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CÂMARA DOS DEPUT~DOS

SEÇÃO I

SUMÁRIO

1 - ATA DA 23 SESSÃO EXTRAORDINÁ
RIA, MATUTINA, D CÂMARA DOS DEPUTADOS,
DA 13 SESSÃO LE ISLATIVA ORDINÁRIA, DA 533

LEGISLATURA, E 15 FEVEREIRO DE 2007
1- Abertura a sessão
li-Leitura assinatura da ata da sessão

anterior
111 - Leitura o expediente

ENSAGENS

N° 56/2007 Do Poder Executivo - Subme
te à apreciação do Congresso Nacional o texto da
Convenção n° 185 (revisada) da Organização In
ternacional do Tra alho (OIT) e anexos, adotada
durante a 91 3 Co ferência Internacional do Tra
balho daquela Or anização, realizada em 2003,
em Genebra, a qu I trata do novo Documento de
Identidade do Trabalhador Marítimo, com vistas à
sua ratificação e e trada em vigor no Brasil... .... ... 04760

N° 57/2007 - Do Poder Executivo - Submete à
deliberação do Co gresso Nacional, o texto do Tra
tado sobre Transfe ência de Pessoas Condenadas
entre o Governo d República Federativa do Brasil
e o Governo da Re ública do Suriname, celebrado
em Paramaribo, e 16 de fevereiro de 2005......... 04775

N° 58/2007 Do Poder Executivo - Subme
te à apreciação do Congresso Nacional o texto do
Primeiro Protocol Adicional ao Acordo de Com
plementação Eco ômica n° 58, assinado entre os
Governos da Rep 'blica Argentina, da República
Federátiva do Br sil, da República do Paraguai,
da República Orie tal do Uruguai, Estados Partes
do Mercosul e o overno da República do Peru,
celebrado em Mo tevidéu, em 30 de novembro de
2005..................... 04779

W 59/2007 Do Poder Executivo - Submete à
apreciação do Con resso Nacional texto do Terceiro
Protocolo Adicion I às Convenções de Genebra de
12 de agbsto de 1 49, relativo à Adoção de Emble
ma Distintivo Adici nal, aprovado em Genebra, em
8 de dezembro de 2005.............. 04784

NU 60/2007 Do Poder Executivo - Subme
te à apreciação d Congresso Nacional o texto do
Acordo Trilateral ntre o Governo da República
Federativa do Br il, o Governo da República da
África do Sul e o Governo da República da índia
sobre Navegação Mercante e outros 04788

N° 61/2007 - Do Poder Executivo - Encami
nha o demonstrativo das emissões do reali corres
pondente ao quarto trimestre de 2006, as razões
delas determinantes e a posição das resElrvas in-
ternacionais a elas vinculadas .

OFíCIOS

NO 138/07 - Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo AlVes, Líder do PMDB, comunicando que
o Deputado Mauro Mariani passa a integrar a Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público ..

N° 45/07 - Do Senhor Deputado Mário Ne
gromonte, Líder do PP, indicando o Depultado Si
mão Sessim para integrar a Comissão de Minas e
Energia ..

N° 50/07 - Do Senhor Deputado Mário Negro
monte, Líder do PP, indicando o Deputado Simão
Sessim para integrar a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle ..

N° 97/07 - Do Senhor Deputado Luciano
Castro, Líder do PR, solicitando a retirada do seu
nome da Comissão do Trabalho, de Administração
e Serviço Público .

N° 42/07 - Do.Senhor Deputado Jovair Aran
tes, Líder do PTB, i.ndicando o Deputado Ricardo
Izar para compor o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar. .

N° 37/07 - Clo Senhor Deputado Márcio
França, Líder do BIIoco PSB, PCdoB, PDT, PAN
e PMN, indicando 0S Deputados do referido Blo
co que integrarão J Conselho de Ética e Decoro

parla~~n1t:~.;~.;..~ 'b~' .~.~.~.~~~ ..~~~~~~.~.~. 'A~~~~i~
Carlos Pannunzio,I Líder do PSDB, indilcando o
Deputado Urzeni Rocha para integrar a Comissão

de Min;s3~/~;~r~:I~ ~~h~; .~~~~~~~~.~~~. 'L~~~~;~'-
ni, Líder do PFL, in~ando o Deputado Vitor Penido
para integrar a Comissão de Viação e Transportes...

N° 34/07 - Djsenhor Deputado Onyx Loren
zoni, Líder do PFL, indicando o Deputado Jusmari

~~~~~a:~~~~~i:s~~ ..~. ~. ~~~i.~~~~ ..~~ ..~~r~~~~~.. ~.~.-
N° 37/07 - D Senhor Deputado Onyx Loren

zoni, Líder do PFL! indicando o Deputado Ayrton

04792

04803

04803

04803

04803

04803

04804

04804

04804

04804
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Xerez para integrar a Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio......................... 04804

N° 38/07 - Do Senhor Deputado Onyx Loren
zoni, Líder do PFL, indicando o Deputado Ayrton
Xerez para integrar a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania "...... 04804

N° 40/07 - Do Senhor Deputado Onyx Loren
zoni, Líder do PFL, indicando o Deputado Jusmari
Oliveira para integrar a Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural...... 04805

N° 41/07 - Do Senhor Deputado Onyx Loren
zoni, Líder do PFL, indicando o Deputado Edmar
Moreira para integrar a Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado " 04805

N° 20/07 - Do Senhor Deputado Fernando
Coruja, Líder do PPS, indicando o Deputado Pe
dro Chaves para integrar a Comissão de Turismo
e Desporto. 04805

N° 21/07 - Do Senhor Deputado Fernando
Coruja, lideI' do PPS, indicando o Deputado José
Anibal para integrar a Comissão de Segurança PÚ-
blica e Combate ao Crime Organizado. 04805

NO 24/07 - Do Senhor Deputado Marcelo Or
tiz, Líder do PV, indicando o Deputado Neilton Mulin
para integrar a Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado............................. 04805

PROJETOS DE LEI

N° 109/2007 - Da Sr". Solange Amaral - Al
tera Lei n° 8.069, de 13 de Julho de 1990, que "Dis
põe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências". 04806

N° 114/2007 - Do SI. Alberto Fraga - Altera
o art. 121 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1.990,
Estatuto da Criança e do Adolescente, para am
pliar o prazo de internação de adolescente infrator
e o limite de idade de liberação compulsória, e dá
outras providências.......... 04807

N° 121/2007 - Do Sr. Neilton Mulim - Acres-
centa parágrafo único ao art. 62 do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. 04807

N° 157/2007 - Do SI. Onyx Lorenzoni - Altera
o Decreto-Lei n° 2.848, de 1940 -Código Pena!, e
a Lei n° 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências. 04808

N° 166/2007 - Do SI. Onyx Lorenzoni - Altera
o Decreto-Lei n° 2.848, de 1940 - Código Penal, e
da oulras providências.......................................... 04809

MEDIDA PROVISÓRIA

N° 334/2006 - Do Poder Executivo - Au
toriza a Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA a efetuar doação de área
ao Governo do Estado do Amazonas, objeto de
ocupação, localizada na Área de Expansão do
Distrito Industrial, para atender ao interesse pú-
blico e social...................................................... 04809

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 2.554/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Comunicação e Cidadania a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Duque
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro..................... 04812

N° 2.555/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita
o ato que outorga permissão à SANTA CRUZ FM
RÁDIO E JORNAL LTDA para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
c:dade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de
São Paulo. 04814

N° 2.556/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita o
ato que autoriza a Associação Fraternal e Cultural
de Fazenda Rio Grande a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Fazenda Rio
Grande, Estado do Paraná.................................... 04816

N° 2.557/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita o
ato que renova a concessão outorgada ao Sistema
de Radiodifusão Araxá Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Araxá, Estado de Minas Gerais. 04818

N° 2.558/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita o
ato que outorga permissão à Rádio Pirâmide Musical
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São João,
Estado do Paraná. 04820

N° 2.559/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Matozinho FM Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro................. 04821

N° 2560/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Igrejinha FM Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul. 04823

N° 2.561/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Di
fusão Sul Riograndense LIda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul............ 04825

N° 2.562/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade Cerro Azul Ltda. para explorar serviço

___............__""q...__- __------...- -----'--~·-........,..--ri....-""i...$$_...-..,.~,~""'...--.. "'&,*,,-'----
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de radiodifusão son ra em onda média, na cidade
de Cerro Largo, Est do do Rio Grande do Sul... ...

W 2.564/200~ - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comuni ação e Informática - Rejeita o
ato que renova a co cessão outorgada à Televisão
Uruguaiana Ltda. parr explorar serviço de radiodifu
são de sons e imag~ns, na cidade de Uruguaiana.
Estado do Rio Gran~e do Sul... .

N° 2.565/2006 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comuni ação e Informática - Rejeita o
ato que outorga per issão à Metropolitana FM de
Comunicação Ltda. ara explorar serviço de radio
difusão sonora em f qüência modulada, na cidade
de Ascurra, Estado e Santa Catarina ..

N° 2.566/200 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comuni ação e Informática - Rejeita o
ato que renova a au orização outorgada à Governo
do Distrito Federal, ortransferéncia direta, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins xclusivamente educativos, em
Brasília, Distrito Fe eral. ..

N° 2.567/200 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comun cação e Informática - Rejeita o
ato que autoriza o Jube de Mães Nossa Senhora
da Conceição da idade de Itabi a executar, pelo
prazo de dez anosf sem direito de exclusividade,
serviço de radiodif~são comunitária na cidade de
Itabi, Estado de Se gipe .

N° 2.568/20 6 - Da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Co unicação e Informática - Re
jeita o ato que aut riza a Associação Comunitária
Sócio-Cultural Mar Azul a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direjito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Estância,

Estad~~:~:~;~~~.~.~~ .~~~;~~~;.~~ '~;~~~i'~'~
Tecnologia, Comu~icação e Informática - Rejeita
o ato que autoriz~ a Associação Dois Mil para o
Desenvolvimento ocial, Cultural e Artístico Roque
Gonzales a execut r, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusi idade, serviço de radiodifusão
comunitária na cid de de Roque Gonzales, Estado
do Rio Grande do ul... ..

N° 2.570/20 6 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comu icação e Informática - Rejeita o
ato que autoriza a ssociação Radiodifusão Comu
nitária Mais Espe nça FM a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão c munitária na cidade de Barra de
Guabiraba, Estad de Pernambuco ..

N° 2.571/206 - Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comu icação e Informática - Rejeita o
ato que outorga p rmissão ao SISTEMA ARIZONA
DE COMUNICAÇ O LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão son ra em freqüência modulada, na
cidade de Lago d Pedra, Estado do Maranhão....

04827

04828

04830

04832

04834

04835

04837

04839

04841

N° 2.57212006 - Da Comissão de GiÉincia e
Tecnologia, Comunicação e Informática - Rejeita o
ato que autoriza a Associação São Benedito de Sa
les a executar, pelo prazo de dez anos. sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Sales, Estado de São Paulo.....

N° 1/2007 - Do Sr. Sarney Filho - Dispõe so
bre a obrigatoriedade da adoção de medidas, por
parte do Congresso Nacional, objetivando a redução
das emissões dos gases responsáveis pelo efeito
estufa e a economia de energia. .. .

N° 2/2007 - Do Sr. Antonio Carlos Mendes
Thame - Dispõe sobre a criação de programa para
neutralizar as emissões de carbono gerado pela
Câmara dos Deputados .

N° 3/2007 - Da Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática - Rejeita o ato
que autoriza ao Instituto de Desenvolvimento Social
Educacional Cultural e Comunitário de Oratórios a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Oratórios. Estado de Minas Gerais..

N° 5/2007 - Do Sr. Miro Teixeira -- Susta os
efeitos da Resolução CNSP na 151, de 28 de no
vembro de 2006, do Conselho Nacional de Seguros
Privados, que "dispõe sobre as condições tarifárias
e sobre disposições transitórias necessárias à ope
ração do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terres
tre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou
não - Seguro DPVAT" .

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

N° 1/2007 - Do Sr. Sarney Filho -. Dispõe
sobre a obrigatoriedade da adoção de medidas,
por parte da Câmara dos Deputados, objetivando
a redução das emissões dos gases responsáveis
pelo efeito estufa e a economia de energia ..

N° 2/2007 - Da Sra. Solange Amaral- Cria a
Comissão Permanente de Cultura, Produção Artística
e Entretenimento na Câmara dos Deputados ..

IV - Breves Comunicações
PAULO RUBEM SANTIAGO (B/oco/PT - PE)

- Clima de comoção nacional diante do assassinato
do menor João Hélio Fernandes Vieites no Rio de
Janeiro. Falecimento de parturientes nos Estados
do Rio de Janeiro e de Pernambuco por falta de
assistência médica. Maior destaque dado pelas
emissoras de televisão ao assassinato do menor
em relação ao falecimento das parturientes. Con
trariedade à redução da maioridade penal. Não
reeducação de menores no sistema penitenciário
brasileiro. Solidariedade às famílias atin9idas pela
violência no País, particularmente aos familiares do
menor João Hélio Fernandes Vieites , .

04843

04844

04846

04847

04849

04853

04855

04857
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NELSON PELLEGRINO (Bloco/PT - BA)
- Integridade do Secretário Municipal de Saúde de
Salvador, Luís Eugênio Portela. 04858

VICENTINHO (Bloco/PT - SP) - Transcurso
do 34° aniversário de fundação do Grêmio Recre
ativo Escola de Samba Tom Maior, em São Paulo,
Estado de São Paulo. Aplausos à agremiação car
navalesca pela escolha do tema do samba-enredo
do carnaval de 2007 em homenagem aos trabalha
dores brasileiros. Convite aos ParlamentarE:s para
acompanhamento do desfile da Escola de Samba
Tom Maior no sambódromo de São Paulo............. 04858

TARCíSIO ZIMMERMANN (Bloco/PT - RS)
- Retomada da tramitação do projeto de lei sobre
o reconhecimento da profissão de motorista, apre-
sentado pela ex-Deputada Dra. Clair.... 04859

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB - SC)
- Combate aos agentes responsáveis pela não-
geréição de emprego e renda no País. 04860

NELSON GOETIEN (BlocoJPR - SC) - Con
tentamento com a assunção do mandato parlamen
tar. Compromisso da bancada federal catarinense
de atuação em prol de um Brasil mais justo. Impor
tância dos investimentos na educação e na gera
ção de novos empregos para o efetivo comaate à
violência e à criminalidade................. 04860

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Imediata
disponibilização, pelo Governo Federal e pelo Go
verno do Estado da Bahia, de recursos financeiros
e humanos aos Municípios de Malhada e Carinha-
nha atingidos pelas cheias do rio São Francisco... 04861

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Redução,
para 3 minutos, do tempo concedido aos oradores
para uso da palavra. Convocação dos Deputados
ao plenário para início da Ordem do Dia.:............. 04862

ELlENE LIMA (Bloco/PP - MT) - Importân
cia do debate, pela Casa, da proposta de redução
da maioridade penal e de projetos de combate ao
crime. Apresentação de projeto de lei sobre o es
tabelecimento de pena à manipulação de menores
para a prática de crimes. Revisão de benefícios
concedidos a detentos. Conveniência de adoção
da prisão perpétua no País. Participação da Força
de Segurança Nacional no combate à criminalida
de na Região Metropolitana de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso. 04862

MAURO BENEVIDES (BlocO/PMDB - CE) 
Necrológio do radialista Francisco Almeida Rocha, do
Município de Quixeramobim, Estado do Ceará ......... 04863

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA) - Pedido de
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.628, de
2003, sobre alteração do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Contrariedade à redução da maiori
dade penal. Delesa de ampliaçao do terr.po de in-
ternação de menores infratores..... " ... " .... " ... ""... 04864

V/\NESSA GRAZZiOTIN (Bloco/PCdoB -- Ai'/)
- Repercussão no Congresso Nacional da reaçáo
do povo brasilero contra a escalada da criminalida-

de. Importância das matérias aprovadas pela Casa
relativas à área de segurança pública. Contrarieda
de à redução da maioridade penal. Participação do
Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMNJPAN na composição
das Comissões Permanentes. __ 04864

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reitera-
ção do apelo de comparecimento dos Deputados
ao plenário para inicio da Ordem do Dia........ "..... 04865

DR. TALMIR (PV - SP) - Protesto contra a
não-divulgação de esforços concentrados realiza
dos pela Casa. Necessidade de ações da Câmara
dos Deputados para facilidade da locomoção de
portadores de deficiência. Contrariedade à redu
ção da maioridade penal. Adoção de medidas em
beneficio das crianças e adolescentes brasileiros. 04865

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB -
SP) - RE ajuste nos preços do gás natural oriundo
da Bolivia................................................ 04866

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo-
cação dos Deputados ao plenário para registro de
presença "........................ 04866

VITAL DO RÊGO FILHO (BlocoJPMDB - PB)
- Realização de encontros ecumênicos no Muni
cípio de Campina Grande, Estado da Paraíba, por
ocasião das lestas carnavalescas.... "................... 04866

FÁBIO SOUTO (PFL - BAl - Descrença no
crescimento econômico brasileiro a curto prazo, por
meio do Programa de Aceleração do Crescimento
- PAC. Realização das reformas tributária e previ-
denciária ""... 04866

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM) 
Avanços da Lei n° 11.340, de 2006, a Lei Maria
da Penha, sobre a criação de mecanismos para
combate à violência doméstica e familiar contra a
mulher. 04867

MAX ROSENMANN (BlocoIPMDB - PR) - Es
calada dos acidentes de trânsito envolvendo mo
tocicletas no País. Apresentação do Projeto de Lei
n° 7.543, de 2006, sobre a obrigatoriedade do uso
de dispositivos I'efletivos de segurança em motoci-
cletas, motonetas e ciclomotores. 04892

VANDER LOUBET (Bloco/PT - MS) -Intensi-
ficação pelo Congresso Nacional da fiscalização de
balanços das concessionárias de telefonia móvel. 04893

VIGNATTI (Bloco/PT - SC) -Contribuição do
orador para. a implantação de programas sociais
do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Atuação do
Parbmental" em defesa da educação, da agricul
tura familiar, da juventude e do fortalecimento dos
Municípios. Apoio à expansão do ensino técnico
profissionalizante ao interior do País. Defesa de
criação da. Universidade Federal da Mesorregião
Grande Fronteira do MERCOSU~. 04894

ADEMIR CAMILO (Bloco/POT - MG) - Assas
sinato bruta! do menor Joito Hélio FE-rnandes Vieites
no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Recru
descimento das penas impostas aos praticantes de

_______..._ ......_.~1I"~--II\II_'..,n"'..''Tn'''i''':w''''1,"''''1*....__*1_------...0\T·~-rT","".."..~-:""'+""f .......i:-''h,ifN I ;:;:;;::W;IM 2M; ,_pc; ,u; : : ,ih A,g$Çi1*,~
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crimes com a particip ção de menores. Falência da
Polícia Civil. Necessi ade de intervenção do Poder
Legislativo na área d segurança pública........... ... 04895

MANOEL JUN OR (Bloco/PSB - PB) - JU
NIOR (Bloco/PSB - B) - Conveniência de reali
zação, pela Casa, d audiências públicas para de
bate de propostas, os Estados e municipios, de
aperfeiçoamento do Programa de Aceleração do
Crescimento- PAC de inclusão de investimentos
na educação. . 04896

DILCEU SPE AFICO (Bloco/PP - PR) - Ne
cessidade de reduç o da carga tributária incidente
na área produtiva. D fesa de redução dos preços do
óleo diesel, de tribut s e das taxas de juros vigentes
no País. Não-inc\us o da região oeste do Estado
do Paraná no Progr ma de Aceleração do Cresci
mento.lnexistência o PAC de previsão de recursos
para recuperação d rodovia entre os Municipios
de Marechal Cândi o Rondon e Guaíra. Avanços
da criação da Lei eral das Micro e Pequenas
Empresas. Importâ cia da adoção de governo de
coalizão pelo Presi ente Luiz Inácio Lula da Silva.
Necessidade de ap rfeiçoamento do Programa de
Aceleração do Cres imento. Necessidade de reali
zação de investime tos no setor de infra-estrutura
de transportes do aís, especialmente no Estado
do Paraná. 04897

EDINHO BE (Bloco/PMDB - SC) - Imple
mentação de medi as necessários para redução
das taxas de dese prego vigentes no País.......... 04898

LUIZ BITTE COURT (Bloco/PMDB - GO)
- Potencial enoturí tico do Estado de Goiás......... 04899

L1NCOLN P RTELA (Bloco/PR - MG) - Con
clusão das votaçõ s do Projeto de Lei n° 6.272, de
2005, sobre a criaç o da Receita Federal do Brasil,
a Super-Receitá.. 04900

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR - PE) 
Congratulação ao Governador do Estado de Per
nambuco, Eduard Campos, pela formação de sua
equipe de trabalho. Perfil da Secretaria de Recursos
Hídricos e da Secr taria das Cidades. Formatação
do Programa Pró- greste e do Programa Pró-Ser-
tão. Reavaliação d Programa Pró-Mata............... 04900

V - Ordem o Dia
PRESIDEN E (Arlindo Chinaglia) - Discus

são, em turno úni o, do Projeto de Lei nO 166, de
2007, que altera Decreto-Lei n° 2.848, de 1940
- Código Penal, e dá outras providências. 04901

Usou da pai vra para proferir parecer ao pro
jeto, pela Comiss o de Constituição e Justiça e de
Cidadania; o Sr. D putado ROBERTO MAGALHÃES
(PFL - PE).......... 04905

Usou da pai vra para proferir parecer ao proje
to, pela Comissão e Segurança Pública e Combate
ao Crime Organi ado, o Sr. Deputado ALBERTO
FRAGA (PFL - O )... 04905

Usaram da alavra para discussão da maté-
ria os Srs. Deputa os FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB

- MA), CLAUDIO CAJADO (PFL - BA), SÉ:RGIO
MORAES (Bloco/PTB - RS), NELSON GOETTEN
(Bloco/PR - SC) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PElo ..

Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados WILLlAM WOO (PSDB - SP),
VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB - PB).......

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -- Votação
de requerimento de encerramento da discussão e
do encaminhamento da votação da matéria .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados CRISTIANO MA
THEUS (PFL - AL), FERNANDO FERRO (Bloco/PT
- PE) .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aprova-
ção do requerimento .

Encerramento da discussão ..

Existência de Emendas de Plenário ao pro-
jeto .

Usou da palavra para proferir parecer às
Emendas de Plenário, pela Comissão de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organllzado, o
Sr. Deputado ALBERTO FRAGA (PFL - DIF) ........

Usou da palavra para proferir parecer às
Emendas de Plenário, pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado
ROBERTO MAGALHÃES (PFL - PE) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO CORUJA (PPS - SC) ..

Usou da palavra o Sr. Deputado ROBERTO
MAGALHÃES (PFL - PE), Relator da matéria. .....

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação da
Emenda de Plenário n° 1, com parecer favorável. .......

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado FERNANDO FERRO
(Bloco/PT - PE) ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aprova-
ção da emenda ..

Votação do Projeto de Lei nO 166, de 2007 ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALEN
CAR (PSOL - RJ), VIEIRA DA CUNHA (Bloco/PDT
- RS), FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE) .......

Usaram da palavra pela ordem o Sr. Deputado
NEILTON MULlM (Bloco/PPS - RJ} .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JOÃO CAMPOS
(PSDB - GO), .

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada
RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES) ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) .- Aprova-
ção do projeto .

Votação da Emenda de Redação nO 1 ..

04905
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04909

04909

04910

04910

04910
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04911

04912

04912
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04913
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04913

04914

04914

04914
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Usaram da palavra pela ordem os 81's. Depu
tados ONYX LORENZONI (PFL - RS), COLBERT
MARTINS (Bloco/PMDB - BA) ..

Usou da palavra o Sr. Deputado ROBERTO
MAGALHÃES (PFL - PE), Relator da matéria......

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) ,- Aprova-
ção da emenda de redação .

Votação e aprovação da redação final... ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Congra
tulações a Deputados pela aprovação do projeto..

ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or
dem) - Congratulação à Casa pela aprovação
do projeto .

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP
Pela ordem) - Solicitação à Presidência de votação
de requerímento para tramitação em regíme de ur
gência do Projeto de Lei n° 84, de 2007, acel'ca da
distribuição de recursos do Fundo Partidário........

Usou da palavra pela ordem o SI'. Deputado
NEILTON MULlM (Bloco/PPS - RJ) .

CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ. Pela or
dem) - Assassinato de crianças na favela do Com
plexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. Importância da votação, pela Casa, de
matérias relativas ao setor de segurança pública.

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de ur-
gência do Projeto de Lei n° 121, de 2007 ..

FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela or
dem) - Condição imposta para aprovação do re-
querimento de urgência ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinag!ia) - Resposta
ao Deputado Fernando Coruja. ................

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela ordem)
- Questionamento sobre a votação de requerimento
de urgência não constante na pauta .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta
ao Deputado Chico Alencar ..

GERSON PERES (Bloco/PP - PA) - Questão
de ordem sobre a apresentação de requerimento
de urgência ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta
à questão de ordem do Deputado Gerson Peres..

ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB - SP
- Pela ordem) - Congratulação ao Presidente Arlindo
Chinaglía pela condução dos trabalhos da Casa..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Elogio
ao Deputado Abelardo Camarinha .

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ) - Questão
de ordem sobre a votação de projeto não constante
na Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Indefe
rimento da questão de ordem do Deputado Chico
Alencar. ..

04914

04914

049t5

04915

04915

04915

04915

04916

04916

04916

04916

04916

04916

04917

04917

04917

04917

04918

04918

04918

04918

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados ALBERTO FRAGA (PFL - DF), NEILTON
MULlM (PPS - RJ) ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Consul
ta aos Líderes partidários sobre a manutenção de
requerimento de urgência .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.Depu
tados LUIZ SÉRGIO (Bloco/PT - RJ), COLBERT
MARTINS (Bloco/PMDB - BA), GERSON PERES
(Bloco/PP - PAi, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP) .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Retirada
de requerímento de urgência da pauta ..

NEILTON MULlM (PPS - RJ. Pela ordem)
- Perplexidade com o adiamento da votação de
projeto .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Escla
recimento sobre a tramitação do projeto de lei de
autoria do Deputado Neilton Mulim .

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP. Pela ordem) - Pedido à Presidência para vo
tação de requerimento de tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei n° 84, de 2007 ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de ur-
gência do Projeto de Lei n° 84, de 2007 ..

MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem) 
Contrariedade à votação imediata de requerimento
para tramitação em regime de urgência da propos
ta de distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Defesa de continuidade das votações de projetos
pertinentes à área de segurança pública ..

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP. Pela ordem) -Importância de votação do re-
querimento de urgência ..

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela ordem)
- Apresentação de recurso contra a decisão da
Presidencia sobre questão de ordem do orador....

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - En
caminhamento do recurso do Deputado Chico
Alencar à Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALBERTO FRAGA (PFL - DF) .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os 51'S. Deputados CHICO ALEN
CAR (PSOL - RJ), MARCELO ORTIZ (PV - SP).

JÚLIO REDECKER (P8DB - RS. Como lí
der) - Anúncio da apresentação de ação direta de
inconstitucionalidade de tratado comercial firmado
entre o Brasil e a Bolívia ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA (PPS - SC), ALBERTO FRAGA (PFL
- DF), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP), RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/P5B - DF),
LUIZ SÉRGIO (Bloco/PT - RJ) .

04918

04919

04919

04919

04920

04920

04920

04920

04920

04921

04921

04921

04921

04921

04922

04923
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Usou da palavr pela ordem o Sr. Deputado
RODOVALHO (PFL DF) .

Usou da palavr~ para orientação da respec-

~i~~g~n~~~)~ ..~~:. o.r.~.~.t.~.~.~ .. :.~~.~~..~~.I.~~~~~.~
Usaram da pal.~ra pela ordem os Srs. Depu

tados COLBERT M~RTINS (Bloco/PMDB - BA),
RENILDO CALHEIRd:>S (PCdoB- PE), MARCELO
ORTIZ (PV - SP) I ..

Usaram da palflVra para orientação das res
pectivas bancadas ds Srs. Deputados MIRO TEI
XEIRA (BIOCO/PDT~RJ), RENILDO CALHEIROS
(PCdoB - PE), FER ANDO CORUJA (PPS - SC),
MIRO TEIXEIRA (BI co/PDT - RJ) .

ONYX LORE ZONI (PFL - RS. Pela ordem)
- Avanços da Casa na aprovação de matérias da
área de segurança ública. Elogio ao Presidente
Arlindo Chinaglia p la condução dos trabalhos no
plenário ..

PRESIDENT (Arlindo Chinaglia) - Agrade-
cimento ao Deputa o Onyx Lorenzoni. .

FERNANDO ERRO (Bloco/PT - PE. Pela
ordem) - Repúdio . matéria publicada pelo jornal
Correio BraZiliens~ sobre a influência de lobbies
na composição das Comissões da Casa ..

PRESIDENT (Arlindo Chinaglia) - Associa
ção da Presidência CIo pronunciamento do Deputado
Fernando Ferro. De~erminação à Procuradoria Par
lamentar de adoçã das medidas cabíveis contra o
jornal Correio Bra iliense .

NEUCIMAR RAGA (Bloco/PR - ES. Pela
ordem) - Congratul ção ao Presidente Arlindo Chi
naglia pela inserçã na pauta de matérias de inte
resse da populaçã brasileira. Pedido à Casa de
apoio aos cafeicult res brasileiros, especialmente
aos produtores do stado do Espírito Santo.........

VALDIR CO LATO (Bloco/PMDB - SC. Pela
ordem) - Conveniê cia de aprovação do Projeto de
Decreto Legislativ nO 1.619, de 2005, a respeito
da prorrogação de dívidas do setor agrícola........

Usou da pai ra para orientação da respecti
va bancada o Sr. D putado RENILDO CALHEIROS
(PCdoB - PE) ..

LEONARD VILELA (PSDB - GO) - Pela
ordem) - Anúncio da apresentação de projeto de
decreto legislativo para sustação de acordo firma
do entre o Brasil a Bolívia sobre o reajuste dos
preços do gás nat ral. .

EDUARDO ALVERDE (Bloco/PT - RO. Pela
ordem) - Legalida e do acordo firmado entre o Bra
sil e a Bolívia sob e o reajuste dos preços do gás
natural. Associaç~ o ao pronunciamento do Depu
tado Fernando Fel' o a respeito de matéria do jornal
Correio sraZi'ienfe sobre a influência de lobbies

~:sc:~:.~.~~~~~.~.. ~.~~~~~.~.~.~.~ ..:.~~.~~.~.~~~.~.~ ..~.~

I

04923

04923

04923

04924

04924

04925

04925

04925

04926

04926

04926

04926

04927

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSOB - GO
- Pela ordem) - Congratulações à Presidência pela
condução dos trabalhos da Casa. Apresentaqão de
requerimentos para desarquivamento de projetos
de lei .

PEPE VARGAS (PT - RS. Pela ordem) - As
sociação a pronunciamento do Deputado Onyx
Lorenzoni. Congratulação ao Presidente Arlindo
Chínaglia pelas votações de matérias relativas à
segurança pública. Necessidade de realiza(~ão de
investimentos no sistema prisional brasileiro, em
face da aprovação de propostas sobre a ampliação
de penas. Inconveniência de redução maioridade
penal. Ampliação das medidas socioeducativas para
menores infratores .

JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI
VEIRA (PV - MG. Pela ordem) - Congratulação
ao Presidente Arlindo Chinaglia pela conduç:ão dos
trabalhos da Casa. Indagação sobre a data ele vota
ção, em segundo turno, da proposta de emenda à
Constituição sobre a extinção do voto seCfl:lto nas
duas Casas do Congresso Nacional. .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - R':lsposta
ao Deputado José Fernando Aparecido de Oliveira....

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB - SC. Pela
ordem) - Elogio ao Presidente Arlindo Chinaglia
pela agilidade dos trabalhos da Casa. Preocupação
com o modelo de pacto federativo vigente no País.
Descentralização da administração pública. Reali
zação das reformas política e fiscal. Necessidade
de realização de investimentos públicos no setor
produtivo brasileiro ..

IVAN VALENTE (PSOL - SP. Pela ordem)
- Pedido à Presidência de inclusão na pauta da
Proposta de Emenda à Constituição n° 361, de
2001, sobre a extinção do voto secreto nas delibe
rações do Congresso Nacional. Apoio à criação de
Comissão Externa destinada a acompanhamento
das investigações das obras do Metrô de São Paulo.
Apoio às medidas adotadas pelo Governo boliviano
em defesa dos interesses do país .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra-
mento da votação ..

Aprovação do requerimento ..
AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Pela or

dem) - Pedido à Presidência de registro dl:l voto do
orador ..

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/F'SB - DF.
Pela ordem) - Congratulação ao Presidente Arlindo
Chinaglia pela condução democrática dos 1trabalhos
da Casa. Aplausos ao Plenário pela votação de
matérias a respeito da área de segurança pública.
Necessidade de discussão de agenda social pela
Casa. Apoio à votação, em segundo turno, da pro
posta de emenda à Constituição sobre a extinção
do voto secreto nas deliberações do Congresso
Nacional .

04927
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04927

04928

04928
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MIRO TEIXEIRA (Bioco/PDT - RJ. Pela or
dem) - Obstrução da votação da matéria pelo
PDT....................................... 04938

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LEONARDO MONTEIRO
(Bloco/PT - MG).................................................... 04938

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado MARCE:""O ORT!Z
(PV - SP). 04938

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Discus
são, em turno único, do Projeto de Lei nO 84, de
2007, que altera a Lei n° 9.096, de 1995, para esta
belecimento do critério de distribuição dos recursos
do Fundo Partidário......... 04939

Usou da palavra pela ordem, para registro ele
voto, o Sr. Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA
(Bloco/PTB - RJ). 04939

Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
e:JFL - BA). 04939

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JACKSON BARRETO (Bloco!
PTB - SE).............................................................. 04939

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC - MG).. 04939

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esclare
cimento ao Deputado Fábio Faria sobre episódio
de não-concessão da palavra pela Presidência
Reconhecimento ao Parlamentar pelo empenho na
defesa dos interesses de seu partido. .. 04940

Usou da palavra pela ordem, ;Jara registro de voto,
o Sr. Deputado EDMAR MOREIRA (PFL - MG). ........ 04940

Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados JII_MARTATTO (Bloco/PT - SP),
LUCIANA GENRO (pSOL - RS), EFRAiM FILHO
(PFL - PB), CHICO ALENCAR lPSO'... - RJ)........ 04940

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA (pF:L - BA).................. 04942

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputad8 jli\fTON10 CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP)... 04942

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação
de requerimento de encerramento do. discussão e
do encaminhamento da votação da matéria.......... 04943

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados IVAN VALENTE (PSOL
- SP), LUIZ SÉRGIO (Bloco/PT - RJ)..... 04943

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Prorro-
gação da sessão por 1 hora........................ .......... 04944

MARCELO ORTIZ (PV - SP Pela ordem) -in-
dagação à Presidência sobre o encaminhamento
da votação por Líderes partidários. 04944

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta
ao Deputado Marcelo Ortiz....... 04944

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aprova-
ção do requerimento.............................................. 04944

Votação do Projeto de Lei nO 84, de 2007.... 04944

MARCELO ORTIZ (PV - SP Pela ordem)
- Reiteração do questionamento acerca do encami
nhamento da votação apenas por Líderes de BIDcos
Parlamentares e de partidos independentes......... 04945 t

PRESIDENTE (Arlindo ChinagiJa) _. Resposta
ao Deputado Marcelo Ortiz................................... 04945

Usou da palavra pela ordem o SI" Deputado
COLBERT MARTINS (Bloco/PMD8 - BA). ... ........ 04945

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs Deputados CHICO ALEN
CAR (PSOL - R!), MARCELO ORTIZ (PV - SP),
CHICO ALENCAR (PSOL - RJ), MOREiRA MEN
DES (PPS - RO), MARCELO ORTIZ (PV - SP),
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA), ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - st'), CLEBER
VERDE (Bloco/PAN - MA), SERGIO PETECÀO
(Bloco/Plv:N - AC), RENILDO CALHEIROS (PCdoS
- PE), MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ), RODRI
GO ROLLEMBERG (Bloco!PSB - DF), VINICIUS
CARVALHO (Bloco/PTdoS - RJ), CARLOS WILLlAN
(Bloco/PTC - MG) , HUGO LEAL (BlocolPSC - RJ),
SERGIO MORAES (Bloco/PTB - RSi, LUCIANO
CASTRO (Bloco/PR - RR), BENEDITO DE LIRA
(Bloco/PP - AL), RICARDO BERZOINI (Bloco/PT
- SP), COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA),
PAULO ABI-ACKEL (PSDB - MG), BETO ALBU-
QUERQUE (Bloco/PSB - RS)............................... 04945

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aprova-
ção do projeto...... 04948

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB - DF)
- Pedido de verificação......................................... 04948

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deferi-
mento do pedido de verificação............................. 04948

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA. Pela
ordem) - Solicitação à Presidência de inserção do
voto do Bloco/PMDB no painel eletrônico.. 04948

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS. Como
líder) - Repúdio ao pronunciamento do líder da Mi
noria, Deputado Júlio Redecker, acerca do acordo co
mercia/ firmado entre a PETROBRAS e o Governo da
Bolívia para importação de gás natural daquele país.. 04948

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP.
Como Líder) - Esclarecl/nento ao lidei do Gover
no na Casa, Deputado Beto Aibuquerque, sobre
as razões do discurso do L'der da Minona acerca
do acordo comercial firmado entre os Governos do
Brasil e da Bolívia. 04949

LUIZ SÉRGIO (Bloco/PT - RJ. Pela ordem)
-Informação à Presidência sobre o uso da palavra
pelo Lider da Minoria, Deputado Júlio Hedecker... 04950

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr Deputado DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/
PR - PB). 04950

LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Pela ordem)
- Alerta ã Presidência sobre a nào-concessão da
palavra ao Deputado Luiz Sérgio, pela Liderança... 04950
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Usaram da pala ra para orientação das respec- AFONSO HAMM (Bloco/PP - RS) - RElinsta-
tivas bancadas os sr~Deputados MIRO TEIXEIRA lação da Frente Parlamentar em Defesa da Fruticul-
(Bloco/PDT - RJ), MA CELO ORTIZ (PV - SP)........ 04950 tura. Perfil brasileiro como terceiro produtor mundial

PRESIDENTEJlnocêncio Oliveira) -Informa- de frutas ................................................................. 04967
ção ao Plenário sobr o andamento dos trabalhos e CARLOS ALBERTO CANUTO (Bloc:o/IPMDB
a reaUzação de sessf de debates hoje, ás t4h .. 04951 - AL) - Descumprimento de ordem judicial de pri-

LUIZ SÉRGIO (Bloco/PT - RJ. Pela ordem) são dos envolvidos no assassinato do Vice-Prefeito

- Considerações ac rca do acordo realizado entre do Município de Pilar, Estado de Alagoas, Gilberto

os Governos do Bra iI e da Bolívia sobre a compra Pereira Alves, o "Beto Campanha". Solicita<;ão ao

de gás natural... ....... .............................................. 04951 Procurador-Geral da República de transferência do

MAURO NAZI (Bloco/PSB - RO. Pela ordem) julgamento do crime para o âmbito federal. .......... 04968

- Apresentação de pr posta de extensão do Gasoduto SERGIO PETECAO (Bloco/PMN - AC) -

de Urucu aos Estado de Rondônia e Mato Grosso. 04951 Presença no plenário dos Deputados Estaduais

ZÉ GERALD (Bloco/PT - PA. Pela ordem) Mazinho Serafim, Moisés Diniz, Chagas Romão e

-Imperiosidade da ~ealizaçãoda reforma política. Walter Prado, da Assembléia Legislativa do Estado

Perplexidade ante a inculação, pelo jornal Correio do Acre. Pedido de tratamento respeitoso aos cida-

Brasiliense, da parti ipação do orador na Comissão dãos brasileiros residentes em território boliviano e

de Minas e Energia a Casa ao financiamento pú- na região de fronteira, ao ensejo da visita do Presi-

blico de empresa mi eradora. Pedido à Presidência dente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil. .............. 04969

de tomada de provi ências em relação ao caso... 04952 EDUARDO VALVERDE (Bloco/PT - RO) - Su-

MARCO MAl (Bloco/PT - RS. Pela ordem) gestão à Comissão de Minas e Energia de çriação

- Apresentação de ~rojeto de lei acerca da redução de subcomissão destinada ao exame de matérias

da jornada de traba ho no BrasiL ........................... 04952 sobre energias renováveis.................................... 04969

LEONARDO ILELA (PSDB - GO) - Pela WElLlNGTON FAGUNDES (Bloco/Pfi- MT)

ordem) - Apresent .ção de projeto de lei sobre o - Assassinato do menor João Hélio Fernandes

percentual da adiçã de biodiesel ao óleo diesel. Vieites durante assalto no Rio de Janeiro, Estado

Requerimento de in tituição de Comissão Externa do Rio de Janeiro. Urgência da apreciaçELo, pela

para verificação das egociações entre os Governos Casa, de projetos relacionados à área dl~ segu-

do Brasil e da Bolí ia sobre a revisão dos preços rança pública.................................................... 04969

do gás boliviano..... ................................................ 04953 POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS

PRESIDENT (Inocêncio Oliveira) -Anúncio - Pela ordem) - Apresentação de projeto de reso-

de encerramento d votação................................. 04953 lução sobre a ampliação do tempo regimental das

Usou da pal+ra para orientação da respec-
sessões plenárias.................................................. 04970

ClEBER VERDE (Bloco/PAN - MA) _. Açoda-tiva bancada o srrePUladO CHICO ALENCAR menta da aprovação pela Casa do Projeto de lei n°(PSOl - RJ) ...................................................... 04953
Usou da pai vra pela ordem, para registro

84, de 2007, sobre o estabelecimento do critério de
distribuição de recursos do Fundo Partidário. Acerto

g~~~o~0S~).~~:.~ ~~~.~~.~.~~~..~~~~~~~ ..~~~~~.~/ 04953
da assinatura, pelo Presidente Luiz InáGio Lula da
Silva e pelo Ministro da Previdência Social, Nelson

PRESIDENT (Inocêncio Oliveira) - Aprova- Machado, de decreto sobre a redução da alíquota

ção dOv::;.~+;;~~ã;;d~.;~d~ã~.ii~~i ••••••••
04953 da contribuição previdenciária de autônomos e fa-
04962 cultativos. Indicação do orador como men1bro titular

Encaminha. ento da matéria ao Senado da Comissão de Seguridade Social e Família....... 04970
Federal. ............................................................. 04962 JOSÉ AIRTON CIRILO (PT - CE) - Agradeci-

VI- Encerr mento mento ao eleitorado do Estado do Ceará pela eleição
2-ATADA. 33 SESSÃO ORDINÁRIA, DA do orador. Participação do Ministro Altemir Gregolin,

CÂMARA DOS O PUTADOS, DA 13 SESSÃO LE· da Secretária Especial de Aqüicultura e Pesca, em
GISLATIVA ORDI ÁRIA, DA 533 lEGISLATURA, encontro interestadual de pescadores realizado no
EM 15 FEVEREIR DE 2007 Município de Icapuí. Convite do Deputado Inocêncio

1- Abertur da sessão Oliveira para participação em reunião da bancada
11- Leitura assinatura da ata da sessão federal nordestina.................................................. 04971

anterior MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
111 - Leitura do expediente - Apelo ao Presidente Arlindo Chinaglia de recom-
SESSÃO O DINÁRIA DE 15-2-2007 posição da Comissão Especial destinada ao exame
IV- Peque o Expediente da proposta de reforma universitária.................... 04971
EDINHOBE (Bloco/PMDB - SC) - Expecta- ADÃO PRETIO (Bloco/PT - RS) ·-Instalação

tiva de safra recor e de milho no Estado de Santa do Fórum Nacional da Previdência Social. Imperti-
Catarina.............. .................................................. 04967 nência da campanha empreendida pela imprensa
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contra a concessão do benefício de aposentadoria
rural........................................................................ 04972

PAULO PIMENTA (Bloco/PT - RS) - Aprova
ção pela Casa de proposições relativas à área de
segurança pública. Conveniência de aproveitamento
das propostas contidas no relatório final da CPI do
Tráfico de Armas nos debates sobre o tema. ....... 04972

MANUELA D'ÁVILA (Bloco/PCdoB - RS)
- Crise do setor de segurança pública do País. Alto
índice de homicídios entre jovens do sexo mascu
lino no Brasil. Críticas à proposta de redução da
maioridade penal. Necessidade de ampliação do
debate sobre o tema.............................................. 04972

LÚCIO VALE (Bloco/PR - PA) - Encaminha
mento de indicação à Presidência da República para
criação do Ministério das Florestas. Importância do
setor florestal para a economia brasileira...... "...... 04973

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Visita, à
Casa, do Juiz Guaraci de Campos Vianna, da Vara
da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro........................................... 04974

ZEQUINHA MARINHO (Bloco/PMDB - PA)
- Aprovação, pela Casa, de matérias destinadas ao
combate à escalada da violência no País. Conveni
ência de inclusao na pauta da proposta de redução
da maioridade penal.............................................. 04974

DR. ROSINHA (Bloco/PT - PR) - Visita do
Presidente da' Bolívia, Evo Morales, ao Brasi!. Acerto
da política externa do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva....................... 04975

MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB - PB)
-Aprovação, pela Casa, de matérias destinadas ao
combate à escalada da violência e da crimina!idade
no País. Imediata inclusão na pauta da proposta de
redução da maioridade penal. .. ..... ....... .......... ....... 04976

IVAN VALENTE (PSOL - SP) - Contrariedade
à proposta de redução da maioridade penal. ........ 04976

ALBANO FRANCO (PSDB - SE) - Urgente
alocação, pelo Ministério da Educação, de recursos
para a Universidade Federal de Sergipe. 04978

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM)
- Realização, pela Polícia Federal, da dperação
Rio Nilo, destinada ao desmonte de quadrilha en
volvida com fraudes em incentivos fiscais adminis
trados pela Superintendência da Zona Franca de
Manaus, nos Estados de São Paulo, Amazonas,
Bahia e Alagoas. Razões do déficit da Previdência
Social. Conveniência do fim da guerra fiscal entre
os Estados de São Paulo e do Amazonas..... "...... 04978

JAIR BOLSONARO (Bloco/PP - RJ. Pela or-
dem) - Apelo à Presidência para início do Grande
Expediente...... 04979

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Jair Bolsonaro. 04979

L1NDOMAR GARÇON (PV'- RO) - Com
promisso do orador com os interesses do povo do
Estado de Rondônia. Urgência na construção de

pontes sobre o Rio Madeira em trecho da BR-364
entre Porto Velho e Rio Branco, Estado do Acre, e
em trecho da BR-319 entre Porto Velho e Humaitá,
Estado do Amazonas.................. 04979

CARLOS ZARATTINI (Bloco/PT - SP) - Pe
dido de criação de Comissão Externa para acom
panhamento da construção da Linha 4 do Metrô
de São Paulo. Acerto da paralisação das obras do
Metrô pelo Governador José Serra. Imperiosidade
da reavaliação da parceria público-privada para
a continuidade de sua construção. Obstrução da
formação de Comissão Externa pela bancada do
PSDB na Casa....................................................... 04980

PEDRO WILSON (Bloco/PT - GO) - Elogio
à Presidência e à Mesa Diretora pelos trabalhos
realizados pela Casa. Contrariedade à proposta de
redução da maioridade penal. Combate à violência
por meio de políticas públicas destinadas às crian
ças, aos adolescentes e suas famílias. Criação da
Frente Parlamentar em Defesa da Cidade, de Re-
giões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos...... 04981

FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE) - In
tegração da bacia do Rio São Francisco com rios
do semi-árido nordestino. Apelo aos Ministérios da
Saúde e da Educação de validação de diplomas
de médicos brasileiros formados pela Escola Lati-
no-Americana de Medicina, de Cuba. 04982

REGINALDO LOPES (Bloco/PT - MG) 
Imediata inclusão na pauta da proposta de emen
da à Constituição sobre os direitos da população
jovem................................................................. 04983

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM) - Fa
lecimento da Sra. Maria de Lourdes Archer Pinto,
proprietária dos periódicos O Jornal e Diário da
Tarde, no Estado do Amazonas. Ilegalidade da co
brança de pedágio na Rodovia Transamazônica por
indígenas das tribos Tenharins e Diahos............. 04983

CARLOS SOUZA (Bloco/PP - AM) - Defesa
de concessão ao Estado do Amazonas do direito de
produção de TV digital e de conversores de sinais,
ao ensejo da apreciação pela Casa da proposta de
criação do Programa de Aceleração do Crescimento
- PAC................................................................... 04984

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR - PE) 
Excelência do Programa de Aceleração do Cres
cimento - PAC. Defesa de inclusão, no Programa,
do Projeto de Irrigação de Serrinha instalado em
Serra Talhada, Estado de Pernambuco. Otimismo
quanto à expansão da matriz energética brasileira
por meio do PAC. 04985

GEORGE HILTON (Bloco/PP - MG) - Acerto
da inclusão da educação iniantil no sistema de fi
nanciamento proposto pelo Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação - FUNDEB. 04986

PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA) - Transcurso
do 27° aniversário de fundação do PT. Realização
do 3° Congresso do Partido dos Trabalhadores... 04986

4 • Ii i, 't''f14ii1, 4\4i4r lU M;-'
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FRANK AGUIAR (Bloco/PTB - SP) - Agra
decimento ao povo do Estado de São Paulo pela
eleição do orador. Linhas de atuação do Parlamentar.
Participação na Frente Parlamentar em Defesa da
Educação e Cultura. Apoio às reformas constitucio
nais. Empenho da Casa na aprovação de matérias
da área de segurança pública. 04987

ARNALDO JARDIM (PPS - SP) - Criação do
Conselho Nacional de Biotecnologia.... 04989

JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEI
RA (PV - MG) - Artigo Começou a Revolução, de
autoria do Deputado Vittorio Medioli, publicado no
jornal Pampulha, do Estado de Minas Gerais. ..... 04989

V - Grande Expediente
JAIR BOLSONARO (Bloco/PP - RJ) - Conside

rações sobre as negociações políticas para obtenção
de votos de Parlamentares no plenário. Descaso do
Poder Executivo com as Forças Armadas brasileiras.
Impertinência das tentativas de modificação dos di
reitos previdenciários dos militares. Inexistência de
vantagens atrativas nas carreiras militares. Arrocho.
noS soldosde praças e oficiais. Nocividade da Medida
Provisóriaho 2.215-10, reedição da MP nO 2.131, de
dezembrQde2000, sobre a reestruturação da remu
neração dos ,militares. Reflexos da problemática sa
larial ;da categoria na crise do tráfego aéreo no País.
Apoio à redução da maioridade penal. Importância
das políticas de planejamento familiar e de controle
de natalidade para contenção do crescimento demo-
gráfico e ~flsdesigualdades sociais no Brasil........... 04991

LELO COIMBRA (Bloco/PMDB - ES - Pela or-
dem)- Solicitação à Presidência de inscrição do orador
para uso ~a palavra em nome da Vice-Liderança. ...... 04996

ARl\JALDO JARDIM (PPS - SP. Como Líder)
- Convite às lideranças políticas e sociais para
participação na Conferência Nacional Política Caio
Prado Júr:tior, promovida pelo PPS , 04996

PR~SIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Escla
recimento ao Deputado Leio Coimbra sobre o fra
cionamentodot~mpo do Bloco PMDB/PT/PP/PRI
PTB/PSC/PTCWTdoB. 04999

JORGINHO MALULY (PFL - SP. Pela ordem)
-Indagaç~o aopresidente Inocêncio Oliveira sobre
a possibilidade de ocupação da Presidência dos tra
balhos p~routr9IParlamentar, tendo em vista a sua
saída d()pl~ná~io, para continuidade da sessão. .. 05000

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Depufacio Jorginho Maluly. 05000

GASTÃO,VIEIRA (Bloco/PMDB - MA) - Per
plexidade!:Jossetores vinculados à área de educa
ção diante Glomau desempenho dos estudantes
brasileiros ,rias provas do Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM, do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica - SAEB e do Programa Interna
cional de Avaliação de Alunos - PISA. Não-inclusão
de projetos relativos à educação no Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC. Convite ao Mi
nistro da Educação, Fernando Haddad, para debate

do assunto. Defesa de assunção, pelo Congresso
Nacional, de papel proeminente na formulação de
propostas voltadas para a melhoria da educação.
Caráter prioritário da aprendizagem nos primeiros
anos do ensino fundamental....... 05000

JOSÉ ROCHA (PFL - BA - Como Líder)
- Necessidade de apoio do Governo Federal e
do Governo do Estado da Bahia às comunidades
ribeirinhas atingidas pelas cheias do Rio São
Francisco , , " , , 05005

PAES LANDIM (Bloco/PTB - PI. Discurso re
tirado pelo orador para revisão.) - Conquista, pelo
Instituto Dom Barreto, do 1° lugar no Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM, de Teresina, Estado do
Piauí. Maior apoio do Governo Federal às escolas
particulares e aos estudantes carentes. Desvirtua
mento dos objetivos da Coordenação de Aperfeiço
amento do Pessoal de Nível Superior - CAPES e do
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos -INEP.
Homenagem póstuma ao Diretor do Instituto Dom
Barreto, Marcílio Flávio Rangel de Farias........... ..... 05006

PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB - MA.
Pela ordem) - Risco de ocorrência de apagão
aéreo durante o carnaval. Denúncia de atraso
em vôo da empresa TAM - Linhas Aéreas S/A
por falta de tripulação. 05006

ALBERTO FRAGA (PFL - DF. Pela ordem)
- Intransigência do Governo Federal nas negocia
ções com controladores de vôo. Risco de caos no
tráfego aéreo brasileiro durante o carnaval. .. ........ 05006

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA)
- Anúncio da realização de greve pelos controlado
res de vôo. Apresentação de proposta de supressão
de dispositivos do Estatuto da Criança e do Ado
tescente referentes ao tempo de sujeição de me
nores infratores a medidas socioeducativas. Acerto
do agravamento das penas por crimes cometidos
com o envolvimento de menores. Contrariedade à
pretendida redução da maioridade penal. Artigo fa
vorável à redução, do jornalista Samuel Celestino.
Artigo do colunista Jânio de Freitas sobre medidas
sub-reptícias adotadas pelos assassinos de menor
impúbere na cidade do Rio de Janeiro para garan
tia de impunidade, publicado pelo jornal Folha de
S.Paulo. Considerações sobre a proposta do Go
vernador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Ca
bral, de transferência aos Estados da competência
de legislação em matéria penal. Anacronismo do
processo legislativo no Congresso Nacional. ........ 05006

Apresentação de proposições: GORETE
PEREIRA, ELlENE LIMA, PEDRO FERNANDES,
TAKAYAMA, REGINALDO LOPES, COLBERT MAR
TINS, VALDIR COLATTO, RAUL HENRY, CARLOS
ALBERTO LERÉIA. . 05011

VI - Ordem do Dia
(Debates e Trabalho de Comissões.)
JACKSON BARRETO (Bloco/PTB - SE. Pela

ordem) - Comemoração do 90° aniversário natalício
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do ex-Governador do Estado de Sergipe, João de
Seixas Dória. 05013

JOÃO OLIVEIRA (PFL - TO. Pela ordem)
- Apelo ao Governo Federal para retomada das
obras da eclusa da Usina Luís Eduardo Magalhães,
no Estado do Tocantins......................................... 05013

ILDERLEI CORDEIRO (PPS - AC. Pela or
dem) - Apresentação de projeto de lei sobre o uso
das bMificaçôes resultantes de passagens aéreas
custeadas pelo Poder Público................................ 05013

DR. UBIAU (Bloco/PSB - SP. Pela ordem)
- Necessidade de combate às causas primárias
da criminalidade para garantia de segurança à
popt.:lação......................................................... 05015

ALEXANDRE SILVEIRA (PPS - MG. Pela
ordem) - Agradecimento ao povo do Estado de Mi
nas Gerais pela eleição do orador. Oportunidade da
apreciação, pelo Poder Legislativo. de matérias so
bre a área de segurança pública. Maior valorização
dos agentes e!e combate à criminalidade. Efeito da
impunidade no aumento dos índices da violéncia. 05015

JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI
VEIRA (PV - MG. Pela ordem) - Reivlilc1ica<;3o ao
Governo Federal para inclusão da regi~io dA Con
ceição do Mato Dentro, Guanhães, e p3rte ca re
gião noroeste do Estado de Minas Gerais na área
de abrangência da SUDENE. Precariedade das
estradas do sUl de Minas Gel'ais, importantes para
o escoamento da produção de café. Pedido de inclu
são da Bacia Hidrográfica do R;o Doce no Programa
Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas.
Apoio E; transformação do Departamento Nacional
de Produção Mineral em a~0nci2 reguladora. ...... 05017

MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB - PB. Pela
ordem) - Elogio à Mesa Diretor:] pela celeridade
na apreciação de proposições sobre a área de se
gurança pública. Situaçâo do E~;tado da Paraíba no
Programa de Aceieraçao do Crescimento. Conveni
ência da participação de Governadores e Prefeitos
Municipais na indicaçElO ele obras prioritárias.. ...... 05018

GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB - RJ. Pela
ordem) - Aprese'1iR(?ào de requerimerito para cria
ção de Comissão Externa destinada ao acompanha
mento da atuação da Força Nacional de Segurança
Pública no Rio de Janeiro......... 05019

DOMINGOS DUTRA (Bloco/PT - MA. Pela
ordem) - Prejuízos socioambientais provocados
pela plantação de soja e eucalipto na região sul
do Estado do Maranhão. Anúncio da realização de
audiência pública para discussão do assunto no
Município de Santa Quitéria..... 05019

EDSON SANTOS (Bloco/PT - RJ. Pela or
dem) - Aprovação, pela Casa, de proposições so
bre restrições à progressão de regime penal para
condenados por crimes hediondos e agravamento
da pena para Crimes cometidos com a participaç~io

de menores. Contrariedade à pretendida redução
da maioridade penal. Importância da promoção

da inclusão social para contenção da escalada da
violência no País. Descaso do Governo Fernando
Henrique Cardoso para com o setor de educação. 05020

RENATO MOLLlNG (PP - RS. Pela ordem)
- Aprovação pela Casa de proposições relativas à
área de segurança pública. Importância do apare
lhamento policial e de investimentos em educação
para contenção da escalada da violência no País.
Desempenho do Secretário de Segurança Pública
do Estado do Rio Grande do Sul, Enio Bacci. ...... 05020

VICENTINHO (Bloco/PT - SP. Pela ordem)
- Carta enviada ao orador por cidadão potiguar
sobre a poluição do Açude Marechal Dutra, no Es-
tado do Rio Grande do Norte. ......... ....... ....... ........ 05021

WALDIR MARANHÃO (Bloco/PP - MA. Pela
ordem) - Apelo ao Governo Federal de realização
de investimentos nas universidades estaduais...... 05022

JUSMARI OLIVEIRA (PFL - BA. Pela or
dem) - Esforço dos Deputados para a aprovação
de projetos de interesse da sociedade brasileira.
Contestação a especulações da imprensa sobre a
motivação dos Parlamentares para o comparecimen
to às sessões plenárias. Defesa da construção de
complexo penitenciário na região oeste do Estado
da Bahia Confiança da oradora na possibilidade
de ressocialização de presos. 05023

EDINHO BEl (Bloco/PMDB - SC. Pela ordem)
- Demora na conclusão das obras da SC-450 no
trecho da Serra do Faxinal, Estado de Santa Cata
rina, em decorrencia de exigências dos órgãos de
fiscalização ambiental. Importância da obra para a
integração regional. 05023

EDUARDO VALVERDE (Bloco/PT - RO. Pela
ordem) - Satisfação do orador com as medidas
aprovadas pela Casa na área de segurança públi
ca. Repercussão do equacionamento de problemas
sociais na redução da violência. 05024

JOsE': f\fRTON CIRILO (Bloco/PT - CE. Pela
ordem) - Agradecimento a Deus, aos familiares, aos
amigos e ao povo do Estado do Ceará pela condu
ção do orador à Casa. Diretrizes de sua atuação
parlamentar ,.............. 05025

PAULO RUBEM SANTIAGO (Bloco/PT - PE.
Pela ordem) - Assunção pelo orador da Relataria do
projeto sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2008. Considerações acerca dos gastos dos Esta
dos com a área de segurança pública. Trabalho do
pesquisador Bruno Grossi de Souza sobre a apli
cação dos recursos do FundoNacional de Seguran
ça Pública noperíQdo 2000-2003. Necessidade de
criação de Comissão Especial para discussão de
orçamentos e finan'ciamenl0 da segurança pública
no País __ 05026

NILSON MOURÃO (Bloco/PT - AC. Pela or
dem) - Contestaçào a criticas da Liderança da Mi
noria à celebração de contratos entre o Governo
Lu:z Inácio Lula da Silva e o Presidante da Bolívia,
Evo Morales, relativos ao fornecimento de gás na-

AP. i.l'I/llI'
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tural ao País. Legitim dade da revisão pela Bolívia
de valores pagos pel Brasil pelo gás fornecido. .. 05027

ODAIR CUNHA (Bloco/PT - MG. Pela ordem)
- Caráter produtivo d esforço concentrado realiza
do na Casa. Urgênci na aprovação de projeto de
lei sobre a redefiniçã da área do Parque Nacional
da Serra da Canastr ,no Estado de Minas Gerais,
para solução da situa ão de mineradores de quart-
zito em atividade na egião. 05027

LUIZ COUTO Bloco/PT - PB. Pela ordem)
- Mobilização dos p Iiciais federais em repúdio ao
projeto sobre a Lei O gânica da Polícia Federal. Ine
ficácia do aumento as penas para a redução da
criminalidade. Aprese tação de proposta de emenda
à Constituição sobr o fim do sigilo processual no
caso de crime contr a Administração Pública...... 05028

RODOVALHO (PFL - DF. Pela ordem) - De
fesa da adoção de edidas voltadas para a recu
peração de adolesc" ntes e jovens envolvidos com
a prática de crimes. 05029

WALTER PIN EIRO (Bloco/PT - BA. Pela or
dem) - Elevado núm ro de Deputados presentes na
Casa. Importância a TV digital como instrumento
de integração e de i t::lusão social. Expectativa de
inclusão no Progra a de Aceleração do Cresci
mento - PAC de pr jeto de retorno à operação de
trem de passageiro entre os Municípios de Salva
dor e Alagoinhas, E tado da. Bahia. Compromisso
do Governador do stado, Jaques Wagner, com a
melhoria do saneam nto básico e do abastecimento
de água nas cidade baianas. Importância das Co
missões no débate aprimoramento dos projetos.
Congratulações à esa Diretora e aos Parlamen-
tares pelo êxito no início dos trabalhos. 05029

FLÁVIO BEZ RRA (Bloco/PMDB - CE. Pela
ordem) - Preocup ção de pescadores artesanais
cearenses com a In trução Normativa n° 1, de 2007,
sobre a pesca da I gosta....................................... 05030

ARMANDO BíLlO (Bloco/PTB - PB. Pela
ordem) - Participão do Estado da Paraíba no
Programa de Acel ração do Crescimento - PAC.
Pedido ao Govern Federal de liberação de recur
sos para a constrLlção de adutoras e garantia de
abastecimento de 'gua na região do Brejo parai-
bano.................................................................... 05031

PRACIANO PT - AM. Pela ordem) - Empe
nho do Presidente h10cêncio Oliveira na continui
dade da sessão. In uficiência do sistema de abas
tecimento de águde Manaus, Estado do Ama
zonas. Compromi. so de luta contra a corrupção.
Ineficiência. dos Tr'bunais de Contas dos Estados.
Caráter ético do P rtido dos Trabalhadores. ....... 05032

FLÁVIO DIN (Bloco/PCdoB - MA. Pela or
dem) - Interlocuç o com a sociedade como par
te das atividades arlamentares. Sintonia entre o
Parlamento brasil iro e a opinião pública. Urgente
in_c\usão na..p.auta de projetos referentes à legisla-
çao penaL·............ 05033

I

VII - Encerramento

SEÇÃO 1\

3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exonerar: Gláucia Maria Marques Lopes. 05055
b) Dispensar: Ada Liz Cavalhero, Carlos

Alberto de Araujo, Claiton Vaz Barbosa, Dj,air da
Silva Braga, Eder Luiz dos Santos de Jesus, Eva
Vilma dos Santos, Francisca Célia Gonçalves Sousa
Andrade, Fredo Ebling Júnior, Gustavo Magalhães
Lordello, Hilton Silva Balieíro, Inês Maria Silva, Jose
Eustaquio de Andrade, Luiz Cesar Lima Costa, Maria
Augusta Silveira Leonardo, Maria Dóris de Almeida
Rapôso, Maria José do Nascimento Sousa, l=legina
Célia Vieira de Souza, Roberto Reis Stefane,lIi, Ro
sana Maria Mesquita Rodrigues, Roselene Maria
Gonçalves Bello, Sérgio Ricardo Alves Knust, Silvía
Moraes Ferreira, Valdemir Ferreira da Silva, Valeria
Aparecida Olinto Pessoa. 05055

c) Designar: Ada Liz Cavalhero, Carlos Al
berto de Araujo, Claiton Vaz Barbosa, Djair da Sil
va Braga, Eva Vilma dos Santos, Francisca Celia
Gonçalves Sousa Andrade, Francisco de Assis Pei
xoto Coutinho, Fredo Ebling Júnior, Glaucia Maria
Marques Lopes, Jessemine Carvalho Duarte, José
Calazans Monteiro de Moura, José Eustáquio de
Andrade, José Meriderval Ribeiro Xavier, Luiz Cé
sar Lima Costa, Maíra de Brito Carlos, Maria José
do Nascimento Sousa, Nilza Maria Ferreira Alves,
Silvana Henriques de Aquino, Silvia Moraes Ferrei-
ra, Valdemir Ferreira da Silva.. 05057

d) Designar (SUBSTITUTOS): AIElxandre
Borges Machado, Amilcar Amaral Couto, Eliana
Teixeira Gaia, Fábio Kurokawa, Francisca de Fáti
ma Moura Campos, Herica Pimentel Brito de Sou
za, Maria Efigênia de Oliveira, Robson Luiz Fialho
Coutinho ,.,........................... 05060

e) Tornar sem Efeito Nomeação: Antônio
de Jesus Andrade, Lucia Maria Felix dE: Sousa
Castro, Luciana Rosa de Oliveira Pinheiro, Marden
da Mota Leitão, Renata Fernandes de Araujo, Ro
gério de Paula Martins Silva, Rosana Mara Garcia
Remussi. 05060

f) Exonerar: Amanda Miranda de Araújo,
Amanda Mustafa Vieira, Ana Paula Mendes de
Oliveira Cruz, Andréa Kátia Sarmento Costa, Antô
nio Batista Dantas, César Luis Santos de Oliveira,
Daniela Mazzini, David de Sá Fontes, Edimilson
Alves, Elena Ramos:Coutinho, Eliene Audrey Aran
tes Corrêa, Elzi Teixéira Melo, Estefânio dos Santos
Castro, Eunice Cardbso Silva, Fabio Gomes Gama,
Fábio Ramos Rosa; Fernanda Queiroz de Assun
ção, Francisco de Assis e Silva Soares, Francisco
Lopes da Silva Netol Giselle Ataide Braga, Gustavo
Granata Germano, ionara Viana dos Santos Elias,
Jose Elias Santos Junior, Juscileide da Silva San
tos, Klingerly de Oli~eira Farias, Lano AlvHs Costa,
Leandro Rode Guirharães, Leonardo MOl1son Co-
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ronel, Lorena Moreira da Silva, Lúcia Ana de Mélo
e Silva, Luiz Carlos Costa Júnior, Luiz Fernando
Carneiro Lira, Luiza Maria Vieira Bastos de Almeida,
Marcelo Araujo Castor, Mari Tostes Segall Ramos,
Maria das Dores Dias de Araujo, Marina Torrao da
Silva, Maristela Gheno, Marta Rejane Ribeiro dos
Santos, Monica Mergulhão Tannenbaum, Patricia
Paula da Silva Rabelo, Paula Terzella Nogueira,
Pedro Henrique Geisel, Rafael Cardoso de Assis
Ferreira, Rafael da Silva Amorim, Rafael José de
Araújo Boudens, Raquel Rocha Matihara, Regina
Rodrigues Flores Alves, Rita de Cássia Sardi Fontes,
Rbmulo Rodrigues Flores Alves, Ronaldo Bizinot
to Ribeiro, Rute Moura Abrantes, Sidney Mendes
Lins Júnior, Silvia Antônia Alves da Silva, Vicente
de Paulo Pereira Esmeralda. 05061

g) Nomear: Alexandre Veloso Zaiden, Aman
da Miranda de Araujo, Artur da Cunha Nogueira,
Carlos Eduardo Merlin, Carlos Eduardo Nascimento
Costa, Christophe César de Siqueira Leite, Cleima
Jaime de Moraes Freitas, Daniel Ribeiro Lemos, Da
niela Mazzini, Doralice Maria Nascimento, Eduardo
Fleck Cescani, Elena Ramos Coutinho, Elisane de
Deus Oliveira Costa, Eliziário Silveira Sobral, élli
da Regina da Silva Moura, Euripedes Cardoso dos
Santos, Flávio de Assis Nicchio, George Ferreira
de Melo Júnior, Geraldo Cesar de Faria, Geraldo
Pereira Filho, Gildete Luiz Ferreira Viana, Gisela
Elias, Hebert Ribeiro Farias, Hebram Moreira da
Silva, Henrique Mendes da Silva Nassar, Hugo
José Costa Almeida, Isabela Cristina Tabosa Ma
lul Carelli Mendes, Ivonete Pereira Motta, Janaína
Lima Penalva da Silva, Janete Ayres Menezes, João

.........

Batista Marques Leal, João Batista Vieira Barros,
Joao Maria Beato de Andrade, Joel Mariano Borges,
Jomar Ribeiro Sales, Joyce Rabello de Jesus, Kari
ne de Almeida Reis, Lara Regina Amaral, Leandro
Rode Guimarães, Lorena Moreira da Silva, Luana
Franco de Almeida, Lucia Carminati Zomer, Lucilia
Aparecida Duarte Couto, Madyane Felix Lacerda,
Marcelo Araújo Castor, Mari Tostes Segali Ramos,
Maria Aparecida Baptista Peixoto, Maria do Perpé
tuo Socorro de Macedo, Marileine Dowell Cabral de
Brito, Marina Torrão da Silva, Maristela Gheno, Mary
Goes de Medeiros, Monica Mergulhão Tannenbaum,
Naiara Souto Viana, Newton Augusto Sabaraense,
Patrícia Miranda Chaves dos Santos, Pedro Hen
rique Geisel, Priscilla Corrêa Zamperlini, Raquel
Rocha Matihara, Renata Carvalho Freire D'aguiar,
Renata Monte Fadei, Robson Sincler Glória de Oli
veira, Rodrigo Figueiredo de Macedo, Rômulo Ro
drigues Flores Alves, Rúbia Corado Setúbal, Rute
Moura Abrantes, Sidney Mendes Lins Júnior, Sílvia
Antônia Alves da Silva, Stephany Lyra dos Santos
da Costa, Terezinha de Jesus Marques Barbosa
Maciel, Wellbert Rogers Miranda de Freitas.......... 05065

4- MESA
5 - LíDERES E VICE-LíDERES

6 -DEPUTADOS EM EXERCíCIO

7 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

Arquivamento de Proposições- sairá publi
cado em suplemento a este Diário.

iA"" $



MINAS GERAIS

Elismar Prado PT PMDB PT PP
Paulo Piau PPS
Presentes Minas Gerais: 2

RIO DE JANEIRO

Edmilson Valenti PCdoB PSB PDT PC
Eduardo Lopes PSB PSB POT PC
Felipe Bornier PHS PSB PDT PC
Nelson Bornier PMDB PMDB PT PP
Presentes Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PMDB PT PP
Antonio Carlos M PSDB
Carlos Zarattini PT PMOB PT PP
Dr. Ubiali PSB PSB PDT PC
Francisco Rossi PMOB PMOB PT PP
José Genoíno PT PMDB PT PP
Nelson Marquezel PTB PMDB PT PP
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Ata da 12a Sessão, Extraordinária, Matutina,
I em 15 de fevereiro de 2007

p1esidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente, Inocêncio Oliveira,
201'1~ ice-Presidente, Manato, 10 Suplente de Secretário, Luiz Couto,

§ 20 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 911HORAS COMPARECEM À CASA RIO GRANDE DO NORTE

OS SRS.: Fátima Bezerra PT PMDB PT PP
José CarlosMach~do Presentes Rio Grande do Norte: 1

I RORAIMA PARAíBA

Francisco Rodrig ~FL Luiz Couto PT PMDB PT PP
Urzeni Rocha PStB Marcondes Gadelh PSB PSB PDT PC
Presentes Rorai a: 2 _ Rômulo Gouveia PSDB

r
AMAPÁ Vital do Rêgo Fi PMDB PMDB PT PP

Presentes Paraíba: 4
Sebastião Bala R DT PSB PDT PC

PERNAMBUCOPresentes Amap : 1
I Fernando Ferro PT PMDB PT PP
I PARÁ Gonzaga Patriota PSB PSB PDT PC

Beto Faro PT PMIDB PT PP Paulo Rubem Sant PT PMDB PT PP
Wandenkolk Gon~a PSDB Silvio Costa PMN PSB POT PC
Zequinha MarinhrPMDB PMDB PT PP Presentes Pernambuco: 4
Presentes Pará:

BAHIA

I

AMAZONAS Claudio Cajado PFL
Vanessa GrazziottCdoB PSB POT PC Fernando de Fabi PFL
Presentes Amazpnas: 1 João Almeida PSDB

I

RONDÔNIA José Carlos Araú PR PMDB PT PP
José Rocha PFL

Anselmo de Jesu~ PT PMOB PT PP Presentes Bahia: 5
Eduardo Valverd~PT PMDB PT PP
Ernandes Amori PTB PMOB PT PP
Lindomar Garço PV
Moreira Mendes epS
Presentes Rondlônia: 5

I TOCANTINS

Moises Avelino ~MOB PMDB PT PP
Presentes Tocamtins: 1

I MARANHÃO

Waldir Maranhãtpp PMOB PT PP
Presentes Mara hão: 1

CEARÁ

Léo Alcântara P~DB

Presentes cearr: 1

I PIAuí

Marcelo Castro fMDB PMDB PT PP
Presentes Piau,: 1

I

I
I
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Paulinho da Forç PDT PSB PDT PC
Renato Amary PSDB
Roberto Santiago PV
Vicentinho PT PMDB PT PP
Presentes São Paulo: 11

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT PMDB PT PP
Eliene Lima PP PMDB PT PP
Thelma de Olivei PSOB
Presentes Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR PMDB PT PP
Presentes Distrito Federal: 1

GOIÁS

Rubens Otoni PT PMDB PT PP
Presentes Goiás: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alfredo Kaefer PSDB
Eduardo Sciarra PFL
Moacir Michelett PMD8 PMDB PT PP
Presentes Paraná: 4

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PMDB PT PP
João Matos PMDB PMDB PT PP
Nelson Goetten PR PMDB PT PP
Valdir Co/atto PMDB PMOB PT PP
Vignatti PT PMDB PT PP
Zonta PP PMOB PT PP
Presentes Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT PMDB PT PP
Afonso Hamm PP PMDB PT PP
José Otávio Germ PP PMDB PT PP
Manuela DÁvila PCdoB PSB POT PC
Pepe Vargas PT PMDB PT PP
Tarcísio Zimmerm PT PMDB PT PP
Presentes Rio Grande do Sul: 6

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 69
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

Esta 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.

11- LEITURA DA ATA

O SR. CLÁUDIO CAJADO, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Passa-se à
leitura do expediente.

O SR. CLÁUDIO CAJADO, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

MENSAGEM N° 56, DE 2007
(Do Poder Executivo)

Aviso nO 74/2007 - C. Civil

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o texto da Convenção n° 185 (re~

visada) da Organização Internacío~lal do
Trabalho (OIT) e anexos, adotada durante a
91 a Conferência Internacional do Trabalho
daquela Organização, realizada em 2003,
em Genebra, a qual trata do novo documen
to de identidade do trabalhador marítimo,
com vistas à sua ratificação e entrada em
vigor no Brasil.

Despacho: Às Comissões de Relações
Exteriores ê de Defesa Nacional; e lIiação
e Transportes; Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e Constituição e Justiça e de
Cidadania (art. 54 RICO).

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 nO 185 (revisada) da Organização Inter
:"acional do Trabálho - OIT e anexos, adotada durante
a 91 a Conferência Internacional do Trabalho daquela
Organizaç8.o, realizada em 2003, em Genebra. a qual
trata do novo documento de identidade do trabalhador t

marítimo, com vistas à sua ratificação e entrada em
vigor no Brasil.

Brasília, 1° de fevereiro de 2007. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM N° 389 DTS/DHS/DAI - MRE-PEMU-ILO .

Brasília, 25 de outubro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Durante a 91 a Conferência Internacional do Tra

~

balho da Organização Internacional do Trabalho (OIT),

i _
-# NU
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ra, em 2003, foi adotada a Con
venção n° 185, qu revisa a Convenção n° 108, de
1958, ratificada pel Brasil em 1963, a qual estabelece
mecanismos para missão dos documentos de identi
ficação para trabalh dores marítimos. Esse documento
possibilita ao profiss'ional do mar o acesso aos países
em que seu navio eva aportar, sem maiores entraves
migratórios, para f ns de desembarque e embarque
com vistas ao exe cício de suas atividades profissio
nais e também pa a algum lazer na cidade em que a
embarcação estiv r ancorada.

2. Após os at ques terroristas de 11 de setembro
de 2001, houve si nificativo aumento na demanda por
segurança no set r internacional de transportes. No
caso específico d transporte marítimo internacional,
registrou-se cresc nte interesse pelo incremento nos
mecanismos de sgurança do tráfego marítimo, em
especial no contro edas tripulações das embarcações
mercantes que re lizam viagens internacionais.

3. O objetiv da Convenção n° 185 é o de es
tabelecer método de identificação rigoroso para os
trabalhadores ma ítimos, com a finalidade de garan
tir-lhes a liberda e de movimento necessária para
seu bem-estar e desenvolvimento de sua profissão,
além de facilitar comércio internacional e oferecer
meio seguro de i emtificação para essa categoria de
trabalhadores.

4. Dentre os spectos inovadores que contribuem
para a maior segurança proporcionada pelo documen
to, destacam-se uso de planilha biomêtrica obtida a
partir da impressã digital de dois dedos do marítimo, a
conversão da ima em coletada para um padrão digital
e a impressão de se padrão em código de barras nas
novas identidade , com vistas à leitura eletrônica do
documento pelas autoridades portuárias de controle
migratório para a dentificação positiva do portador nos
portos dos paíseque a tenham ratificado.

5. Aos país 5signatários da Convenção, caberá
a obrigação de anter uma base de dados apropria
da, disponível pa aconsultas internacionais por parte
das autoridades competentes, e de cumprir com os
procedimentos a equados na emissão desses docu
mentos. Os Estad s-Membros também deverão facilitar
as permissões e terra, o trânsito e as transferências
dos marítimos, lém de estabelecer que não deverá
ser exigido'visto os tripulantes nos processos de de
sembarque dura te sua estada nos portos.

6. Esses pr cedimentos não se referem, portan
to, apenas àsq estões relativas à segurança, mas
buscam igualme te possibilitar a proteção dos direitos
individuais dos arítimos, inclusive os referentes à pri
vacidadeda informação pessoal. O novo documento
de identidade co stituirá contribuição importante para

a segurança internacional, ao facilitar a comprovação
da identidade do marítimo em portos, aeroportos e
nas próprias embarcações. Simultaneamente, contri
buirá para diminuir as dificuldades que esses traba
lhadores enfrentam no exercício de sua profissão, a
qual impõe longos períodos de confinamento durante
travessias internacionais, uma vez que o novo docu
mento facilitará seu acesso aos portos iinternacionais
para embarque e desembarque e diminuirá os riscos
de que os marítimos permaneçam retidos dentro da
embarcação nos períodos em que esteja atracada,
impossibilitados de ter acesso à cidade portuária em
que se encontram.

7. Face ao exposto, nos termos do artigo 49, I, da
Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a presente minuta de Mensa!~em aos Mem
bros do Congresso Nacional, na qual Vossa Excelência
solicita a apreciação do texto da Convenção n° 185 da
OIT e anexos, com vistas à sua ratifica(;:ão e posterior
incorporação ao ordenamento jurídico nacional.

Respeitosamente, - Celso Luiz Nunes Amorim.

C185 Convenção sobre os documentos de identi
dade da gente do mar (revisada), 2003
Data de entrada em vigor: 9-2-2005
Data de adoção: 19-6-2003

A Conferência Geral da Organização Internacio
nal do Trabalho:

Convocada em Genebra pelo Conselho de Ad
ministração do Escritório Internacional do Trabalho e
reunida na mencionada cidade em 3 de junho de 2003,
em sua nonagésima primeira reunião;

Consciente da ameaça continuada à proteção dos
passageiros e da tripulação, à segurança das embar
cações, e ao interesse dos Estados e das pessoas;

Consciente, também, do mandato fundamental
da Organização, que consiste em promover condições
de trabalho decentes;

Considerando que, em decorrência do caráter
global da indústria do transporte marítimo, a gente do
mar necessita de proteção especiall;

Reconhecendo os princípios consagrados na
Convenção sobre os Documentos dl3 Identidade da
Gente do Mar, 1958, relativos à facilitação da entrada
da gente do mar no território dos Membros, quando a
entrada tenha como finalidade o gozo de uma autori
zação para desembarcar, o trânsito, o reembarque em
outra embarcação ou a repatriação;

Tomando nota do disposto na Convenção da Or
ganização Marítima Internacional sobre a Facilitação do
Trânsito Marítimo Internacional, 1965, com emendas,
e, particularmente, as Normas 3.44 E! 3.45;
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Tomando nota, ainda, de que na Resolução AI
RES/57/219 da Assembléia Geral das Nações Unidas,
relativa à proteção dos direitos humanos e às liberdades
fundamentais na luta contra o terrorismo, é afirmado
que os Estados devem assegurar que as medidas ado
tadas para o combate ao terrorismo estejam de acordo
com os compromissos assumidos na esfera do direito
internacional, em particular das normas internacionais
referentes aos direitos humanos e dos refugiados, bem
como ao direito internacional humanitário;

Consciente de que a gente do mar trabalha e vive
em embarcações dedicadas ao comércio internacional,
e de que o acesso às instalações em terra e a autoriza
ção para desembarcar são elementos decisivos para o
bem-estar da gente do mar e, em conseqüência, para
o alcance de uma navegação mais segura e de maior
limpeza dos oceanos;

Consciente, também, de que a possibilidade de
desembarcar é essencial para a entrada e saída de
uma embarcação ao término do período de serviço
acordado;

Tomando nota das emendas à Convenção Inter
nacional para a Segurança da Vida Humana no Mar,
1974, modificada, relativas às medidas especiais des
tinadas à melhoria da segurança e da proteção maríti
mas, que foram adotadas pela Conferência Diplomá
tica da Organização Marítima Internacional de 12 de
dezembro de 2002;

Tendo decidido adotar um conjunto de propostas
referentes a um sistema mais seguro de identificação
da gente do mar, questão que constitui o item sete da
ordem do dia da reunião;

Tendo decidido que essas propostas tomarão a
forma de uma convenção internacional pela qual se
revisa a Convenção sobre os documentos de identi
dade da gente do mar, -1958, adota, com data de 19
de junho de 2003, a seguinte Convenção, que intitular
se-á Convenção sobre os documentos de identidade
da gente do mar (revisada). 2003:

ARTIGO 1°
Âmbito de Aplicação

1. Para os efeitos da presente Convenção, o ter
mo marítimo e a locução gente do mar designam toda
e qualquer pessoa empregada, contratada ou que
trabalhe em qualquer função a bordo de uma embar
cação, que não seja de guerra e que esteja dedicada
habitualmente à navegação marítima.

2. Havendo dúvida sobre se alguma categoria
de pessoas deve ou não ser considerada como gente
do mar para os efeitos da presente Convenção, cor
responderá à autoridade competente para expedir os
documentos de identidade da gente do mar, do Esta-

do da nacionalidade do marítimo ou de sua residência
permanente, resolver essa questão, com observância
do disposto na presente Convenção, e após prévia con
sulta junto às organizações de armadores e de gente
do mar interessadas.

3. Mediante prévia consulta junto às organiza
ções representativas dos armadores de embarcações
pesqueiras e das pessoas empregadas a bordo des
tas últimas, a autoridade competente poderá aplicar
o disposto na presente Convenção à pesca marítima
comercial.

ARTIGO 2°
Expedição dos Documentos de

Identidade da Gente do Mar

1. Todo Membro para o qual esteja em vigor a
presente Convenção deverá expedir a todos seus na
cionais que exerçam a profissão de marítimo, e apre
sente o requerimento correspondente, um documento
de identidade da gente do mar conforme o disposto no
artigo 3° da presente Convenção.

2. Salvo exista na presente Convenção disposição
em contrárío, a expedição dos documentos de identída
de da gente do mar poderá ser subordinada às mesmas
condições que as preceituadas na legislação nacional
para a expedição dos documentos de viagem.

3. Todo Membro poderá também expedir o docu
mento de identidade da gente do mar, mencionado no
parágrafo 1°, à gente do mar à qual tenha outorgado
a condição de residente permanente em seu território.
Os residentes permanentes viajarão sempre conforme
o disposto no parágrafo]O do artigo 6°.

4. Todo Membro deverá zelar para que os docu
mentos de identidade da gente do mar sejam expedi
dos sem demoras indevidas.

5. Caso seja indeferido o requerimento, o marítimo
terá direito a interpor recurso administrativo.

6. A presente Convenção será aplicada sem pre
juízo das obrigações contraídas por cada Membro em
decorrência das disposições internacionais relativas
aos refugiados e aos apátridas_

ARTIGO 3°
Conteúdo e Forma

1. O documento de identidade da gente do mar,
ao qual se aplica a presente Convenção, deverá ajus
tar-se, em seu conteúdo, ao modelo apresentado no
anexo I. A forma do documento e os materiais utilizados
para sua confecção deverão reunir as especificações
gerais indicadas no mencionado modelo, que deverão
estar baseadas nos critérios estabelecidos a seguir
O Anexo I poderá ser emendado, quando necessário,
desde que as emendas sejam consistentes com os

... ........_...~"'IIlJI1l~-- ... ~ . '....""'4I11'iOWN_""""i,'1,..*'I*i"'"",,,''-__, "'~"""I'i""'"!"'iP"l'..., __q_:u_"""
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parágrafos seguint s, em consonância com o Artigo
8° a seguir, em par ipular com o objetivo de levar em
consideração des~volvimentos tecnológicos. Quando
se decida adotar u é;I emenda, deverá ser especificada
a data a partir da q ai essa surtirá efeito, consideran
do a necessidade pe conceder aos Membros tempo
suficiente para quelprocedam à revisão necessária de
seus documentos ~.cionais de identidade da gente do
mar e dos procedi entos correspondentes.

2. O docume to de identidade da gente do mar

deverá ser sim.Piei'.' confeccionado com material re
sistente, levando m consideração as condições que
possam prevalece ;no mar e será legível por meios
mecânicos. Os ma lilriais utilizados deverão:

a) i!T1pedir, na medida do possível, toda
alteração ~u falsificação do documento e per
mitir dete~tar facilmente toda modificação do
mesmo, el

b) s~r geralmente acessiveis para os
governo~com custo o mais módico possí
vel, sem ~ejuízo da confiabilidade necessá
ria para Icançar o propósito enunciado na
alínea a afima.

3. Os Membrpp levarão em consideração todas as
diretrizes aplicávais que a Organização Internacional
do Trabalho tenh~ :elaborado em relação às normas
tecnológicas desfnadas a facilitar a aplicação de uma
norma internacio ai comum.

4. O docum~~to de identidade da gente do mar
não será maior d ,que um passaporte normal.

5. No docu ~nto de identidade da gente do mar
constarão o nom;d.a autoridad.e que tenha expedido o
mesmo, as indica ões que permitam um rápido contato
com essa autorid de, a data e o local de expedição do
documento, bemfomo as seguintes menções: .

,

a) ste é um documento de identidade
da gente do mar para efeitos da Convenção
sobre OS~documentos de identidade da gente
do mar ( ~visada), 2003, da Organização In
ternacio é;l1 do Trabalho;

b) ~~te documento é autônomo e não é
um passaporte.

6. O períod~máximo de validade do documento
de identidade d;gente do mar será determinado de
acordo com ale islação do Estado que o tenha ex
pedido, e não po erá ser, em nenhum caso, superior
a dez anos, semjPrejUíZO de que seja renovado após
os primeiros cin danos.

7. No doeu ento da gente do mar deverão cons
tar exclusivame te os seguintes dados, relativos ao
titular:

I

I

a) nome completo (nomes e sobrenomes,
quando for o caso);

b) sexo;
c) data e local de nascime,nto;
d) nacionalidade;
e) particularidades físicas que possam

facilitar a iden1ificação;
f) fotografia digital ou original, e
g) assinatura.

8. Sem prejuízo do disposto no pará9rafo 7° acima,
também será exigida a incorporação ao documento de
identidade da gente do mar um modelo digital ou outra
representação biométrica do titular, de acordo com as
características enunciadas no anexo I, em conformi
dade com os seguintes requisitos:

a) que os dados biométricos possam ser
obtidos sem que isso implique invasão da pri
vacidade do titular, incômodos, risco para sua
saúde, ou lesão de sua dignidade;

b) que os dados biométricos sejam vi
síveis no documento e não possam ser re
constituídos a partir do molde ou de outras
representações;

c) que o material necessário para prover
e verificar os dados biométricos seja fácil de
utilizar e, de forma geral, acessível para os
governos a um baixo custo;

d) que o material necessário para verifi
car os dados biométricos possa ser utilizado
com facilidade e confiabilidade nos portos e
em outros lugares, inclusive a bordo das em
barcações, onde as autoridadE~s competentes
costumam proceder às verificações de iden
tidade, e

e) que o sistema no qual tenham que
ser utilizados os dados biométricos (incluindo
o material, as tecnologias e os procedimentos
de utilização) permita obter resultados unifor
mes e confiáveis em matéria de autenticação
da identidade.

9. Todos os dados relativos ao marítimo que cons
tem do documento de identidade deverão ser visíveis.
Os marítimos deverão ter fácil acesso às máquinas
que lhes permitam examinar os dados referentes aos
mesmos e que não possam ser simplesmente lidos à
vista. O mencionado acesso deverá ser provido pela
autoridade expedidora, ou em seu nome.

10. O conteúdo e a forma do documento de identi
dade da gente do mar deverá estar conforme às normas
internacionais pertinentes citadas no anexo 1.
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ARTIGO 4°
Base de Dados Eletrônica Nacional

1. Todo Membro zelará para que sejam conser
vados em uma base de dados eletrônica os dados de
cada documento da gente do mar que tenha sido ex
pedido, suspenso ou retirado. Deverão ser adotadas
as providências necessárias para proteger essa base
de dados de toda e qualquer ingerência ou acesso
não autorizado.

2. Em cada referência figurarão apenas os dados
que sejam essenciais para a verificação do documento
de identidade ou a condição ao marinheiro, sem igno
rar o direito à privacidade deste último e em atenção a
todas as disposições aplicáveis em matéria de prote
ção de dados. Esses dado,". serão indicados no anexo
II da presente Convençüo, que poderá ser emendado
da forma prevista no artigo 8° se~:ujnte, tendo presente
a necessidade de outorjar acs Membros tempo sufi
ciente para que piocedE:I~' à r'.:.!v;sik que seus sistemas
nacionais de bases de dados possam requerer.

3. Cada Membro instaurará procedimentos que
permitam a todos os marítimos, aos quais haja expe
dido documento de identidade da gente do mar, exa
minar e comprovar gratuitamente a validade de todos
os dados a eles referentes que se encontrem retidos
ou armazenados na base de dados eletrônica, bem
corno realizar, quando for o caso, as retificações ne
cessárias.

4. Cada Membro designará um ponto focal per
manente para a resposta às consultas realizadas pe
los serviços de imigração ou outras autoridades com
petentes de todos os Membros da Organização, com
relação à autenticidade e à validade dos documentos
de identidade da gente do mar expedidos pela autori
dade de que se trate. Os dados relativos ao ponto focal
permanente deverão ser comunicados ao Escritório In
ternacional do Trabalho, o qual manterá uma lista a ser
comunicada a todos os Membros da Organização.

5. Os serviços de imigração ou outras autoridades
competentes dos Estados Membros da Organização
deverão ter acesso, de maneira imediata e a qualquer
momento, aos dados mencionados no parágrafo 2° su
pra, seja por meios eletrônicos, seja por meio do ponto
focal mencionado no parágrafo 4° supra.

6. Para efeitos da presente Convenção, serão
estabelecidas restrições apropriadas a fim de garantir
que nenhum dado, em particular fotografias, possa ser
compartilhado, a não ser que se encontre em funcio
namento mecanismo que garanta o cumprimento das
normas aplicáveis em matéria de proteção de dados
e de privacidade.

7. Os Membros deverão assegurar-se de que os
dados pessoais registrados na base de dados não se-

jam utilizados para finalidades distintas da verificação
dos documentos de identidade da gente do mar.

ARTIGO 50
Controle de Qualidade e Avaliações

1. Os requisitos mínimos relativos aos proces
sos e procedimentos de expedição dos documentos
de identidade da gente do mar, incluídos os procedi
mentos de controle de qualidade, estão indicados no
anexo III da presente CQnvenção. Nos mencionados
requisitos, estão previstos os resultados obrigatários
que cada Membro deverá obter na administração de
seu sistema de expedição dos documentos de identi
dade da gente do mar.

2. Serão instaurados processos e procedimentos
a fim de ga:antir a segurança necessária:

a) na produção e entrega dos documen
tos de identidade em branco;

b) na custódia e na manipulação dos
documentos de identidade que estejam em
branco ou preenchidos, bem corno a respon
sabilidade por esses documentos;

c) no processamento dos requerimentos,
no preenchimento dos documentos de identi
dade que estejam em branco pela autoridade
expedidora e os serviços responsáveis pela
expedição e na entrega dos documentos de
identidade da gente do mar;

d) na operação e manutenção da base
de dados, e

e) no controle de qualidade dos procedi
mentos e das avaliações periódicas.

3. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2 supra,
o anexo III poderá ser modificado nas formas previstas
no artigo 8, tendo presente a necessidade de conce
der aos Membros tempo suficiente para que realizem
quaisquer revisões necessárias de seus processos e
procedimentos.

4. Cada Membro realizará, no máximo a cada
cinco ?nos, uma avaliação independente da adminis
tração de seu sistema de expedição de documentos
de identidade da gente do mar, inclusive dos procedi
mentos de controle de qualidade. Os relatórios relati
vos a estas avaliações, dos quais poderá ser suprimida
toda informação de caráter confidencial, deverão ser
encaminhados ao Diretor Geral do Escritório Interna
cional do Trabalho, com cópia para as organizações
representativas dos armadores e da gente do mar do
Membro de que se trate. Esse requisito de informação
será cumprido sem prejuízo das obrigações contraídas
poios Membros em virtude do artigo 22 da Constituição
C<a Urganização Internaciona! do Trabalho.

______•__---..----.....,.,._~.. ---..........li'I'A4....,..i~,~I......- ...,,""""""-_-.""~......~~..._"';,--.......'"'Ifi.......-., !I'I"'Mi'íh"
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5. O Escritóri Internacional do Trabalho dispo
nibilizará aos Mem ros esses relatários de avaliação.
Toda divulgação qu~ não esteja autorizada em virtude
da presente Convehção exige o consentimento prévio
do Membro que telha apresentado o relatório.

6. O Conselh de Administração do Escritório In-
ternacional do Tra~ ,lho, que atuará com base e~ tod~

a informação pertl ente e de acordo com as dIsposI
ções que ele me~o tenha adotado, deverá aprovar
a relação dos Men]bros que cumprem plenamente os
requisitos mínimo~ indicados no parágrafo 1 supra.

7. A relação deverá estar, a todo e qualquer mo
mento, à diSPosiç~o dos Membros. da Organi~ação, e
será atualizada cOI~forme o recebll~e~to d~ Informa
ções pertinentes. Os Membros serao Imediatamente
notificados, em c~formidadecom os procedimentos
indicados no pará ra.'fo 8, nos casos em que a inclusão
de um Membro na lista seja contestada com base em
fundamentação procedente.

8. De acordoIcom os procedimentos instaurados
pelo Conselho dei Àdministração, serão adotadas as
disposições nece~sárias a fim de que os Membros
excluidos da relaçflo, ou que possam restar excluidos
da mesma, bem 9omo os governos dos Membros in
teressados que tE!rlham ratificado o Convenção e as
organizações repr$sentantes dos armadores e da gente
do mar, possam ~omunicar suas opiniões ao Conse
lho de Administra ão em observância às disposições
anteriormente indl~adas, e a fim de que qualquer dis
crepância seja re~blvida oportunamente, de maneira
eqüitativa e impartcial.

9. O reconhfcimento dos documentos de identi
dade da gente dOI mar expedidos por um Membro fica
subordinado a qu/3esse cumpra com os requisitos mi
nimos menciona10s no parágrafo 1 supra.

I ARTIGO 6°
Facilitação daJAutorização para Desembarcar,
do Trânsito e qo Reembarque da Gente do Mar

1. A gente tO mar será reconhecida como tal,
para efeitos dest •Convenção, quando seja titular de
um documento d . identidade da gente do mar válido
e expedido de acr,rdo com as disposições da presente
Convenção por ~in Membro para o qual este instru
mento esteja eml ~igor, salvo se existirem razões cla
ras para duvidarl da autenticidade do documento de
identidade da gente do mar.

2. A compr vação, as investigações e as formali
dades com isso r lacionadas, necessárias para garantir
que o marítimo uja entrada esteja sendo requerida
em virtude dos arágrafos 3 a 6 ou dos parágrafos 7
a 9 infra é o titul ri de um documento de identidade da
gente do mar e pedido de acordo com os requísitos

do presente Convenção, não deverão implicar gasto
algum para o marítimo, nem para os armadores.

Permissão para desembarque
3. A comprovação, as investigaçõE's e as forma

lidades mencionadas no parágrafo 2 supra deverão
ser efetuadas da forma mais breve possível, contanto
que as autoridades competentes tenham recebido com
suficiente adiantamento o aviso de che~lada do titular.
Nesse aviso serão mencionados os dados indicados
na seção 1 do anexo 11.

4. Todo Membro para o qual a presente Conven
ção esteja em vigor autorizará, da forma mais breve
possível, e salvo que existam motivos claros para du
vidar da autenticidade do documento de identidade do
marítimo, a entrada em seu território aos marítimos
titulares de um documento de identidade da gente do
mar válido, quando tal entrada seja requerida a fim de
permitir o gozo de uma autorização temporária para
desembarcar pelo tempo de duração da escala da
embarcação.

5. A mencionada entrada será autorizada sempre
que tenham sido cumpridos os trâmites pertinentes à
chegada da embarcação e que as autoridades com
petentes não tenham motivo algum para indeferir a
autorização de desembarque por motivos de higiene,
segurança pública, ordem pública, ou de segurança
nacional.

6. Para o gozo da autorização de desembarque
dos marítimos não será necessária a titularidade de
um visto. Os Membros que não estejam em condições
de implementar plenamente esse requisito deverão
garantir que em sua legislação, ou em sua prática,
estejam previstas disposições que sEljam essencial
mente equivalentes.

Trânsito e reembarque.
7. Cada Membro para o qual a pn3sente Conven

ção esteja em vigor autorizará igualmente, o mais bre
ve possível, a entrada em seu território dos marítimos
titulares de um documento de identidade da gente do
mar válido, suplementado por um passaporte, quando
a entrada tenha por objetivo:

a) o embarque em sua embarcação ou o
reembarque em outra embarcação;

b) o trânsito para embarcar em sua em
barcação em outro pais ou para sua repatria
ção, ou qualquer outro fim aprovado pelas au
toridades do Membro interessado.

8. A entrada será autorizada, salvo que existam
motivos claros para duvidar da autentiicidade do docu
mento de identidade da gente do mar, e sempre que
as autoridades competentes não tenham motivos para
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indeferir a entrada por motivos de higiene, segurança
pública, ordem pública, ou de segurança nacional.

9. Antes de autorizar a entrada em seu território
para um dos fins determinados no parágrafo 7 supra,
todo Membro poderá exigir evidência satisfatória, inclu
sive documental, das intenções do marinheiro e de sua
capacidade para cumpri-Ias. O Membro também poderá
limitar a estadia do marinheiro a um período que seja
considerado razoável para atender a esse fim.

ARTIGO r
Posse Continuada e Retirada

1_O documento de identidade da gente do mar
estará sempre na posse do titular, salvo quando esteja
sob a custódia do capitão da embarcação de que se
trate, com o consentimento escrito do marítimo.

2. O documento de identidade da gente do mar
será imediatamente retirado pelo Estado que o tenha
expedido, caso fique determinado que o maritimo titular
tenha deixado de reunir as condições requeridas na
presente Convenção para sua expedição. Os procedi
mentos para suspender ou retirar os documentos de
identidade da gente do mar deverão ser elaborados
após prévia consulta com as organizações represen
tativas dos armadores e da gente do mar e compre
enderão vias de recurso administrativo.

ARTIGO ao
Modificação dos Anexos

1. Sem prejuízo do previsto nas disposições perti
nentes da presente Convenção, a Conferência Interna
cional do Trabalho, assessorada por um órgão marítimo
tripartite da Organização Internacional do Trabalho,
devidamente constituído, poderá modificar os anexos
do Convenção. A correspondente decisão será adotada
pela maioria de dois terços dos delegados presentes
na Conferência, incluindo pelo menos a metade dos
Membros que tenham ratificado esta Convenção.

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente
Convenção poderá notificar ao Diretor Gera!, por escrito
e dentro do prazo de seis meses, contados da data da
adoção da emenda que a modificou, que esta última
não entrará em vigor para o mencionado Membro, ou
entrará em vigor em data posterior, mediante prévia
notificação escrita.

ARTIGO 9°
Disposição Transitória

Todo Membro que seja parte da Convenção sobre
os documentos de identidade da gente do mar, 1958,
e esteja adotando medidas com vistas à ratificação da
presente Convenção, de acordo com o Artigo 19 da
constituição da Organização Internacional do Trabalho,
poderá notificar o Diretor Geral da sua intenção de apli-

car a presente Convenção em caráter provisório. Todo
documento de identidade da gente do mar expedido
por um Membro nessa situação será considerado, para
efeitos da presente Convenção, como um documento
de identidade da gente do mar expedido em virtude
da mesma, desde que se cumpram os requisitos exigi
dos nos Artigos 2 a 5 da presente Convenção e que o
Membro interessado aceite documentos de identidade
da gente do mar expedidos de acordo com a mencio
nada Convenção.

DISPOSiÇÕES FINAIS

ARTIGO 10

Pela presente Convenção é revisada a Conven
ção sobre os documentos de identidade da gente do
mar, 1958.

ARTIGO 11

As ratificações formais da presente Convenção
serão encaminhadas, para seu registro, ao Diretor Ge
rai do Escritório Internacional do Trabalho.

ARTIGO 12

1. A presente Convenção obrigará unicamente
àqueles Membros da Organização Internacional do
Trabalho cuja ratificação tenha sido registrada pelo
Diretor Geral.

2. Entrará em vigor seis meses depois da data
em que o Diretor Geral tenha registrado a ratificação
da Convenção por dois Membros.

3. A partir desse momento, a presente Conven
ção entrará em vigor, para cada Membro, seis meses
depois da data em que este tenha registrado sua ra
tificação.

ARTIGO 13

1. Todo Membro que tenha ratificado a presen
te Convenção poderá denunciá-Ia após o decurso de
um período de dez anos, contados da data de sua
entrada em vigor inicial, mediante um ato encami
nhado ao Diretor Geral para seu registro. A denuncia
surtirá efeito doze meses após a data em que tenha
sido registrada.

2. Os Membros que tenham ratificado a presen
te Convenção e que, no prazo de um ano, contado
desde o final do período de dez anos mencionado no
parágrafo anterior, não tenham usado do direito de
denúncia previsto neste Artigo, ficarão obrigados du
rante um novo período de dez anos e. no sucessivo,
poderão denunciar a presente Convenção ao final de
cada período de dez anos, nas condições previstas
neste Artigo.

:-.;.'.>_
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ANEXO

ANEXO I
Modelo para o documento de idE!ntidade

da gente do mar

O documento de identidade da gente do mar, cuja
forma e conteúdo é descrita a seguir, será confeccio
nado com materiais de boa qualidade que, na medi
da do possível e atendendo a considerações como o
custo, não sejam facilmente acessíveis para o público.
No documento não se reservará mais espaço que o
necessário para inscrever toda a informação precei
tuada na Convenção.

Nele deverão constar o nome do Estado expedi
dor e a seguinte frase:

"Este é um documento de identidade da
gente do mar para os efeitos da Convenção
sobre os Documentos da Gente do Mar (revi
sada), 2003, da Organização Internacional do
Trabalho. Este documento é autônomo e não
é um passaporte:'

A(s) página(s) prevista(s) para os. dados indica
dos a seguir, em negrito, estarão protegidas por uma
lâmina ou revestimento, ou mediante a utilização de
uma tecnologia de imagem e um materiial de base que
garantam resistência equivalente contra toda substitui
ção da fotografia e demais dados bioglráficos.

O material utilizado na produção do documento,
suas dimensões e a disposição dos dados adequar-se
ão às normas da Organização de Aviação Civil Inter
nacional (OACI) aplicáveis aos passaportes de leitura
mecânica, de acordo com o indicado na 3a parte do
documento n° 9303 (2a edição, 2002), ou na 1a parte
do documento n° 9303 (sa edição, 2003).

Entre as demais características relativas à se
gurança, deverá ser incluída, ao menos, uma das
seguintes:

Filigranas, marcas ultravioleta, tintas e desenhos
de cores especiais, imagens perfuradas, hologramas
gravados em laser, micro-impressão e plastificação
por calor.

Os dados que deverão constar nas páginas pre
vistas para os dados do documento de identidade da
gente do mar serão exclusivamente os seguintes:

1- Autoridade expedidora:
" - Número(s) de telefone, correio eletrônico e

site Web da autoridade:
111- Data e local de expedição:
fotografia digital ou original do titular

a) Nome completo do ti1tular:
b) Sexo:
c) Data e local de nascimento:
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d) Nacionalidade:
e) Toda característica física cuja indica-

ção possa facilitar a identificação:
f) Assinatura do titular:
g) Data de validade:
h) Tipo ou designação do documento:
i) Número de documento único:
j) Número de identidade pessoal (facul

tativo):
k) Molde biométrico correspondente a

uma impressão papiloscópica digital em for
ma de números em um código de barras, de
acordo com uma norma que será posterior
mente elaborada:

I) Zona de leitura mecânica, de acordo
com as normas de segurança fixadas pela
OACI em seu documento 9303, anteriormen
te citado.

IV - Selo ou timbre oficial da autoridade expe
didora.

Explicação dos dados
Os incisos acima indicados poderão ser traduzidos

para o idioma ou para os idiomas do Estado que tenha
expedido o documento de identidade da gente do mar.
Quando o idioma nacional não seja o espanhol, o fran
cês, ou o inglês, o título dos incisos figurará também
traduzido a um dos mencionados idiomas

Todos os dados que devam ser introduzidos no
documento deverão ser inscritos usando caraCteres
latinos.

Os dados enumerados anteriormente reunirão
as seguintes características:

I - Autoridade expedidora: Código 150 corres
pondente ao Estado expedidor; nome e endereço
completo do escritório encarregado da expedição, bem
como nome e cargo da pessoa que tenha autorizado
a expedição.

I1 - O número de telefone, o endereço de cor
reio eletrônico e él página de Internet devem corres
ponder aos links com o ponto focal mencionado na
Convenção.

111- Data e local de expedição: a data será indica
da com números arábicos de dois dígitos, pela seguinte
ordem: dia/mês/ano (por exemplo, 31-12-03). O lugar
será inscrito como no passaporte nacional.

Dimensões da fotografia: conforme indicado no
documento 9303 da OACI -

a) Nome completo do titular: quando pro
ceda, primeiro serão inscritos os sobrenomes
do marítimo, seguidos de seus nomes.

b) Sexo: especificar UM" para masculino,
o "F' para feminino.

c) Data e local de nascimento: a data será
indicada com algarismo arábicos de dois dígi
tos, pela ordem indicada (dia/mês/ano). O local
será inscrito como no passaporte nacional.

d) Declaração da nacionalidade: deverá
indicar a nacionalidade.

e) Características físicas: toda particu
laridade visível cuja indicação possa facilitar
a identificação.

f) Assinatura do titular.
g) Data de validade: a data será indicada

com algarismos arábicos de dois dígitos, na
seguinte ordem: dia/mês/ano.

h) Tipo ou designação do documento:
um código composto de letras maiúsculas,
escritas com caracteres latinos (8).

i) Número de documento único: código do
país (ver i supra) seguido, para cada documen
to, de um número de inventário alfanumérico
que tenha, no máximo, nove caracteres.

DNúmero de identidade pessoal: o núme
ro de identidade do marinheiro será facultativo
e não será composto de mais de 14 caracteres
alfanuméricos.

k) Molde biométrico: posteriormente, será
determinada uma característica específica.

I) Zona de leitura mecânica, de acordo
com as características indicadas no documento
9303 da OACI anteriormente citado.

ANEXO II
Base de dados eletrônica

Os dados que deverão ser fornecidos para cada
assentamento aberto na base de dados eletrônica, que
todos os membros terão de manter atualizada em vir
tuce dos parágrafos 1, 2, 6 e 7 do Artigo 4 da presente
Convenção, serão exclusivamente os seguintes:

SEÇÃO 1

1.Autoridade expedidora indicada no documento
de identidade. ..

~!. Nome completo do titular. tal como consta do
documento de identidade.

3. Nllmero único do documento.
4. Data de validade, suspensão ou retirada do

documento de identidade.
Seção 2
5. Molde biométrico que figure no documento de

identidade.
6. Fotografia.
7. Detalhes sobre qualquer solicitação de infor

mação referente aos documentos de identidade da
gente do mar.

;"~?4_________...... ......_-_-------.-..;------,....------4.. ...·-511."'"

'1iIlD<~'\Gii\ --
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ANEXO 111

Requisitos, p ocedimentos e práticas recomen
dados em relação à expedição dos documentos de
identidade da gentdo mar.

O presente a exo estabelece requisitos mínimos
relativos aos proce imentos que deverão ser adotados,
de acordo com o A igo 5 da presente Convenção, por
todos os Membros, para a expedição dos documentos
de identidade dag I;Ite do mar (doravante 'DIM), inclu
ídos os procedime tos de controle de qualidade.

Na Parte A, ão enunciados os resultados mí
nimos obrigatórios que cada membro deve atingir ao
implementar um si tema de expedição de DIM.

Na Parte B ão recomendados procedimentos
e práticas que per itirão alcançar os resultados men
cionados. Mesmo Ue essa Parte não seja revestida
de caráter obriga ório, os Membros deverão levá-Ia
plenamente em c nsideração.

I

Parte A. Res Itados obrigatórios
1. Produção I entrega dos DIM em branco
Encontram-simplementados processos e proce-

dimentos com vist s a garantir a segurança necessá
ria na produção e aentrega dos DIM, dentre os quais
os seguintes:

a) q e todos os DIM em branco tenham
uma qual dade uniforme e reúnam as carac
terísticas de conteúdo e de forma indicadas
no anexo 1;

b) q e os materiais utilizados para a pro
dução do DIM estejam protegidos e contro
lados;

c) ue os DIM em branco estejam pro
tegidos, ontrolados e identificados e que seu
estado p ssa ser determinado em todo mo
mento d rante os processos de produção e
entrega;

d) tle aqueles que produzam os DIM
em bran d disponham dos meios necessários
para cumrir adequadamente suas obrigações
relacion das com a produção e a entrega dos
DIM em ranco;

e) lle o transporte dos DIM em branco,
desde o local onde esses sejam produzidos,
até o lo ai de funcionamento da autoridade
expedid ra, seja objeto de medidas de se
gurança.

2. Custódia manipulação e responsabilidade dos
DIM em branco u preenchidos

Encontram-se implementados processos e proce
dimentos a fim d garantir a segurança necessária na
custódia, manip lação e responsabilidade dos DIM em
branco ou preen hidos, entre os quais os seguintes:

a) que a autoridade expedidora controle a
custódia e a manipulação dos DIM em branco
ou preenchidos;

b) que os DIM em branco, preenchidos
ou anulados, inclusive os utilizados como mo
delo, estejam protegidos, controlados e iden
tificados e possam ser localizados a qualquer
momento;

c) que o pessoal envolvido no processo
cumpra os requisitos de confiabilidade, integri
dade e lealdade requeridas em seu emprego
e receba formação idônea;

d) que as responsabilidades correspon
dentes aos funcionários habilitados sejam dis
tribuídas de forma a evitar a expedição de DIM
não autorizados.

3. Tramitação dos requerimentos; suspensão ou .
retirada dos DIM; procedimentos de recurso

Encontram-se implementados IProcessos e pro
cedimentos para garantir a segurança necessária ao
processamento dos requerimentos, ao IPreenchimento
dos DIM em branco pela autoridade e unidades res
ponsáveis por sua expedição e à entrega dos DIM,
inclusive:

a) processos de verificação e aprova
ção, para que na primeira vez em que seja
requerido um DIM ou no requerimento de sua
renovação, a expedição somente seja realiza
da mediante:

i) os requerimentos devidamente pre
enchidos com todos os dados exigidos no
anexo 1;

ii) comprovação da identidade do reque
rente, de acordo com a legislação e a prática
do Estado expedidor;

iii) comprovação da nacionalidade ou da
residência permanente do requerente;

iv) comprovação de que o requerente
é gente do mar, nos termos do disposto no
Artigo 1;

v) a garantia de que aos requerentes,
especialmente àqueles que ostentem mais de
uma nacionalidade ou que tenham a condição
de residentes permanentes, não lhes seja ex
pedido mais do que um DIM;

vi) a verificação, com o devido respeito
aos direitos e liberdades fundamentais con
templados em instrumentos internacionais, de
que o requerente não representa uma ameaça
para a segurança;

b) Processos que asse!~urem:
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i) que os dados indicados nos itens do
anexo II sejam introduzidos na base de dados
no momento em que são expedidos os DIM
correspondentes;

ii) que os dados, a fotografia, a assinatura
e os dados biométricos do requerente corres
pondam ao mesmo, e

iii) os qados, a fotografia, a assinatura e
os dados biométricos do requerente se refiram
ao requerimento do documento de identidade
no decorrer da elaboração do DIM, bem como
durante sua expedição e sua entrega;

c) a adoção rápida de procedimentos
para atualizar a base de dados cada vez que
seja suspenso ou retirado um DIM;

d) a implementação de um sistema de
prorrogação ou de renovação para atender às
situações em que o marinheiro precise de que
seu DIM seja prorrogado ou renovado, ou caso
tenha-se extraviado o DIM;

e) a determinação mediante consulta às
organizações de armadores e da gente do mar
das circunstancias nas quais os DIM podem
ser suspensos ou retirados;

f) implementação de procedimentos de
recurso eficazes e transparentes.

4. Operação, segurança e manutenção da base
de dados

Encontram-se implementados processos e pro
cedimentos a fim de garantir a segurança da opera
ção e da manutenção da base de dados, inclusive os
seguintes:

a) que a base de dados esteja protegi
da contra violação e todo acesso não autori
zado;

b) que os dados estejam em dia, prote
gidos contra a perda de informação e possam
ser consultados a qualquer momento por soli
citação do ponto focal;

c) que as bases de dados não sejam
anexadas a outras bases de dados; nem se
jam copiadas, vinculadas ou reproduzidas; que

, os dados consignados na base de dados não
sejam utilizados para efeitos diversos da au
tenticação da identidade da gente do mar

d) que sejam respeitados os direitos da
pessoa, inclusive:

i) à privacidade na coleta, armazena
mento, manipulação e comunicação dos da
dos,e

ii) de acesso a seus próprios dados e a
que se retifique oportunamente todo e qual
quer erro.

5. Controle da qualidade dos procedimentos e
avaliações periódicas

a) Encontram-se implementados proces
sos e procedimentos a fim de garantir a segu
rança do controle de qualidade dos procedi
mentos e das avaliações periódicas, inclusive
o monitoramento dos processos para garantir
que sejam cumpridas as normas de eficiência
exigidas no que diz respeito à:

i} produção e entrega dos DIM em bran-
co

ii) custódia, manipulação e responsabi
lidade dos DIM em branco, inválidos ou pre
enchidos;

iii} tramitação dos requerimentos, o pre
enchimento dos DIM em branco pela autorida
de e as unidades responsáveis pela expedição
e entrega, e

iv} operação, segurança e manutenção
da base de dados.

b) São efetuadas verificações periódicas
para comprovar a confiabilidade do sistema de
expedição e dos procedimentos, bem como
sua conformidade com o prescrito na presen
te Convenção, e

c) Encontram-se implementados proce
dimentos para proteger o sigilo da informa
ção consignada nos relatórios relativos às
avaliações periódicas, enviados por outros
Membros que tenham ratificado a presente
Convenção.

Parte B. procedimentos e práticas recomenda-
dos

1. Produção e entrega dos DIM em branco
1.1 . No interesse da segurança e uniformidade

dos DIM, a autoridade competente deverá designar
uma fonte eficaz para a fabricação dos documentos em
branco que expedirá o Membro de que se trate;

1.2. Caso os documentos em branco tenham de
ser produzidos no local de funcionamento da autori
dade responsável pela expedição dos DIM ("autorida
de expedidora"), serão aplicadas as disposições da
seção 2.2.

1.3. Se, para esses efeitos, for designada uma
empresa externa, a autoridade competente deverá:

1.3.1. Verificar que a empresa oferece inques
tionáveis integridade, estabilidade financeira e con
fiabilidade;

•• -; 1 PUA
i j.
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1.3.2. Exigir ue a empresa designe todos os
empregados que t mem parte na produção dos DIM
em branco;

1.3.3. Exigir da empresa o oferecimento de evi
dências que demo strem haver sido implementados
sistemas adequad s para garantir a confiabilidade,
integridade e leald de dos funcionários designados e
demonstre garanti a cada um deles meios de subsis
tência e uma segu ança de emprego adequados;

1.3.4. Firmar fom a empresa um contrato por es
crito, o qual deverál, sem prejuízo da responsabilidade
própria da autoridatJe no que tange aos DIM, estabele
cer as especificaçõ~s e orientações referentes à seção
1.5 abaixo, e exigi~ da empresa que:

1.3.4.1. Zele Ipara que somente os empregados
encarregados, os~..·uais ficarão obrigados a manter
rigoroso sigilo, po sam atuar na produção dos DIM
em brancos

1.3.4.2. Adot~todas as precauções necessárias
para o transporteieguro dos DIM em branco, desde
suas instalações té as da autoridade expedidora. A
empresa não pod rá se eximir dessa responsabilida
de ad~zindo que tão tenham sido negligentes nesse
respeito; I

1.3.4.3. Faça! acompanhar a cada envio uma des
crição exata de sepconteúdo. Nesta descrição deverão
ser mencionados,1 particularmente, os números de re
ferencia dos DIM epmpreendidos em cada lote;

1.3.5. Zele ~ara que, no contrato, seja incluída
uma disposição ~ue preveja seu término caso o con
tratado inicial nã possa continuar a cumpri-lo;

1.3.6. Verifi ue, antes de firmar o contrato, que a
empresa esteja ei.' condições de cumprir devidamente
todas as obrigaç es mencionadas.

1.4. Caso s DIM em branco tenham que ser
fornecidos por uMa autoridade ou empresa situada
fora do território ~.'o Estado Membro, sua autoridade
competente poderá encarregar uma autoridade fa
cultada para tantp: no país estrangeiro, para que vele
pelo cumprimen~q dos requisitos recomendados na
presente seção. I .

1.5. A autoridade competente deverá, inter alia:
1.5.1. Estaqelecer especificações detalhadas de

todos os materiails a serem utilizados na produção dos
DIM em branco.tsses materiais deverão conformar
se às especifica õ.'es gerais estabelecidas no anexo I
da presente Con enção;

1.5.2. Esta~elecer especificações precisas em
relação à forma;. ao conteúdo dos DIM em branco,
conforme o indi do no anexo I;

1.5.3. Zelar para que essas especificações garan
tam uniformidadrna impressão dos DIM em branco,

I

II

na eventualidade de que sejam utilizadas subseqüen
temente máquinas de impressão diversas;

1.5.4. Oferecer diretrizes claras para a geração
de um número de referenda único o qual deverá estar
impresso em cada DIM em branco de forma seqüen
cial, de acordo com o anexo I, e

1.5.5. Determinar as normas precisas que devam
ser cumpridas na custódia de todos os materiais du
rante o processo de produção.

2. Custódia, manipulação e responsabilidade so
bre os DIM em branco ou preenchidos

2.1. Todas as operações que compõem o pro
cesso de expedição (inclusive a custódia dos DIM em
branco, anulados ou preenchidos, bem como dos ins
trumentos e materiais utilizados para preenchê-los; a
tramitação dos requerimentos; a expedição dos DIM
e a manutenção e a segurança das bases de dados)
deverão ser realizados sob o controle direto da auto
ridade expedidora.

2.2. A autoridade expedidora deverá preparar
uma avaliação de todos os funcionários que atuem no
processo de expedição e manter, para cada um deles,
um registro relativo às suas confiabilidade, integrida
de e lealdade.

2.3. A autoridade expedidora del/erá assegurar
que nenhum funcionário que atue no processo de ex
pedição pertença ao mesmo núcleo familiar imediato
que outro funcionário também atuante no processo.

2.4. A autoridade expedidora deverá definir ade
quadamente as responsabilidades individuais de cada
funcionário que atue no processo de expedição.

2.5. Nenhum funcionário deverá estar encarrega
do de realizar sozinho todas as operaçôes necessárias
à tramitação de um requerimento de DIM e na prepa
ração dos DIM correspondentes. Um Iuncionário que
distribua requerimentos a um outro responsável pela
expedição de um DIM não deverá intE~rvir no proces
so de expedição. Deverá existir rotatividade entre os
funcionários encarregados das diversas tarefas rela
cionadas com o trâmite dos requerimentos de DIM e
com sua expedição.

2.6. A autoridade expedidora deverá elaborar um
regulamento interno, no qual se asse9ure que:

2.6.1. Os DIM em branco sejam conservados
em um lugar seguro e sejam distribuídos unicamente
quando proceda, para atender às necessidades diárias
previstas, e somente aos funcionários responsáveis
por preenchê-los para personalizá-los, ou então aos
funcionários especialmente habilitados. Os DIM em
branco que não tenham sido utilizados deverão ser
devolvidos ao final de cada dia; entre as medidas des
tinadas a garantir a segurança dosDIM deverão estar
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compreendidos dispositivos que permitam prever;Ír os
acessos não autorizados e detectar intrusões.

2.6.2. Todo D:M em branco que tenha sido uti
lizado como modelo ficará fora de uso e marcado
como tal.

2.6.3. Será mantido diariamente um registro. a
ser conservado em um lugar seguro, que permitirá de
terminar a localização dos DIM em branco e dos DIM
preenchidos que ainda estejam por expedir. Do regis
tro constarão, igualmente, quais os documentos que
se encontram em um lugar seguro e quais tramitam
em poder de tal ou qual funcionário. O registro deverá
ser mantido por um funcionário que não atue no ma
nuseio dos DIM em branco, ou dos DiM que ainda não
tenham sido expedidos.

2.6.4. Ninguém, exceto os funcionários responsá
veis por preencher os DIM em branco, ou algum fun
cionário especialmente habilitado, deverá ter acesso
aos D1M em branco, nem aos instrumentos e materiais
utilizados para preenchê-los.

2.6.5. Os DIM preenchidos serão conservados
em um lugar seguro e serão entregues exclusivamente
ao funcionório responsável por expedi-los, ou a algum
funcionário especialmente habilitado.

2.6.5.1. Os funcionários especialmente habilita
dos devem limitar-se aos seguintes:

a) as pessoas que atuem mediante au
torização por escrito do chefe executivo da
autoridade, ou de qualquer pessoa que o re
presente oficialmente, e

b) o auditor mencionado na seção 5 in
fra e as pessoas nomeadas para executar as
auditorias ou qualquer outro controle.

2.6.6. Estará terminantemente proibido que fun
cionários atuem no processo de expedição de um DIM
requerido por um Membro de sua família ou por um
amigo próximo.

2.6.7. O furto ou roubo de um DIM ou dos ins
trumentos ou materiais utilizados para preenchê-lo,
consumado ou em grau de tentativa, deverá ser noti
ficado sem demora às autoridades policiais para sua
oportuna investigação.

2.7. Erros ocorridos no processo de expedição
deverão acarretar a anulação do O!M de que se trate,
que não poderá ser retificado e expedido.

3. Tramitação dos requerimentos; suspensão ou
retirada dos DIM; procedimentos de recurso

3.1. A autoridade expedidora deverá zelar para
que todos os funcionários encarregados de examinar
os requerimentos de DIM tenham recebido a forma
ção adequada para detecção de fraudes e utilização
da tecnologia informática necessária.

3.2. A autoridade expedidora deverá elaborar um
regulamento de acordo com o qual os DIM somente
serão expedidos mediante: apresentação do corres
pondente formulário de requerimento, devidamente
preerlchido e assinado pelo marítimo interessado,
comprovação da identidade, nacionalidade ou resi
dência permanente do requerente, bem como de sua
condição de gente do mar.

3.3. O requerimento deverá conter todos os dados
indicados como obrigatórios no anexo I da presente f

Convenção. No formulário de requerimento deverá ser
advertido aos requerentes que poderão ser objeto de
ações e sanções penais, caso formulem declarações
cientes de que essas são falsas.

3.4. No momento do primeiro requerimento de
um DIM e, anteriormente, sempre que se considere
necessário por motivo de uma renovação:

3.4.1. O requerente deverá, pessoalmente, apre
sentar o requerimento, devidamente preenchido mas
sem assinatura, a um funcionárid'designado pela au
toridade expedidora;

3.4.2. O funcionário encarregado deverá manter
sob seu controle uma fotografia digital ou original, bem
como os dados biométricos que sejam solicitados do
requerente;

3.4.3. O requerimento deverá ser assinado na
presença do funcionário encarregado, e

3.4.4. Ofuncionário encarregado deverá, então, en
caminhar o requerimento diretamente à autoridade expe
didora, para que essa lhe dê o devido processamento.

3.5. A autoridade expedidora deverá adotar as
medidas adequadas para garantir a segurança e o
sigi!o da fotografia digital ou original, bem como dos
dados biométricos.

3.6. A comprovação de identidade do requerente
deverá ser ajustada à legislação e à prática do Estado
expedidor do documento. Poderia consistir em uma
fotografia recente do requerente, cuja semelhança
deverão certificar o armador, o capitão da embarca
ção ou qualquer outro empregador do requerente, ou,
ainda, o diretor do estabelecimento de formação do
requerente.

3,]. O passaporte do requerente ou o certificado
de sua admissão como residente permanente deve
rão ser suficientes para certificar a nacionalidade ou
a residência permanente do mesmo.

3.8. Deverá ser solicitado aos requerentes que
declarem outra ou outra!; nacionalidades que osten
tem, que afirmem que nenhum outro Membro tenha
recebido deles um requerimento de OIM, nem lhes
tenha expedido um OIM.

3.9. Enquanto o requerente seja titular de um
DIM, não deverá ser expedido outro DIM.

_
___i':""""""!"' ---r""::...,.-.----'I"""-""'i;,...;;g...M...,4i~""~'.i '1"'11IIiI*'~li#,,"",'n~~_;""..-.;"'1*__""1II1II1~U~~"lt

m .... n $ ..........~~- 'I! '1'1"'9,



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 16 04773

3.9.1. Deverá er aplicado um sistema de reno
vação antecipado q~ando um marítimo saiba de ante
mão, atendendo a~período em que deva prestar seu
serviço, que não e tará em condições de apresentar
requerimento de re ovação quando chegue o término
do período de valiqade do seu DIM.

3.9.2. Deverál ser aplicado um sistema de pror
rogação dos DIM ~uando este resulte necessário por
haver sido prorrog do de forma imprevista o período
de serviço.

3.9.3. Deverjaser aplicado um sistema de substi
tuição em caso de xtravio de um DIM. Caberá expedir
um documento pr visório apropriado.

3.10. Para cfftificar sua condição de gente do
mar, tal como est~ definido este conceito no Artigo 1
da presente Conv~nção, o requerente deverá apre
sentar ao menos:

1. . 3.101. Um a tigo DIM ou seu documento de ma
ntlmo, ou

3.102. Um qertificado de capacidade, qualifi
cação e titulação 'IP'rofissionaJ, ou de outra formação
pertinente, ou,

3.10.3. Outr4s provas igualmente convincentes.
3.11. Deverãbser requeridas provas complemen

tares quando sejal considerado pertinente.
3.12. Todos ps requerimentos deverão ser sub

metidos ao menos: às seguintes comprovações, que
serão realizadas pior um funcionário competente da
autoridade expedIdora dos DIM:

3.12.1 .Comprovação de que o requerimento está

completo e não P~d..:ece de incoerência alguma que in
duza a duvidar d ~eracidade das declarações;

3.12.2. Com rovação de que os dados proporcio
nados e a assina yra correspondem aos que figuram
no passaporte d9 requerente ou em outro documento
confiável; I '

3.12.3. co~provação, junto às autoridades que
tenham expedid ;0 passaporte ou outra autoridade
competente, da a tenticidade do passaporte ou outros
documentos aprEtsentados. Quando existam dúvidas
razoáveis acercald.a autenticidade do passaporte, de
verá ser remetidf o original do mesmo a autoridade
competente. No~ demais casos, poderá ser enviada
uma cópia das paginas pertinentes;

3.12.4. QUí,tJO proceda, comparação da fotogra
fia pro~orcionad com a fotografia digital mencionada
na seçao 3.4.2. upra;

3.12.5. co~provação da autenticidade manifesta
do certificado m· r:1cionado na seção 3.6 supra;

3.12.6. Co provação de que as provas mencio
nadas na seçãol3.10 confirmam que o requerente é
gente do mar;

I

I

I.

3.12.7. Comprovação, mediante consulta à base
de dados mencionada no Artigo 4 da Convenção, de
que ainda não foi expedido um fIM a uma pessoa cujos
dados correspondam aos do requerente. Quando o re
querente tenha ou possa ter mais de uma nacionalidade,
ou sua residência permanente esteja fora do país de
sua nacionalidade, deverão ser efetuadas as indaga
ções necessárias perante as autoridades competentes
do outro ou dos outros países interessados.

3.12.8. Comprovação, nas bases de dados na
cionais ou internacionais pertinentes, às quais a au
toridade expedidora possa ter acesso, de que não
haja pessoas cujas características corl'espondam às
do requerente que representem risco potencial para
a segurança.

3.13. O funcionário mencionado na seção 3.12
supra deverá preparar notas sucintas para constân
cia dos resultados correspondentes a cada uma das
comprovações mencionadas e destacar os fatos que
permitiram concluir que o requerente é gente do mar.

3.14. Uma vez completada a comprovação do
requerimento, esse deverá ser encaminhado ao fun
cionário responsável pelo preenchimento do DIM que
será expedido ao requerente, junto com os documentos
complementares e as notas para registro.

3.15. O DIM devidamente preenchido, que de
verá estar acompanhado pelo devido expediente que
tramite em poder da autoridade expedidora, deverá
ser submetido, então, à aprovação de um funcionário
superiorda mencionada autoridade.

3.16. O funcionário superior somente deverá dar
a sua aprovação se, após prévio exame ao menos das
notas para registro, esteja convencido de que tenham
sido corretamente aplicados os procedimentos perti
nentes e de que é justificada a expedilção do DIM ao
requerente.

3.17. Essa aprovação deverá selr outorgada por
escrito e deverá estar acompanhada pedas explicações
requeridas acerca de qualquer aspecto do requerimen
to que mereça particular atenção.

3.18. O DIM (junto com o passaporte ou outro
documento similar proporcionado) deverá ser entregue
diretamente ao requerente, contra recibo. Também po
derá ser enviado a ele ou, caso seja assim requerido,
a seu capitão ou empregador, mediante uma comuni
cação postal confiável com aviso de recebimento.

3.19. Quando for expedido um DIM ao requeren
te, os dados indicados no anexo 11 da Convenção de
verão ser introduzidos na base de dados mencionada
no Artigo 4 do mencionado instrumento.

3.20. No regulamento da autoridade expedidora
deverá ser especificado prazo máximo de recepção,
contado da data do envio. Caso não seja recebido o
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aviso de recebimento dentro do mencionado prazo,
após prévia notificação ao marítimo, deverá ser intro
duzida uma anotação apropriada na base de dados e
se deverá informar oficialmente que o DIM foi extravia
do. Isto deve ser informado ao marinheiro.

3.21 .Todas as anotações, particularmente as no
tas sucintas para constância (mencionadas na seção
3.13 supra) e as explicações mencionadas na seção
3.17 deverão ser mantidas em um lugar seguro durante
o período de validade do DIM e um período adicional
de três anos. Estas anotações e explicações exigidas
na seção 3.17 deverão ser registradas em outra base
de dados interna, com acesso permitido: a) às pessoas
responsáveis pelas operações de controle, b) aos fun
cionários encarregados de examinaros requerimentos
de DIM, e c) para fins de treinamento.

3.22. Quando for recebida informação que per
mita supor que um DIM tenha sido expedido de forma
errônea ou que as condições de sua expedição tenham
perdido vigência, tal fato deverá ser prontamente no
tificado à autoridade expedidora, visando sua pronta
retirada.

3.23. Quando um DIM tenha sido suspenso ou
retirado, a autoridade expedidora deverá atualizar
imediatamente sua base de dados a fim de que nela
conste que a validade do mencionado DIM não é mais
reconhecida.

3.24. Quando um requerimento de DIM for inde
ferido, ou seja decidida a suspensão ou a retirada de
um DIM, o requerente deverá ser informado oficial
mente de seu direito a recurso e de todos os motivos
que fundamentaram a decisão.

3.25. Os procedimentos de recurso deverão ser
os mais céleres possíveis e garantir uma consideração
eqüitativa e cuidadosa do caso.

4. Exploração, proteção e atualização da base
de dados

4.1. A autoridade expedidora deverá adotar as
medidas e o regulamento necessários visando à apli
cação do Artigo 4 da presente Convenção e, particu
larmente, garantir:

4.1.1. A disponibilidade de um ponto focal ou de
acesso eletrônico à base de dados 24 horas por dia,
nos sete dias da semana, em virtude do disposto nos
parágrafos 4, 5 e 6 do Artigo 4 do Convenção;

4.1.2. A segurança da base de dados
4.1.3. O respeito aos direitos da pessoa no arma

zenamento, na gestão e na comunicação dos dados;
4.1.4. O respeito ao direito do marinheiro de com

provar a exatidão dos dados referentes a ele ou ela e a
que esses possam ser oportunamente retificados caso
seja detectado algum erro nos mesmos;

4.2. A autoridade expedidora deverá instaurar
procedimentos adequados para proteger a base de
dados, particularmente:

4.2.1. A obrigação de realizar, periodicamente,
cópias de segurança da base de dados, as quais se
rão armazenadas em suportes informáticos mantidos
em um local seguro, fora das instalações da autorida
de expedidora, e

4.2.2. Permitir unicamente aos funcionários es
pecialmente habilitados ter acesso às entradas da
base de dados ou modificar essas últimas, após te
rem sido confirmadas pelo funcionário responsável
pelas mesmas.

5. Controle da qualidade dos procedimentos e
avaliações periódicas

5.1 .A autoridade expedidora deverá nomear como
auditor um funcionário superior de reconhecida integri
dade, lealdade e confiabilidade, que não participe na
custódia nem na gestão dos DIM, a fim de que:

5.1.1. Controle de forma contínua a aplicação dos
requisitos mínimos;

5.1 .2. Avise imediatamente toda e qualquer de
ficiência na aplicação;

5.1 .3. Preste assessoria ao diretor e aos funcio
nários interessados sobre as melhorias que poderiam
ser introduzidas no procedimento de expedição dos
DIM, e

5.1 .4. Apresente à direção um relatório sobre o
controle de qualidade mencionado supra. O Auditor
deverá, se possível, ser familiarizado com todas as
operações a serem monitoradas.

5.2. O auditor se reportará diretamente ao chefe
executivo da autoridade expedidora.

5.3. Todos os funcionários da autoridade expe
didora, incluído o chefe executivo, deverão fornecer
ao auditor qualquer documento ou informação por ele
considerada pertinente para o desempenho de suas
funções.

5.4. A autoridade expedidora deverá adotar as
disposições oportunas para que os funcionários pos
sam expressar livremente sua opinião ao auditor, sem
temor de sofrer conseqüências decorrentes dessa.

5.5. No exercício de seu mandato, o auditor deverá
prestar especial atenção às seguintes tarefas:

5.5.1. comprovar que os recursos, os locais, o
equipamento e o pessoal são suficientes para que a
autoridade expedidora possa desempenhar de forma
eficaz suas funções;

5.5.2. Zelar para que sejam adequadas as dispo
sições adotadas para a custódia segura dos DIM em
branco ou preenchidos;

c ,._".. ......,.~.......... - ...._'"..._"':',....-""':""_ ,_........-
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5.5.3. Zelar prra que tenham sido adotados o
regulamento, as dilPosições e os procedimentos pre
vistos nas seções .6, 3.2, 4 e 5.4 supra;

5.5.4. Zelar p ra que os funcionários interessa
dos conheçam e crmpreendam devidamente o regu
lamento, os proce imentos e as disposições acima
mencionados;

5.5.5. Supertisionar detidamente e de forma
aleatória cada açã<f realizada no tratamento de casos
específicos, inclusive as correlativas anotações e ex
pedientes, desde ~ recepção do requerimento de um
DIM até a conclus~o do procedimento de expedição;

5.5.6. Verific r,a eficácia das medidas de segu
rança adotadas p ra a custódia dos DIM em branco,

os instrumentos e~.ateriais;
5.5.7. Verifica ,.,caso seja necessário, com a ajuda

de um perito de c nfiança, a segurança e veracidade
dos dados armaz nados, e zelar para que seja cum
prido o requisito do acesso nas 24 horas do dia, os
sete dias da sem9lna;

5.5.8. Investl~ar toda notificação confiável que
indique a POssív~:expedição ilícita, falsificação, ou
obtenção fraudule ~a de um DIM, visando a encontrar
a irregularidade in ema ou a deficiência dos sistemas
que possa ter acar~etadoou facilitado uma expedição
ilícita, uma falsificrlfãO ou uma fraude;

5.5.9. Invest gar as queixas nas quais, conside
rando os requisito previstos nos parágrafos 2, 3 e 5 do
Artigo 4 da prese1te Convenção, aleguem um acesso
inadequado à inf~rlnação da base de dados, ou erros
na mencionada irlfbrmação;

5.5.1 O. Zela~ ~ara que o chefe executivo da auto
ridade expedidor~a.. dote medidas oportunas e eficazes
para introduzir a .melhorias assinaladas em relação
aos procediment :5 de expedição e aos aspectos de

ficientes; t
. 5.5.11. Man er ~m registro dos controles de qua-
lidade que tenha . sido efetuados, e

5.5.12. Certiticar-se de que verificações gerenciais
dos controles de Iqualidade tenham sido realizadas e
que seja mantidd um registro dos mesmos.

5.6. O chef~ executivo da autoridade expedidora
deverá assegura~que se proceda a uma avaliação pe
riódica da co~f~a il'idade do sistema e dos procedimen
tos de expedlçao, bem como de sua conformidade com
os requisitos da iresente Convenção. Nessa avaliação
deverão ser con iderados os seguintes elementos:

5.6.1. As c oclusões de toda verificação do sis
tema e dos procrdimentos de expedição;

5.6.2. Os ~Iatórios e resultados das investiga
ções e demais i dicações sobre a eficácia das medi
das corretivas a btadas para resolver as deficiências

I
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ou descumprimentos comunicados em matéria de
segurança;

5.6.3. O registro dos DIM expedidos, perdidos,
anulados ou danificados;

5.6.4. A informação registrada sobre o funciona
mento do controle de qualidade;

5.6.5. A informação registrada sobre os problemas
advertidos em relação à confiabilidade ou segurança
da base eletrônica de dados, inclusive os requerimen
tos de informação na base de dados;

5.6.6. Os efeitos das mudanças introduzidas no
sistema e o procedimento de expediçãLo, devidos às
melhoras ou inovações tecnológicas experimentadas
nos procedimentos de expedição dos DIM;

5.6.7. As conclusões dos exames efetuados pela
chefia executiva, e

5.6.8. O controle dos procedimentos realizados,
com vistas a garantir que sejam efetuados em con
sonância com os princípios e direitos fundamentais
do trabalho, de acordo com os instrumentos da 011
pertinentes.

5.7. Deverão ser instaurados procedimentos e
processos a fim de prevenir toda divul'gação não au
torizada dos relatórios oferecidos por outros Estados
membros.

5.8. Em todos os procedimentos e processos
de comprovação se deverá garantir que as técnicas
de produção e as práticas de segurança, inclusive
os procedimentos de controle das existências, são
suficientes para cumprir os requisitos enunciados no
presente anexo.

MENSAGEM N°57, DE 2007
(Do Poder Executivo)

Aviso n° 75/2007 - C. Ch/il

Submete à deliberação do Congresso
Nacional, o texto do Tratadc) sobre Trans
ferência de Pessoas Condenadas entre o
Governo da República FedE~rativado Bra
sil e o Governo da Repúblicl~do Suriname,
celebrado em Paramaribo, l~m 16 de feve
reiro de 2005.

Despacho: Às Comissões de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; e Constitui
ção e Justiça e de Cidadania (mérito e art.
54 RICO).

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,
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acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Tratado sobre Transferência de Pessoas Condenadas
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Suriname, celebrado em
Paramaribo, em 16 de fevereiro de 2005.

Brasília, 1° de fevereiro de 2007. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM N° 465 DAI/DJ/DAM 11

Brasília, 20 de dezembro de 2006

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

Excelência o anexo projeto de Mensagem que encami
nha o texto do Tratado sobre Transferência de Pessoas
Condenadas entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Suriname, cele
brado em Paramaribo, em í6 de fevereiro de 2005.

2. O instrumento em apreço foi firmado com o pro
pósito de proporcionar às pessoas que se encontrem
privadas de sua liberdade em razão de uma decisão
judicial, a possib:!idade, por meio de cooperação e
assistência jurídica mútua, de cumprirem a condena
çãoem seu próprio meio social e familiar de origem.
Inscreve-se, portanto, num contexto de ampla assis
tência, favorecendo a reinserção social das pessoas
condenadas, refletindo a tendência marcante de res
peito pelos direitos humanos decorrentes das normas
e princípios universalmente reconhecidos.

3. O mecanismo de intercâmbio entre as Partes
tramitará pela autoridade central paI elas indicada - o
Ministério da Justiça, no caso do Brasil. A utilização
de Autoridades Centrais para a tramitação de pedidos
de cooperação Jurídica torna os procedimentos mais
expeditos e, em conseqüência, mais eficazes.

4. Extenso e pormenorizado, o Tratado visa a
instituir mecanismo moderno de cooperação que agi
lizará a transferência de pessoas condenadas entre
os países membros.

5. Com vistas ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Legislativo, submeto a Vossa Excelên
cia as cópias autênticas do Tratado, juntamente com o
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Celso Luiz Nunes Arnorim.

TRATADO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE
PESSOAS CONDENADAS ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O

GOVERNO DA REPÚBLICA DO SURINAME

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da l=lepública do Suriname (doravante de
nominados as "Panes"),

Desejosos de promover a reabilitação social de
pessoas condenadas permitindo que cumpram suas
sentenças no pais de que são nacionais, Acordam o
seguinte:

ARTIGO 1°
Definições

Para os fins deste Tratado:

a) por "Estado remetente" se compreen
derá a Parte, que sentença à pessoa conde
nada, que pode ser ou foi transferida;

b) por "Estado recebedor" se compreen
derá a Parte para a qual a pessoa condena
da pode ser ou foi transferida, para cumprir
a pena;

c) por "nacional" se compreenderá, no
caso da República Federativa do Brasil, um
brasileiro, tal como definido pela Constituição
Federal;

d) por "nacional" um cidadão se compre
enderá, no caso da República do Suriname, um
cidadão surinamense, tal como definido pela
sua Lei de Nacionalidade e Residência;

e) por "pessoa condenada" se compre
enderá um indivíduo condenado por crime no
território de uma das Partes.

ARTIGO 2°
Princípios Gerais

1. As sentenças impostas a nacionais da Repú
blica do República Federativa do Brasil poderão ser
cumpridas segundo presente Tratado.

2. As sentenças impostas a nacionais da Repú
blica Federativa do Brasil na do Surinarne poderão ser
cumpridas segundo o disposto no presente

ARTIGO 3°
Condições para Transferência

A aplicação deste Tratado ficará sujeita às se
guintes condições:

a) o crime pelo qual a pena seja impos
ta deverá também constituir crime no Estado
recebedor;

b) a pessoa condenada deverá ser na
cional do Estado recebedor;

c) na data da solicitação do pedido de
transferência restarem ainda por cumprir pela
pessoa condenada um ano de pena;

d) que a sentença seja definitiva;
e) que a pessoa condenada consinta na

transferência e os Estados remetente e rece
bedor a aprovem;

. ;./.:.
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f) o consentimento da pessoa condenada com a
sua transferência q ando em razão da idade Partes ou
condição física ou ental, uma das Partes considerar
necessário, que sej representado por um procurador
legalente constituí o.

ARTIGO 4°
Autridades Centrais

Serão autorid des centrais para a aplicação des
te Tratado:

a) pe o Governo da República Federativa
do Brasil, Ministério da Justiça;

b) p lo Governo da República do Suri
name, o inístério da Justiça.

ARTIGO 5°
Procedi ntos para Transferência

1. O Estado metente deverá informar o teor do
presente Tratado qualquer pessoa condenada a que
o mesmo possa s r aplicado.

2. Qualquer t ansferência de pessoa condenada,
de acordo com es e Tratado, deverá efetuar-se por ini
ciativa do Estado emetente. Nenhuma disposição do
presente Tratado everá ser interpretada como impe
dimento para que uma pessoa condenada apresente
pedido de transfe ência ao Estado remetente.

3. Se uma p ssoa condenada solicitar transferên
cia e o Estado re etente aprová-Ia, o Estado reme
tente deverá trans itir o pedido, por escrito, ao Estado
recebedor, por vi diplomática.

4. Se o Est o recebedor aprovar o pedido, de
verá notificar, por escrito, o Estado remetente de sua
decisão, por via iplomática, e tomar as medidas ne
cessárias para ef tuar a transferência. Caso contrário,
deverá informar, or escrito e sem demora, o Estado
remetente de su recusa, por via diplomática.

5. Antes de tomar uma decisão relativa a uma
transferência, ca a Parte deverá examinar todos os
fatores que poss m contribuir para promover a reabi
litação da pesso condenada.

6. Se o Esta o recebedor aprovar a transferência,
o Estado remete te deverá dar ao Estado recebedor a
oportunidade, se este último assim o desejar, de com
provar, antes da t ansferência, o consentimento expres
so da pessoa co denada em relação à transferência.
O consentiment não poderá ser revogado depois da
aprovação da tra sferência pelo Estado recebedor. O
Estado remetent dará oportunidade ao Estado recebe
dor de verificar, a: ravés de cônsul ou outro funcionário,
conforme acorda o pelas Partes, que o consentimento
foi dado confor e previsto neste parágrafo.

7. Não de erá ser efetuada a transferência de
qualquer pesso condenada a menos que sua pena

seja de duração exeqüível no Estado recebedor, ou a
menos que essa pena seja convertida, pelas autorida
des competentes do Estado recebedor, a Uma duração
exeqüível nesse Estado.

8. Se o Estado remetente aprollar o pedido de
transferência da pessoa condenada, encaminhará ao
Estado recebedor as seguintes informações:

a) nome, data e local de nascimento da
pessoa condenada;

b) declaração indicando <O crime pelo qual
a pessoa foi condenada;

c) duração e data do início de cumpri
mento da pena que foi imposta;

d) declaração indicando qual o período
da sentença já cumprido, incluindo informação
sobre o período de prisão preventiva;

e) relatório detalhado sobre o comporta
mento na prisão da pessoa condenada, para
fins de determinar se o mesmo poderá gozar
dos benefícios previstos na legislação do Es
tado recebedor;

f) cópia autenticada da sentença defi
nitiva e de qualquer modificação introduzida
na mesma;

g) qualquer outra informação que pos
sa ajudar o Estado recebedor a determinar o
tratamento mais conveniénte à pessoa con
denada com a finalidade de promover sua
reabilitação social.

9. Se o Estado recebedor, após examinar as in
formações fornecidas pelo Estado remetente, aprovar
a transferência da pessoa condenada, encaminhará,
ao Estado remetente os seguintes documentos:

a) declaração indicando que a pessoa
condenada é um nacional do Estado rece
bedor;

b) cópia da legislação aplicável no Es
tado recebedor na qual conste que o ato ou
omissão praticado pela pessoa condenada,
pelo qual a sentença imposta foi fundamen
tada no Estado remetente, também constitui
crime no Estado recebedor.

10. O Estado recebedor poderá ainda solicitar
informações complementares, caso considere que os
documentos fornecidos pelo Estado remetente não o ha
bilitam a cumprir com as disposições deste Tratado.

11. Cada Parte adotará as mediidas legais per
tinentes e, caso necessário, estabelecerá os proce
dimentos adequados a fim de que, para os objetivos
do presente Tratado, as sentenças pronunciadas pela
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outra Parte produzam efeitos jurídicos dentro de seu
território.

12. O Estado remetente deverá transferir a pessoa
condenada para o Estado recebedor em local acordado
entre as Partes. a Estado recebedor será responsável
pela custódia e transporte da pessoa condenada até
a penitenciária ou o local onde deva cumprir a pena.
Quando necessário, o Estado recebedor solicitará a
cooperação de terceiros Estados para permitir o trânsi
to de pessoas condenadas através de seus territórios.
Mediante acordo entre o Estado recebedor e o Estado
de trânsito, o Estado de trânsito deverá prestar assis
tência relacionada às mencionadas solicitações.

13. No momento da entrega da pessoa conde
nada, o Estado remetente fornecerá aos funcionários
encarregados da custódia um certificado autêntico,
destinado às autoridades do Estado recebedor, em
que constem, atualizados até a data da entrega, o tem
po efetivo de prisão da pessoa condenada e o tempo
deduzido em função dos beneficios penitenciários, se
existirem, assim como uma fotocópia do expediente
penal e penitenciário, para o prosseguimento do cum
primento da pena.

ARTIGO 6°
Oespesas

O Estado recebedor será responsável por todas
as despesas relacionadas com a pessoa condenada a
partir do momento em que passe a sua custódia.

ARTIGar
Execução da Sentença

1. Na execução da pena de uma pessoa conde
nada que tenha sido transferida, deverá observar-se
a legislação e os procedimentos do Estado recebedor.
a Estado remetente poderá conceder indulto, anistia
ou comutação da pena conforme as disposições legais
aplicáveis. Não obstante, o Estado recebedor poderá
solicitar do Estado remetente a concessão do indulto
ou comutação da pena, mediante petição fundamen
tada a qual será examinada com benevolência.

2. A pena imposta pelo Estado remetente não
poderá ser aumentada ou prolongada pelo Estado re
cebedor sob nenhuma circunstância.

3. Por solicitação de uma das Partes, a outra
Parte deverá apresentar um relato sobre a situação
do cumprimento da pena de qualquer pessoa conde
nada transferida de acordo com este Tratado, inclusive
a liberdade condicional ou soltura.

4. A pessoa condenada transferida de acordo com
as disposições desteTratado não será privada de nenhum
direito em virtude da legislação do Estado recebedor, salvo
quando determinado pela própria imposição da pena.

ARTIGa8°
Revisão da Sentença

Somente o Estado remetente terá competêhcia
para julgar um recuso de revisão. Uma vez recebida a
notificação do Estado remetente, o Estado recebedor
deverá comprometer-se a executar qualquer modifica
ção introduzida na pena.

ARTIGO 9°
Ne Bis in Idem

Uma pessoa condenada transferida de conformi
dade com o disposto no presente Tratado não poderá
ser detida, julgada ou sentenciada no Estado recebedor
pelo mesmo crime que houver dado origem à pena.

ARTIGO 10
Transferência de Menor Infrator

1 a presente Tratado poderá estender-se a pes
soas sujeitas à vigilância ou outras medidas, de acordo
com a legislação das Partes com relação aos menores
infratores. As Partes deverão, de conformidade com
suas legislações, acordar o tipo de tratamento que de
verá ser dispensado a tais pessoas no caso de trans
ferência. a consentimento para a transferência deverá
ser obtido junto à pessoa legalmente autorizada.

2. Nenhuma disposição do presente Artigo, deve
rá ser interpretada como limitante da capacidade que
possam ter as Partes, independentemente do presente
Tratado, de outorgar ou aceitar a transferência de me
nores infratores ou de pessoas condenadas.

ARTIGO 11
Disposições Finais

1. Este Tratado estará sujeito a ratificação.
2. Este Tratado entrará em vigor trinta dias após

a troca dos instrumentos de ratificação.
3. Qualquer das Partes poderá denunciar este

Tratado por meio de notificação escrita à outra Parte.
A denúncia terá efeito seis meses após o recebimento
da notificação.

4. Em caso de denúncia deste Tratado, suas dis
posições permanecerão em vigor em relação a pesso
as condenadas que houverem sido transferidas, até o
término das respectivas penas.

Feito em Paramaribo, em 16 de fevereiro de 2005,
em dois exemplares originais, nos idiomas português,
holandês e inglês, sendo ambos os textos igualmen
te autênticos. Em caso de divergência, as Partes se
referirão ao texto em inglês. - Pelo Governo da Re
pública Federativa do Brasil, Celso Amorim, Ministro
de Estado das Relações Exteriores. - Pelo Governo
da República do Suriname, Maria Elizabeth Levens,
Ministra das Relações Exteriores.
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MENS GEM N° 58, DE 2007
(O Poder Executivo)

Avis n° 76/07 - C. Civil

SUb~ete à apreciação do Congres
so Nacionfll o texto do Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação
Econômic~n° 58, assinado entre os Gover
nos da República Argentina, da República
Federativá do Brasil, da República do Pa
raguai, d~ República Oriental do Uruguai,
Estados artes do Mercosul e o Governo
da Repúb ica do Peru, celebrado em Mon
tevidéu, e~ 30 d~ novembro de 2005.

oeSIChO: As Comissões de Parlamen
tar conjunt. do Mercosul Relações Exteriores
e de Defe a Nacional Desenvolvimento Eco
nômico, In ústria e Comércio e Constituição e
Justiça e e Cidadania (art. 54 RICO)

Apr .ciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário

Senhores M mbros do Congresso Nacional,
Nos termos d disposto no art. 49, inciso \, combinado

com o art. 84, incis VIII, da Constituição, submeto à ele
vada consideração eVossas Excelências, acompanhado
de Exposição de otivos do Senhor Ministro de Estado
das Relações Ext riares, o texto do Primeiro Protocolo
Adicional ao Acord de Complementação Econômica n°
58, assinado entre. os Governos da República Argentina,
da República Fede?,.ativa do Brasil, da Republica do Para
guai, da República riental do Uruguai, Estados Partes do
Mercosul e o Gov· mo da República do Peru, celebrado
em Montevidéu, e· 30 de novembro de 2005.

Brasília, 1° e fevereiro de 2007. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

AI/DMC/DAM I

Brasília, 20 de dezembro de 2006

Excelentíssi o Senhor Presidente da República,
1. Submeto là apreciação de Vossa Excelência a

anexa mensagell]l que encaminha para exame e apro
vação do Congr sso Nacionai o Primeiro Protocolo
Adicional ao Aco do de Complementação Econômica
nO 58, assinado el tre os Governos da República Argen
tina, da Repúblic Federativa do Brasil, da República do
Paraguai, da Re ública Oriental do Uruguai, Estados
Partes do Merco ui, e da República do Peru.

2. Como é o conhecimento de Vossa Excelên
cia, o Acordo de Complementação Econômica n° 58,
incorporado ao o denamento jurídico nacional por meio
do Decreto nO 5.. 51, de 29 de dezembro de 2005, já
está em vigor e tre o Brasil e o Peru desde o dia 1°
de janeiro do co rente ano.

3. Não obstante, o seu Primeiro Protocolo Adi
cionai, que trata do Regime de Solução de Contro
vérsias, necessita, igualmente, de internalização pelo
Brasil, uma vez que se constitui peça de fundamental
importância no âmbito do referido Acordo, pois todas
as controvérsias que surjam em relação à interpreta
ção, aplicação ou descumprimento das disposições
contidas no Acordo de Complementaçãlo Econômica
nO 58 deverão ser submetidas ao Procedimento de
Solução de Controvérsias estabelecido no menciona
do Protocolo.

4. Diferentemente do que ocorreu com a normativa
principal do Acordo, com seus anexos E~ apêndices, o
Primeiro Protocolo Adicional, à luz do Artigo 49, I, da
Constituição Federal, deverá ser subme-tido à aprecia
ção do Congresso Nacional, razão pela qual a presen
te Exposição de Motivos traz apensada, juntamente
com o texto do Regime de Solução de Controvérsias,
mensagem de encaminhamento da matéria por Vossa
Excelência ao Congresso Nacional.

5. Cabe aqui ressaltar, uma vez mais, que o Acor
do de Complementação Econômica n° ~i8, constitui-se
num marco histórico para o processo de integração da
América do Sul, dada a sua relevância econômica. A
aliança entre o Mercosul e o Peru, pma a conformação
de um espaço de livre-comércio ampliado, abrange um
PIB de cerca de um trilhão e uma população de apro
ximadamente 261 milhões de pessoas.

6. A importância histórica do Acordo toma vulto
ainda maior quando inserida no contexto da Decla
ração de Cuzco/Peru sobre a Comunidade Sul-Ame
ricana de Nações, de 8 de dezembro de 2004, que
reiterou a determinação dos Estados sul-americanos
de desenvolver um espaço "integrado no âmbito po
lítico, social, econômico, ambienta! e de infra-estru
tura, que fortaleça a identidade própria da América
do Sul e que contribua, a partir de urna perspectiva
sub-regional e em articulação com outras experiên
cias de integração regional, para o fortalecimento
da América Latina e do Caribe, e que lhes outorgue
uma maior gravitação e representaçi'ío nos foros in
ternacionais" .

7. À luz dos motivos expostos é que submeto à
apreciação de Vossa Excelência a presente mensagem
de encaminhamento ao Congresso Nacional do Primei
ro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica nO 58, assinado em Montevidéu, em 30 de
novembro de 2005, entre os Govemos da República
Argentina, da República Federativa do Brasil, da Re
pública do Paraguai, da República Oriental do Uruguai
e da República do Peru.

Respeitosamente, - Celso Luiz Nunes Amorim.



04780 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA
ASSINADO ENTRE OS GOVERNOS DA

REPÚBLICA ARGENTINA, DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL, DA REPÚBLICA DO
PARAGUAI E DA REPÚBLICA ORIENTAL DO

URUGUAI. ESTADOS PARTES DO MERCOSUL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU

Primeiro Protocolo Adicional

REGIME DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

CAPíTULO I
Partes e Âmbito de Aplicação

Art. 1°A República Argentina, a República Federativa
do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental
do Uruguai, Estados Partes do Mercado Comum do Sul
(l\t1ERCOSUL), e a República do Peru, serão denominados
Partes Signatárias. As Partes Contratantes do presente
Protocolo são O Mercosul e a República do Peru.

Art. 2° As controvérsias que surjam em relação
à interpretação, aplicação ou descumprimento das
disposições contidas no Acordo de jl,icance Parcial de
Complementação Econômica, celebrado entre o Mer
cosul e a República do Peru, doraw.mte denominado
"Acordo", e dos instrumentos e protocolos assinados
ou que venham a ser assinados no âmbito do mesmo,
serão submetidas ao Procedimento de Solução de Con
trovérsias estabelecido no presente Protocolo.

Art. 3° Não obstante o Cisposto no artigo anterior, as
controvérsias q:.Je surjam com relação ao disposto neste
Acordo, nas matérias reguladas pelo Acordo de Marraque
che, pelo qual foi criada a Organização Mundial do Comér
cio, (doravante "Acordo OMC") e nos convênios negociados
conforme o mesmo, poderão ser resolvidos em qualquer
dos dois foros, a escolha da parte reclamante.

U:na vez iniciado o procedimento de solução de
controv2rsias, seja em conformidade com o presente
Protoco:c, seja em conformidade com o Acordo OMC,
o foro selecionado será excludente do outro.

Para os efeitos deste artigo, considerar-se-ão ini
ciados os procedimentos de solução de controvérsias
em conformidade com o Acordo OMC quando a parte
reclamante solicitar a integração de um painel de acordo
com o artigo 6° do Entendimento Relativo às Normas
e Procedimentos pelos quais se rege a Solução de
Diferenças qlle faz parte do Acordo üMC.

Igualmente, considerar-se-ão iniciados os proce
dimentos de solução de controvérsias conformG o pre
sente Protocolo, uma vez convocada a Comissão Ad
ministradora, de acordo com o disposto no Artigo 8°.

Art. 4° Para efeito do presente Protocolo, poderão
ser partes na controvérsia, doravante denominadas
"partes", ambas as Partes Contratantes, isto é, o Mer
cosul e a República do Peru, assim como um ou mais
Estados Partes do Mercosul e a República do Peru,
em sua qualidade de Partes Signa.tárias.

CAPíTULO II
Negociacões Diretas

Art. 5° As partes procurarão resolver as controvér
sias a que se refere o artigo 2° mediante a realização
de negociações diretas, que permitam alcançar uma
solucão mutuamente satisfatória.

> As negociações diretas serão conduzidas, no
caso do Mercosul, pela Presidência Pro Tempore ou
pelos coordenadores nacionais do Grupo Mercado
Comum. conforme o caso, e, no caso do Peru, pelo
Vice-Ministro de Comércio Exterior do Ministério de
Comércio Exterior e Turismo.

As negociações diretas poderão ser precedidas
por consultas recíprocas entre as partes.

Art. 6° Para iniciar o procedimento, qualquer uma
das partes solicitará, por escrito, aoutra parte, a reali
zação de negociações diretas, especificando os motivos
das mesmas, as circunstâncias de fato e os fundamen
tos jurídicos relacionados com a controvérsia.

Art. 7° A parte que receber a solicitação de re
alização de negociações diretas deverá respondê-Ia
dentro dos 10 (dez) dias posteriores à data do seu
recebimento.

As partes intercambiarão as informações neces
sárias para facilitar as negociações diretas e conferirão
a essas informações tratamento reservado.

Essas negociações não poderão ser prolongadas
por mais de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
do recebimento da solicitação formal para iniciá-Ias,
salvo quando as partes decidirem estender esse prazo
até o máximo de 15 (quinze) dias adicionais.

CAPíTULO III
Intervenção da Comissão Administradora

Art.8° Se no prazo indicado no terceiro parágra
fo do artigo 7° não for possível alcançar uma solução
mutuamente satisfatória ou se a controvérsia for re
solvida somente de forma parcial, qualquer uma das
partes poderá solicitar, por escrito, que a Comissão
Administradora, doravante "Comissão", se reúna para
discutir o assunto.

Essa solicitação escrita deverá incluir, além das cir
cunstâncias de fato e dos fundamentos jurídicos relacio
nados com a controvérsia, as disposições pertinentes do
Acordo, Protocolos Adicionais e instrumentos assinados
no âmbito do mesmo. que se considerem violadas.

Art. 9° A Comissão deverá se reunir dentro dos
30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento por
todas as Partes Signatárias da solicitação a que se
refere o artigo anterior.

Para fins de cômputo do prazo assinalado no pará- I
grafo anterior, as Partes Signatárias, de forma imediata,
acusarão recebimento da referida solicitação.

Se dentro do prazo estabelecido neste altigo não
for possível realizar a reunião da Comissão, a parte
reclamante poderá dar por superada esta etapa, de
vendo notificar esse fato às Partes Signatárias.

- .
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Art. 10. A Co issão poderá acumular, por con
senso, dois ou mais procedimentos relativos aos casos
que conhecer, som nte quando por sua natureza ou
eventual vinculaçã temática, considerar conveniente
examiná-los conju tamente.

Art. 11. A Co issão avaliará a controvérsia e dará
oportunidade às p rtes para que exponham as suas
posições e, caso ecessário, forneçam informação
adicional, com vist s a alcançar uma solução mutua
mente satisfatória.

A Comissão ormulará as recomendações que
considerar pertine .tes, para cujo efeito disporá de um
prazo de 30 (trinta dias, contados a partir da data da
sua primeira reuni o.

Caso não se hegue na Comissão a uma solução
mutuamente satisf tória no prazo antes mencionado,
a etapa prevista n presente Capítulo dar-se-á ime
diatamente por co c1uída.

Quando a Co issão estimar necessária a asses
soria de especiali as para formular suas recomenda
ções, determinará no prazo de até 30 (trinta) dias, a
conformação de u grupo de especialistas.

CAPíTULO IV
Pr eedimento Arbitral

Art. 12. Qu~ndO não for possível solucionar a
controvérsia medi nte a aplicação dos procedimentos
previstos nos Ca ítulos " e 111, ou quando as partes
não tiverem exercido os direitos estabelecidos em seu
favor ou quando os prazos previstos nos referidos ca
pítulos tiverem ve cido sem que tenham sido cumpri
dos os trâmites c rrespondentes, qualquer uma das
Partes Contratant s poderá decidir submetê-Ia ao pro
cedimento arbitra contemplado no presente Capítulo,
devendo, para es e fim, comunicar tal decisão à outra
parte e à Secreta ia Geral da Aladi.

Art. 13. As artes declaram reconhecer como
obrigatória, ipso aeto, e sem necessidade de acordo
especial, a jurisdi~ão do Tribunal Arbitral que se consti
tuir em cada casd para conhecer e resolver as contro
vérsias às quais e refere o presente Protocolo.

Art. 14. Norazo de 30 (trinta) dias a partir da
entrada em vigo do Acordo, cada uma das Partes
Signatárias desi nará 10 (dez) árbitros, 2 (dois) dos
quais não serão acionais de qualquer uma das Partes
Signatárias, para integrar a lista de árbitros. A lista de
árbitros e suas s cessivas modificações deverão ser
comunicadas à utra Parte Contratante e à Secreta
ria-Gerai da Ala i,. para seu depósito.

Os árbitros ue integrem a lista a que se refere o
parágrafo antei"i r deverão sér juristas de reconhecida
competência na matérias que possam ser objeto de
controvérsia.

A partir do omento em que uma parte comunicar
à outra sua inten ão de recorrer ao Tribunal Arbitral de
acordo com o di posto no artigo 12 do presente Pro
tocolo, não pode á modificar, para esse caso, a lista a
que se refere o arágrafo primeiro deste artigo.

Art. 15. O Tribunal Arbitral perante o qual tramitará
o procedimento estará composto por 3 (três) árbitros
e conformar-se-á da seguinte maneira:

a) Dentro dos 15 (quinze) dias posteriores
à comunicação à outra parte a que se refere
o artigo 12, cada parte designará um árbitro
e seu suplente, escolhidos dentre as pesso
as que essa parte tenha proposto para a lista
mencionada no artigo 14.

b) Dentro desse mesmo prazo, as partes
designarão, de comum acordo, um terceiro árbitro,
da referia lista do artigo 14, o qual: presidirá o Tri
bunal Arbitral. Esta designação deverá recair em
pessoas que não sejam nacionais das partes.

e) Se as designações às quais se refere
o inciso a não se realizarem dEmtro do prazo
previsto, elas serão efetuadas por sorteio pela
Secretaria-Geral da Aladi, a pedido de qualquer
uma das partes, dentre os árbitros designados
pelas partes que integram a mencionada lista.

d) Se a designação a que se refere o inciso
b não se realizar dentro do prazo previsto, ela
será efetuada por sorteio pela Secretaria Geral
da Aladi, a pedido de qualquer das partes, den
tre os árbitros não nacionais das Partes Signa
tárias que integram a lista doal1igo 14.

As designações previstas nos incisos a, b, e e d do
presente artigo deverão ser comunicadas às Partes Con
tratantes e, se for o caso, à Secretaria-Geral da Aladi.

Os membros suplentes substituirão o titular em
caso de incapacidade ou escusa deste para integrar
o Tribunal Arbitral, seja no momento de sua conforma
ção, seja durante o curso do procedimento.

Art. 16. Os integrantes do Tribunal Arbitral atuarão
a título pessoal e não na qualidade de representante
das partes ou de um Governo. Por conseguinte, as par
tes abster-se-ão de lhes dar instruções e de exercer
sobre eles qualquer tipo de influência ,em relação aos
assuntos submetidos ao Tribunal Arbitral.

Após aceitar sua designação, e antes de iniciar
sua atuação, os árbitros assinarão uma declaração
juramentada que lhes será apresentada pelo Secre
tário-Gerai da Aladi.

Art. 17. O Tribunal Arbitral fixará sua sede, em cada
caso, no território de alguma das Partes Signatárias.

O Tribunal Arbitral deverá adotar suas próprias
regras de procedimento, levando em consideração os
seguintes princípios:

a) O procedimento galrantirá, no mínimo,
o direito à uma audiência perante o Tribunal
Arbitral, assim como a oportunidade de apre
sentar alegações e réplicas ou respostas por
escrito;

b) As audiências perante o Tribunal, as
deliberações e conclusões, assim como todos
os escritos e comunicações. com o mesmo
terão caráter confidencial; e
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c) O procedimento do Tribunal deverá
prever a flexibilidade suficiente para garantir
a qualidade dos seus trabalhos sem atrasar
indevidamente os mesmos.

Além disso, as regras e diretrizes gerais garantirão
que cada uma das partes tenha plena oportunidade de
ser ouvida, assegurando, ademais, que os processos
se realizem de forma expedita.

Art. 18 As partes informarão o Tribunal Arbitral
sobre as instâncias cumpridas anteriormente ao pro
cedimento arbitral e apresentarão os fundamentos de
fato e de direito de suas respectivas posições.

As partes poderão designar seus representantes
e assessores perante o Tribunal Arbitral para a defesa
de seus direitos.

Art. 19 Por solicitação de uma das partes e na
medida em que existirem presunções fundamentadas
para acreditar que a manutenção da situação ocasio
naria danos graves e irreparáveis a uma das partes,
o Tribunal poderá adotar as medidas provisórias que
considere apropriadas, de acordo com as circunstân
cias e nas condições que o próprio Tribunal estabeleça,
para prevenir tais danos.

As partes cumprirão imediatamente, ou no pra
zo que o Tribunal determinar, qualquer medida provi
sória, até que seja ditado o Laudo ao qual se refere
o Artigo 22.

Art. 20 O Tribunal Arbitral decidirá a controvérsia
com base nas disposições do Acordo, seus Protocolos
Adicionais e os instrumentos assinados no âmbito do
mesmo e nos princípios e disposições do direito inter
nacional aplicáveis à matéria.

O estabelecido no presente artigo não restringe a
faculdade do Tribunal Arbitral de decidir a controvérsia
ex aequo et bono, se as partes assim acordarem.

Art. 21 O Tribunal Arbitral levará em consideração
os argumentos apresentados pelas partes, as provas
produzidas e os relatos recebidos, sem prejuízo de
outros elementos que considerar convenientes.

Art. 22 O Tribunal Arbitral emitirá seu laudo por
escrito em um prazo de 60 (sessenta) dias, contados a
partir de sua constituição, que se formalizará 15 (quin
ze) dias após a designação do seu Presidente.

O prazo antes indicado poderá ser prorrogado
por um máximo de 30 (trinta) dias, o qual será notifi
cado às partes.

O Laudo Arbitral será adotado por maioria, será
fundamentado e assinado pelos membros do Tribunal.
Este não poderá fundamentar votos em dissidência e
deverá manter a confidencial idade da votação.

Art. 23 O Laudo Arbitral deverá conternecessaria
mente os seguintes elementos, sem prejuízo de outros
que o Tribunal Arbitral considerar conveniente incluir:

1. Indicação das partes na controvérsia;
2. O nome e a nacionalidade de cada um dos

membros do Tribunal Arbitral e a data da conforma
ção do mesmo;

3. Os nomes dos representantes das partes;
4. O objeto da controvérsia;
5. Um relatório do desenvolvimento do procedi

mento arbitral, incluindo um resumo dos atos praticados
e das alegações de cada uma das partes;

6. A decisão alcançada em relação à controvérsia,
consignando os fundamentos de fato e de direito:

7. A proporção de custos do procedimento arbi
trai que corresponderá a cada parte cobrir, conforme
o estabelecido no Artigo 28

8. A data o lugar no qual foi emitido; e
9. A assinatura de todos os membros do Tribu

nal Arbitral.
Art. 24 Os laudos arbitrais são inapeláveis, obri

gatórios para as partes a partir do recebimento da
respectiva notificação e terão, em relação às mesmas,
força de coisa julgada.

Os laudos deverão ser cumpridos em um prazo
de sessenta (50) dias, a menos que o Tribunal Arbitral
estabeleça um prazo diferente.

Art. 25 Qualquer uma das partes poderá solicitar,
dentro dos quinze (15) dias seguintes à data de notifi
cação do Laudo, o esclarecimento do mesmo ou inter
pretação sobre a forma em que deverá ser cumprido. O
Tribunal Arbitral se pronunciará sobre o esclarecimento
dentro dos quinze (15) dias após sua interposição.

Se oTribunal Arbitral considerar que as circunstân
cias o exigem, poderá suspender o cumprimento do Lau
do até que decida sobre a solicitação apresentada.

Art. 26 Se no prazo estabelecido no Artigo 24 não
se houver cumprido o Laudo Arbitral ou este houver sido
cumprido somente parcialmente, a parte reclamante
poderá comunicar, por escrito, à parte reclamada sua
decisão de suspender temporariamente concessões
ou outras obrigações equivalentes, com vistas a obter
o cumprimento do laudo.

Caso a parte reclamada considerar excessiva a
suspensão de concessões ou obrigações adotadas
pela parte reclamante, comunicará as suas objeções
à outra parte e poderá solicitar que o Tribunal Arbitral
que emitiu o Laudo se pronuncie sobre se a medida
adotada é equivalente ao grau de prejuízo sofrido. O
Tribunal disporá de um prazo de 30 (trinta) dias para
o seu pronunciamento, contados a partir da data de
sua constituição para.essa finalidade.

Art. 27 As situaçÕes a. que se referem os Artigos
25 e 26 deverão ser resolvidas pelo mesmo Tribunal
Arbitral que ditou o Laudo, •porém se este não puder
ser constituído com. todos os membros titulares origi
nais, para completa.ré'f integração aplicar-se-á o pro
cedimento previsto noArtigo 15.

Art. 28. bs gastos do Tribunal Arbitral compreen
dem os honorários do Presidente e dos demais árbi
tros, assim como os gastos de passagens, custos de
translado, diárias, cuj6s valores de referência serão
estabelecidos pela Comissão, notificações e demais
providências que demandar a arbitragem.

____....;I~mJIIlIIII,.... -- ..........IIii ........,, ·"~~~~i4A IM' 4, 41IM
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Os gastos do ribunal Arbitral, nos termos defi
nidos no primeiro p rágrafo deste artigo, serão distri
buídos em qUantia, igua~s entre as partes.

f
CAPITULO V

Di posições Gerais

Art. 29. As co unicações entre o Mercosul ou os
seus Estados Parte e a República do Peru, deverão ser
encaminhadas, no caso do Peru, ao Vice-Ministro de
Comércio Exterior o Ministério de Comércio Exterior
e Turismo e, no ca o do Mercosul, à Presidência Pro
Tempore ou aos C ordenadores Nacionais do Grupo
Mercado Comum, onforme o caso.

Art. 30. Os pr zos aos quais se refere este Pro
tocolo estão exprlS.os em dias corridos e serão con
tados a partir do ia seguinte ao ato ou fato ao qual
se referem. Quan o o prazo se iniciar ou vencer em
dia não útil, come ará a contar ou vencerá no dia útil
seguinte. I

Art. 31. Os iftegrantes do Tribunal Arbitral, ao
aceitarem sua de ignação, assumirão, por escrito, o
compromisso de tuarem conforme as disposições
deste Protocolo.

Tal compromisso escrito será dirigido ao Secretá
rio-Gerai da ALADI e nele se manifestará independência
em relação aos interesses objeto da controvérsia e a
obrigação de atuar com imparcialidade, não aceitando
sugestões de terceiros nem das partes.

Art. 32. Toda a documentação e trâmites vinculados
ao procedimento estabelecido neste Protocolo, assim
como as sessões do Tribunal Arbitral, terão caráter re
servado, com exceção dos laudos do Tribunal Arbitral.

Art. 33. Em qualquer etapa do procedimento, a parte
que apresentou a reclamação poderá desistir da mesma.
Além disso, as partes poderão chegar a um acordo, dan
do-se por concluída a controvérsia em ambos os casos.
As desistências ou os acordos deverão ser comunicados
ao Tribunal Arbitral, se for o caso, para que se adotem as
medidas destinadas a seu cumprimento.

A Secretaria-Geral da ALAOI será depositária do
presente Protocolo, do qual enviará cópias devidamen
te autenticadas às Partes Signatárias.

EM FÉ DO QUE, os respectivos PIEJnipotenciários
assinam o presente Acordo na cidade de Montevidéu,
aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e cinco
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os
textos igualmente válidos.

~~~,
Juan~~

Bernardo Pericás Neto

, .~
,C""""--~~ )

----Juan Carlos Ra-Olirez MóntalbeW-------------
o da República Oriental~

I

Pelo Govejno da República Federativa do Brasil:

·7
. -/ LLL-LCL-' ~~c.--:-...L/!.-L-..

./' - '

Pelo Gove~oda RepúbUca do pacaguai'/

I

Pelo Gove

PeJo Gov mo da República do Peru:

Pelo Gover o da República Argentina:
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MENSAGEM N° 59, DE 2007
(Do Poder Executivo)

Aviso n° 77/07 - C. Civil

Submete à apreciação do Congresso
Nacional texto do Terceiro Protocolo Adi
cionai às Convenções de Genebra de 12
de agosto de 1949, relativo à Adoção de
Emblema Distintivo Adicional, aprovado em
Genebra, em 8 de dezembro de 2005.

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

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 Terceiro Protocolo Adicional às Convenções de Ge
nebra de 12 de agosto de 1949, relativo à Adoção de
Emblema Distintivo Adicional, aprov;:;i.do em Ger.ebra,
em 8 de dezembro de 2005.

Brasília, 1Q de fevereiro de 2007. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM N° 473 DNU/DAI- MRE

Brasília, 27 de dezembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em 8 de dezembro de 2005, durante a confe

rência diplomática relativa à adoção de emblema dis
tintivo adicional ao Movimento Internacional da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho, adotou-se o Ter
ceiro Protocolo Adicional às Convenções de Genebra
de 1949. As Convenções de Genebra de 1949 e seus
dois Protocolos Adicionais de 1977 estabelecem as
bases do direito internacional humanitário. Esse ramo
do direito define os parâmetros a serem observados
durante a condução de conflitos armados, incluindo
tratamento de feridos, prisioneiros e populações ci
vis, diferenciação entre beligerantes e não-beligeran
tes, bem como meios e métodos militares permitidos
e proibidos. No presente momento, 192 Estados são
partes das Convenções, incluindo o Brasil.

2. O reconhecimento de emblemas distintivos pelo
direito internacional humanitário iniciou-se em meados
do século XIX como forma de identificação e proteção
dos funcionários dos serviços médicos que atendiam
os teridos durante os conflitos armados na Europa. Atu
almente, os três emblemas distintivos previstos pelas
Convenções de Genebra de 1949 (a "cruz vermeltla",

o "crescente vermelho" e o "leão e sol vermelhos", este
último em desuso desde 1980) são utilizados com pro
pósitos indicativos e de proteção em tempos de conflitos
armados e de paz, sinalizando o vínculo de pessoas ou
propriedade com o Movimento Internacional da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho.

3. Desde a adoção das Convenções de Genebra
de 1949, alguns Estados e sociedades nacionais têm
empreendido esforços com vistas ao reconhecimento
de emblemas adicionais. Nesse diapasão, o Terceiro
Protocolo Adicional estabeleceu o "emblema do Ter
ceiro Protocolo" ou "cristal vermelho". Trata-se de em
blema em forma de quadrado de ponta que permiie
a inclusão de outros emblemas, como, por exemplo,
o Escudo Vermelho de !1avid ou uma combinação de
dois ou mais emblemas, no seu interior.

4. A delegação brasileira presente à conferência
diplomática de dezembro de 2005 votou a favor da ado
ção do Terceiro Protocolo Adicional. Sendo parte dos
principais instrumentos jurídicos que regem o direito
internacional humanitário e tendo na defesa deste um
dos princípios norteadores de sua política externa, o
Brasil apoiou a adoção do instrumento em vista do seu
caráter humanitário e em prol da universalização do
Mov:rnento Internacional da Cruz Vermelha e do Cres
cente Vermelho, sem qualquer associação a questões
nacionais, religiosas, políticas ou étnicas.

5. Em lace do que procede, submeto à elevada
consideração de Vossa Excelência minuta de mensa
gem a ser encaminhada ao Congresso Nacional com
vistas à aprovação do Terceiro Protocolo Adicional às
Convenções de Genebra de 1949.

Respeitosamente, - Celso Luiz Nunes Amorim.

Protocolo Adicional às Convenções de Genebra
de 12 de agosto de 1949 Relativo à Adoção de

Emblema Distintivo Adicional

(Protocolo 111)

8 de dezembro de 2005

Preâmbulo

As Altas Partes Contratantes,
l3eafirmando as disposir;ões das Convenções

de Genebra de 12 de agosto de 1949 (sobretudo os
artigos 26, 38, 42 e 44 da Primeira Convenção de Ge
nebra) e, se for o caso, de seus Protocolos Adicionais
de 8 de junho de 1977 (sobretudo os artigos 18 e 38
do Primeiro Protocolo Adicional e o artigo 12 do Se
gundo Protocolo Adicional), reterentes à utilização dos
emblemas distintivos;

_______..._...__....--...........-"'*'mJIIIIlII"ln:--.......".......----- ---...;..-----....9'1".....141......U4l.""""""'......_._".4.ua__4,i.kI4""".7,""UiiH ~'I~1I
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Desejando co plementar as disposições mencio
nadas acima, a fim de reforçar seu valor de proteção
e seu caráter unive sal;

Observando q e o presente Protocolo não atinge
o direito reconheci o de as Altas Partes Contratantes
continuarem utiliza· do os emblemas de acordo com as
obrigações decorr ntes das Convenções de Genebra
e, se for o caso, de seus Protocolos Adicionais;

Recordando~ue a obrigação de respeitar as
pessoas e os ben protegidos pelas Convenções de
Genebra e seus Protocolos Adicionais decorrem da
proteção que lhe confere o direito internacional e
não dependem do uso dos emblemas, dos signos ou
sinais distintivos;

Ressaltando que os emblemas distintivos não
pressupõem qual uer significação religiosa, étnica,
racial, regional ou olítica;

Ressaltando a necessidade de garantir o pleno
respeito às obriga ões relativas aos emblemas distin
tivos reconhecido nas Convenções de Genebra e, se
for o caso, nos se s Protocolos Adicionais;

Recordando que o artigo 44 da Primeira Con
venção de Geneb estabelece a distinção entre o uso
protetor e o uso i dicativo dos emblemas distintivos;

Recordand também que as Sociedades Na
cionais que realiz m atividades no território de outro
Estado devem as egurar-se de que os emblemas que
elas pretendem u ilizar nessas atividades podem ser
utilizados no país onde desenvolvem suas atividades
assim como em íses de trânsito;

Reconhecê do as dificuldades que alguns Esta
dos e Sociedade Nacionais podem enfrentar na utili
zaçãodos emble as distintivos existentes;

Consideran o a determinação do Comitê Interna
cional da Cruz V rmelha, da Federação Internacional
das Sociedades Cruz Vermelha e do Crescente Ver
melho e do Moví ento Internacíonal da Cruz Verme
lha e do Crescen e Vermelho para conservarem seus
nomes e seus e blemas distintivos atuais;

Convieram o seguinte:
Art. 10

- R speito e campo de aplicação do
presente Proto 010

1. As AltaSlPanes Contratantes comprometem
se a respeitar e ... fazer respeitar o presente Protocolo
em todas as circ nstâncias.

2. O presen e Protocolo reafirma e eomplementa
as disposições as quatro Convençõês de Genebra
de 12de outub~ de 1949 (doravante, "Convenções
de Genebra") e, e for o caso, de seus dois Protocolos
Adicionais de 8 d junho de 1977 (doravante, "Protoco
los Adicionais de 1977") relativos aos emblemas distin
tivos, a saber, a ruz vermelha. o crescente vermelho

e o leão e o sol vermelhos, e é aplicado nas mesmas
circunstâncias que essas disposições.

Art. 20
- Sinais distintivos

1. O presente Protocolo reconhece emblema dis
tintivo adicional aos emblemas distintivos das Conven
ções de Genebra, para os mesmos fins. Os emblemas
distintivos têm o mesmo status.

2. Esse sinal distintivo adicional, composto de
quadro vermelho, tendo a forma de quadrado apoiado
sobre a ponta, sobre fundo branco, corresponde à ilus
tração contida no Anexo ao presente Protocolo. Neste
Protocolo, esse sinal será referido como "emblema do
terceiro Protocolo".

3. As condições de uso e de respeito do emblema
do terceiro Protocolo são idênticas àquelas estabele
cidas pelas Convenções de Genebra e, se for o caso,
pelos seus Protocolos Adicionais de 1977.

4. Os serviços médicos e o pessoal religioso das
forças armadas das Altas Partes Contratantes poderão,
sem prejuízo dos seus emblemas atuais, usar a título
provisório qualquer emblema distintivo mencionado no
parágrafo (0 do presente artigo, se tal uso for capaz de
reforçar sua proteção.

Art. 30
- Uso indicativo do emblema do ter

ceiro Protocolo
1. As Sociedades Nacionais das Altas Panes

Contratantes que decidirem usar o
emblema do terceiro Protocolo poderão, quando

utilizarem esse emblema conforme à legislação nacio
nal pertinente, escolher, a título indicativo:

a) um emblema distintivo reconhecido
pelas Convenções de Genebra ou uma com
binação desses emblemas, ou

b) um outro emblema qU€' uma Alta Pane
Contratante tenha efetivamente utilizado e co
municado às outras Altas Partes Contratantes
e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
por meio do depositário, antes da adoção do
presente Protocolo. A incorporação deverá
ser realizada conforme a ilustração contida
no Anexo ao presente Protocolo.

2. Uma Sociedade Nacional que escolher incor
porar no interior do emblema do terceiro Protocolo um
outro emblema, nos termos do pará!lrafo 1° do pre
sente artigo, pod~, conforme sua legislação nacional,
utilizar a denominação desse emblenna e exibi-lo em
seu território nacional.

3. As Sociedades nacionais podem, conforme sua
legislação nacional e em circunstâncias excepcionais,
a fim de facilitar seu trabalho, utilizar a título temporá
rio o emblema di?tintivo mencionado no artigo 2° do
presente Protocolo.
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4. O presente artigo não afeta a condição jurídica
dos emblemas distintivos reconhecidos nas Conven
ções de Genebra e no presente Protocolo; e não afeta
a condição jurídica de qualquer emblema específico
quando este for incorporado a título indicativo confor
me o parágrafo 1° do presente artigo.

Artigo 4° - Comitê Internacional da Cruz Ver
melha e Federação Internacional das Sociedades
da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a Fe
deração Internacional das Sociedades da Cruz Verme
lha e do Crescente Vermelho, assim como seu pessoal
devidamente autorizado, poderão, em circunstâncias
excepcionais e para facilitar seu trabalho, usar o em
blema distintivo mencionado no artigo 2° do presente
Protocolo.

Artigo 5° - Missões sob os auspícios das
Nações Unidas

Os serviços médicos e o pessoal religioso que
participam das operações sob os auspícios das Nações
Unidas podem, com o acordo dos Estados participan
tes, usar um dos emblemas distintivos mencionados
nos artigos 1° e 2°,

Artigo 6° - Prevenção e repressão de abusos
1. As disposições das Convenções de Genebra

e, se for o caso, dos Protocolos Adicionais de 1977,
que regem a prevenção e a repressão do uso abusivo
dos emblemas distintivos, serão aplicadas de maneira
idêntica ao emblema do terceiro Protocolo. Particular
mente, as Altas Partes Contratantes devem tomar as
medidas necessárias com vistas a prevenir e reprimir,
a todo tempo, qualquer abuso da utilização dos emble
mas distintivos, mencionados nosartigos 10 e 2°, e de
sua denominação, tais como o uso pérfido e a imitação
de qualquer sinal ou denominação.

2. Independente do parágrafo 1° do presente
artigo, as Altas Partes Contratantes podem permitir
que aqueles que usavam anteriormente o emblema
do terceiro Protocolo, ou qualquer sinal que constitua
sua imitação, sigam usando esse emblema, desde que
esse uso não pretenda, em tempo de conflito arma
do, conferir a proteção das Convenções de Genebra
e, se for o caso, dos Protocolos Adicionais de 1977, e
considerando que os direitos que autorizem esse uso
tenham sido adquiridos antes da adoção do presente
Protocolo.

Artigo 7' - Difusão
As Altas Partes Contratantes comprometem-se,

em tempo de paz e em tempo de conflito armada, a
difundir o presente Protocolo o mais amplamente pos
sível em seu respectivo País e, sobretudo, a incluir seu
estudo nos programas de instrução militar e a encora
jar seu estudo pela população civil, de modo que esse

instrumento possa ser conhecido pelas forças armadas
e pela população civil.

Artigo 8° - Assinatura
O presente Protocolo será aberto à assinatura

para as Partes das Convenções de Genebra no dia
de sua adoção e permanecerá aberto à assinatura por
período subseqüente de doze meses.

Artigo 9° - Ratificação
O presente Protocolo será ratificado assim que

possível. Os instrumentos de ratificação serão depo
sitados junto ao Conselho Federal suíço, depositário
das Convenções de Genebra e dos Protocolos Adi
cionais de 1977.

Artigo 10 - Adesão
O presente Protocolo será aberto à adesão de

qualquer Parte das Convenções de Genebra não-sig
natária do presente Protocolo. Os instrumentos de
adesão serão depositados junto ao depositário.

Artigo 11 - Entrada em vigor
1. O presente Protocolo entrará em vigor seis

meses após o depósito de dois instrumentos de ratifi
cação ou de adesão.

2. Para cada uma das Partes das Convenções
de Genebra que o ratificar ou aderir a ele, o presente
Protocolo entrará em vigor seis meses após o depó
sito pela Parte de seu instrumento de ratificação ou
de adesão.

Artigo 12 - Relações convencionais com a
entrada em vigor do presente Protocolo

1. Quando as Partes das Convenções de Gene
bra são igualmente Partes do presente Protocolo, as
Convenções serão aplicadas com a complementação
do presente Protocolo.

2. Se uma das Partes no conflito não estiver vin
culada ao presente Protocolo, as Partes do presente
Protocolo seguem a ele vinculadas em suas relações
recíprocas. Elas permanecem, ademais, vinculadas
pelo presente Protocolo com relação à referida Parte
se esta aceitar e aplicar as presentes disposições.

Artigo 13 - Emenda
1. Toda Alta Parte Contratante pode propor emen

das ao presente Protocolo. O texto de qualquer projeto
de emenda deve ser comunicado ao depositário que,
após consulta ao conjunto das Altas Partes Contra
tantes, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e
da Federação Internacional das Sociedades da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho, deve decidir se é
conveniente convocar uma conferencia para examinar
a emenda proposta.

2. O depositário deve convidar para essa con
ferência as Altas Partes Contratantes, bem como as
Partes das Convenções de Genebra, signatárias ou
não do presente Protocolo.
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a) as assinaturas feitas ao presente Proto
colo e os instrumentos de ratifical~ão e adesão de
positados nos termos dos artigos 8°, 9° e 10;

b) a data em que o presente Protocolo
entrar em vigor, conforme o artigo 11, em até
10 dias após sua entrada em vi!~or;

c) as comunicações recebidas em con
formidade com o artigo 13;

d) as denúncias notificadas em confor
midade com o artigo 14.

Artigo 16 - Registro
1. Após sua entrada em vigor, o presente Pro

tocolo deve ser transmitido pelo depositário ao Se
cretariado das Nações Unidas a fim de ser registrado
e publicado, nos termos do artigo 102 da Carta das
Nações Unidas.

2. O depositário deve informar, igualmente, o
Secretariado das Nações Unidas de todas as ratifica
ções, adesões e denúncias que receber em relação
ao presente Protocolo.

Artigo 17 - Textos autênticos
O original do presente Protocolo, cujos textos em

árabe, chinês, espanhol, francês, inglê,s e russo são
igualmente autênticos, deve ser depositado junto ao de
positário, que deve enviar cópias autenticadas de mesmo
a todas as Partes das Convenções de Genebra.
ANEXO

EMBLEMA DO TERCEIRO PROTOCOLO
(Anigo 2 0

, parágrafo 2 0 , e artigo 30, parãgratà ]0, do Protocolo)

núncia
uma Alta Parte Contratante de

nunciar o present Protocolo, a denúncia somente
produzirá seus efe tos um ano após o recebimento
do instrumento de enúncía. Se, entretanto, no prazo
desse ano, a Parte enunciante encontrar-se em situ
ação de conflito ar ado ou de ocupação, o efeito da
denúncia permane erá suspenso até o fim do conflito
armado ou da ocu ação.

2. A denúnci será notificada por escrito ao de
positário, que infor ará todas as Altas Partes Contra
tantes dessa notifi ação.

3. A denúnci somente surtirá efeito em relação
à Parte denuncían e.

4. Nenhuma enúncía notificada nos termos do
parágrafo 1° terá 1feito sobre as obrigações relacio
nadas ao present Protocolo já contraídas pela Parte
denunciante em r zão de conflito armado ou ocupa
ção, para todos o atos cometidos antes da referida
denúncia tornar-s efetiva.

Artigo 15 - otificação
O depositái o deve informar as Altas Partes

Contratantes e a Partes nas Convenções de Ge
nebra, sejam ou não signatárias do presente Pro
tocolo, sobre:

A igo 1" - ElITIblcrraa distintivo

rtiJ!::o 2 - Uso indicativo do eIDbleD:la do terceiro Protocolo

•
I scrção
egundo art. 3°
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MENSAGEM N° 60, DE 2007
(Do Poder Executivo)

Aviso nO 78/07 - C. Civil

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o texto do Acordo Trilateral en
tre o Governo da República Federativa do
Brasil, o Governo da República da África
do Sul e o Governo da República da índia
sobre Navegação Mercante e outros assun
tos relacionados ao transporte marítimo,
celebrado em Brasília, em 13 de setembro
de 2006.

Despacho: Às Comissões de: Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; Viação e
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci
dadania (art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação dc Pienário

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 considerac;:ão de Vossas Excelências,
acompanhado de Expcsil;âo de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Reiaçôes Exteriores, o texto
do Acordo Trilateral Entre o Gove:no da República Fe
derativa do Brasil, o Governo da República da África
do Sul e o Governo da República da índia Sobre Na
vegação Mercante e Outros Assuntos Relacionados
ao Transporte Marítimo, celebrado em Brasília, em 13
de setembro de 2006.

Brasília, 10 de fevereiro de 2007. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM N° 2 DAIIDSF/DAF-II/DAOC-\ MRE-ETRA

Brasília, 4 de janeiro de 2007

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

anexo projeto de mensagem pela qual se submete ao
referendo do Congresso Nacional o texto do Acordo
Trilaterál Entre o Governo da República Federativa do
Brasil, o Governo da República da África do Sul e o
Governo da República da índia Sobre Navegação Mer
cante e Outros Assuntos Relacionados ao Transporte
Marítimo, celebrado em Brasília, em 13 de setembro
de 2006.

2. Com o objetivo de contribuir para aprofundar os
laços entre os três países, o Acordo assinado é um ins
trumento que visa a fortalecer o relacionamento Brasil
África do Sul-índia no campo econômico, em geral, e de
transporte marítimo, em particular. Em termos políticos,
insere-se na iniciativa de aproximação com os países

em desenvolvimento. O Forum IBAS (índia-Brasil-África
do Sul), prioridade da política externa comandada por
Vossa Excelência, reúne países com população total
de 1,3 bilhão, PIS de US$1 ,8 trilhão e exportações de
US$276,3 bilhões. O fluxo de comércio trilateral, apesar
de estar crescendo e ter atingido a marca de US$4,5
bilhôes em 2005, não corresponde ao tamanho das
economias envolvidas e demonstra que há potencial
de colaboração ainda não explorado.

3. Durante o seminário "Cooperação Econômica
Su!-Sul: Iniciativa Explorando o IBRAS", realizado em
Nova De/hi, no dia 7 de outubro de 2005, pesquisa re
alizada com amostra de 30 empresas indianas apon
tou os custo,s de transporte, especialmente do frete
marítimo, como o principal desestímulo ao comércio
com o Brasil e África do Sul. Nesse contexto, o Acordo
assinado, que facilita trâmites burocráticos e dá garan
tias adicionais aos navios dos Estados Partes, pode
contribuir para a redução dos custos dos serviços de
transporte marítimo e, portanto, resultar em incremento
do comércio. O Acordo, ademais, estabelece o quadro
jurídico para a cooperação entre as autoridades com
petentes, com vistas a aumentar a disponibilidade de
rotas marítimas entre os três países e incentivar os
empresários locais a melhor aproveitarem os merca
dos dos demais Estados Partes.

Respeitosamente, - Celso Amorim.

ACORDO TRILATERAL ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, O

GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA íNDIA

SOBRE NAVEGAÇÃO MERCANTE E OUTROS
ASSUNTOS RELACIONADOS AO

TRANSPORTE MARíTIMO

Preâmbulo

O Governo da República Federativa do Brasil,
O Governo da República da África do Sul e,
O Governo da República da india (doravante de

nominados "Partes" e no singular "Parte"),
Conscientes das re!ações amistosas existentes

entre as Partes;
Dese.:osos de estabelecer cooperação efetiva

entre os três países, com base em seus declarados
interesses por suas soberanias nacionais e respeito
aos princípios de direito internacional e igualdade so
berana dos Estados;

Convéncidos de que o fortalecimento e desen
volvimento das relações na navegação mercante e
assuntos de transporte marítimo contribuirão para o
crescimento das relações econômicas e comerciais
trHaterais enlre os três países.

,
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ARTIGO 11
Âmbito

1. Este Acordo se aplica ao transporte interna
cional marítimo de mercadorias entre os portos das
Partes, sujeito à legislação interna das Partes, e não
se aplica a:

ARTIGO 111
Desenvolvimento e Cooperação

1. As Partes cooperarão entre si a fim de desen
volver um relacionamento mutuamente vantajoso no
campo da Navegação Mercante e outros assuntos
marítimos correlatos, com base na igualdade sobera
na e reciprocidade.

2. As Partes:

a) estimularão e facilitarão o desenvol
vimento das relações marítimas entre suas
organizações e empresas de transporte ma
rítimo é também cooperarão estreitamente
na tarefa de intensificar e estimular o cresci
mento sustentado do tráfego marítimo entre
seus países;

a) cabotagem e transporte hidroviário
interior;

b) as atividades e o transporte de carga
que, segundo a legislação de cada País, es
tejam reservadas a suas próprias empresas
nacionais de navegação ou cidadãos, incluin~

do especialmente o transporte de cabotagem,
salvamento, reboque e outros serviços por
tuários;

c) legislação e regulamentos de pilotagem,
obrigatórios para navios estran~)eiros; e

d) legislação e regulamentos relativos à
cobrança da Tarifa de Utilização de Faróis.

2. O disposto neste Acordo não impedirá que
embarcações de terceiras bandeiras participem do
transporte internacional de mercadorias entre os por
tos da Partes.

3. O transporte marítimo de bens entre as Partes
será realizado com base nos princípios de acesso livre,
igualitário e não discriminatório às cargas, sujeito às
leis domésticas e práticas domésticas prevalecentes.

4. No transporte marítimo mencionado no parágra
fo anterior, o frete e suas condições sE!rão livremente
negociados entre fornecedores e usuários de serviços
de transporte marítimo.

I

I
I
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Por este instrlmento concordam o seguinte: lotagem, reboque, assistência H salvamento

ARTIGO I no mar;
vi) barcos de pesca;

Definições vii) embarcações de turismo.
Neste Acordo exceto quando o contexto indique

de outra forma,

a) "a toridade competente" significa:
i) co relação ao Governo da República

da índia, o inistro da Navegação, Transporte
Rodoviário e Rodovia ou funcionários investi
dos de se s poderes total ou parcialmente;

ii) có relação à República Federativa
do Brasil, Agência Nacional de Transpor
tes Aquavi 'rios (ANTAQ), de acordo com as
diretrizes stabelecidas pelo Ministério dos
Transport s;

iii) c m relação ao Governo da República
da África o Sul, o Ministro dos Transportes,
Entidades Públicas ou funcionários investidos
de seus p deres total ou parcialmente;

b) "I islação doméstica" significa a legis
lação naci nal do país de uma Parte, inclusive
estatutos, regulamentações, leis complemen
tares e dír ito consuetudinário etc.;

c)" embto da tripulação do navio" sig
nifica o C mandante e qualquer pessoa em
pregada a bordo do navio durante uma viagem
no desem enho de funções relativas à admi
nistração, operação e manutenção do navio e
qualquer' LJtra pessoa cujo nome conste da
lista de tri ulantes desse navio;

d)" mpresa Nacional de Navegação"
significa i ualquer empresa de navegação re
gistrada j nto à autoridade marítima compe
tente de .ada Parte;

e)" avio" e "navio de uma Parte" signifi
ca qualq er navio mercante registrado como
tal no re istro marítimo daquela Parte e que
arvore su bandeira de acordo com sua legis
lação do estica, porém não inclui:

i) e barcações usadas exclusivamente
pelas For as Armadas; e qualquer embarcação
não utiliz da em atividades comerciais;

ii) mbarcações usadas para pesquisa
e super isão hidrográfica, oceanográfica e
científica

iii) mbarcações destinadas à cabotagem
entre os. ortos de cada Parte;

iv) mbarcações utilizadas para navega
ção hidr viária interior;

v) ~mbarcações destinadas a fornecer
serviçosIportuários e auxiliares, inciusive pio

I
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b) estimularão e facilitarão o intercâmbio
e treinamento de funcionários e alunos de di
ferentes estabelecimentos marítimos, como as
Instituições de Educação Marítima;

c) estimularão e facilitarão o intercâmbio
de informações necessárias para acelerar e
facilitar o fluxo de mercadorias comerciais no
mar e nos portos e estimularão o fortalecimento
da cooperação entre frotas mercantes, sujeito
aos dispositivos das respectivas legislações
domésticas relativas ao sigilo fiscal;

d} procurarão eliminar obstáculos e ou
tras situações que possam impedir o desenvol
vimento da cooperação marítima mútua;

e} estimularão e/ou facilitarão seus se
tores privados a colaborar entre si no campo
do transporte marít:mo e outros assuntos ma
rítimos correlatos.

ARTIGO IV
Tratamento a ser dado aos navios nos portos

1. Cada Parte, sujeita a sua legislação doméstica
vigente, concederá aos navios das outras Partes, em
seus portos, o mesmo tratamento dado a seus próprios
navios no tocante ao acesso aos portos, à liberdade de
entrada, permanência e partida do porto, à utilização
de instalações portuárias e todas as demais facilida
des por ela asseguradas em relação à navegação e
operações comerciais dos navios.

2. Cada Parte concederá aos navios de outra
Parte tratamento não discriminatório em relação às
tarifas e aos encargos portuários.

3. No âmbito da legislação doméstica em vigor
em seus países, cada Parte fará todos os esforços para
reduzir tanto quanto possível o tempo de permanência
de navios em seus portos e simplificará o cumprimento
das formalidades administrativas, aduaneiras e sani
tárias vigentes nesses portos.

4. As Partes concordam que as disposições de
todas as Convenções e Códigos marítimos interna
cionais ratificados e acordados pelas Partes, assim
como a legislação internacional apropriada, são obri
gatórios entre elas.

5. As disposições deste Acordo não afetarão os
direitos e obrigações decorrentes de quaisquer acor
dos e convenções internacionais sobre navegação
mercante e outros assuntos de transporte marítimo
acordados pelas respectivas Partes.

6. A taxação ou isenção de impostos de tenda e
de lucros resultantes de negócios no campo do trans
porte marítimo dentro do território de outra Parte obe
decerá aos respectivos Acordos bilaterais para evitar
a bitributação.

ARTIGO V
Proteção Ambiental

1. Os navios das Partes estarão sujeitos à le
gislação doméstica vigente nas Partes com relação à
proteção ambiental.

2. Os navios de cada Parte adotarão medidas
preventivas para evitar causar poluição ou danos am
bientais às águas territoriais de outra Parte.

3. Na eventualidade de qualquer ocorrência de
poluição ou dano ambiental decorrente de violação
do disposto no § 2°, o navio infrator será responsável
por aquela poluição ou dano ambiental, nos termos
da legislação doméstica pertinente e das convenções
internacionais acordadas pela Parte.

ARTIGO VI
Reconhecimento de Documentos

1. Cada Parte reconhecerá a nacionalidade dos
navios conforme indicado nos documentos de bordo
dos navios e emitidos pela Autoridade Marítima com
petente da outra Parte, de acordo com a legislação
doméstica vigente em seu país.

2. Os demais documentos de bordo emitidos ou
reconhecidos por uma Parte serão reconhecidos pelas
demais Partes em relação aos navios daquela Parte.

3. Os certificados de tonelagem emitidos pela
Autoridade Marítima competente de uma Parte serão
reconhecidos nos portos das demais Partes, desde
que, na eventualidade de uma controvérsia, as auto
ridades competentes do país no qual o porto esteja
situado possam solicitar a um supervisor que emita
uma decisão segundo a legislação doméstica ou, se
necessário, segundo o Artigo 12 da Convenção In
ternacional da IMO sobre Aferição de Tonelagem de
Navios, de "1969.

4. Cada Parte reconhecerá os documentos de
identidade emitidos pelas autoridades responsáveis
de outra Parte para os membros de sua tripulação.
Cada Parte fornecerá às demais Partes a lista desses
documentos de identidade.

ARTIGO VII
Legisilação Doméstica

Todos os navios de uma Parte, assim como
todas as mercadorias, passageiros e membros da
tripulação desses navios estarão sujeitos, quando
cai águas territoriais e internas de outra Parte, à
legislação doméstica pertinente em vigor no terri
tório dessa outra Parte e em particular às medidas
de segurança do tráfego, segurança marítima, con
trole de fronteiras e imigração, alfândega, moeda
estrangeira, medidas sanitárias, veterinárias e fi
tossanitárias.

...~~ - __._..~...... s:u; M~,"""''''''''''i4.4"wQ4}.gA*A» ti
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ARTIGO VIII
Direitos de Trânsito e Permanência

de Me bros da Tripulação

1.Os membro da tripulação portadores dos do
cumentos de identi ade mencionados no Artigo VI e
que tenham instruç es de serviço para incorporar-se a
um navio num porto de uma Parte gozarão do direito de
trânsito sempre qu se incorporarem a esse navio.

2. Todas as p ssoas a bordo, com exceção da
quelas mencionada no § 1, terão de obter o visto apro
priado da outra Pa te. As Panes procurarão facilitar o
rápido processam nto das solicitações de visto.

3. Quando u membro da tripulação a bordo do
navio de uma Parte portador dos documentos de iden
tidade mencionad s no Artigo VI acima, desembarcar
num porto de outra Parte por motivos de saúde, objeti
vo de serviço ou o tros motivos considerados válidos
pelas autoridades esponsáveis, estas últimas darão a
necessária autoriz ção para que a pessoa em apreço
permaneça em seu território em caso de hospitalização,
para retomar a se país de origem ou para seguir a
outro porto de emb rque por quaisquer meios de trans
porte de acordo c m a legislação e regulamentação
aplicáveis no territ . rio das demais Partes.

4. A legislaçã doméstica em vigor nos países das
Partes relativa a e :trada, permanência, movimentação
e remoção de estr ngeiros permanecerá aplicável.

5. As Partes se reservam o direito de proibir o
acesso a seus res' ectivos países de qualquer pessoa
que possua docu. entos de identidade que elas con
siderem indesejáis.

6. Um memb o da tripulação de um navio de uma
Parte em porto de outra Parte, que esteja de posse de
documento de ide tidade válido mencionado no Artigo
VI, poderá desebarcar de seu navio e terá acesso,
de acordo com a :egislação doméstica pertinente em
vigor nos respect: vos países, à cidade onde o porto
está situado, des: e que a lista da tripulação seja en
tregue à autorida e responsável pertinente, em ob
servância aos reg lamentos aplicáveis naquele porto.
Tais pessoas obe, ~cerão aos controles regulamenta
res tanto para de cer à terra quanto para regressar a
bordo dos navios.

7. Todas as: mudanças na tripulação de um na
vio serão registr as nos documentos do navio com
devida referência: à data e motivo de tais mudanças e
serão comunicad' s às autoridades portuárias do País
em cujo território está o navio.

8. Se um cri e for alegadamente cometido con
tra ou por um m. mbro da tripulação ou por um indi
víduo de naciona idade de uma Parte, a bordo de um
navio de outra P rte ou em qualquer navio, indepen
dentemente de s abandeira, em águas territoriais de

outra Parte, a Parte que tiver jurisdição investigará e
agirá prontamente segundo sua legislaçào nacional e
convenções internacionais acordadas por essa Parte,
assegurando a agilidade da justiça. A Parte investiga
dora cooperará integralmente e fornecerá o relatório
da investigação e outros documentos pertinentes à
Parte interessada.

ARTIGO IX
Obrigação Especial sobre Escala de Navios

Os navios das Partes têm obrigação de abster
se de qualquer ato que possa afetar a paz, a ordem
e a segurança das Partes, assim como de qualquer
atividade que não esteja diretamente relacionada com
sua missão.

ARTIGO X
Navios em dificuldades

Se um navio de uma Parte estiver em dificuldade
na região de busca e salvamento de outra Parte, esta
última prestará a mesma assistência e proteção a esse
navio que prestaria a seus próprios navios.

2. Todas as mercadorias descarregadas ou salvas
por uma Parte de um navio de outra Parte em dificulda
de não estarão sujeitas a taxa alfandegéiria desde que
tais mercadorias não sejam destinadas ao consumo
ou uso no País da primeira Parte.

ARTIGO XI
Comissão Marítimal

1. As Partes estabelecem por este instrumen
to uma Comissão Marítima (doravantl3 denominada
"Comissão") com o objetivo de promover cooperação
sustentável entre as Partes no campo da navegação
mercante e assuntos relacionados ao 1transporte ma
rítimo e de aprimorar a implementação deste Acordo
mediante recomendações feitas às Palrtes.

2. A Comissão será composta por três repre
sentantes (cada Parte nomeará um) e será estabele
cida o mais rápido possível, após a assinatura deste
Acordo.

3. A Comissão se reunirá nas datas e locais acor
dados pelas Partes.

4. A Comissão decidirá seus próprios procedi
mentos e quórum.

ARTIGO XII
Consultas e Solução de Controvérsias

1. A Comissão deverá ser consultada sobre qual
quer controvérsia decorrente da intl3rpretação ou im
plementação deste Acordo.

2. Caso a controvérsia não seja dirimida após as
consultas à Comissão, deverá ser submetida às auto
ridades competentes para negociações diretas.
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3. Caso a controvérsia não possa ser dirimida
por meio de negociações diretas entre as autoridades
competentes das Partes, estas recorrerão aos canais
diplomáticos.

ARTIGO XIII
Pagamento de Encargos e Taxas

1. O pagamento de encargos portuários e de
encargos ou taxas de atracação por um navio de uma
Parte em porto de outra Parte será feito em moeda li~

vremente conversível segundo a legislação doméstica
pertinente relativa ao controle de câmbio.

2. Sujeito à legislação doméstica em vigor nos
respectivos territórios das Partes. w; receitas e rendas
recebidas no território de uma Parte per empresas ma
rítimas registradas no território de outra Parte pode
rão ser usadas para pagamento de quasquer custos
e taxas no território da primeira Parte ou poderão ser
transferidas de acordo com as dj~;posições aplicáveis
em matéria de transações monetárias e controle de
câmbio da segunda Parte.

ARTIGO XIV
Emendas

Este Acordo poderá ser emendado mediante
acordo por escrito entre as Partes.

ARTIGO XV
Entrada em Vigor

Este Acordo entrará em vigor na data em que
cada Parte notificar as outras Partes, por escrito, por
via diplomática, do cumprimento das exigências cons~

titucionais necessárias para a sua implementação. A
data de entrada em vigor será a data da última noti
ficação.

ARTIGO XVI
Duração e Denúncia

Este Acordo permanecerá em vigor por um perío
do inicial de cinco (5) anos, após o qual será renovado
automaticamente por períodos sucessivos de um (1)
ano, a menos que seja denunciado por qualquer das
Partes que notifique, por escrito, com seis (6) meses
de antecipação, por via diplomática, de sua intenção
de denunciar este Acordo.

Em testemunho do que, os abaixo assinados,
devidamente autorizados por seLlS respectivos Go
vernos, assinaram este Acordo, em três originais
nos idiomas português, hindi e inglês, sendo to
dos os textos igualmente autênticos. Em caso de
d'vergência de interpretação, prevalecerá o texto
em inglês.

Feito em Brasília, no dia 13 de setembro de 2006.
- Pelo Governador da República Federativa do Bra
sil Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores.
- Pelo Governo da República Da África do Sul, Jeff

Radebe, Ministro dos Transportes. - Pelo Governo da
República da índia, Kamal Nath, Ministro do Comér
cio e Indústria.

MENSAGEM N° 61, DE 2007
(Do Poder Executivo)

Aviso n° 79/2007 - C. Civil

Encaminha o demonstrativo das emis
sões do real correspondente :30 quarto tri
mestre de 2006, as razões delas determinan
tes e a posição das reservas internacionais
e elas vinculadas.

Despacho: Às comissões de desenvolvi
Tlento econômico, indú5tria comércio e finan-
ças e tributação. (Para conhecimento). ..

MENSAGEM N° 61

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do inciso 11 do arl. lU da Lei n° 9.069,

de 29 de junho de 1995, encaminho a Vossa Excelência
o demonstrativo das emissões do real correspondente
ao quarto trimestre de 2006, as razões delas deter
minantes e a posição das reservas internacionais a
elas vinculadas.

Brasília, 1° de fevereiro de 2007. - Luiz Inácio
Lula da Silva. ...

EM N° 4/2007-BCB

Brasília, 30 de janeiro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em cumprimento ao disposto na Lei n° 9.069,

de 29 de junho de 1995, que estabeleceu as condi
ções para emissão do real, a fórmula de apuração
das emissões realizadas e as bases para o acompa
nhamento e controle monetário, encaminho a Vossa
Excelência o anexo demonstrativo das emissões re
ferentes ao quarto trimestre de 2006, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais
a elas vinculadas.

2. Na forma do que estabelece a mencionada lei,
o demonstrativo das emissões do real deve ser enviado
aos Excelentíssimos Senhores Presidentes das duas
Casas do Congresso Nacional.

Respeito~amente, - Henrique de Campos Meir
relles, Presidente.

Anexo à EM n° 4/8CB, de 30-1-2007

Demonstrativo das emissões do real - Quarto tri
mestre de 2006

I. A base monetária restrita e a emissão
11. A base monetária ampliada
111. 03 meios de pagamento (Ml) e o multiplicador
IV. Os meios de pa~amento amplos
V. Anexos
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DEj\10~... TRATI\'O nAS E:\-nSSÕES DO REAL

I - A base n olletária restrita e a ~missão

Abase mcm tária. considcrada 3 media dos s~l)dos diários. alcançou RS 11 S.~ bilhi'lcs em dezcmbro.

com lncrem mos de 12.~o ono mês e ée 20Jo'Q no periado de d07L' meses. siIUand(Ht'. pOllamo.

dentro do i tcnalo ~~tabelecíJo pela programaçào monetária para o qUaJ1f1 trimestr~ d(~ 2006.

Os saldos d papel-moeda crr.itido c de rCSCf\"as hancárias regis1raram crescimcntos mensais de

1;.(4) c. ~ 11 1~:J. rcsFccú"amemc. retletindo a expansàl' saZ0nal da demanda pC'lf moeda:

Demonstrativo de emissões do reat
Ouartl) !ri"nestltl • 2006

Di$crl rniMçio

A· missao monotAria autOri/ada para o .~ trlmostrel2006"

(Voto CMN n~ 58/20(6)

B· missao monetária reali1aoaa'

:l.1 • USUS • saI·::os:lr

':l.1 1 Papc"'OOOde cmitid:;

0.1.2 ReS81\'aS ooncánas

~.2· FontE-S

0.2.1 SaJoos em 50.11.2006

0.2.1.1 Papel-moeda emiUdo

0.2.1.2 Reservas oancárias

b.2.2 ;::luxos em DcZC01broJ2000J'

b.2.2.1 Operayôes com o Tesouro Nacional

b.2.2.2 Opera;oos com titUlOS piblicos lOóerais

lJ.2.2.~ Operaçõcs com o $<alor ell\emo

b.2.2.4 Operações com o sistema financeiro

C SaJdQ óe emiSsão (A - B)

O Reservas Inlemacionas disponive:s

E Lastro monetário exigido (reservas internacion8is vÍT1C\JIadas)

F Reservas IntemacioflSis excedentes (O • E) .

R$blhões

129,7]

118,30

82.S5

35,42

. 118,3::'

105,34

73.64

31,69

12.97

891

1.52

273
-0.19

11.40

183.52

129.70

53.82

1/ t.IIódia aos
~ t.tedia aos
'J/M6àia.dos

dos nas~ ile19 00 ulJmo mês do trimesa-e.
A06 dia$ úteis.

os l'ICUIIIUados nos ~BS üeb.
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No tocante às fontes de emissào monetária, tendo como referência os fluxos mensais, as operaçàcs

do setor externo causaram expansão de R$5,6 bilhôes, como resultado das compra'> líquidas de

divisas pelo Banco Central no mercado interbanciLrio de câmbio. Em sentido inverso, destacaram

se o movimento na conta única do Tesouro Nacional, com contraçào de R$2,2 bilhões e o ingresso

de R$968 milhões relativos ao recolhimento compulsólio sobre os depósitos do Sistema Brasileiro

de Poupança e Empréstimo (SBPE)_

Base monetária ecomponentes
Média dos sal~·~Os dias úteis

Periodo lIariaÇào
. pGtÇéntual-

M/ls. 12 meses·

Res&/Vi1.S V~O:'

baI1Cárias ~lUaf

... Mês: 12 meses
." ..

... . "

A$ milt\?es
vaoação

percenlU8l

Mês 12 meses

2004 Jan
F-ev
Mar
Abr
Mal
Jurl
.!ui

AIlO
Sei
Out
Nov
Dez

2005 Jan
Fev
Ma(

Abr
Mai

Jun
Jul

Ago
SeI
Out
Nov
De...

2006 Jao
F6'If
MlIr
Allr
Mai
Jon
Jul
Ágo
Sal
Qut
Nov

Dez

........ aa;ç;, ..w

48231
47066
45485
46 34{)

46564
47819
49139
49519
50236
51571
52076
61 198

S8h71
56503
55094
54 547

54 335
54 972
56206
56280
57052
58265
585-i2
139143

65938
63931
61998
13254?
62-516
63Y58
66013
67093
70861
72040 .
729306
62881

·3,7
-2,4

-3.4,
1,9
0.5.
2.7
2.6
0.6
1,4
2.7
1.0

17.5

-4.1
-3.7
-2.5
-1.0
-0,4

1.2
2.2
CU
1,4
2.1
0.5

13.1

-4,6
-3.0
-3.0
0,9

-0.0
2,3
3.2
i.6
5,6

·.lJ'
1.3

13.6., ,.

4,1
9,2

10.1
14.4.
18,0

202
22.5·
22,3
23,1
26.1
24.7
222

21.6

20.1
21.1
17,7

16,7

15.0
14,4.
13,7

13.6
13.0
12.4

13.0

12,4
13,1
12,5
14,7
15.1

16.3
17.4

.19.2
24.2
23.6
24,7
19,9:

22583"
21700
21274.
21727
220..12
22950

·22890
23000
22961
24295
24902
26146

27314

26408
263?-7
2591'7
26072

25261
26313
25794

25638
25590

.. 26597
29163

30716
28527
28486
28384

. 28241
29831
29515
28916

···29593
., 29863

.··3189Q
35423

-

9,1

-3.9
-2,0

2.1
1,4

4.2
-0.3
0,5
~0,2

5,B
2.5
5.0

4,5
-3.3
-0.3
-t,6

0.6
-3,1
4.1

-2.0
·0.5

.-0.2
3.9
9,6

5.3
-7.1
-0.1

.. -0.4
-0.5

··5;6
-1.1
·2,0
2;3

,~~::
., .,11,1,

0.0
3.4

·23.9
·19.1
-17,6
-11.5
-W8

-4.1
27,3
32.7
29,5
215.3

2'0,9
21,7

23.8
19.3
18,3
10,1

15,0
12.1

11.7

5.3
6,8

11,5

12,5
8.0
8,2
9.5
8.3

18.1
12,2
12.1
15.4
16.7
19.9
21,5

70815
68766
66759
68067
68595

70769
72029
72520
7319B

75866
76978
87344

85984
82 911
81421

60464
80406
80 239
82519
82074
tl26*l

83855
85139
98306

9665:5
9245B
90484
90926
90757
83790
95528
96009

100474
101903
104 882
118304

0,0
.2.9
-2.9
?,O

0,8

3.2
1,8

0.7
0.9
3.6
1.5

13.5

-1,6
·3.6
.1.8
-1,2
-0.1
-02
2_8

-0.5
0.8
1.4
1.5

15,5

-f,7

-4,3
-2.1

0.5
-O.?
3.3
1,9

0.5
4,7

1,4

2.9
12.8

W......I"'''*''14IQiIiji4

2,8
7.3

-3.7
1,0

3.6
7.7
8.5

12,4

24.4
28.1
26.2
23,4

21.4
20.6
22.0
18.2
17.2
13,4
14.6

13.2
13.0
HI,5

10.6
12,6

12,4
11.5
11.1
13.0
12.9
16.9
15,8
17,0
21.5
21.5
23.2
20,3

;;
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As operaçõ s com titulos públicos federais no mês, incluindo a atuação do Banco Central com o

objetivo de justar a Iiquidez do mercado monetário, foram expan:.ionistas em R$13,3 bilhões,

em função, rincipalmente, das operações realizadas no mercado secundário, onde as compras

líquidas ali giram R$13,3 bilhões. No mercado primário ocorreram resgates líquidos de titulas

do Tesouro acionai no montante de R$IO milhões, e no exu-amercado, de R$28 milhões.
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11 - 1\ base monetária ampliada

A base monetária ampliada alcançou R$I.336,8 bilhões em dezembro, com acréscimos de 1,4%

no mês e de 15,8~o nos últimos doze meses. Dentre seus componentes, li estoque dos títulos

público,; federais fora da cal1eira do Banco Central pernlaneceu estável, em R$I.132,6 bilhões.

_~_,""",,,,~"'j. ...__,- --."";_lIll_:.".#4"'""II1II;...._4II1II# l1li1$_1l1li1_;III!41.:'IIfI,··
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111 - Os me os de pagamento e o multiplicador

Os meios de pagamento (Ml), considerado o saldo médio diário, atingiram R$167.2 bilhões em

dezembro. c m aumentos de 11 A~..Í;) no mes e de 17,4% em doze meses, mantendo-se no intervalo

rogramação monetária para o quano trimestre de 2006. Os saldos do papel.moeda

público e dos depósitos à vista apresentaram acréscimos de 14.)°'0 e 9,5% no mês.

o período dos últimos doze meses. esses componentes expandiram 17.6% e: 17,2%.

respectiv

Meios de pagamento (M1) e componentes
. Média doS sal(Joo nos dias Uteis

-,

.. 1 .. ~ AS mllt1õe$
P0riodo ,VilrilIçáo ' ._. DepálitQs Variação ""'106 Vanação

plJrwntulÚ ' â vista'· c perceráJlll' 00 pen:eI1IWI
NO mês Em·12 . Nomês Em 12 paçametlto Només Em 12

rll6SeS meses meses

2004 J8n 40 330 -3,2 204 62412 -1,3 5.2 102742 -2,0 4,1
Fev 39074 -3.1 6.6 61221 -1.9 10.7 100295 -2,4 9,1
Mar 37951 -2,9 8.6 60 9:Ja -0.5 11,8 98889 -1,4 10.6
Abr 38 195 0.6 11.9 61993 1,7 16.2 100169 1.3 14.5
Mai 36721 1,4 ··16,2 63855 3.0 23.4 102516 2,4 20.6
Jun 39826 2.9 19.n 64 131 0.4 23.5 103958 1,3 21,7
Jul 40 959 2.9 21,1 65606 2.3 25.6 106565 2.5 23.8
Ago 41 116 0,4 21.1 65164 -Q.7 25.8 106280 -0.3 23.9
8et 41697 1.4 21.7 67 T7lI 4,0 30.7 109474 3.0 27.1
OUl 42784 2.6 24,9 70428 3.9 32.9 113212 3.4 29.8
N<w 43049 0,6 .23,5 70107 -0,5 27.0 11315& 0.0 25.6
Dez 51024 18.5 22,5 76105 1l.6 20.3 127129 12.3 21,2

2005 Jan 49053 -3.9 21.6 75336 -1,0 20.7 124389 ·2.2 21,1
FalI 46802 . c4.6 19,8 73855 -2.0 20.6 120657 '3,0 20.3
Mar 45587 -2,6 20,1 74166 0,4 21,7 119753 -0.7 21.1
Abr 44684 -1.5 175 72781 -1,9 17.4 117665 '1.7 17.4
Mai 44869 0,0 15,9 71459 -1,8 11,9 116328 '1.1 13.4
Jun 45563 1.5 '14,4 ?:!596 1.6 13.2 118159 1,6 13,7
Jul 46560 2.2 13.7 . 73944 1.9 12.7 120504 2.0 13.1
Ago 46506 .. '0.1 13.1 73652 ·004 13,0 120158 -0,3 13,1
Sal 46828 0.1 12.3 73126 '0.7 1.9 119954 -0.2 9.6
Oul 47365 1.1 10,7 74794 2,3 6.2 122159 1,8 7.9
Nof 41966 1.3 11.4 76514 2,3' 9,1 124480 1,9 10,0. Dez 57051 18.9 11.!1 85400 11,6 12.2 142451 14.4 12.1

200& JarI '54 531 ~4.4 11,2 83364 -2.4 10.7 137900 -3.2 10,9
Fev 52046 '. -4.6 11~ 79688 -4.4 1.9 131734 '4,5 9,2

. Mar 50624 ~2,7 11;i 81369 2,1 9.7 131993 0,2 10,2
Abr 50739 0.2 13.0 80315 -1.3 1CI.4 131DS4 -0,7 11,4

.Mai 51210 .0.9 14,1 80789 0.6 13.1 131999 0.7 13,5
Jun 5Z41D 2.3, 15.q 111385 0.7 - 12,1 133 797 '1,4 13,2
Jd 538f18 ,2.6._ 15,7 83244' 2;3 12,6 137132 :1,5 13,8
A!)O 54.603 1.3. 1M 83-325 0,1 13~1 137928 0,6 14.8
SeI 57506 .:>'3 22,8 85,992

.,
3.2 17,6 143498 4,0 19.6

0tC 58 01S Q.9 ". 2;!!i~ , :' , 8821$ 2.6 17,9 146 230 1,9 19.7
: t.fOo". 58674 t,1, 22,3, ". ,!)t"441 3,7 '. 19.5 150 115 :~.7 20.6Dez· 67061 14.3, 17.~ , 'OOl~ 9.5 17.2 167176 11,4 17.4..

':":Õ- : : .~". ,
·O~IX9.U ~.

-~ :..": .
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No mes, O multiplicador monetário, com base no saldo médio diário. apresentou Iigeíra redução,

situando-se em 1,41.

Multiplicador e coeficientes de comportamento monetáriol'
Médfa dos Saldes nos dias úteis

PerioOo Comp:Irtamento óo público

PMPP DVc,.- D=:;-
'Ml

Ali

2004 Jan 0.39 0,61
F'ev 0.39 0.61
Mar 0,38 '0.62'
Abr 0.38 ,'. 0.62.
Mal 0,38: 0.52'
Jun 0,38 0.62:
Jo.Jl 0.38 0,62
Ago 0,39 0.61
SeI 0.38 O,f.2
CÀJI 0.38 0.62
Nov 0.38 (},62

Dez 0,40 0.50

2005 Jan 0,39 O.lil
Fev 0.39 0.61
Mar 0,31\ 0.62
Abr 0.38 0,62
Mai 0.39 0.61
Jun 0,39 0.61
Jul O,~g 0.61
Ago 0,39 0.61
Sei 0,39 0,61
OUl 0,39 0.61
Nov 0.39 0.61
Dez D.40 0,60

2006 Jan 0,«) 0,60
Fev 0,40 0,60
Mar 0.3a 0,62.
Abr 0.39 0,61
Mai 0.39 0,61
Jun 0,39 0,61

'JuI 0,39 a,61
Ago 0,40 0.60
SeI 0.40 0.60
OU1 0.40 0.60
NO\l 0,39 0.61
Dez 0,40 0,60

DV

.0.13
0.13

.. 0.12

,g:~~ .
0,12

·.0;12
0.13
0.13
0.12
0.13
0,13

0,13
0.13
0.t3
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.14
0.15
0,14
0.14

0.14
0,15
0.14
0.15
0.14

. 0.14

0.15
0.15
D,16
0.16
0,16
0,16

0.36
0..:\5
0.:l5
0.35
0.35
0.36
0..15
Oi5
0.34
0.34
0,36
0,34

0,36
0,36

0.35
0,36

0.36
0.35

0,36
0.3'-;
0.35

'0.34
0.35

0.34

0.37
0,36
0.:>5
0.35
0..15
0,37
0,35
0.35
0.34
0.34
0.35
0,36

1.45
1.46
1.48
1.47
1,50
1,47
1.43
1.47
1,50

1,49
1,47
1.46

1,45
1,46
1,41

1.46
1.45
1,47

1,~

1.46
1,45
1,46
1,46

1,45

1,43

'.42
1.46
1,44
1,45

1.43
1.44
1.44
1,43

1.43
t.43
1.41

1I0n00 :
C - ?referéncia dO público pai' papeI·inoedil
.PMPF' ' Papel.moeda em po:ier do pi:(Jllco
Ml - Meios de pagaroonto . . .
O - F'referei-'.ciado pútJliCO~ <lepósil0'3 à 1IíS\a

DV • oepósitOSàvl~ta

A1 • Taxa 00 encaixe em moeda correnl1l

ex - ErlCalXe de moeda cooenJe
A2 ,Ta~a.de reS9r11as bancárias
RB - Resorvas bilflcállas

. , K ,. Mut1iplicador' aa base monetária
B - Base mooelároa

')0_°

•• • .... AP 4 IA f"I1 i 4ikI" .iM~.' -I
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IV - Os mei s de pagamento amplos

dos meios de pagamento ampliados apresentou elevação de 3.7%1 em dezembro,

refletindo cre cimento sazOllal do estoque de M 1. No que se refere aos demais componentes,

destaque-se o acréscimo de 4,7~''Ó nos depósitos de poupança, que registraram captações Ilíquidas

de R$7,4 bil ões no mês, e a redução de 2,6°0 no saldo dos títulos privados. com resgates

líquidos nos epósitos a prazo de R$l 0, I bilhões.

Meios de pagamento ampliados
Saldos em final de período

plII'8de

in~6õli~nlo jJouP,snça

Uulos

,p~",

U2 Quolas de .

····,N~clIl-:

rerida
Ilxa'l

QNlraçóeil

~1'OIT'ilr
~. .. .

sadasçem'

: liDos

I9dllrilis31 .

TiluDs T~uIos

Federais l!SIaduais a

(SEli<;) rnunic4>ais

No Em12

mês me!leol

19,0

19.2
18,9
18,7

197

19.0
19.1
185
18.5
18,8

19,2

18.5

19.0
19.11
20.3
20,5

20,9
21.2
202
19.4
18.9
18.7

17.4
15.8

14,6
14.8

15.9
16,3
15,4
15,5

16,2
16.8

16.9
17,4
11,6

18.3

1.6
1.4
0.9
0,5
1.5
1.1

1,1
1,0
1.4

0.\1
1.6
1.9

0.5
15
1,8

0,8
ú.7
1,2

V
\.5
15
1,3
1.8
2.5

1.1
, 7

',6
0.6
1.6
0,6
\.6
u
1,4

1.5
2,2

1,9

721 973342
T32 9865$4
7.12 994979
752 9996n
762 1014 T31
m 1025862
780 1 037 4(l6

766 1047542
796 1062 lW
806 1 G71 2016

815 1088 l05
828 1 109519

8191115033
849 1 132254

862 1 152707

874 1 162283
687 1 110 8012
~ 1184415
914 1205 046
929 1223435
9013 1 241486
95€ 1257428
969 ! 280631
910 1312399

997 1 327182

1 009 1 349 135
21 1370802
21 1379338
21 1401 oae
21 1 409279
21 14304749
21 1 450319
22 1 471 '337

22 1493763
22 1527095
22 1555 80s

1216'7
125 654
12100]4

130102

'33 6C2
136 734

136815
1:lf:1009
139241

'''':)472
143529
144914

125 437
128605
127181
126630
127 oza
11'.5451
1262~2

122103
122324
121573
121 4-10
12il069

146 722
146"';1

152956
153791
155 187

156717
163119
166567
169455
113576
179 224
178795

847183
~7017

8ô7056
872295

BM 942
B99 639
910414
924653
938S62
!l4ll 867
966450
988 622

16690
18294
18689
18796
19239
19480
186+4
19987
165<i8
18736
21886
2OXoB

25676 1 179463
26 828 1 202 175
27351 1 217826
27 ilOl1 2:Z:; S2S

30941 12<1ó 880
29976 1 252541
30 \lO4 1271 600
.28 169 1283 731
26 7:141 301 861

:JO ll2S. :1320 165
33 ril 1 347849
321231 376 986

21 724 9n577
Z1 459 1 {))5 752

21353 1 024 2-12
23'1'2ú 1031 301
25 002 1 036 353
25 111 1046 781

: 283071067316
21'395 1 003 747
Z7177 1101 296

.27466 1113000
28171 1 1:>6 133
24 899 1 1ô5 502

425 431
430628
438609
442522

439941 .
443690
449lli5' .
451419,
463211
467119
473784 .

474817

4!l1002
490672

500327

505 077
·505449

509184
5209:24
529 707
541649
54ÕJtil
556473
559140

4{)5 056
"lO8 096
<l()9 758
410978
427762
436469
441004
460248
457264
463012
470778
493497

567253 5a65S4
:'14 855 ÕOO 493
5181S!>: 611 674
579657 617 968
59Jgel 620958
600442 6Z2 123

604813 63S993
607033 648 529
611.81& 66J~3

6Z! 409 666 !al.
637450 ... 671167
661: 019: i 6113 7117

209 480 ~9 052
213009 492B21

m 373 5G2 ~62

22S 386 !>C3 109
22& 999 !>04 302
234960 512485
ZJa 769 .516065
247 261 526 645.
252 04a 532469
255 882 . 539 183
257 TIS W 4ô9.
";f;7 195 S82 464

267+.53
212 574
281669
~4251

2$198
2996<9
299 933
2981>33
293241
297493
3:l24V4
294622'

162 '291
163655
167741'
163323
119204
184700
187100
192:):)3
194'1<17
199378
201818
2C5588

100217
100232
159 709
159 fjf}

1!>8-835
, 159 921

161792
161672

. 15l' 196·
162'628
164241
100:;23

144684
144 !lO2
144 292
144 r"s
1412Ba
liB 267
151503
152155
152921
153508
155244
15958S

166740
11;9 964
167'242
16)651

la; 049
167 620

. '170 110
'171003

174233
176209
180 119
188 674

523
713

686
607
698
675
755
716
804

1014

955
1 ISS

o
()

O
.:)

(I

O
O
(I

O
299
3(6
374

1109
1181
1 135
1232
1216
1138
1212
1154

1.339
369B
3320

.3105

2005 Jan
Fev
MIlI

. AO.

MlIj

Jun
JyI

Ago
SeI
Oul.
Nov
Dez

2004 Jari
Fev
Mar
Ab<
Ma;
Jun
Jut
Ago

SeI
Olll
Nov
Dez

2006 Jan

Fev
Mar
ADI.
Mal

Jun
J"I

.!'Qo
Sei
Oul
Nov'
·De.!"·

11- InclUI~ms prazo, Iel/tl' de cãntliO. Iclra'l !'l'P,ol\JÇáriils e lelmimOOi"áliBlS. .
2t-ExdurJ8st;o em '..rC6 eFl)ilid~ prirn/lii..:menu. pQr m,ijtuÇào ~ceIlll. ' . '. . . .
3f. A$ tlpl~ç{iS9 . s'eIlJt ni\~ri.incelrti -.lm~~~eSl~ 1r.cluÍda9 ·n';t.l3 'a partir de uflOSla de 1999. quanoo elimmou-se

., o.praiQlIlirilmo 1I3).O~&X%lldollmW&OpefaçõeSdooCillouWbrode ;991, ' '. .'
• ~PreJim\ri"" ..' . .... .

o:::
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oconceito M3, em dezembro, e\"idenc1ou majoraçào de 2,2~'G. No período, o saldo das quotas

dos fundos de investimentos cresceu J,0%, com as captações liquidas somando R$ J21 Dl iIhões.

oconceito M4 elevou-se 1,9O,ióno mês e 18,56,ó em dozemeses,totalizando R$1.6 trilhão. com

diminuição de 0,2% no saldo dos títulos federais em dezembro.

Em reunião de 19.12.2006, o Conselho \1onetáIio ~acional (CMN) aprovou a programaçào..
monetária para o plimeiro tlimestre de 2007, contemplando estimativas para os principais

agregados monetálios. confonne tabela abaixo. As projeções são consistentes com cenário de

crescimento da renda e trajetória de taxas de juros compatível com a pol1tica econõmica em

curso.

Programação monetária

DiscTiminação

PreviStO

2D06

o..arto 1nmestre

p-jmem tr,meslre

Previsto

Ano

R$ V<inaçáo RS Vaflaçào . R$ Vataçào RS Varlaçào

O,:hóe$ oercenh,(I 1l,:hÕêS Ptilcemu31 bi~hóos percentual ~llhõe:s perc~r\'al

e'n 12 em 12 em 12 91n 12

me>es11 meses meses11 meses"
'-11

21
138,7 - 1B!,6 14,5 167.2 17,4 127,1-172.0 13,3 153,7· ;'08,0 11.5

Base restrita" 95.8" m,7 14.7 118,3 20.3 86.9- 117.5 13.0 105.6 - 142.8 11.6
BMe arnp~adl 1215.9 - 1427,A 14.5 1336,8 ". 15.8 1262,6 -1432.2 13,6 137ll.3· 1615. 7 12.2
M4J" 1(80-1737,4 15,1 1555.8 18.5 133&4· 1810.8 14.!l 1458.5 . 1973.2 12.1

11 Para ocáldo das ~ar'açõe~ percenlu.ii6 cCl1Sidera·~e , pomo moldio da~ p""'iOÔlls.
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de
emissão do real

1. O Conselho Monetário Nacional, conforme Voto
n° 11/99, aprovado em 28 de janeiro de 1999, utilizando
a prerrogativa que lhe confere o artigo 3°, § 4°, inciso
li' da Lei n° 9.069, de 29-6-95, alterou o parâmetro de
vinculação entre a emissão do Real e seu lastro em
reservas internacionais, passando a adotar a paridade
cambial corrente.

2. Com relação à emissão de moeda, o Artigo 4°
daquela lei estabelece que:

"Observado o disposto nos artigos an
teriores, o Banco Central do Brasil deverá
obedecer, no tocante às emissões de Real,
o seguinte:

(I) limite de crescimento para o trimes
tre outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze
vírgula trinta e três por cento) para as emis
sões de Real sobre o saldo de 30 de setem
bro de 1994;

(11) limite de crescimento percentual nulo
no quarto trimestre de 1994 para as emissões
de Real no conceito ampliado;

(111) nos trimestres seguintes, obede
cido o objetivo de assegurar a estabilida
de da moeda, a programação monetária
de que trata o art. 6° desta lei estimará os
percentuais de alteração das emissões de
Real em ambos os conceitos mencionados
acima."

No mesmo Artigo 4°, em seu § 2°, foi explicita
do que o Conselho Monetário Nacional, para aten
der a situações extraordinárias, poderá autorizar
o Banco Central do Brasil a exceder em até 20%
(vinte por cento) os valores resultantes dos percen
tuais previstos ..

3. A Exposição de Motivos nO 206, de 30-6-94,
aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente da República fixou
os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário
Nacional na regulamentação dos eventuais ajustes nos
limites de emissão necessários para atender circuns
tâncias excepcionais.

4. Em conformidade com o expresso no § 4°
do artigo 4° da Lei nO 9.069, o Voto CMN nO 84/94,
que deu origem a Resolução nQ 2.082, de 30-6-94,
dispôs sobre os limites de emissão e a manter forma
de lastreamento da nova unidade do Sistema Mo
netário Brasileiro, determinando que, para efeito do

cumprimento dos limites de emissões autorizadas,
o volume de emissões realizadas será apurado pela
média dos saldos diários da base monetária.

5. O papel-moeda emitido corresponde à soma
das unidades monetárias (reais) que estão fora do
Banco Central do Brasil.

6. As reservas bancárias expressam os de
pósitos compulsórios e possíveis excessos em
espécie sobre depósitos à vista não remunerados,
mantidos pelo sistema bancário no Banco Central
do Brasil.

7. As operações com títulos federais referem-se
ao resultado líquido das compras e vendas de títulos
públicos federais, bem como aos financiamentos toma
dos e concedidos pelo Banco Central com lastro em
títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil
e do Tesouro Nacional. O conjunto dessas operações
visa o controle da liquidez, a administração das taxas
de juros no curto prazo e ainda a rolagem da dívida
pública federal.

8. As operações do setor externo referem-se,
principalmente, às compras e vendas de moeda
estrangeira pelo Banco Central do Brasil, as quais
resultam dos movimentos de exportação, importa
ção, pagamentos e recebimentos de serviços e das
entradas e saídas de recursos de origem financei
ra, isto é, das aplicações e dos resgates dos inves
timentos de estrangeiros nos mercados financeiro
e de capitais, bem como dos rendimentos obtidos
nessas aplicações.

9. As operações com instituições financeiras
englobam todas as movimentações de reservas
monetárias entre o Banco Central e o sistema fi
nanceiro, decorrentes do cumprimento de normas
regulatórias estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacíonal, tais como:

- encaixes em espécie sobre depósitos
de poupança;

- encaixes em espécie sobre depósitos
a prazo;

- encaixes em espécie sobre depósitos
à vista remunerados;

~ encaixes em espécie sobre fundos de
investimento;

- assistência financeira de liquidez;
- operações com derivativos;
- recolhimentos compulsórios sobre de-

ficiências em aplicações de crédito rural; e
- outras contas.

- A #2; Plaa Ai.', 48;
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10. As operaç es do Tesouro Nacional refletem
os pagamentos e ecebimentos de recursos primá
rios do Tesouro, n o incluindo, por conseguinte, as
operações com tít los de emissão do Tesouro. Por
dispositivo da Co stituição - Artigo n° 164, § 3° 
esses recursos de em estar depositados no Banco
Central do Brasil.

OF/GAB/N° 138

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

A Sua Excelência Senhor
Deputado Arlindo hinaglia
Presidente da Câ ara dos Deputados

Senhor Presi ente,
Comunico a ossa Excelência que o Deputado

Mauro Mariani, pa sa a integrar, na qualidade de TI
TULAR, da Comi são de Trabalho, Administração e
Serviço Público, e vaga existente.

Por oportuno renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e c nsideração. - Deputado Henrique
Eduardo Alves, lí er do PMDB.

Defi o. Publique-se.
Em 5-2-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Of. N° 45

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câ ara dos Deputados

Senhor Pre idente,
O Partido rogressista - PP, indica a Vossa

Excelência o De utado Simão Sessim (PP/BLOCO
- RJ), como Titul r da Comissão de Minas e Energia
- CME, em subst tuição ao Deputado Nelson Meurer
- (PP/BLOCO - R).

Atenciosam nte, - Deputado Mário Negromon
te, líder do PP.

Def ro. Publique-se.
Em 15-2-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Of. N°5ü

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

A Sua Excelênci o Senhor
Deputado Arlind Chinaglia
Presidente da C mara dos Deputados

Senhor Pre idente,
O Partido rogressista - PP, solicita a Vossa

Excelência lornr sem efeito a indicação do Depu-

tado Simão Sessim (PP/BLOCO - RJ), como Titular
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
- CFFC.

Atenciosamente, - Deputado Mário INegromonte,
líder do PP.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Of. n° 97/07 - LPR

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

ExmoSr.
Deputado Arlindo Chinaglia
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exa retirar este Líder do Partido da

República da titularidade da Comissão do Trabalho, de
Administração e Serviço Público.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Luciano
Castro, Líder do Partido da República.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07. - Arlindo, Chinaglia, Pre

sidente.

Of. nO 421 2007

Brasília,14 de lrevereiro de 2007

Exmo Sr.

Deputado Arlindo Chinaglia
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico o Senhor Deputado Ricardo Izar (PTB

SP), na qualidade de titular, para compor Canse lho
de Ética e Decoro Parlamentar.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protesto
de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Ofício nO 34-L-PFLl2007

Fevereiro de 2007

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Luíza

Erundina (PSB - SP) e Dagoberto (POl - MS), para
titúlares, e Ana Arraes (PSB - PE) e Abelardo Camari
nha (PSB - SP), para suplentes, do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Respeitosamente, - Deputado Márcio França,
Líder do Bloco PSB, PCdoB, PDT, PAN e PMN.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

OF. PSDB N° 181/2007

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Urzeni

Rocha para integrar a Comissão de Minas e Energia
como membro suplente.

Respeitosamente, - Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Ern 15-2-07.-- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Ofício n° 33-L-PFU07

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Vitor Peni

do para integrar, como membro suplente, a Comissão
de Viação e Transportes, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Onyx Lorenzoni,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Cámara dos Deputa.dos
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Jusmari

Oliveira para integrar, como membro titular, a Comissão
de Direitos Humanos e Minorias, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Onyx Lorenzoni,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Ofício n° 37-L-PFLl2007

Brasília, 14 de fevereiro de 2007
lO

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
indico a Vossa Excelência o Deputado Ayrton

Xerez para integrar, como membro titular, a Comissão
de Desenvolvimento Econômico. Indústria e Comércio,
em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Onyx Lorenzoni,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Ofício n° 38-L-PFLl2007

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ayrton

Xerez para integrar, como membro suplente, a Comis
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, em vaga
existente.

Atenciosamente, - Onyx Lorenzoni, Líder do
PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Ofício n° 40-L-PFU 007

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

Excelentíssimo Se hor
Deputado Arlindo hinaglia
Presidente da Câ ara dos Deputados
Nesta

Senhor Presi ente,
Indico a Vos a Excelência a Deputada Jusma

ri Oliveira para int grar, como membro suplente, a
Comissão de Agri ultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento ural, em substituição ao Deputado
Eduardo Sciarra.

Atenciosame te, - Deputado Onyx Lorenzoni,
Líder do PFL.

Defi o. Publique-se.
Em 5-2-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Ofício n° 41 C-PF

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

Excelentíssimo S nhor
Deputado Arlindo hinaglia
Presidente da Câ ara dos Deputados
Nesta

Senhor Pres'dente,
Indico a Vos a Excelência o Deputado Edmar Mo

reira para integrar, como membro titular, a Comissão de
Segurança Públic e Combate ao Crime Organizado,
em vaga existent .

Atenciome te, - Deputado Onyx Lorenzoni,
Líder do PF.

Def ro. Publique-se.
Em 15-2-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

A Sua Excelênci o Senhor
Deputado Arlind Chinaglia
Presidente da C ~ mara dos Deputados

Senhor Pre idente,
Indico, de a ardo com a proporcionalidade par

tidária, o Deputa o Pedro Chaves - PMDB/GO, para

ocupar a vaga de titular na Comissão de Turismo e
Desporto.

Atenciosamente, - Deputado Felrmmdo Coruja,
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

OF/lID/N° 21/2007

Brasília, 14 de fevereiro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chillaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, de acordo com a

proporcionalidade partidária, o Depuitado José Aníbal
- PSDB/SP, para ocupar a vaga de suplente na Co
missão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado.

Atenciosamente, - Deputado Fernando Coruja,
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 15-2-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Ofício n° 24/07

Brasília, 14 de tevereiro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Oficio SGM/P na 118/2007, indico

a Vossa Excelência o nome do Deputado Neitton Mu
lin - PRlRJ para integrar na condição de Suplente, a
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado - CSPCCO.

Atenciosamente, - Deputado IMlllrcelo Ortiz, Lí
der do Pv.

Defiro.. Publique-se.
Em 15-2-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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PROJETO DE LEI N° 109, DE 2007
(Da Sra. Solange Amaral)

Altera Lei na 8.069, de 13 de Julho
de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras pro
vidências".

Despacho: Apense-se À (Ao) PL n°
2.84712000.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O Estatuto da Criança e do Ado
lescente, Lei No. 8.069, passa a vigorar com
as seguintes alterações.

Art. 112 .
VII- internação em estabelecimento pri

sional;
VIII - qualquer um das medidas previstas

no art. 101, I a VI.
§ 4° O adolescente submetido a pena

de privação de liberdade será internado em
estabelecimento prisional, a critério da auto
ridade judiciária, em caso de ato infracional
tipificado como homicídio qualificado ou como
crime hediondo.

Art. 121. A internação constitui medida privativa
da liberdade, respeitada a condição peculiar de pes
soas em desenvolvimento.

§ 1° Será permitida a realização de ati
vidades externas, vedadas aos submetidos à
privação de liberdade por terem cometido atos
infracionais tipificados como homicídio qualifi
cado ou como crime hediondo.

§ 3° O período máximo de internação
será de nove anos, ao fim dos quais, em caso
de ato infracional tipificado como homicídio
qualificado ou como crime hediondo, caberá
à autoridade judiciária manifestar-se sobre a
conveniência da extensão da pena de privação
da liberdade por igual período de tempo.

§ 4° Atingido o limite estabelecido no pa
rágrafo anterior, o adolescente, em virtude da
gravidade do ato infracional que resultou em
privação da liberdade, será, mediante avaliação
psicológica e decisão fundamentada, liberado,
colocado em regime de semi-liberdade ou de
liberdade assistida.

§ 5° Ao atingir 21 anos, a liberação só
será concedida após avaliação psicológica e
decisão fundamentada, cabendo à autoridade
judiciária, em caso de a internação ter decor-

rido de ato infracional tipificado como homicí
dio qualificado ou como crime hediondo, ma
nifestar-se sobre a conveniência da extensão
da pena de privação da liberdade por igual
período de tempo.

Art. 122 ..

Parágrafo único. O prazo de internação na hipó
tese do inciso 111 deste artigo não poderá ser superior
a doze meses.

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial
para apuração do ato infracional, o representante do
Ministério Público poderá conceder a remissão, exceto
em casos de ato infracional tipiticaclo como homicídio
qualificado ou como crime hediondo, como forma de
exclusão do processo, atendendo as circunstâncias e
conseqüências do fato, ao contexto social, bem como
à personalidade do adolescente e sua maior ou menor
participação no ato infracional.

Justificação

O Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar
de constituir um documento legal contemporâneo, ca
racterizado por suas boníssimas intenções, criou, ao
não prever penas mais graves para os que cometem
atos infracionais graves, como homicídio qualificado ou
como crime hediondo, as condições ideais para que
menores incidam em verdadeiras atrocidades contra
a pessoa humana.

É vasto o repertório de crimes, tipificados como
homicídio qualificado ou como crime hediondo, come
tidos por crianças e adolescentes desde que a Lei No.
8.069 entrou em vigor em Julho de 1990.

O mais recente, triste e lastimável episódio de
violência cometido por crianças e adolescentes co
move, hoje, a sociedade brasileira.

O assassinato, o homicídio qualificado, um crime
verdadeiramente hediondo, de que foi vítima João, uma
doce, inocente, ingênua e alegre criança de apenas
sete anos, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro.

Esse estado de coisas não pode se perpetuar.
É insensato, é irreal, é incompreensível que as

sassinos frios sejam submetidos a uma legislação
que os trata brandamente. E mais debilmente ainda
os pune.

Apesar de a Constituição Federal, em seu Art.
228, rezar que "são penalmente inimputáveis os meno
res de dezoito anos, sujeitos à legislação especial", é
indispensável, tendo em vista a escalada da violência
promovida por crianças e adolescentes nos últimos
anos, que agravemos a legislação especial- no caso,
o Estatuto da Criança e do Adolescente - para darmos
um basta a uma situação de efetivo caos social.

.......................-- 4 1117
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Com este obj tivo, submeto ao discernimento, à
inteligência e à se sibilidade desta Casa o presente
Projeto de Lei.

A iniciativa inv ste no sentido de submeter meno
res e adolescentes nfratores que cometem atos infra
cionais gravíssimo a um tratamento mais rigoroso.

Medida que s faz absolutamente necessária e
urgente, inclusive ara desestimular crianças e ado
lescentes de enve edarem pelo caminho do crime,
em função de o Est tuto da Criança e do Adolescente
beneficiá-los quan o do cometimento de homicídios
qualificados e até esmo de crimes hediondos.

Modificar ale islação especial, ademais, impõe
se porque os Iíde es do crime organizado no Brasil
aproveitam-se do espírito complacente do Estatuto
da Criança e do dolescente para cooptar menores
para a vida margi I, na medida em que a lei prevê a
pena máxima de t ~s anos de internação para os que
cometem atos infr cionais graves.

Tenho consiência de que a Nação, neste mo
mento, está justa: correta e adequadamente indig
nada. E a exigir e nós, seus representantes, uma
resposta que vá o encontro dos seus anseios por
justiça e paz.

Por tudo iss , meus nobres Pares, tenho plena
convicção de que ste Projeto de Lei destinado a mo
dificar o Estatuto a Criança e do Adolescente será
favoravelmente a olhido, posto que esta Casa tem
consciência de s a responsabilidade no que tange
ao encaminhame 10 dos mais justos pleitos da po
pulação.

Sala das S ssões, 12 de Fevereiro de 2007.
- Deputada Sola ge Amaral, PFL / RJ.

PROJE"f DE LEI N° 114, DE 2007
( o Sr. Alberto Fraga)

Alt ra o art. 121 da Lei nO 8.069, de 13
de jUlh0j..e 1.990, Estatuto da Criança e do
Adolesc nte, para ampliar o prazo de inter
nação d adolescente infrator e o limite de
idade de liberação compulsória, e dá outras
providê cias.

De, pacho: Apense-se À(Ao) PL n°
2.847/20. O.

Ap eciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação di Plenário.

O Congres o Nacional decreta:
1°. Esta Lei. Iteraa Lei o art. 121 da Lei n° 8.069,

de 13 de julho e 1.990, Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Art. 2° O art.121 da Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1.990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 121 ..

§ 3° Em nenhuma hipótese o período má
ximo de internação excederá a Ginco anos.

§ 5° A liberação será compulsória aos
vinte e quatro anos de idade.

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

Justificação

O projeto de lei que apresento objetiva ampliar
o prazo máximo de internação do menor infrator, bem
como a idade limite para a liberação compulsória. A
primeira proposta já a apresentei nesta Casa, como
forma de permitir que adolescentes infratores com
provadamente perigosos tenham um prazo maior
para a sua definitiva recuperação, pois o prazo de
três anos tem-se mostrado pequeno para que o Es
tado, por intermédio de suas instituições, realize
ações que permitam o retorno ao convívio social
do adolescente infrator. A segunda proposta é um
aperfeiçoamento da que já apresenteli anteriormen
te, já que amplia o limite da liberação compulsória,
adequando-a a uma eventual medida de internação
de cinco anos.

O que se deseja não é a punição pura e simples
do menor infrator, mas ampliação dos tempos legais
para que este possa ser realmente preparado para
a vida em sociedade; procura-se, assim, proteger as
pessoas em geral e o próprio adolescl3nte. A medida
proposta é mais educativa que punitiva. Nesse senti
do, de medida necessária para o avanço da legislação
que versa sobre o tema, solicito aos meus colegas
parlamentares o apelfeiçoamento e a aprovação des
ta proposição.

Brasília, 12 de fevereiro de 2007. - Deputado
Federal Alberto Fraga, PFL - DF.

PROJETO DE LEI N° 121, DI:: 2007
(Do Sr. Neilton Mulim)

Acrescenta parágrafo único ao art. 62
do Decreto-Lei n° 2.848, de :7 de dezembro
de 1940, Código Penal.

Despacho: Às Comissõ,es de: Seguran
ça Pública e Combate ao Crime Organizado e
Constituição E Justiça e de Cidadania (Mérito
E Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposiç:ão Sujeita à Apre
ciação do P~enário.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei acrescenta parágrafo único ao

art. 62 do Decreto-Lei n° 2848, de 7 de dezembro de
1940, Código Penal.

Ar!. 2° O art. 62 do Decreto-Lei n° 2848, de 7
de dezembro de 1940, Código Penal passa a vigo
rar acrescido de parágrafo único com a seguinte
redação:

"Agravantes no caso de concurso de
pessoas

Art. 62 .
Parágrafo único. A pena será agravada

em dobro nos crimes apenados com detenção
e em quádruplo nos crimes apenados com
reclusão, para o maior que agir em concurso
com menor de dezoito anos. (AC)"

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Esse parlamento não pode mais assistir a violên
cia praticada por menores sem adotar medidas efetivas
para inibir a prática de crimes, pois o crime organizado
e o desorganizado utiEza a lei para recrutar os seus
soldados e de nada adianta diminuirmos a menorida
de penal, pois o recrutamento vai mudar a idade dos
seus colaboradores.

Assim, além das medidas no campo da preven
ção primária em que os menores terão esporte lazer
e profissionalização, temos também que endurecer
para com aqueles que recrutam e utilizam o menor
para a prática dos crimes mais bárbaros para que eles
assumam que praticaram o crime e o menor fique na
pior das hipóteses com uma participação de menor
importância.

Assim, apresentamos esse projeto, acrescen
tando como condição genérica de aumento de pena
o fato do maior agir em concurso ou co-autoria com
um menor e de acordo com a pena do crime a pena
do maior será duplicada ou quadruplicada.

Temos a certeza que somente com medidas
como esta poderemos evitar o recrutamento dos nos
sos jovens pelo crime, pois o maior terá ciência que
não compensa em nenhuma hipótese ele estar ligado
a um menor.

Acreditamos que os nobres pares vão apoiar essa
medida e que essa Casa de Leis irá aperfeiçoá-Ia na
sLla tramitação.

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2007. 
Deputado Neilton Mulim, PR-RJ.

PROJETO DE LEI N° 157, DE 2007
(Do SI. Onyx Lorenzoni)

Altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 1940
- Código Penal, e a Lei n° 8.069, de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente, e
dá outras providências.

Despacho: Apense-se À(Ao) PL na
2.847/2000.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 288 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7

de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 288 .
Parágrafo único. A pena aplica-se em

dobro se a quadrilha ou bando é armado ou
envolve a participação de menor."

Art. 2° Os arts. 121 e. 122 da Lei n° 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 121 ..

§ 2° Ressalvado o disposto no 1°-8 do
artigo 122, a medida não comporta prazo de
terminado, devendo SU3 manutenção ser rea
valiada, mediante decisão fundamentada, no
máximo a cada seis meses.

§ 3° Em nenhuma hipótese o período má
ximo de internação excederá a seis anos.

Art. 122 ..

IV - por participação de quadrilha ou ban
do ou em atividades do crime organizado.

§ 1° No caso do inciso I, o prazo de inter
nação será duplicado, na hipótese de homicí
dio, e aurnenl8do em cinqüenta por cento, na
de lesão corporal grave, observado sempre o
disposto no § 3° do artigo anterior.

§ 1° Na hipótese do inciso IV, a interna
ção não será inferior a três anos, se da ação
resultou lesão corporal grave, nem a quatro
anos e seis meses, no caso de homicídio,
observado ° limi1e estabelecido no § 3° do
artigo anterior.

..............................,. .

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

:_'é"o_____,_... • --------- ......__..._....""'_:..:_""".....,I!'I'.~__""....."__....h...:---dil""..,",;:.'I'
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Justificação

O projeto mo ifica o Código Penal e o Estatuto
da Criança e do dolescente (ECA), agravando a
situação dos integ antes de quadrilha ou bando que
envolva a particip ção de menor e a de menores
infratores. No prim iro caso, propõe-se a duplicação
da pena dos com onentes de quadrilha ou bando
em que houver m nor de 18 anos; no segundo, al
tera-se dois artig s do ECA: 0121 e o 122. No art.
121, muda-se o § 30, ampliando de três para seis
anos o período m ximo de internação do menor in
frator; no art. 122, inclui o envolvimento em quadri
lha ou bando ou e atividades do crime organizado
entre as hipótese de internação, aumentando seu
período de duraç o se da ação resultar morte ou
lesão corporal gr ve. Além disso, fixa um período
mínimo de três an s e quatro anos e seis meses de
internação, se da atividades da quadrilha derivar
lesão corporal g ave ou morte, respectivamente.
Em qualquer cas , a medida não pode exceder a
seis anos.

A proposta. ão resolve o problema da violên
cia urbana, esp •cialmente nos grandes centros,
como Rio de Jan iro, São Paulo e Belo Horizonte,
palcos predileto da bandidagem. Mas pode ser
uma resposta - inda que tardia - do Parlamento
à onda crescent de crimes com o envolvimento
de menores. O re ,ente caso do menino João Hélio,
brutal e covarde ente arrastado pelos subúrbios
do Rio de Janeir ; é apenas mais um exemplo da
ousadia e impied de das quadrilhas que agem nas
grandes cidades eque precisam ser combatidas
com todas as armas ao alcance. O agravamento
das penalidades ora proposto, embora insuficien
te, pode desesti ular, pelo menos, a cooptação de
menores por ess squadrilhas, o que já representa
rá um passo imp hante na luta diária dos cidadãos
de bem contra o crime organizado.

Sala das S ~sões, 14 de fevereiro de 2007. 
Deputado Onyx orenzoni, Líder do PFL.

PROJE O DE LEI N° 166, DE 2007
(O :Sr. Onyx Lorenzoni)

Alt' ra o Decreto-Lei n° 2.848, de 1940
- Códig' Penal, e dá outras providências.

De pacho: Às Comissões de: Seguran
ça Públic e Combate ao Crime Organizado e
Constitui ão e Justiça e de Cidadania (Mérito
e Art. 54, RICO).

Ap ciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação dPlenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 288 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7

de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 288 .
Parágrafo único. A pena aplica-se em

dobro se a quadrilha ou bando é armado ou
envolve a participação de menor."

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O projeto modifica o Código Penall, agravando a
situação dos integrantes de quadrilha ou bando que
envolva a participação de menor. Propõe-se a duplica
ção da pena dos componentes de quadrilha ou bando
em que houver menor de 18 anos.

O projeto é de grande importância para realidade
da segurança pública atual. É notório a participação de
menores em graves cl"Ímes que atingem a sociedade.
Assim, se houver a formação de quadrilha ou bando
armado, ou o envolvimento de menores na prática de
crimes em conjunto com estes delinqüE~ntes, terão as
suas penas dobradas, garantindo, desta forma, a di
minuição do número de menores praticando delitos e
a paz social.

Ante o exposto, verifica-se que a presente pro
posição tem relevância para política pública de segu
rança para o país.

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2007. 
Deputado Onyx Lorenzoni, Líder do PFL.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 334, DE 2006
(Do Poder Executivo)

Mensagem n°1.142/06
Aviso n° 1.523/06 - C. Civil

Autoriza a Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA a efetuar
doação de área ao Governo do Estado
do Amazonas, objeto de c)cupação, lo
calizada na Área de Expansão do Distri
to Industrial, para atender ao interesse
público e social. Pendente de parecer da
Comissão Mista.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao
Plenário

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário
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o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota aseguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. lI! Fica a Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA autorizada a
doar ao Governo do Estado do Amazonas área de aproximadamente 1.570.654 mZ, localizada na Área de
Expansão do Distrito Industrial, correspondente àocupação urbana denominada Nova Vitória, integrante
do imóvel màtriculado no 42 Cartório de Registro de Imóveis de Manaus sob o nO. 5257, com afmalidade
de urbanização e de regularização fundiália das ocupações de baixa renda existentes na data de
publicação desta Medida Provisória, com oseguinte memorial descritivo: limita-se, ao Norte, com terras
de terceiros, por dois segmentos de reta, que vão do marco M·} ao M-2, com azimute de 71°45'59",
medindo 154,70 metros de extensão, edo marco M-2 ao marco M-3, com azimute de 93°39'01", medindo
787,65 metros de extensão; limita-seI aLeste, com aRua Murupí, Rua JatubuIRua Hibisco, Rua Palmeira
do Miriti, e Rua Caapi, por cinqüenta e sete segmentos de rela, que vão do marco M-3 ao marco M-41

com azimute de 186°19'32 tl

, medindo 68,59 metros de extensão; do marco M-4 ao marco M-5, com
azimute de 263°46'03", medindo 329,69 metros de extensão; do marco M·S ao marco M-6, com azimute
de 267°34'41", medindo 134,71 metros de extensão; do marco M-6 ao marco M-?, com azimute de
284°57'3611

, medindo 128,84 metros de extensão; do marco M-7 ao marco M-8, com azimute de
250°50154", medindo 49,16 metros de extensão; do marco M-8 ao marco M·9, com azimute de
267°54'5Y', medindo 26,08 metros de extensão; do marco M-9 ao marco M-lO, com azimute de
217°17'30", medindo 28,12 metros de extensão; do marco M-1ü ao marco M-ll, com azimute de
129°58'34", medindo 31 )86 metros de extensão; do marco M·ll ao marco M·12, com azimute de
55°5T26\1, medindo 33,22 metros de extensão; do marco M-12 ao marco M·13, oorn azimute de
71°55'21", medindo 43172 metros de extensão; do marco M-13 ao marco M·14, com azimute de
105°23'28", medindo 1l7,97 metros de extensão~ do marco M·14 ao marco M-15, com azimute de
88°07'59", medindo 146,51 melros de extensão; do marco M·15 ao marco M·16, com azimute de
83°06 141", medindo 166,11 metros de extensão; do marco M·16 ao marco M·17, com azimute de
195°30'33") medindo 106,34 metros de extensão; do marco M-17 ao marco M-18, com azimute de
81°43'25", medindo 157,56 metros de extensão; do marco M·18 ao marco M-19, com azimute de
198°45'37", medindo 50,10 metros de extensão; do marco M-19 ao marco M-20, com azimute de
222°40'54", medindo 31,52 metros de extensão; do marco M·20 ao marco M-21, com azimute de
159()5T49", medindo 31,11 metros de extensão; do marco M-21 ao marco M-22, com azimute de
80°29 128", medindo 38,40 metros de extensão; do marco M-22 ao marco M·23, com azimute de
252°35'37"1 medindo 35,18 metros de extensão; do marco M-23 ao marco M-24, com azimute de
19°33'4T', medindo 54,13 metros de extensão; do marco M-24 ao marco M-25 p com azimute de
01 °22'44", medindo 157,54 metros de extensão; do marco }\1-25 ao marco M-26, com azimute de

_
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indo 112,96 metros de extensão; do marco M-26 ao marco M-27, com azimute de
84°13'26", m indo 158,50 metros de extensão; do marco M-27 ao marco M-28, com azimute de
104°50'27'" m indo 54,43 metros de extensão; do marco M-28 ao marco M-29, com azilmute de
136°37'12", fi indo 77,41 metros de extensão; do marco M-29 ao marco M-30, com azimute de
210°39'07", m dindo 104,29 metros de extensão; do marco M-30 ao marco M-31, com azimute de
]67°01'05", m indo 121,73 metros de extensão; do marco M-31 ao marco M-32, com azimute de
128°12'36", m indo 199,14 metros de extensão; do marco M-32 ao marco M-33, com azimute de
109Q 04'32", m indo 88,41 metros de extensão; do marco M-33 ao marco M-34. com azimute de
104°10'09". m indo 105.89 metros de extensão; do marco M-34 ao marco M-35, com a2:imute de
81 °28'34", m indo 208,58 metros de extensão; do marco M-35 ao marco M-36. com a2:imute de
78°13'13", me indo 79,48 metros de extensão; do marco M-36 ao marco M-37, com azimute de
184°39'44". m indo 149.52 metros de extensão; do marco M-37 ao marco M-38, com azimute de
198~4'55". fi indo 395,23 metros de extensão; do marco M-38 ao marco M-39. com a.úmute de
173°01 '01", m indo 237,47 metros de extensão; do marco M-39 ao marco M-40, com azimute de
149°50'13". indo 78,37 metros de extensão; do marco M-40 ao marco M-41. com azimute de
266°52'04". m indo 175,00 metros de extensão; do marco M-41 ao marco M-42, com azimute de
255°40'38", . do 138,58 metros de extensão; do marco M-42 ao marco M-43, com. azimute de
223°26'46", edindo 63,88 metros de extensão; do marco M-43 ao marco M-44, com azimute de
132°45'09". edindo 46,14 metros de extensão; do marco M-44 ao marco M-45, com azimute de
163°12'17", cdindo 43,03 metros de extensão; do marco M-45 ao marco M-46, com azimute de
152°54'58". :edindo 73,01 metros de extensão; do marco M-46 ao marco M-47. com azimute de
227°50'09", edindo 104,46 metros de extensão; do marco M-47 ao marco M-48, com flZimute de
179°31'23", ,edindo 182,49 metros de extensão; do marco M-48 ao marco M-49, com ~lZimute de
87°30'29", m ' indo 34,97 metros de extensão; do marco M-49 ao marco M-50, com azimute de 000'0",
medindo 161, 9 metros de extensão; do marco M-SO ao marco M-51. com azimute de 52°05'49",
medindo 103, 7 metros de extensão; do marco M-51 ao marco M-52, com azimute de 82°00'57",
medindo 38,8: metros de extensão; do marco M-S2 ao marco M-53, com azimute de 156°38'09",
medindo 125. 4 metros de extensão; do marco M-53 ao marco M-54. com azimute de 133°43'29",
medindo 60,5 • metros de extensão; do marco M-54 ao marco M-55, com azimute de 89°42'40". medindo
180,88 metro de extensão; do marco M-55 ao marco M-56. com azimute de 171°05'38'''. medindo
122.67 metros de extensão; do marco M-56 ao marco M-57, com azimute de 256°34'14", medindo 17.76
metros de extnsão; do marco M-57 ao marco M-58, com azimute de 163°21'46", medindo 8'9.32 metros
de extensão; o marco M-58 ao marco M-59, com azimute de 82°15'03"', medindo 49,97 metros de
extensão; do· arco M-59 ao marco M·60, com azimute de 174°49'21", medindo 254,28 metros de
extensão; limi, a-se, ao Sul, com área reservada à empresa PEMAZA, por três segmentos de I,eta, que vão
do marco M· O ao marco M-61, com azimute de 274°50'03", medindo 66,70 metros de extensão; do
marco M-61 a marco M-62. com azimute de 258°45'54". medindo 415.68 metros de extensão; do marco
M-62 ao m : M-63, com azimute de 186°51 '59". medindo 34,70 metros de extensão; limitll-se, a Oeste,
com terras de terceiros, por seis segmentos, que vão do marco M·63 ao marco M-64. com azimute de
336°14'27", cdindo 947,02 metros de extensão; do marco M-64 ao marco M-65, com azimute
03°11'43", m indo 866,99 metros de extensão; do marco M-65 ao marco M-66, com azimute de
261 °19'32", edindo 470,41 metros de extensão; do marco M-66 ao marco M-67, com azimute de
286°18'48", edindo 554,25 metros de extensão; do marco M-67 ao marco M-68, com azimute
348°22'32", edindo 212,67 metros de extensão. e do marco M-68 ao marco M-l. com azimute de
15°46'48", m' indo 292,75 metros de extensão, totalizando um perímetro de 11.006,22 metros.

Parágrafo único. Os recursos necessários para implementação das ações de que trata o caput
correrão à con da dotação orçamentária específica constante da Lei nº 11.0:37, de 22 de dezembro de 2004.
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Art. 2° A área será doada nas condições em que se
encontra e as despesas com sua transferência correrão
a expensas do Governo do Estado do Amazonas.

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

Brasília. 19 de dezembro de 2006: 185° da Inde
pendência e 118° da República. - Luiz Inácio Lula
da Silva.

EM N° 59/GM-MDIC

Brasília, 19 de dezembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeta à elevada consideração

de Vossa Excelência a an(~xa proposta de Medida Pro
visória que visa autorizar a Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFfiAMA a efetivar a doação de
área de seu patrimônio, com a finalidade de resolver a
ocupação de suas terras, objetivando ao interesse pú
blico e social junto aos ocupantes carentes.

2. A área ocupada está num processo irreversível
de reilltegrac~üo de posse pela via judicial, ao mesmo
tempo em que o clamor social pede nosso apoio para sua
regularização daqueles que estão, desde o primórdio da
ocupação, precisando urgentemente ser atendidos.

3. A Plataforma Brasileira de Direitos Humanos
Econômicbs, Sbciais e Culturais, Plataforma DhESC
Brasil, por intermédio da Relataria Nacional do Direito
Humano a Moradia Adequada - Projeto Relatores Na
cionais, com apoio da. Organização das Nações Unidas
e Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Missão
da Relatoria Nacional da Moradia à Manaus (AM), PÚ

blica em conjunto com o Ministério Público do Estado
do Amazonas, em Audiência, manifestaram em Rela
tório Preliminar, a seguinte conclusão: Na denominada
"Ocupação Nova Vitória", existem situações de mora
dias em área de risco. Desta maneira, opinaram pela
regularização fundiária e remoção de famílias da área
de risco, por meio de um projeto de urbanização, a ser
elaborado pelo Governo do Estado, com a eliminação
das situações de risco mediante a intervenção física nos
casos em que for possível. ou pelo reassentamento em
outra área adequada para moradia próxima ao local.

4. Diante desse quadro fático, acha-se plenamen
te caracterizada a urgência e a relevância da medida,
tendo em vista a premente necessidade de assegurar, à
lUZ dos acontecimentos recentes de desmoronamentos
e alagações a necessidade de intervenção estatal para
solucionar todos os problemas envolvidos, seja de ordem
administrativa, de ordem política, de ordem econômica e
principalmente de ordem social, oferecendo uma condi
ção digna aos cidadãos que ocupam aquela área.

5. Não haverá ônus ao erário público, uma vez que
o impacto orçamentário-financeiro da medida é oriundo
da Lei n° 11.037, de 22 de dezembro de 2004.

6. Consciente de que a presente proposta de
medida provisória guarda plena compatibilidade en
tre as competências e a necessidade de regulariza
çáo da área ocupada, ressalto a Vossa Excelência a
conveniência e oportunidade de se expedir a aludida
rvlujida Provisória.

7. São essas, Senhor Presidente, as razões que
lelJam ao encaminhamento da Medida Provisória que ora
submeto à superior apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente, Luiz Fernando Furlan.

Ofício n° 51 (CN)

Brasília, 13 de fevereiro de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

A~~unto: Encaminha processado de Medida Provi- t
sana.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nOs termos do §

8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n032, o processado
da Medida Provisória n0334, de 2006, que "Autoriza a
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SU
FRAMA a efetuar doação de área ao Governo do Es
tado do Amazonas, objeto de ocupação, localizada na
Área de Expansão do Distrito Ind'tlstrial, para atender
ao interesse público e social:'

Informo, por oportuno, que à Medida não foi ofe
recida nenhuma emenda e que a Comissão Mista de
signada não se instalou.

Atenciosamente, Senador Renan Calheiros,
Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 2.554, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 1.039/2006
MSC W N° 53312006

Rejeita o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cidadania
a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Duque de
Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.
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o Congresso acionai decreta:
Art. 1° É rejeit do o ato constante da Portaria n°

167, de 16 de fever iro de 2005, que autoriza a Asso
ciação Comunitári de Comunicação e Cidadania a
executar, pelo praz de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de r~diodifusão comunitária na cidade
de Duque de Caxi ~, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este d Greto legislativo entra em vigor na

data de sua PUbliC~ÇãO'
Sala da Com ssão, 20 de dezembro de 2006. -

Deputada Luiza E Jndina, Presidente em exercício.
I

TV N° 1.039, DE 2006
(Me ~agem n° 533/2006)

Sub ~te à apreciação do Congresso
NacionaI ~to constante da Portaria n° 167,
de 16 de f vereiro de 2005, que outorga au
torização ;Associação Comunitária de Co
municaçã ;e Cidadania para executar, pelo
prazo de éz anos, sem direito de exclusivi
dade, ser iço de radiodifusão comunitária
no munic pio de Duque de Caxias, Estado
do Rio d ~aneiro.

COMISSÃO ~~ CI_ÊNCIA E TEC~OLOGIA,
COMUNijAÇAO E INFORMATICA

: I - Relatório

De conformi ade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° d brt.223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo S ~hor Presidente da República sub
mete à considera ~o do Congresso Nacional, acom
panhado da Expo ição de Motivos do Senhor Ministro

I

de Estado das C iTIunicações, o ato que autoriza a
I

Associação Com l~itária de Comunicação e Cidada-
nia a executar, pe d prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, se ~iço de radiodifusão comunitária.

Atendendo b disposto no § 3° do art. 223 da
I

Constituição, a m téria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apr biação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeit Japós a deliberação do Congresso
Nacional. ;

Cumpre-no ,Iportanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e forma dda matéria submetida ao exame
desta Comissão, ~os termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regi~ento Interno.

I ;- Voto do Relator

Na reunião !alizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeit ro ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tend ~ido designado este Deputado para
relator do parec1lvencedOr.

I i

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora da outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congresso Nacional, motivo pello qual somos
pela rejeição do ato do Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicaçãc. e Cidadania
a executar, pelo prazo de dElZ anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidadEI de Duque de
Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É rejeitado o ato constante da Portaria n°

167, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cidadania a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Relator.

11I - Parecer da Comissãlo

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado
Vic Pires Franco, à TVR nO 1.039/2006, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. O pare
cer do Deputado Zenaldo Coutinho passou a constituir
voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio SElmeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sc:iarra, Fernando
Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Comissão. 20 de dezembro de 2006. 
Deputada Luiza Erundina, Presidentl9 em exercício.
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Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cidada
nia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação Comunitária de Comunica
ção e Cidadania atendeu aos requisitos da legislação
específica e recebeu autorização para executar serviço
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2006.
- Deputado Zenaldo Coutinho.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W, DE 2006

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação e Cida
dania a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Duque
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

167, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Comunicação e Cidadania a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2006.
- Deputado Zenaldo Coutinho.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 2.555, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1043/2006
MSC N° W 542/2006

Rejeita o ato que outorga permissão à
SANTA CRUZ FM RÁDIO E JORNAL LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de
São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É rejeitado o ato constante da Portaria nQ

687, de 28 de dezembro de 2005, que outorga per
missão à SANTA CRUZ FM RÁDIO E JORNAL LTDA.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006. 
Deputada Luiza Erundina, Presidente em exercício.

TVR W 1.043, DE 2006
(Mensagem n° 542/2006)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 687,
de 28 de dezembro de 2005, que outorga
permissão à SANTA CRUZ FM RÁDIO E
JORNAL LTDA. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequ
ência modulada no município de Santa Rita
do Passa Quatro, Estado de São Paulo.
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li-Voto

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto
n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da I~epública sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão à SANTA CRUZ FM RÁDIO E .JORNAL LTDA.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do a.rt. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder LI9gislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.O Congres d Nacional decreta:

Art. 1° É R j~itado o ato constante da Portaria
nO 687, de 28 de ~zembrode 2005, que outorga per
missão à Santa ruz FM Rádio e Jornal Ltda. para ex
plorar, pelo praz ~e dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço d !radiodifusão sonora em freqüência
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COMISSÃO Dt.CI_ÊNCIA E TEC~OLOGIA, modulada, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
COMUNI AÇAO E INFORMATICA Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
I - Relatório data de sua publicação.

De conformidáde com o art. 49, inciso XII, combi- Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
nado com o § 1° do ~rt. 223, da Constituição Federal, o - Deputado Vic Pires Franco, Relator.

Excelentíssimo sen~.10.: r Presidente da República submete 111- Parecer da Comissãcl
à consideração do ~ongresso Nacional, acompanhado
da Exposição de M t'ivos do Senhor Ministro de Estado A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
das Comunicações, !ato que outorga permissão à Santa cação e Informática, em reunião ordinária realizada
Cruz FM Rádio e J ~nal Lida. para explorar, pelo prazo hoje, aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado

. Vic Pires Franco, à TVR n° 1.043/2006, nos termos do
de dez anos, sem \reito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonor:~m freqüência modulada. Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. O pare-

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons- cer do Deputado Eunicio Oliveira passou a constituir
tituição, a matéria f ~nviadaao Poder Legislativo para a voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
devida apreciação, ma vez que o ato somente produzirá Vic Pires Franco _ Presidente, Jorge Bittar _ Vice-
efeitos após a delib ração do Congresso Nacional.

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli-
Cumpre-nos,' Rortanto, opinar sobre os aspectos veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,

técnicos e formai (la matéria submetida ao exame
Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Serneghini, Luiza

desta Comissão, 0S termos do inciso 11, alínea "h", Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai-
do art. 32 do Regi :ento Interno.

, mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
11 HVoto do Relator Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando

Na reunião rd~lizada em 20/1212006, esta Comis- Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli-
são decidiu rejeita bato do Poder Executivo referente no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.
a esta TVR, tendo Ido designado este Deputado para Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006. -
relator do parecer ~encedor. Deputada Luiza Erundina,Presidente em exercício.

A análise de te processo deve basear-se no Ato Voto em Separado
Normativo n° 01,· ~ 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentaç Cf, constata-se que os documentos
encaminhados pe d Ministério das Comunicações não
permitem atestar !regularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora 1outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congres J Nacional, motivo pelo qual somos
pela rejeição do bdo Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislati .d que ora apresentamos.

Sala da Co lissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic P res Franco, Relator.

I

PROJETO iE DECRETO LEGISLATIVO
: N° DE 2006. ,

Rej ita o ato que outorga permissão à
I

Santa Cr !Z FM Rádio e Jornal Ltda. para ex-

qüência· 'odulada, na cidade de Santa Rita
do Pass· Quatro, Estado de São Paulo.
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do Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a SANTA CRUZ FM RÁDIO E
JORNAL LTDA. atendeu aos requisitos da legislação
específica e obteve a maior pontuaçào do valor ponde
rado, nos termos estabelecidos peio Edital, tornando-se
a vencedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em "ÍTeqüencia modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar
tigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às
formalidades legais, rnmivos pelos quais somos pela
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2006. 
Deputado Eunício Oliveira.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Aprova o ato que outorga permissão à
SANTA CRUZ FM RÁDIO E JORNAL LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de
São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 687, de 28 de dezembro de 2005, que outorga per
missão à SANTA CRUZ FM RÁDIO E JORNAL LTDA.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Saia da Comissão, 1 de dezembro de 2006.
Deputado Eunício Olivêira.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.556, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 1048/2006
MSC N° N° 559/2006

Rejeita o ato que autoriza a Associação
Fraternal e Cultural de Fazenda Rio Gran
de a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio-

difusão comunitária na cidade de Fazenda
Rio Grande, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria nO

443, de 28 de agosto de 2003, que autoriza a Asso
ciação Fraternal e Cultural de Fazenda Rio Grande a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006. 
Deputada Luiza Erundina, Presidente em exercício.

TVR N° 1.048, DE 2006
(Mensagem nO 559/2006)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 443,
de 28 de agosto de 2003, que autoriza a As
sociação Fraternal e Cultural de Fazenda
Rio Grande a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Fraternal e Cultural de Fazenda Rio Gran
de a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h", do
art. 32 do Regimento Interno.

- ....-NiWi.. 4' '"
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11- Voto

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No proces
so em questão, a Associação Fraternal e Cultural de
Fazenda Rio Grande atendeu aos requisitos da legis
lação específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão.
Verificada a documentação, constatamos que fo
ram atendidos todos os critérios exigidos por este
diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no qUE~ se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Maurício Rabelo.

I

Reje t~ o ato que autoriza a Associação
Fraterna~e Cultural de Fazenda Rio Gran-

I

de a exec ~ar, pelo prazo de dez anos, sem
direito d exclusividade, serviço de radio
difusão c lnunitária na cidade de Fazenda
Rio Gran ~, Estado do Paraná.

I
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III Voto do Relator Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando

Na reunião re~izada em 20/1212006, esta Comis- Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli-
são decidiu rejeitar 'ato do Poder Executivo referente no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.
a esta TVR, tendo s~9o designado este Deputado para Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006. -
relator do parecer erncedor. Deputada Luiza Erundina, Presidente em exercício.

A análise des ~ processo deve basear-se no Ato VOTO EM SEPRADO
Normativo n° 01 , ~~' 1999, desta Comissão. Verifica-
da a documentaça I constata-se que os documentos I - Relatório
encaminhados pel tv1inistério das Comunicações não
permitem atestar afegUlaridade fiscal e judicial da en- De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
tidade vencedora d loutorga na data de apreciação do binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fe-
Ato pelo Congress !Nacional, motivo pelo qual somos deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pela rejeição do a~! do Poder Executivo, na forma do pública submete à consideração do Congresso Na-
Decreto Legislativ Rue ora apresentamos. cional, acompanhado da Exposição de Motivos do

Sala da Co issão, 20 de dezembro de 2006. Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
- Deputado Vic Piré.:s Franco, Relator. ato que autoriza a Associação Fraternal e Cultural

PROJETO QE DECRETO LEGISLATIVO de Fazenda Rio Grande a executar, pelo prazo de
IN0 , DE 2006 dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de

radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da

Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

Nacional decreta:
Art. 10 E Rej itado o ato constante da Portaria n°

443, de 28 de ag 5to de 2003, que autoriza a Asso
ciação Fraternal Çultural de Fazenda Rio Grande a
executar, pelo pr ó de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço d iradiodifusão comunitária na cidade
de Fazenda Rio rrnde, Estado do Paraná.

Art. 2° Este E?creto legislativo entra em vigor na
data de sua PUbli~.ção.

Sala da Co 'issão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic PIfes Franco, Relator.

111 - arecer da Comissão

A Comissã ~e Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informát qa, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o p recer contrário do Relator, Deputado
Vic Pires Franco, !TVR n° 1.048/2006, nos termos do
Projeto de Decret I Legislativo que apresenta. O pare
cer do Deputado I auricio Rabelo passou a constituir
voto em separad' .

Estiveram p ~sentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Fr rico - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Pr~side.nte, BadU

t
.' f..icanço, Carlos Nader, Eunício Oli

veira, Gilberto Na Cimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido" !ulio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelsotl Bornier, Orlando Fantazzini Rai
mundo Santos, Ril~ardo Barros, Ariosto Holanda, César
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Fraternal e Cultural de Fazenda Rio
Grande a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Fa
zenda Rio Grande, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Porta

ria nO 443, de 28 de agosto de 2003, que autoriza
a Associação Fraternal e Cultural de Fazenda Rio
Grande a executar, pelo prazo de dez anos. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Fazenda Rio Grande, Es
tado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Maurício Rabelo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 2.557, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.054/2006
MSC W N° 568/2006

Rejeita o ato que renova a conces
são outorgada ao Sistema de Radiodi
fusão Araxá Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Araxá, Estado de Minas
Gerais.

Despacho: ÀComissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD),

Apreciação: Proposição Sujeita ~'l Apre
ciação do Plenário,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É rejeitado o ato constante do Decreto de

21 de junho de 2006, que renova, a partir de 20 de
janeiro de 2003, a concessão outorgada ao Sistema
de Radiodifusão Araxá Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006. 
Deputada Luiza Erundina, Presidente em exercício.

TVR N° 1.054, DE 2006
(Mensagem n° 568/2006)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 21
de junho de 2006, que "Renova a conces
são outorgada ao Sistema de Radiodifusão
Araxá Ltda., para serviço de rl:!diodifusão
sonora em onda média, no Município de
Araxá, Estado de Minas Gerais".

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constitui
ção Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato que renova a concessão outorga
da ao Sistema de Radiodifusão Araxá Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez a!,!os, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

\I - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da
emissora na data de apreciação do Ato pelo Congresso
Nacional, motivo pelo qual somos pela rejeição do ato
do Poder Executivo, na forma do Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Relator.

_",~ .-.. -------...OO\"""",q~~I""~.~i__:""',.""'4""'1UI""".,""'.411'1f.$$_-"*",NIiilj;m
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PROJETO D DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

RejeiJa o ato que renova a concessão
outorgada o Sistema de Radiodifusão Ara
xá ltda. p r~ explorar serviço de radiodifu
são sonor I em onda média, na cidade de
Araxá, Esteto de Minas Gerais.

I
,

o conwesso~:acionaI decreta:
Art. 1° E rejeit 'do o ato constante do Decreto de

21 de junho de 20 16, que renova, a partir de 20 de
janeiro de 2003, a doncessão outorgada ao Sistema
de Radiodifusão Atéxá Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, ser.~ direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão so bra em onda média, na cidade de
Araxá, Estado de ~Iinas Gerais.

Art. 2° Este d~preto legislativo entra em vigor na
data de sua public.13-ltão.

Sala da Conjli1ssão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pi és Franco, Relator.,

I

111 - arecer da Comissão
I

A Comissão eCiência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, tn reunião ordinária realizada hoje,
opinou pela rejeiçã Ida TVR n° 1.054/2006, nos termos
do parecer do Rei t6r, Deputado Vic Pires Franco, con-

I

forme o Projeto d~ ,.1Decreto Legislativo que apresen-
ta. O parecer do Qeputado Julio Semeghini passou a
constituir voto em Iseparado.

Estiveram p~sentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Frarcto - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Pr~side.nte, BadUt~icanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veIra, Gilberto Nas Imento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, 1lIlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza

I

Erundina, Nelso ~ornier, Orlando Fantazzini, Rai-
mundo Santos, Ri4,!t.rdo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, EduardO ICunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme enezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora R uel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Co '1Issão, 20 de dezembro de 2006. 
Deputada lLuiza tundina, Presidente em exercício.

bto em Separado
I

• I - Relatório

De conformi~:ade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° ~b art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimd>:Senhor Presidente da República
submete à apre~áçãO do Congresso Nacional o ato
que renova a co 'cessão outorgada ao Sistema de
Radiodifusão Ar Xá Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, se 'r !.direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonrra em onda média.

1,

I i

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Podler Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobn~ os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto

O processo de renovação de outorga requerida
pelo Sistema de Radiodifusão Araxá Uda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissào. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, esp'ecialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Aprova o ato que renOVI:I a concessão
outorgada ao Sistema de Radiodifusão Ara
xá Ltda. para explorar serviçl) de radiodifu
são sonora em onda média" na cidade de
Araxá, Estado de Minas GeriEllis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 21 de junho de 2006, que renova, a partir de 20 de
janeiro de 2003, a concessão outorgada ao Sistema
de Radiodifusão Araxá Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 2.558, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação 8 Informática)

TVR N° 1.\)9/'/2006
MSC N° W 6i'9/2006

Rejeita o ato que outorga permissão à
Rádio Pirâmide Musicai Ltda. para explorar
serviço de radiodih..:são sonora em íreqü
ênci:l modulada, na .cidade dt: São João,
t::stado do Pt1laná

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICC):

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria n°

538, de 17 de novembro de 2005, que outorga permis
são à Rádio Pirâmide Musical Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São João, Estado do Paraná

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006. 
Deputada Luiza Erundina, Presidente em exercício.

TVR N° 1.097, DE 2006
(Mensagem nO 679/2006)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional ao ato constante da Portaria n°
538, de 17 de Novembro de 2005, que ou
torga permissão à Ri,DIO PIRÂMIDE MUSI
CAL LTDA. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direitO de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência mo
dulada, no muniClpio de São João, Estado
do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidenie da Repúb:ica sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis
são à Rádio Pirâmide Musical Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/1212006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constata-se qu~ os documentos en
caminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora da outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congresso Nacional, motivo pelo qual somos
pela rejeição do ato do Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que outorga permissão à
Rádio Pirâmide Musicalltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada, na cidade de São João,
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É Rejeitado o ato constante da Portaria

n° 538, de 17 de novembro de 2005. que outorga per
missão à Rádio Pirâmide Musical Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de São João, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislaiivo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Relator.

1Il- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado
Vic Pires Franco, à TVR na 1.097/2006, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. O pare-

_________... ......., --------_...: 4""Ai"';M;I'l' ~~ ..kSQ#44.='1 4' .4 API.t1,,f
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cer do Deputado J lio Semeghini passou a constituir
voto em separado. I

Estiveram pre~entes os Senhores Deputados:
Vic Pires Fran~6 - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu Aicanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nasc~!ento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, J lio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina Nelson 'ornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo S~ntos, Ric~~do Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardoqunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme ~e.'nezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Ra uel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Com ~são, 20 de dezembro de 2006. 
Deputada Luiza Et~ndina,Presidente em exercício.

Vito em Separado

f,
:I - Relatório

De conformid 'de com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° d Árt. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo S~rihor Presidente da República sub
mete à consideraç 0do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposiç Óde Motivos do Senhor Ministro de
Estado das ComuIipaçães, o ato que outorga permis
são à Rádio Pirâm de Musical Uda. para explorar, pelo
prazo de dez anos,l~em direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sd~ora em freqüência modulada.

Atendendo ó disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a ma eria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apr tiação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeito I após a deliberação do Congresso
Nacional.

cumpre-nos~portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formai Ida matéria submetida ao exame
desta Comissão,~os termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Reg~mento Interno.

~
li-Voto

A outorga o Poder Público para a execução
de serviço de ra· i~difusãoé regulada pelo Decreto
n° 52.795, de 31 ~e outubro de 1963, com a reda
ção do Decreto rio 2.108, de 24 de dezembro de
1996. No process'o em questão, a Rádio Pirâmide
Musical Uda. at ndeu aos requisitos da legislação

I

específica e ob, eve a maior pontuação do valor
ponderado, nos, ermos estabelecidos pelo Edital,
tornando-se a •encedora da concorrência para
exploração do s 'rviço de radiodifusão sonora em
freqüência mod. ('ada.

A análise d: ste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, e 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, c nstatamos que foram atendidos todos
os critérios exigi os por este diploma regulamentar.

o ato de outorga obedece aos prinClipios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder ExeGutivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Júlio Semeghini.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Aprova o ato que outorg~1permissão à
Rádio Pirâmide Musical Ltda.lPara explorar
serviço de radiodifusão soneIra em freqü
ência modulada, na cidade de São João,
Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

538, de 17 de novembro de 2005, que outorga permis
são à Rádio Pirâmide Musical Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de ex.clusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São João, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Júlio Semeghini.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.559, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1104/2006
MSC N° 688/2006

Rejeita o ato que renov:a a permissão
outorgada à Rádio Matozinhcl FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freq üência modulada, na cidade deTrês
Rios, Estado do Rio de JanEiiro.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria

n° 2565, de 22 de novembro de 2002, que renova,
a partir de 14 de junho de 1998, a permissão ou
torgada à Rádio Matozinho FM Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
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modulada, na cidade de Três Rios, Estado do Rio
de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

TVR N° 1.104, DE 2006
(Mensagem n° 688/2006)

Renova a permissão outorgada à Rá
dio Matozinho FM ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Três Rios, Estado
do Rio de Janeiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 10do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Matozinho FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto. opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da
emissora na data de apreciação do Ato pelo Congresso
Nacional, motivo pelo qual somos pela rejeição do ato
do Poder Executivo, na forma do Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Matozinho FM ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Três
Rios, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É rejeitado o ato constante da Portaria

n° 2565, de 22 de novembro de 2002, que renova, a
partir de 14 de junho de 1998, a permissão outorgada
à Rádio Matozinho FM Lida. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Reiator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou pela rejeição da TVR n° 1.104/2006, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Julio Seme
ghini, conforme o Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta. O parecer do Deputado Durval Orlato pas
sou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Matozinho FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada.

.;-.,..
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Atendendo a disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a mat' ria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apre iação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso

Nacional. t.:
Cumpre-nos, artanto, opinar sobre os aspectos

técnicos e formais. da matéria submetida ao exame
desta Comissão, no.s termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regi énto Interno.

li-Voto

O processo d .renovação de outorga requerida
pela Rádio Matozin o FM Ltda., executante de serviço
de radiodifusão so ora em freqüência modulada, en
contra-se de acord .com a prática legal e documental
atinente ao proces o renovatório e os documentos jun
tados aos autos in icam a regularidade na execução
dos serviços de ra iodifusão.

Todas as exi ências do Ato Normativo nO 01 , de
1999, desta Comi são, foram atendidas e os docu
mentos juntados a sautos indicam a regularidade na
execução dos ser iços.

O ato de re 6vação de outorga obedece aos
princípios de con titucionalidade, especialmente no
que se refere aos rrtigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende r~ formalidades legais, motivos pe
los quais somos ~ela homologação do ato do Poder
Executivo, na for~a do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresent I"flos.

Sala da Co 'issão, 30 de novembro de 2006.
- Deputado Durv I Orlato.

PROJETO E DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Apr va o ato que renova a permissão
outorgad à Rádio Matozinho FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqürncia modulada, na cidade deTrês
Rios, Est~do do Rio de Janeiro.

O conwess~ Nacional decreta:
Art. 1° E ap ·ovado o ato constante da Portaria

n° 2565, de 22 d novembro de 2002, que renova,
a partir de 14 d junho de 1998, a permissão ou
torgada à Rádio atozinho FM Ltda. para explorar,
pelo prazo de de anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de r diodifusão sonora em freqüência
modulada, na ci ade de Três Rios, Estado do Rio
de Janeiro. .

Art. 2° Est~ decreto legislativo entra em vigor
na data de sua ~lu.blicação.30 de novembro de 2006.
- Deputado Dur,al Orlato.

I

1.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.560, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.111/2006
MSC N° N° 697/2006

Rejeita o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Igrejinha FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusilo sonora em
freqüência modulada, na cid~lde de Igreji
nha, Estado do Rio Grande de) Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria nO

2.277, de 24 de outubro de 2002, que fE3nOVa, a partir
de 5 de setembro de 1998, a permissão outorgada à
Rádio Igrejinha FM Uda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

TVR W 1.111, DE 2006
(Mensagem n° 69712006)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 2.277, de 24 de outubro de 2002, que
renova, a partir de 5 de dezembro de 1998,
a permissão outorgada à R;ãdio Igrejinha
FM Ltda. para explorar, pe~lo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora nm freqüência
modulada· na cidade de Igrejinha, Estado
do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMATICA

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor PresidentE~ da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a perrrissão outorgada à Rádio Igrejinha
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/1212006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constata-se que os documentos encami
nhados pelo Ministério das Comunicações não perrnitem
atestar a regularidade fiscal e judicial da emissora na data
de apreciação do Ato pelo Congresso Nacional, motivo
pelo qual somos pela rejeição do ato do Poder Executivo.
na forma do Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Igrejinha FM ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Igreji
nha, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria n°

2.277, de 24 de outubro de 2002, que renova, a partir
de 5 de setembro de 1998, a permissão outorgada à
Rádio Igrejinha FM Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informatica, em reunião ordinária realizaú3
hoje, opinou pela rejeição da TVR n° 1.111/2006, nos

termos do parecer do Relator, Deputado Julio Seme
ghini, conforme o Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta. O parecer do Deputado José Mendonça
Bezerra passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzíni, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 10 do art. 223, da Constituiçào Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Igrejinha

lO

FM LIda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

li-Voto

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Igrejinha FM Uda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe-
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los quais somos p la homologação do ato do Poder
Executivo, na form do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresenta os.

Sala da Com ssão, 12 de dezembro de 2006.
- Deputado José endonça Bezerra.

I

PROJETO D IDECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006
I • _

Apro a o ato que renova a permlssao
outorgad à Rádio Igrejinha FM Ltda. para
explorar s !-viço de radiodifusão sonora em,

freqüênci Imodulada, na cidade de Igreji-
nha, Esta ~ do Rio Grande do Sul.

O congreSSO~lNaCional decreta:
Art. 1° É apro ado o ato constante da Portaria na

2.277, de 24 de ou ubro de 2002, que renova, a partir
de 5 de setembro· ~e 1998, a permissão outorgada à
Rádio Igrejinha FM pda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem dir ito de exclusividade, serviço de ra-,

diodifusão sonora· In freqüência modulada, na cidade
de Igrejinha, Esta 6 do Rio Grande do Sul.

,

Art. 20 Este ecreto legislativo entra em vigor na
data de sua publi lção.

Sala da Co ~ssão, 12 de dezembro de 2006.
- Deputado José ~endonçaBezerra.

,.

PROJETO ~ DECRETO LEGISLATIVO
12.561, DE 2006

(Da Comis ao de Ciência e Tecnologia,
Com' ~icação e Informática)

'ITR N° 1.119/2006
M~C N° N° 705/2006

RejJi~a o ato que renova a concessão
outorgad I à Rádio Difusão Sul Riogranden
se Ltda.. ara explorar serviço de radiodifu
são son· ~a em onda média, na cidade de
Erechim; Estado do Rio Grande do Sul.

De~acho:ÀComissão de Constituição
e Justiça é de Cidadania (Art. 54, RICO).

Apr eiação: Proposição Sujeita à Apre
ciação d Plenário

I .

O Congress : Nacional decreta:
Art. 1° É re, eitado o ato constante do Decreto

de 8 de agosto d º006, que renova, a partir de 1°de
novembro de 20 3, a concessão outorgada à Rádio
Difusão Sul Riogr ndense Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, .em direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão s 'nora em onda média, na cidade de
Erechim, Estado o Rio Grande do Sul.

Art. 20 Este,decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publ'q~Ção.

,

I
I

I

I

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

TVR N° 1.119, DE 2006
(Mensagem na 705/2006)

Submete à apreciação dI) Congresso
Nacional o ato constante do DElcreto de 8 de
agosto de 2006, que "Renova a concessão
outorgada à Rádio Difusão Sul Riogranden
se Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média" sem direito
de exclusividade, no Municípic) de Erechim,
Estado do Rio Grande do Sul".

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I -- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 10 do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusão
Sul Riograndense Uda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alinea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da
emissora na data de apreciação do Ato pelo Congresso
Nacional, motivo pelo qual somos pela rejeição do ato
do Poder Executivo, na forma do Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusão Sul Riogranden
se Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante do Decreto

de 8 de agosto de 2006, que renova, a partir de 1° de
novembro de 2003, a concessão outorgada à Rádio
Difusão Sul Riograndense Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou pela rejeição da TVR n° 1.119/2006, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Julio Seme
ghini, conforme o Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta. O parecer do Deputado Marcos Abramo
passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusão
Sul Riograndense Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusão Sul Riograndense Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n001, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2006.
- Deputado Marcos Abramo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusão Sul Riogranden
se Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 8 de agosto de 2006, que renova, a partir de 1° de
novembro de 2003, a concessão outorgada à Rádio
Difusão Sul Riograndense Uda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2006.
- Deputado Marcos Abramo.
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DECRETO LEGISLATIVO
N 2.562, DE 2006

(Da Comiss o de Ciência e Tecnologia,
Comuriicação e Informática)

Tvé N° 1.120/2006
MSjc N° W706/2006

Rejei a o ato que renova a concessão
outorgad aRádio Sociedade Cerro Azul
Ltda. para ~plorar serviço de radiodifusão
sonora e pnda média, na cidade de Cerro
Largo, Es ado do Rio Grande do Sul.

Des ~cho: ÀComissão de Constituição
e Justiça ~ ~.'e Cidadania (Art. 54, RICD).

ApreF'iação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Flenário.

O Congress Nacional decreta:, ,

Art. 1° E rejeit 'do o ato constante do Decreto de 8
de agosto de 2006, :que renova, a partir de 1° de maio
de 2004, a conce são outorgada à Rádio Sociedade
Cerro Azul Ltda. p ra explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de ex I~sividade, serviço de radiodifusão
sonora em ondaédia, na cidade de Cerro Largo,
Estado do Rio Gr nde do Sul.

Art. 2° Este ecreto legislativo entra em vigor na
data de sua publi ação.

Sala da Corp!issão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Plr~s Franco, Presidente.

TV~! N° 1.120, DE 2006
(Mer~agemn° 706/2006)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional Oato constante do Decreto de 8 de
agosto~d 2006, que "Renova a concessão
outorga J à Rádio Sociedade Cerro Azul
Ltda., pa ~ explorar serviço de radiodifu
são sonq~aem onda média, sem direito de
exclusivicllade, no Município de Cerro Largo,
Estado d ~ Rio Grande do Sul".

COMISSÃO ,E CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMU I~AÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformo ~de com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° b art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssim ,Senhor Presidente da República
submete à aprecié;lção do Congresso Nacional o ato
que renova a con éssão outorgada à Rádio Sociedade
Cerro Azul Ltda. ára explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de e dlusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda :édia. .
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Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato som'3nte produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea Uh",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/12120013, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da
emissora na data de apreciação do Ato pelo Congresso
Nacional, motivo pelo qual somos pela rejeição do ato
do Poder Executivo, na forma do Decn3to Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Sociedade Cerro Azul
Ltda. para explorar serviço d,~ radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cerro
Largo, Estado do Rio Grand,~do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É rejeitado o ato constante do Decreto de 8

de agosto de 2006, que renova, a partir de 10 de maio
de 2004, a concessão outorgada à Rádio Sociedade
Cerro Azul Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cerro Largo,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou pela rejeição da TVR n° "'.120/2006, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Julio Seme
ghini, conforme o Projeto de Decreto Legislativo que
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apresenta. O parecer do Deputado Sandes Junior pas
sou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente ela República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade
Cerro Azul Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

li-Voto

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execuçào
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios dê constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato ,do Poder

Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2006.
_. Deputado Sandes Junior.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Sociedade Cerro Azul
LIda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cerro
Largo, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 8 de agosto de 2006, que renova, a partir de 1° de
maio de 2004, a concessão outorgada à Rádio So
ciedade Cerro Azul Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Cerro
Largo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2006.
- Deputado Sandes Junior.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.564, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 1130/2006
MSC N° 731/2006

Rejeita o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Uruguaiana LIda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Uruguaiana, Estado
do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É rejeitado o ato constante do Decreto de

8 de agosto de 2006, que renova, a partir de 4 de fe
vereiro de 2004, a concessão outorgada à Televisão
Uruguaiana Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade de Uruguaiana,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

..
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TVR N° 1.130, DE 2006
(Men agem na 731/2006)

Sub ete à apreciação do Congresso
I

Nacional o ato constante do Decreto de 8 de
I

agosto de 2006, que "Renova a concessão
outorgad là Televisão Uruguaiana Ltda.,
para expl· ..ar serviço de radiodifusão de
sons e im gens, sem direito de exclusivi
dade, no 1Jnicípio de Uruguaiana, Estado
do Rio Gr "de do Sul".

COMISSÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNI AçÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformid de com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 10 d ,art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreci ção do Congresso Nacional, o ato
que renova a con essão outorgada à Televisão Uru
guaiana Ltda. para ~xplorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de ex lusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagen :

Atendendo Ódisposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a ma éria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apr ciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeito após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formai i da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Reg rrento Interno.

11 .:.. Voto do Relator

Na reunião r alizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeit ri o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tend sido designàdo este Deputado para
relator do parece vencedor.

A análise d ste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentaç-'o, constata-se que os documentos
encaminhados p .10 Ministério das Comunicações não
permitem atesta a regularidade fiscal e judicial da
emissora na data; e apreciação do Ato pelo Congresso
Nacional, motivo I elo qual somos pela rejeição do ato
do Poder Execuf o, na forma do Decreto Legislativo
que ora apresent mos.

Sala da C missão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Juli ISemeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que renova.a concessão
outorgada à Televisão Uruguaialna LIda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Urugul::liana, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°É rejeitado o ato constante do Decreto de

8 de agosto de 2006, que renova, a partir de 4 de fe
vereiro de 2004, a concessão outorgada à Televisão
Uruguaiana Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade d,~ Uruguaiana,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 20 Este decreto legislativo entlra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Serneghini, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou pela rejeição da TVR na 1.130/2006, nos
termos do parecer do Relator, Depu~ado Julio Seme
ghini, conforme o Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta. O parecer do Deputado Eunicio Oliveira
passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, JorHe Bittar- Vice

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fmet, José Rocha,
Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora RaqUt31 Teixeira e Rom431 Anizio.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

Voto em Separado

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 10 do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo. Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato
que renova a concessão outorgada à Televisão Uru
guaiana Ltda. paraexplorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens.
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Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, urna vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto

O processo de renovação de outorga requerida
pela Televisão Uruguaiana Ltda. encontra-se de acordo
com a prática legal e documental atinente ao proces
so renovatório e os documentos juntados aos autos
indicam a regularidade na execução dos serviços de
radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2006. 
Deputado Eunício Oliveira.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Uruguaiana Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Uruguaiana, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 8 de agosto de 2006, que renova, a partir de 4 de
fevereiro de 2004, a concessão outorgada à Televisão
Uruguaiana Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade de Uruguaiana,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2006. 
Deputado Eunício Oliveira.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 2.565, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1133/2006
MSC N° 751/2006

Rejeita o ato que outorga permissão
à Metropolitana FM de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, nfl cidade de
Ascurra, Estado de Santa Catarina.

.Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria na

71, de 24 de fevereiro de 2006, que outorga permis
são à Metropolitana FM de Comunicação Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Ascurra, Estado de
Santa Catarina.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

TVR N° 1.133, DE 2006
(Mensagem na 751/2006)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 71,
de 24 de fevereiro de 2006, que outorga per
missão à METROPOLITANA FM DE COMU
NICAÇÃO LTDA. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequ
ência modulada no município de Ascurra,
Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1°do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga
permissão à Metropolitana FM de Comunicação Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
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Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da Flepública sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga
permissão à Metropolitana FM de Comunicação Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez qU€~ o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

li-Voto

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a Metropolitana FM de Comunicação
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploraçãlo do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

I
,
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exclusividade, serVi~O de radiodifusão sonora em fre- Projeto de Decreto Legislativo que apmsenta. O pa-
qüência modulada. • recer do Deputado Durval Orlato passou a constituir

Atendendo ao isposto no § 3° do art. 223 da Cons- voto em separado.
tituição, a matéria foi ~nviada ao Poder Legislativo para a Estiveram presentes os Senhores Deputados:
devida apreciação, u Ia vez que o ato somente produzirá Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar - Vice-
efeitos após a delib;ração do Congresso Nacional. Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício 01;-

Cumpre-nos, brtanto, opinar sobre os aspectos veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
técnicos e formais da matéria submetida ao exame Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
desta Comissão, ~b,b termos do inciso 11, alínea "h", Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai-
do art. 32 do Regi~$nto Interno. mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César

I Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
11 ~oto do Relator Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli-

Na reunião r lizada em 20/12/2006, esta Comis- no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.
são decidiu rejeitar dato do Poder Executivo referente Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
a esta TVR, tendo i~o designado este Deputado para - Deputado Vic Pires Franco, Presidente.
relator do parecer ~ncedor.

A análise des éprocesso deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, J 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentaçã :' constata-se que os documentos
encaminhados pel IMinistério das Comunicações não
permitem atestar a ~egularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora 'a outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congress, ilNacional, motivo pelo qual somos
pela rejeição do a .do Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislativ' ique ora apresentamos.

Sala da Co Issão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio :emeghini, Relator.

PROJETO' EDECRETO LEGISLATIVO
I N°, DE 2006

Rej ita o ato que outorga permissão
à Metrop litana FM de Comunicação Ltda.
para exp~rar serviço de radiodifusão so
nora em f eqüência modulada, na cidade de
Ascurra, stado de Santa Catarina.,

I •

O Congress :NaCional decreta:
Art. 1° É rejei ado o ato constante da Portaria n° 71 ,

de 24 de fevereiro é2006, que outorga permissão à Me
tropolitana FM de omunicação Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos sem direito de exclusividade, serviço

I

de radiodifusão s riora em freqüência modulada, na ci-
dade de Ascurra, stado de Santa Catarina.

Art. 2° Este kcreto legislativo entra em vigor na
. I

data de sua publi ação.
Sala da Co' i issão, 20 de dezembro de 2006.

- Deputado Julio Semeghini, Relator.

111 - larecer da Comissão

A Comissã Ide Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e InformátlGa, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o p ~ecer contrário do Relator, Deputado
Julio Semeghini, ITVR n° 1.133/2006, nos termos do
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o ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Saia da Comissão, 30 de novembro de 2006.
- Deputado Durval Orlato.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE :2006

Aprova o ato que outorga permissão
à Metropolitana FM de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de
Ascurra, Estado de Santa Catarina.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

nO 71, de 24 dE' fevereiro de 2006, que outorga per
missão à Metropolitana FM de Comunicação Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de r8diodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Ascurra, Estado de
Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2006.
- Deputado Durval Orlato.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.566, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.137/2006
MSC N'" 755/2006

Rejeita o ato que renova a autorização
outorgada à Governo do Distrito Federal,
por transferência direta, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, em Brasília, Distrito Federal.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria n°

596, de 24 de novembro de 2005, que renova, a partir
de 21 de agosto de 1997, a autorização outorgada ao
Governo do Distrito Federal, por transferência direta,

para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusiviaade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, em Brasília, Distrito Federal.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

TVR N° 1.137, DE 2006
(Mensagem n" 755/2006)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO 596,
de 24 de novembro de 2005, que renova, por
dez anos, a partir de 21 de agosto de 1997, a
autorização outorgada ao Governo do Dis
trito Federal, por transferência direta, para
explorar, sem direito de exclusividade, com
fins exclusivamente educativos, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modu
lada em Brasília, Distrito Federal.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNiCAÇÃO E INFORMÁTiCA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato que renova a autorização outorgada
ao Governo do Distrito Federal, por transferência direta,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão'!;onora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma w.'z que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea 'H',
do art. 32 do Regimento Interno.

\I - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nU 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
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documentação, con ata-se que os documentos encami
nhados pelo Ministé io das Comunicações não permitem
atestar a regularidadfiscal e judicial da entidade na data
de apreciação do A o pelo Congresso Nacional, motivo
pelo qual somos pej rejeição do ato do Poder Executivo,
na forma do Decret !Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Co issão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio ~~.• meghini, Relator.

PROJETO D~ DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejei ao ato que renova a autorização
outorgad ~ Governo do Distrito Federal,
por transf rência direta, para explorar ser
viço de ra iodifusão sonora em freqüência
modulada, fom fins exclusivamente educa
tivos, em rasília, Distrito Federal.

o Congress Nacional decreta:
Art. 1° É rejei àdo o ato constante da Portaria nO

596, de 24 de nov rrbro de 2005, que renova, a partir
de 21 de agosto d :1997, a autorização outorgada ao
Governo do Distri : Federal, por transferência direta,
para explorar, pel jJrazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, ser iço de radiodifusão sonora emfre
qüência modulad ,i com fins exclusivamente educati
vos, em Brasília, istrito Federal.

Art. 2° Esteêcreto legislativo entra em vigor na
data de sua publi ação.

Sala da CO~:iSSãO' 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

I

111- frecer da Comissão

A Comissão ~e Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informát la, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou pela ejeição da TVR n° 1.137/2006, nos
termos do parece ·!do Relator, Deputado Julio Seme
ghini, conforme o frojeto de Decreto Legislativo que
apresenta. O par ?er do Deputado Manoel Salviano
passou a constitu'~ voto em separado.

Estiveram p esentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Fr rico - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu Wicanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Na dimento, Gustavo Fruet, José Rocha,

I

Jovino Cândido, úlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelso IBornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ri ardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduard I!Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, GuilhermeMenezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora R <:tUel Teixeira e Romel Anizio., ,

Sala da c~missão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic "I ilres Franco, Presidente.

I

Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que renova a au
torização outorgada ao Governo do Distrito Federal,
por transferência direta, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência moduliada, com fins
exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° elo art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea Uh",
do art. 32 do Regimento Interno.

li-Voto

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nO 2108, de 24 de
dezembro de 1996.

No processo em questão, a GovE~rno do Distrito
Federal, por transferência direta, atendeu aos requisitos
da legislação específica, inclusive do Ato Normativo n°
01, de 1999, desta Comissão.

O ato de renovação de outorga. obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 ela Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2006.
- Deputado Manoel Salviano.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W, DE 2006

Aprova o ato que renova a autorização
outorgada à Governo do Dilstrito Federal,
por transferência direta, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, em Blrasília, Distrito. Federal.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO,

596, de 24 de novembro de 2005 que renova, a partir
de 21 de agosto de 1997, a autorização outorgada ao
Governo do Distrito Federal, por transferência direta,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos. em Brasília, Distrito Federal.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2006.
- Deputado Manoel Salviano.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 2.567, DE 2006

(Da Comissão de Ciéncia e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 1.139/2006
MSC N° 765/2006

Rejeita o ato que autoriza o Clube de
Mães Nossa Senhora da Conceição da Ci
dade de Itabi a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Itabi, Estado de Sergipe.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria n°

776, de 22 de dezembro de 2003, que autoriza O Clube
de Mães Nossa Senhora da Conceição da Cidade de
Itabi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itabi, Estado de Sergipe.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

TVR W 1.139, DE 2006
(Mensagem n° 765/2006)

Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n° 776, de 22 de dezem
bro de 2003, que outorga autorização ao Clube das
Mães Nossa Senhora da Conceição da Cidade de Itabi
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itabi, Estado de Sergipe.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que autoriza o Clube
de Mães Nossa Senhora da Conceição da Cidade de
Itabi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

" - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora da outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congresso Nacional, motivo pelo qual somos
pela rejeição do ato do Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que autoriza o Clube de
Mães Nossa Senhora da Conceição da Ci
dade de Itabi a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Itabi, Estado de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria n°

776, de 22 de dezembro de 2003, que autoriza o Clube
de Mães Nossa Senhora da Conceição da Cidade de
Itabi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
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de exclusividade, s rviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itabi, Estado de Sergipe.

Art. 2° Este d ereto legislativo entra em vigor na

data de sua PUbliCjÇãO.
Sala da Com ssão, 20 de dezembro de 2006.

- Deputado Julio emeghini, Relator.

11I - P tecer da Comissão

A Comissão d~ ~iência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, em reLhião ordinária realizada hoje, aprovou
o parecer contrário d Relator, Deputado Julio Semeghini,
à NR n° 1.139/2 , nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apr $enta. O parecer do Deputado Van
derlei Assis passou. constituir voto em separado.

Estiveram pr sentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Fra co - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu kanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nas· imento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, J' lio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson: Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ri .. rdo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo G;unha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme . enezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Ra uel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Co: issão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic P res Franco, Presidente.

to em Separado

I - Relatório

De conformi ade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° d art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo S nhor Presidente da República sub
mete à consideraç-o do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposiç o de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comu icações, o ato que autoriza o Clube
de Mães Nossa 'enhora da Conceição da Cidade de
Itabi a executar, p lo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, se iço de radiodifusão comunitária.

Atendendo o disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a m téria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida ap' eciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeit. s após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-no ,portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e forma: s da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Re .imento Interno.

11- Voto

A autorizaç o do Poder Público para a execução
de serviço de rad odifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de19 de fevereiro de 1998. No proces
so em questão, Clube de Mães Nossa Senhora da

Conceição da Cidade de Itabi atendeu aos requisitos
da legislação específica e recebeu autorização para
executar serviço de radiodifusão coml.JnIitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos ar
tigos 220 a 223 da Constituição Federall, e atende às
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Vanderlei Assis.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Aprova o ato que autoriza o Clube de
Mães Nossa Senhora da Conceição da Ci
dade de Itabi a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Itabi, Estado de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante da Portaria n°

776, de 22 de dezembro de 2003, que autoriza o Clube
de Mães Nossa Senhora da Conceição da Cidade de
Itabi a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifus.ão comunitária
na cidade de Itabi, Estado de Sergipe.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Vanderlei Assis.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.568, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.141/2006
MSC W767/2006

Rejeita o ato que autoriza a Associação
Comunitaria Sócio-CulturallVlar Azul a exe
cutar, pelo prazo de dez anc)s, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Estância, Estado
de Sergipe.

Despacho: À Comissào de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Plenário.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria nO

36, de 15 de janeiro de 2004, que autoriza a Associa
ção Comunitária Sócio-Cultural Mar Azul a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Es
tancia, Estado de Sergipe.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

TVR N° 1.141, DE 2006
(Mensagem nO 767/2006)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 36,
de 15 de janeiro de 2004, que outorga au
torização à Associação Comunitária Sócio
Cultural Mar Azul ?ar3 executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Estancia, Estado de Sergipe.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Sócio-Cultural Mar Azul a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea 'H, do
art. 32 do Regimento Interno.

" - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verifica-

da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora da outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congresso Nacional, motivo pelo qual somos
pela rejeição do ato do Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que autoriza a Associação
Comunitária Sócio-Cultural Mar Azul a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Estância, Estado
de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É rejeitado o ato constante da Portaria n°

36, de. 15 de janeiro de 2004, que autoriza a Associa
ção Comunitária Sócio-Cultura! Mar Azul a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Es
tância, Estado de Sergipe.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado Julio
Semeghini, à TVR nO 1.141/2006, nos termos do Pro
jeto de Decreto Legislativo que apresenta. O parecer
do Deputado Eduardo Sciarra passou a constituir voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu Pícanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Candido. Júlio Cesar, Jl1l\o Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro. Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.
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I - Relatório

De conformid de com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° d art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Sehor Presidente da República sub
mete à consideraç ~ do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposiç dde Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comu itações, o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitári Sócio-Cultural Mar Azul a executar,
pelo prazo de dez lhos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodif são comunitária.

Atendendo a ~isposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria f i lenviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação,' ma vez que o ato somente produzirá

I

efeitos após a deli ~ração do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, ~ortanto, opinar sobre os aspectos

técnicos e formai' ida matéria submetida ao exame
desta Comissão, ' 6s termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regi'ento Interno.

11- Voto

A autorizaçã ido Poder Público para a execução
de serviço de radi ifusão comunitária é regulada pela
Lei nO 9.612, de 1 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Ass /:;iação Comunitária Sócio-Cultural
Mar Azul atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica e recebeu a t'orização para executar serviço de
radiodifusão com nitária.

A análise de' t~ processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, d :1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, co ,dtatamos que foram atendidos todos
os critérios exigid ~ por este diploma regulamentar.

a ato de outo ga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, espe (almente no que se refere aos artigos
220 a 223 da Cons ~uição Federal, e atende às formali
dades legais, moti I os pelos quais somos pela homolo
gação do ato do 8 , ~r Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativ ' ~ue ora apresentamos.

Sala da Co: issão, 27 de novembro de 2006.
- Deputado Edua do Sciarra.

I

PROJETO 'E DECRETO LEGISLATIVO
i N°, DE 2006
I

Apr \ta o ato que autoriza a Associa-
ção Com hitária Sócio-Cultural Mar Azul

I I
a execut r, pelo prazo de dez anos, sem
direito d exclusividade, serviço de radio
difusão c munitária na cidade de Estância,
Estado d !Sergipe.

a Congress Nacional decreta:
Art. 1° É apr ~ado o ato constante da Portaria nO

36, de 15 de janei ~ de 2004, que autoriza a Associa-
I

ção Comunitária Sócio-Cultural Mar Azul a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Es
tância, Estado de Sergipe.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2006.
- Deputado Eduardo Sciarra.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 2.569, DE 2006

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.144/2006
MSC N° 770/2006

Rejeita o ato que autori:za a Associa
ção Dois Mil para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico Roque GClnzales a exe
cutar, pelo plI"azo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Roque Gonzales,
Estado do Rio Grande do Sull.

Despaclho: ÀComissão De Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. ti4, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria n°

151, de 30 de março de 2006, que autoriza a Associa
ção Dois Mil para o Desenvolvimento Social, Cultural
e Artístico Roque Gonzales a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Roque Gonzales,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

TVR N° 1.144, DE 2006
Mensagem nO 770/2006

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nO
151, de 30 de março de 2006, que outorga
autorização à Associação Dc)is Mil para o
Desenvolvimento Social, Cul1tural e Artísti
co de Roque Gonzales para ,~xecutar,pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Roque Gonzales, Estado
do Rio Grande do Sul.



04838 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E4 INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com oart. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Dois Mil para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico Roque Gonzales a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
v:ço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora da outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congresso Nacional, motivo pelo qual somos
pela rejeição do ato do Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2006

Rejeita o ato que autoriza a Associa
ção Dois Mil para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico Roque Gonzales a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Roque Gonzales,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria nO

151, de 30 de março de 2006, que autoriza a Associa-

ção Dois Mil para o Desenvolvimento Social, Cultural
e Artístico Roque Gonzales a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Roque Gonzales,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado
Julio Semeghini, à TVR n° 1.144/2006, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. O pare
cer do Deputado Mauricio Rabelo passou a constituir
voto em separado.Estiveram presentes os Senhores
Deputados:

Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar
- Vice-Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eu
nício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet,
José Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Se
meghini, Luiza Erundina, Nelson Bornier, Orlando
Fantazzini, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto
Holanda, César Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo
Sciarra, Fernando Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe
Neto, Luiz Piauhylino, Professora Raquel Teixeira e
Romel Anizio.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

Voto em Separado

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Dois Mil para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico Roque Gonzales a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h", do
art. 32 do Regimento Interno.

!lll!ú.a ....' ...'__4 ,...·--__-_-_- ...u. ...""...""'...,# ...,....-----~~~-...:'~~r4Mj.,i~~~~~1'~t·~,~ i
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11- Voto

A autorizaçã do Poder Público para a execução
de serviço de radio ifusão comunitária é regulada pela
Lei na 9.612, de 19 e fevereiro de 1998. No processo em
questão, a Associa ão Dois Mil para o Desenvolvimento
Social, Cultural e A ístico Roque Gonzales atendeu aos
requisitos da legisla ão específica e recebeu autorização
para executar servi, o de radiodifusão comunitária.

A análise de te processo deve basear-se no Ato
Normativo na 01, d' 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, co statamos que foram atendidos todos
os critérios exigid s por este diploma regulamentar.

O ato de outd ga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, es ,ecialmente no que se refere aos ar
tigos 220 a 223 d Constituição Federal, e atende às
formalidades legai , motivos pelos quais somos pela
homologação do a o do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Co ' issão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Maur(io Rabelo.

PROJETO 'E DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Ap~ 'va o ato que autoriza a Associa
ção Dois : il para o Desenvolvimento Social,
Cultural eArtístico Roque Gonzales a exe
cutar, pe( prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitá' ia na cidade de Roque Gonzales,
Estado d I Rio Grande do Sul.

O Congress Nacional decreta:
Art. 1° Éapr; ado o ato constante da Portaria na

151, de 30 de mar' o de 2006, que autoriza a Associa
ção Dois Mil para ~ Desenvolvimento Social, Cultural
e Artístico Roque onzales a executar, pelo prazo de
dez anos, sem dir: ito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comuni,ária na cidade de Roque Gonzales,
Estado do Rio Gr I lide do Sul.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publid ção.

Sala da Co ' issão, 13 de dezembro de 2006.
- Deputado Maur; 'io Rabelo.

,

PROJETO ,E DECRETO LEGISLATIVO
I ° 2.570, DE 2006

(Da Comis ,ão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

~ R N° 1.151/2006
, SC N° 784/2006

Reje,ta o ato que autoriza a Associação
Radiodif4são Comunitária Mais Esperança
FM a exe lUar, pelo prazo de dez anos, sem

direito de exclusividade, ser\i,iço de radio
difusão comunitária na cidade de Barra de
Guabiraba, Estado de Pernambuco.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. t.4, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria na

119, de 23 de março de 2006, que autoriza a Associa
ção Radiodifusão Comunitária Mais Esperança FM a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Barra de Guabiraba, Estado de Pernambuco.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

TVR N° 1.151, DE 2006
(Mensagem n° 784/2006)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n°
119, de 23 de março de 2006" que outorga
autorização à Associação Fladiodifusão
Comunitária Mais Esperança FM para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de l3arra de Gua
biraba, Estado de Pernambu(:o.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTCIA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1°do art. 223, da Constituilção Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Radiodifusão Comunitária Mais Esperança
FM a executar, pelo prazode dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao dlisposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame



04840 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h", do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/1212006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado es:e Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora da outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congresso Nacional, motivo pelo qual somos
pela rejeição do ato do Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Corniss~lo, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que autoriza a Associação
Radiodifusão Comunitária Mais Esperança
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Barra de
Guabiraba, Estado de Pernambuco.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1(] É rejeitado o ato constante da Portaria n°

119, de 23 de março de 2006, que autoriza a Associa
ção Radiodifusão Comunitária Mais Esperança FM a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Barra de Guabiraba, Estado de Pernambuco.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

\11- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e InformáLca, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado Julio
Semeghini, à TVR n° 1.151/2006, nos termos do Pro
jeto de Decreto Legislativo que apresenta. O parecer
do Deputado Anibal Gomes passou a constituir voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Biltar - Vice

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,

Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira. Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Comissão.. 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Radiodifusão Comunitária Mais Esperança
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da..
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

\1- Voto

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação Radiodifusão Comunitária
Mais Esperança FM atendeu aos requisitos da legis
lação específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunit8ria.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homo10gação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006.
- Deputado Aníbal Gomes.
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PROJETO E DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Apr a o ato que autoriza a Associa
ção Radi difusão Comunitária Mais Espe
rança FM executar, pelo prazo de dez anos,
sem direit de exclusividade, serviço de ra
diodifusãcomunitária na cidade de Barra
de Guabi ba, Estado de Pernambuco.

o Congress , Nacional decreta:
Art. 1° É apro ado o ato constante da Portaria na

119, de 23 de mar o de 2006, que autoriza a Associa
ção Radiodifusão' omunitária Mais Esperança FM a
executar, pelo prazde dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço d radiodifusão comunitária na cidade
de Barra de Guabi aba, Estado de Pernambuco.

Art. 20 Este d ereto legislativo entra em vigor na
data de sua public ção.

Sala da Co issão, 29 de novembro de 2006.
- Deputado Aníb I Gomes.

PROJETO 'E DECRETO LEGISLATIVO
,o 2.571, DE 2006

(Da Comis 'ão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

T R N° 1.157/2006
SC N° 80112006

RejEfta o ato que outorga permissão
ao SISTE ,A ARIZONA DE COMUNICAÇÃO
LTDA. pa a explorar serviço de radiodi
fusão so:ora em freqüência modulada,
na cidad 'de Lago da Pedra, Estado do
Maranhã .

Des ~cho: ÀComissão de Constituição
e Justiça ' de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apr 'ciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do: Plenário

O Congress, Nacional decreta:
Art. 10 É reje ado o ato constante da Portaria na

703, de 29 de de embro de 2005, que outorga per
missão ao SISTE: A ARIZONA DE COMUNICAÇÃO
LTDA. para explor: r, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusivid, de, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência mo ' ulada, na cidade de Lago da Pedra,
Estado do Maranh- o.

I

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publid ção.

Sala da Co I issão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic pj es Franco, Presidente.

Sexta-fE3ira 16 04841

TVR N° 1.157, DE 2006
(Mensagem n° 801/2006)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n°
703, de 29 de dezembro de ~!005, que ou
torga permissão ao SISTEMA ARIZONA DE
COMUNICAÇÃO LTDA., para ,~xplorar,pelo
prazo de dez anos, sem direitto de exclusi
vidade, serviço de radiodifusiio sonora em
frequência modulada no município de Lago
da Pedra, Estado do Maranh~io.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão ao SISTEMA ARIZONA DE COMUNICAÇÃO
LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3 0 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que' o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/1212006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constata-se que os documentos
encaminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora da outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congresso Nacional, motivo pE~lo qual somos
pela rejeição do ato do Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

- ----------
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que outorga permiss~o

ao SISTEMA ARIZONA DE COMUNICAÇAO
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Lago da Pedra, Estado do Maranhão.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria nO

703 de 29 de dezembro de 2005, que outorga per
mis~ão ao SISTEMA ARIZONA DE COMUNICAÇÃO
LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Lago da Pedra,
Estado do Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Julio Semeghini, Relator.

1/1- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado Julio
Semeghini, à TVR nO 1.157/2006, nos termos do Pro
jeto de Decreto Legislativo que apresenta. O parecer
do Deputado Marcos Abramo passou a constituir voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Sittar - Vice

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Sciarra, Fernando
Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Comissão, 20 de deiembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223. da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão ao SISTEMA ARIZONA DE COMUNICAÇÃO
LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-

reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto
nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
do Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, o SISTEMA ARIZONA DE CO
MUNICAÇÃO LTDA. atendeu aos requisitos da legis
lação específica e obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tor
nando-se a vencedora da concorrência para explora
ção do serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2006. 
Deputado Marcos Abramo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Aprova o ato que outorga permiss~o

ao SISTEMA ARIZONA DE COMUNICAÇAO
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Lago da Pedra, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

nO 703 de 29 de dezembro de 2005, que outorga per
missã~ ao SISTEMA ARIZONA DE COMUNICAÇÃO
LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Lago da Pedra,
Estado do Maranhão.
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Art. 20 Este d ereto legislativo entra em vigor na
data de sua public ção.

Sala da Co issão, 7 de dezembro de 2006. 
Deputado Marcos Abramo, Relator.

PROJETO E DECRETO LEGISLATIVO
° 2.572, DE 2006

(Da Comiss-o de Ciência e Tecnologia,
Comu icação e Informática)

T R N° 1.159/2006
. SC N° 803/2006

Reje a o ato que autoriza a Associação
São Bene . ito de Sales a executar, pelo prazo
de dez an' s, sem direito de exclusividade,
serviço d'radiodifusão comunitária na ci
dade de ales, Estado de São Paulo.

Des acho: À Comissão de Constituição
e Justiça de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apr .ciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do: .Ienário

O Congress Nacional decreta:
Art. 10 Érejeit do o ato constante da Portaria n° 222,

de 28 de abril de 2: 04, que autoriza a Associação São
Benedito de Sales: executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de excl' sividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidad· de Sales, Estado de São Paulo.

I •

Art. 2° Este d ereto legislativo entra em vigor na
data de sua public ção.

Sala da Co: issão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic PI es Franco, Presidente.

TV iN° 1.159, DE 2006
(Me sagem nO 803/2006)

Sub .ete à apreciação do Congresso
Nacional 'ato constante da Portaria n° 222,
de 28 de . bril de 2004, que outorga autori
zação à A sociação São Benedito de Sales
para exe~tar,pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão c ' .nunitária no município de Sales,
Estado d I São Paulo.

COMISSÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUM AÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformi ade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° d ' art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo S 'nhor Presidente da República sub
mete à considera ão do Congresso Nacional, acom
panhado da Expo ição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das C municações, o ato que autoriza a

Associação São Benedito de Sales a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Lelgislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/12/2006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constata-se que os documentos en
caminhados pelo Ministério das Comunicações não
permitem atestar a regularidade fiscal e judicial da en
tidade vencedora da outorga na data de apreciação do
Ato pelo Congresso Nacional, motivo pelo qual somos
pela rejeição do ato do Poder Executivo, na forma do
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Jorge Bi11ar, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W, DE 2006

Rejeita o ato que autoriza a Associação
São Benedito de Sales a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Sales, Estado de Sãc) Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria

n° 222, de 28 de abril de 2004, que autoriza a Asso
ciação São Benedito de Sales a execu1lar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Sales, Estado
de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Jorge Bittar, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado
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Jorge Bittar, à TVR n° 1.159/2006, nos termos do Pro"
jeto de Decreto Legislativo que apresenta. O parecer
do Deputado Sandes Junior passou a constituir voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar - Vice

Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eunício Oli
veira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet, José Rocha,
Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiza
Erundina, Nelson Bornier, Orlando Fantazzini, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto Holanda, César
Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo Scíarra, Fernando
Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe Neto, Luiz Piauhyli
no, Professora Raquel Teixeira e Romel Anizio.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Presidente.

Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação São Benedito de Sales a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação São Benedito de
Sales atendeu aos requisitos da legislação específica
e recebeu autorização para executar serviço de radio
difusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende

às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2006.
- Deputado Sandes Júnior.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W,DE2006

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção São Benedito de Sales a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sales, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Eaprovado o ato constante da Portaria

n° 222, de 28 de abril de 2004, que autoriza a Asso
ciação São Benedito de Sales a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitória na cidade de Sales, Estado
de São Paulo.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2006.
- Deputado Sandes Júnior.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1, DE 2007

(Do Sr. Sarney Filho)
Ofício n°sS/2007 - CN

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
adoção de medidas, por parte do Congresso
Nacional, objetivando a redução das emis
sões dos gases responsáveis pelo efeito
estufa e a economia de energia.

Despacho: Às Comissões de: Minas e
Energia; Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; e Constituição e Justiça e de Ci
dadania (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário

Art. 10 Este Decreto Legislativo estabelece a
obrigatoriedade da adoção de medidas, por parte do
Congresso Nacional, objetivando a redução das emis
sões dos gases responsáveis pelo efeito estufa, bem
como a adoção de providências que propiciem a eco
nomia de energia.

Parágrafo único. Para o cumprimento do esta
belecido no caput, devem ser instituídos programas
de pesquisa, educação, monitoramento e fiscalização
para a redução em curto prazo, das emissões de que
trata este Decreto.
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Art. 2° O Con resso Nacional deve providenciar,
no prazo máximo e S anos, após a publicação des
te Decreto. a subs ituição de todos os veículos movi
dos somente à ga olina, por veículos bicombustíveis
à álcool e gasolin ,ou outros combustíveis naturais
alternativos.

Art. 3° Nas li itações e contratos a serem reali
zados pelo Congr sso Nacional, deve ser considera
do como critério d seleção, os produtos e serviços
ambiental e social ente sustentáveis.

Parágrafo ún·co. No processo seletivo para as
novas edificações, terá prioridade os projetos que pri
vilegiem a luminos dade natural.

Art. 4° O Co .gresso Nacional deve utilizar equi
pamentos e prod os que propiciem a economia de
energia e água, n s suas dependências, bem como
implantar program 5 voltados a reutilização e recicla
gem de materiais..

Art. 5° Este D 'ereto Legislativo entra em vigor na
data de sua public ção.

Justificação

Com o avan .o do processo desenvolvimentista,
a princípio visand. atender as necessidades do cres
cimento populacio ai com o aumento na produção de
alimentos, bem co o do desenvolvimento tecnológico
e industrial para a rodução de bens de consumo, sem
grandes preocupa ões ambientais, o tênue equilíbrio
existente entre o c escimento e os diversos ecossiste
mas, que garantia não ocorrência de grandes oscila
ções climáticas, c eçou a ser rompido, notadamente
nos últimos 200 a os.

Esses mode os de crescimento econômico, de
acordo com estud s recentes, foram associados em
estreitas correlaç .es, a um processo de dilapidação
dos recursos ambi ntais, caracterizado pelo aumento
dos impactos am ientais, mudanças na matriz ener
gética, com um a mento da pressão, notadamente,
sobre os recursos florestais.

Estudos des 'nvolvidos no âmbito do IPCC -Inter
governamental Pai elon Climate Change, demonstram
claramente, que as mudanças na matriz energética, tem
resultado em signi icativos aumentos das emissões de
vários gases, dent e os quais destacamos:

- Dióxido de' Carbono - CO
2

. No período pré-in
dustrial, de acordq com análises efetuadas na camada
de gelo polar, a c. ncentração de dióxido de carbono
na atmosfera terr 'stre estava em torno de 280 ppmv

I

(partes por milhã~ em volume). No final da década de
50, esta concentr ção já era de cerca de 315 ppmv e
em meados da d ;cada de 80, subiu para 343 ppmv.
Atualmente, a co' centração de dióxido de carbono
atinge aos preocu' ~ntes 365 ppmv, na atmosfera ter-

restre, oriundos da queima de combustíveis fósseis;
do desmatamento; das queimadas, e cios processos
produtivos.

- Metano - CH
4

• Nos últimos 200 anos, a concen
tração desse gás na atmosfera, praticamente dobrou,
oriunda de fontes relacionadas a atividade humana.

Outros gases, tais como os óxidos nitrosos, tam
bém apresentaram aumentos significativos de concen
tração na atmosfera, em função da delnitrificação do
solo, práticas agrícolas e combustão de combustíveis
fósseis e biomassa.

O aumento da concentração desse!s gases na at
mosfera, propicia o chamado "efeito estufa", haja vista
a absorção e reenvio para o Planeta de uma parcela
considerável da radiação infravermelha emitida pela
superfície terrestre, o que, na prática, tem levado a um
aumento gradativo da temperatura média da Terra, hoje
em torno de 1SoC, ocasionando o chamado "aqueci
mento global", com conseqüências desastrosas para
o equilíbrio dos ecossistemas terrestres.

Esse quadro, extremamente desfavorável, de
mandou uma série de esforços que culminou com a
ratificação do Protocolo de Kyoto, por parte da Rússia,
em 16 de novembro de 2004, o que possibilitou a sua
entrada em vigor em fevereiro de200S.

Tais esforços, iniciados na década de 80, do sé
culo passado, e intensificados a partir da realização
da RIO - 92, no sentido de se promover o desenvolvi
mento econômico, de forma sustentável, protegendo
o meio ambiente e evitando o aquecimento global, em
estreita consonância com as recomendações emana
das pela Agenda 21, se iniciaram em 1.985, com a
celebração entre os Estados Partes, da Convenção
de Viena Para a Proteção da Camada de Ozônio. Em
1.987, tivemos a celebração do Protocolo de Montre
al Sobre as Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio. Culminando em 1.992, com a Convenção
Quadro Sobre Mudanças do Clima.

Finalmente, em 1.997, se deu a celebração do
Protocolo de Kyoto, que de certa forma, aglutinou to
dos os objetivos das Convenções anteriores, com a
otimização dos esforços e de medidas no sentido de
reduzir a emissão de gás carbônico e outras substân
cias depletivas à Camada de Ozônio.

O Protocolo de Kyoto, estabelece, primordialmen
te, que os países mais ricos e signatários do documento
devam reduzir suas emissões de gases responsáveis
pelo efeito estufa, em 5,2% até 2.012, com relação ao
que era emitido em 1990. Das mais dle 120 nações
que já ratificaram o Protocolo, as consideradas mais
industrializadas foram obrigadas a reduzir suas emis
sões. As mesmas, em torno de 41 nações, constituem
o Anexo I do Protocolo.
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Todavia, o atual quadro preocupante que assola
o nosso País, demonstrando o aumento da ocorrência
de inundaçôes, secas e de fenômenos, outrora raros,
como o furacão "Catarina" que atingiu a costa sul do
Brasil, como principais conseqüências do aumento das
contribuições do País, em função do aumento dos índi
ces de desmatamento e queimadas, notadamente na
Amazônia brasileira, e do aumento da queima de com
bustíveis fósseis, imputam, a tomada de providências
imediatas quanto a esta importante questão.

Historicamente, o quadro de evolução do pro
cesso de desmatamento na Amazônia é preocupante,
uma vez que em 2000-2001, foram registrados 18.165
km2 em desmatamento; em 2001-2002, tivemos 23.260
km2 ; em 2002-2003, tivemos 23.760 km2 (após recen
te correção o INPE divulgou como real o índice de
24.597 km2) e, em 2003-2004, astronômicos 26.130
km2 , mostrando um incremento de aproximadamente
6% em relação a 2002-2003. Oficialmente, o índice
corrigido e anunciado pelo INPE, atingiu o total de
27.200 Km2, para 2003-2004. Convém ainda regis
trar, que os índices de queimadas na região também
aumentaram de forma proporcional ao aumento do
desmatamento.

A forte seca que atingiu a região Amazônica, no
segundo semestre de 2005, imputou para a popula
ção local condições extremamente adversas para a
sua sobrevivência, onde foram registrados os níveis
de água mais baixos nos últimos 60 anos,

A visão foi deprimente: barcos encalhados, mi
lhões de peixes mortos e em estado de decomposição,
consolidando um panorama de isolamento e desola
ção, agravado pela fome, pela miséria, e ainda com
risco de doenças e sede para àquelas 30 mil famílias
afetadas.

O momento nos obriga a uma reflexão e a uma
incansável busca das causas que levaram a esta de
gradante situação.

Pesquisadores do SIPAM, do INPE, da USP e de
Organizações Não Govemamentais-ONGs, remeteram
o problema ao aquecimento das águas do Atlântico
Norte, em conseqüência do aquecimento global, e
em função do aumento das taxas de desmatamento e
das queimadas. Assim teríamos duas áreas de aque
cimento. Na região da Bacia Norte, com a formação
de furacões, e na região subtropical, nas proximidades
da costa sul e sudeste do Brasil, com a conseqüente
formação de chuvas sobre o oceano, inibindo a for
mação de nuvens na região Amazônica, inclusive em
função da inversão das correntes de ar, notadamente,
os ventos alísios.

Com o aumento dos índices de desmatamento e
de queimadas, temos a formação de um círculo vicioso,

uma vez que a degradação que ora assola a Amazônia
brasileira, leva a uma diminuição da formação de nuvens
de chuva, na região, tornando as florestas mais secas,
o que, por sua vez, ficam cada vez mais suscetíveis
ao aumento das queimadas, e conseqüentemente, das
contribuições para o aquecimento global.

Em dezembro de 2004, o nosso País já era o respon
sável por cerca de 3%, em termos globais, das emis~ões

de gases responsáveis pelo efeito estufa, demandando,
ao lado de ações voltadas ao controle e conseqüente
diminuição dos índices de desmatamento e queimadas,
o estabelecimento de metas de redução apesar da sua
não inclusão no Anexo I, do Protocolo de Kyoto.

Adicionalmente informo que, de acordo com dados
publicados em outubro de 2006, no "Relatório Stern",
encomendado pelo Governo Inglês, e coordenado pelo
ex-economista-chefe do Banco Mundial, Nicholas Stern,
"os gastos para estabilizar as emissões dos gases
responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera seriam
equivalentes a 1% do PIS (Produto Interno Bruto) mun
dial, até 2050, demonstrando, nitidamente, que é mais
vantajoso para o Planeta, combater do que ignorar as
causas da mudanças climáticas globais.

Por todo o exposto, entendo que a obrigatoriedade
para o Congresso Nacionq.l, de adoção de medidas vol
tadas à economia de combustível; ao incentivo do uso
de combustíveis mais limpos; a economia de energia
e água (aquisição de aparelhos, lâmpadas mais eco
nômicas, sensores, termostatos, etc.); ao incentivo a
reutilização e a reciclagem de materiais, assim corno,
a obrigatoriedade de se considerar nas licitações e
contratos como critério de seleção, os produtos e ser
viços ambiental e socialmente sustentáveis, poderá,
indubitavelmente, contribuir para o equacionamento
do problema referente às mudanças climáticas, além
de dar um efeito didático muito importante, objetivan
do uma tomada de consciência da população corno
um todo

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 2007. - Depu
tado Sarney Filho, PV/MA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W2, DE 2007

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Dispõe sobre a criação de programa
para neutralizar as emissões de carbono
gerado pela Câmara dos Deputados.

Despacho: Apense-se À(Ao) Pdc
1/2007.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - O C ngresso Nacional criará Programa

Carbono Neutro p ra a neutralização total ou parcial
das emissões de arbono geradas em todas as suas
dependências.

Art. 2° - O C ngresso Nacional, no prazo de seis
meses, concluirá seu inventário de emissões de di
óxido de carbono. . aportará recursos para projetos
que visam a cons rvar biomas nacionais, já existen
tes na Mata Atlânt ca, Floresta Amazônica e no Cer
rado, como uma f rma de compensar as emissões
de carbono gerad s em suas dependências político
administrativas.

Art. 3° - Ser' criada uma Comissão Especial,
com a participaçã do grupo ECO-Câmara, de caráter
permanente, para implantação e o acompanhamen
to do referido pro ~ama no Congresso Nacional.

Art. 4° - A C' missão Especial, com o auxílio de
instituições técnic· s públicas e privadas, emitirá pare
cer sobre as emis oes de carbono referentes a cada

, '

Comissões Permaente e Especiais, Plenários e de-
mais departament ? administrativos.

Art. 5° - O C ngresso Nacional destinará, anu
almente, recursos para a implantação do programa
previsto neste De reto.

Art. 6° - O D partamento de Transportes do Con
gresso Nacional vi oilizará formas de reduzir a emissão
de Gases de Efeit' !Estufa (GEE), entre as quais:

I - 8; i novas aquisições de veículos le
ves utilizaão motores "flex fuel" e obrigatoria
mente de érão utilizar fontes renováveis de
combustív :js;

II - d :veículos semi-leves e pesados de
motores a iesel, deverão utilizar em sua com
posição o' ~odiesel, de acordo com as normas
estabeleci as pelas Agência Nacional do Pe
tróleo, Gá' INatural e Biocombustíveis - ANP.

Parágrafo ú I i:co - as empresas que prestam
serviços para o q :ngresso Nacional ficarão obriga
das a usar veículd :que utilizam fontes renováveis de
combustíveis.

Art. T - Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu licação.

Justificação

O recente rei tório do Painellntergovernamental
sobre Mudanças limática (IPCC) apresentou dados
alarmantes quant ao cenário ambiental mundial. O
aquecimento glob I foi o ponto central dos estudos e
das discussões. D acordo as estimativas feitas sobre
a utilização global qe energia e mudanças no uso do

solo para os próximos anos, haverá um aumento das
emissões e conseqüente aumento da concentração
de Gazes de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, em
decorrência do uso de combustíveis fósseis, carvão
e outros agentes poluidores. Os cenários energéticos
desenvolvidos pelo IPCC prevêem que, se não forem
adotadas medidas que contribuam para a redução de
emissão de GEE, as emissões globais de C02 para
a atmosfera irão aumentar de 7,4 GtC/ano (7,4 x 109
toneladas de carbono por ano) em 1997 para aproxi
madamente 26 GtC/ano em 2100.

Por causa do crescimento exacerbado e descon
trolado, a humanidade tem ceifado resultados nefas
tos, como chuva ácida, aquecimento global, desgelo
das calotas polares, aumento do nível dos oceanos,
buracos na camada de ozônio, florestas destruídas,
espécies em perigo de extinção, solo arável perdido,
bem como à saúde humana.

Em reconhecimento a este problema, a implan
tação desse programa nas dependências administra
tivas do Congresso Nacional é um reconhecimento
da responsabilidade que o Poder Legislativo tem para
com o meio ambiente. Sabemos que é necessário e
fundamental a participação de todos na preservação
do nosso planeta Terra.

Sala de Sessões, 6 de fevereiro de 2007. - Depu
tado Antonio Carlos Mendes Thame.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3, DE 2007

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.079/2006
MSC N° 635/2006

Rejeita o ato que autori2:a ao Instituto
de Desenvolvimento Social Educacional
Cultural e Comunitário de Or:atórios a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Oratórios, Estado
de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e dE! Cidadania (Ar!. E;4, RICD).

Apreciação: Proposiçã.o Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR).

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria n°

54, de 16 de janeiro de 2004, que autoriza ao Instituto
de Desenvolvimento Social Educacional Cultural e Co
munitário de Oratórios a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
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fusão comunitária na cidade de Oratórios, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006. 
Deputada Luiza Erundina, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi

nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente d3 República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a

Instituto de Desenvolvimento Social Educacional Cul
tural e Comunitário de Oratórios a executar, pelo prazo

de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Na reunião realizada em 20/1212006, esta Comis
são decidiu rejeitar o ato do Poder Executivo referente
a esta TVR, tendo sido designado este Deputado para
relator do parecer vencedor.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 01, de 1999, desta Comissão.
Verificada a documentação, constata-se que os
documentos encaminhados pelo Ministério das Co
municações não permitem atestar a regularidade
fiscal e judicial da entidade 'Jencedora da outorga
na data de apreciação do Ato pelo Congresso Na
cional, motivo pelo qual somos pela rejeição do ato
do Poder Executivo, na forma do Decreto Legisla
tivo que ora apresentamos.

Sala da Comissão 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Rejeita o ato que autoriza ao Instituto
de Desenvolvimento Social Educacional,
Cultural e Comunitário de Oratórios a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Oratórios, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É rejeitado o ato constante da Portaria n°

54, de 16 de janeiro de 2004, que autoriza o Instituto
de Desenvolvimento Social Educacional, Cultural e
Comunitário de Oratórios a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Oratórios, Estado
de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006.
- Deputado Vic Pires Franco, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o parecer contrário do Relator, Deputado Vic
Pires Franco, à -:VR n° 1.079/2006, nos termos do Pro
jeto de Decreto Legislativo que apresenta. O parecer
do Deputado Ricardo Barros passou a constituir voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vic Pires Franco - Presidente, Jorge Bittar

- Vice-Presidente, Badu Picanço, Carlos Nader, Eu
nício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gustavo Fruet,
José Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Julio Se~

meghini, Luiza Erundina, Nelson Bornier, Orlando
Farlazzini, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Ariosto
Holanda, César Bandeira, Eduardo Cunha, Eduardo
Sciarra, Fernando Ferro, Guilherme Menezes, Lobbe
hleto, Luiz Piauhylino, Professora Raquel Teixeira e
Rome! Anizio.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2006. 
Deputada Luiza Erundina, Presidente em exercício.

Voto em Separado

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso

.,.:.~~~.,-'--------_"I'I'ii.-....""i.l'Ilf...i''1'''rjjj...----'--...•..-~---- ......__-----~,...~ ......""r~,.,1lIII.'""WIlII"""""!'II'!1''''"!I'fTI'!''"""'l""71"'11,11r-1~_@\d_----_.'1'
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Nacional, acomp nhado da Exposição de Motivos
do Senhor Minist o de Estado das Comunicações,
o ato que autoriz ao Instituto de Desenvolvimen
to Social Educacional Cultural e Comunitário de
Oratórios a execu ar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusiidade, serviço de radiodifusão
comunitária.

Atendendo a disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a mat 'ria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apr .ciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeito após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos) portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formai pa matéria submetida ao exame
desta Comissão, os termos do inciso li, alínea "h",
do art. 32 do Regi: 'ento Interno.

li-Voto

A autorizaçã do Poder Público para a execu-
,

ção de serviço de, radiodifusão comunitária é regula-
da pela Lei na 9.6' 2, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em ques - o, ao Instituto de Desenvolvimento
Social Educacion I Cultural e Comunitário de Orató
rios atendeu aos r; quisitos da legislação específica e
recebeu autorizaç' o para executar serviço de radio
difusão comunitári .

A análise diste processo deve basear-se no
Ato Normativo na! 1, de 1999, desta Comissão. Ve
rificada a docum, ntação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo
ma regulamentar.

O ato de outd ga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, e~ ecialmente no que se refere aos
artigos 220 a 2231 da Constituição Federal, e atende
às formalidades I gais, motivos pelos quais somos
pela homologaçã , do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto dei Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Co ' issão, 5 de dlezembro de 2006. 
Deputado Ricard. Barros

PROJETO E DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2006

Apf ,va o ato que autoriza ao Institu
to de Des nvolvimento Social Educacional

I

Cultural Comunitário de Oratórios a exe-
I

cutar, pel prazo de dez anos, sem direito
de exclu Iividade, serviço de radiodifusão
comunitá: ia na cidade de Oratórios, Estado
de MinaslGerais.

O Conwesso Nacional decreta:
Art. 1°Eaprovado o ato constante da Portaria na 54,

de 16 de janeiro de 2004, que autoriza ao Ilnstituto de De
senvolvimento Social Educacional Cuttural e Comunitário
de Oratórios a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Oratórios, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2006. 
Deputado Ricardo Barros.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 5, DE 2007

(Do Sr. Miro Teixeira)

Susta os efeitos da Res1olução CNSP
na 151, de 28 de novembro de :2006, do Con
selho Nacional de Seguros Privados, que
"dispõe sobre as condições t:arifárias e so
bre disposições transitórias necessárias à
operação do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automo
tores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a
Pessoas Transportadas ou não - Seguro
DPVAT".

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. 1.° Ficam sustados os efeitos da Resolução

CNSP N° 151 , de 28 de novembro de 2006, do Conse
lho Nacional de Seguros Privados, que "dispõe sobre
as condições tarifárias e sobre disposiçôes transitórias
necessárias à operação do Seguro Obrigatório de Da
nos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transpor
tadas ou não - Seguro DPVAT".

Art. 2° O Poder Executivo adotará as providên
cias necessárias ao cumprimento deste Decreto Le
gislativo.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

O Conselho Nacional de Seguros Privados editou
a Resolução CSNP N° 151, de 2006, que fixou os prê
mios tarifários, por categorias, do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automo
tores de Via Terrestre, ou por sua Carlga, a Pessoas
Transportadas ou não - Seguro DPVAT, nos seguintes
valores, como consta de seu art. 20

:
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Calee :J'oria PrerrLio TariTário (R..$)
I 84.55

2 84.55
:; 479.5 I
4 2RR,Rl
C) 183,84-
10 93.79

A seguir será demonstrado que referida resolu
ção, ao estabelecer exorbitante aumento do prêmio do
Seguro DPVAT, extrapolou a competência regulamentar
do Poder Executivo, podendo ser sustada via Decreto
Legislativo do Congresso Nacional, com fundamento
no art. 49, V, da Constituição da República:

"Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:

v - sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites de delegação legislativa;".

Em princípio, se o ato do Poder Executivo limita
se a regulamentar o que a lei disciplina, não há exorbi
tância e estarão atendidos os princípios da separação
dos poderes e da legalidade.

Assim, a Resolução em causa estaria, à primei
ra vista, fundamentada no art. 12 da Lei na 6.194, de
19 de dezembro de 1974, que "dispõe sobre Seguro
Obrigatório de Danos Pessoas causados por veículos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pes
soas transportadas ou não", verbis:

"Art. 12. O Conselho Nacional de Seguros
Privados expedirá normas disciplinadoras e
tarifas que atendam ao disposto nesta lei",

Ocorre que a análise da exorbitância do poder
regulamentar, a que se refere o art. 49, V, da Constitui
ção da República, não se resume ao aspecto formal.
O Poder Executivo também exorbita quando, embora
pratique ato dentro de sua esfera de competência, viola
princípios fundamentais e contraria garantias individu
ais do cidadão. Nesse sentido, o seguinte acórdão do
Supremo Tribunal Federal é revelador:

"A Reserva de lei em sentido formal qualifica-se
como instrumento constitucional de preservação da
integridade de direitos e garantias fundamentais.

O princípio da reserva de lei atua como expres
siva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja
competência regulamentar, por tal razão, não se re
veste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita
restringir direitos ou criar obrigações.

Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações
ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio

constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação
material da lei em sentido formal.

O abuso de poder regulamentar, especialmente
nos casos em que o Estado atua "contra legem" ou
"praeter legem", não só expõe o ato transgressor ao
controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a
gravidade desse comportamento governamental, o
exercício, pelo Congresso Nacional, da competência
extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da
Constituição da República e que lhe permite "sustar os
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do
poder regulamentar (...)". Doutrina. Precedentes. (RE
318.873-AgR/SC, ReI. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
Plausibilidade jurídica da impugnação à validade cons
titucional da Instrução Normativa STN na 01/2005." (AC
- AgR-QO 1033 j DF - DISTRITO FEDERAL - QUES
TÃO DE ORDEM NOAG.REG. NA AÇÃO CAUTELAR
- Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento:
25/05/2006 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publica
ção - DJ 16-06-2006 PP-00004 - EMENT VOL-02237
01 PP-00021)

Em seu voto, o Ministro CELSO DE MELLO ex
põe percuciente análise das limitações à função re
gulamentar do Poder Executivo, a qual, segundo essa
ótica, deve ser posta em contraste com os direitos e
garantias fundamentais:

"Demais disso, cumpre reconhecer que a impo
sição estatal de restrições de ordem jurídica, quer se
concretize na esfera judicial, quer se efetive no âmbito
estritamente administrativo, para legitimar-se em face
do ordenamento constitucional, supõe o efetivo res
peito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do
'due process of law', assegurada à generalidade das
pessoas pela Constituição da República (art. 5°, L1V),
eis que o Estado, em tema de limitação de direitos, não
pode exercer a sua autoridade de maneira arbitrária.

Cumpre ter presente, bem por isso, que o Estado,
em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer pes
soa, física oujurídica, não pode exercer a sua autorida
de de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando,
no exercício de sua atividade, o postulado da plenitu
de de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade
ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder
Público - de que resultem, como no caso, conseqüên
cias gravosas no plano dos direitos e garantias (mesmo

: .....
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aqueles titularizad. s por pessoas estatais) - exige a
fiel observância d princípio constitucional do devido
processo legal (C art. 5°, LV).

A jurisprudên ia dos Tribunais, notadamente a do
Supremo Tribunal ;ederal, tem reafirmado a essencia
lidade desse princ, pio, nele reconhecendo uma insu
primível garantia, :ue, instituída em favor de qualquer
pessoa ou entidad I (pública ou privada), rege e condi
ciona o exercício, R lo Poder Público, de sua atividade,
ainda que em sed· materialmente administrativa, sob
pena de nulidade Ia própria medida restritiva de direi
tos, revestida, ou :ão, de caráter punitivo (...).

'Restrição de direitos e garantia do 'Due Process
of Law Law'. (...) :

A jurisprudê cia do Supremo Tribunal Federal
tem reafirmado a .ssencialidade desse princípio, nele
reconhecendo urn •insuprimívell garantia, que, insti
tuída em favor de I ualquer pessoa ou entidade, rege
e condiciona o ex rcício, pelo Poder Público, de sua
atividade, ainda q I J em sede materialmente adminis-

I

trativa, sob pena· enulidade do próprio ato punitivo
ou da medida rest itiva de direitos. (...),

Esse entendi :ento - que valoriza a perspectiva
constitucional queldeve orientar o exame do tema em
causa - tem o be eplácito de autorizado magistério
doutrinário (...). N 6 se pode perder de perspectiva,
portanto, conside ada a essencialidade da garantia
constitucional da ! lenitude de defesa e do contraditó
rio, que a Constit ição da República estabelece, em
seu art. 5°, inciso, :L1V e LV, que ninguém pode ser
privado de sua li!:> rdade, de seus bens ou de seus
direitos sem o de Ido processo legal, notadamente
naqueles casos ~ : que se viabilize a possibilidade
de imposição, a d tlerminada pessoa ou entidade, de
sanções ou de mel idas gravosas consubstanciadoras
de limitação de di 'itos. (...)".

O princípio d :proporcionalidade, implícito na or
dem constitucional ~m vigor, é visto como faceta do due
process of law em Jntido material (art. 5°, L1V, da Cons
tituição), como co sta do seguinte julgado do STF:

"No tocante o"caput" do já referido artigo 33 da
mesma Medida Pr ~isória e reedições sucessivas, bas
ta, para considera i ~elevante a fundamentação jurídica
do pedido, a alega; ~o de ofensa ao princípio constitu
cional do devido pr cesso legal em sentido material (art.
5°, L1V, da Constit ição) por violação da razoabilidade
e da proporcional! :ade em que se traduz esse prin
cípio constitucion Ir (ADI-MC 1922/ DF - DISTRITO
FEDERAL -- MEDIOA CAUTELA,R NA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min.
MOREIRA ALVE~...1. Julgamento: 06/10/1999 - Órgão

I

Julgador: Tribunal IPleno Publicação - DJ 24-11-2000
PP-00089 - EME, T VOL-0201 ~-\-01 PP-00032)

,

Portanto, tendo havido, no ato regulamentar ques
tionado, violação ao princípio da proporcionalidade,
o devido processo legal objetivo foi desrespeitado e
ocorreu, em conclusão, a exorbitância do poder re
gulamentar.

Em outro acórdão, o STF decidiu que o Poder PÚ
blico não pode agir imoderada e abusivamente mesmo
quando edita Lei em sentido estrito, sob pena de in
constitucionalidade. Se nem sequer a Lei propriamente
dita pode ofender o princípio da razoabilidade, muito
menos o ato regulamentar ou infralegal pode fazê-lo. A
seguir, parte da ementa do acórdão cujos fundamentos
são inteiramente aplicáveis à espécie v~rtente:

"TRIBUTAÇÃO E OFENSA AO PRINCípIO DA
PROPORCIONALIDADE. - O Poder Público, especial
mente em sede de tributação, não pode agir imoderada
mente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade, que traduz
limitação material à ação normativa do Poder Legislati
vo. - O Estado não pode legislar abusivamente. A ativi
dade legislativa está necessariamente sujeita à rígida
observância de diretriz fundamental, que, encontrando
suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda
os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do
Poder Público. O princípio da proporcionalidade, nesse
contexto, acha-se vocacionado a inibir,? a neutralizar
os abusos do Poder Público no exercício de suas fun
ções, qualificando-se como parâmetro de aferição da
própria constitucionalidade material dos atos estatais.
- A prerrogativa institucional de tributar, que o ordena
mento positivo reconhece ao Estado, não lhe outorga
o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de ca
ráter fundamental constitucionalmente assegurados ao
contribuinte. É que este dispõe, nos tenhos da própria
Carta Política, de um sistema de proteção destinado a
ampará-lo contra eventuais excessos cpmetidos pelo
poder tributante ou, ainda, contra exigências irrazoá-,

veis veiculadas em diplomas normativos editados pelo
Estado." (ADI-MC-QO 2551 / MG - MI'NAS GERAIS
- QUESTÃO DE ORDEM NA MEDIDA CAUTELAR
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUdlONALlDADE
- Relator(a): Min. CELSO DE MELLO '- Julgamento:
02/04/2003 Órgão Julgador: Tribunal PIEmo - Publica
ção DJ 20-04-2006 PP-00005 EMENT VOL-02229-01
PP-00025)..

É facilmente verificável que o aumento de tarifas
estabelecido pela Resolução CNSP n0151, de 2006,
ofende o princípio da proporcionalidade.

O quadro abaixo demonstra a evolução dos rea
justes do prêmio tarifário do Seguro DPVAT desde 2000
(Res. CNSP nO 35, de 8/12/2000) até 2006 (Res. CNSP
n. 151, de 28/11/2006), comparativamente com os ín
dices inflacionários referentes ao mesmo período:
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da Lei n° 8.078/90, que estabelece a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor aos serviços
bancários, financeiros, creditícios e securitários, nos
seguintes termos:

"Art. 3.° (...)
§ 2° Serviço é qualquer atividade forne

cida no mercado de consumo, mediante re
muneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhis
ta." (Ressaltou-se).

Fonte: Agência Estado/IBGE
• A inflação referente a dezembro de 2006, de

0,5%, é uma estimativa do Banco Central.
Evidente que os reajustGs do prêmio do Seguro

DPVAT estão muito acima da inflação.
Só no último período mencionado na tabela

supra, de 1° de janeiro de 2006 a 1° de janeiro de
2007, a inflação acumulada terá sido, segundo pro
jeção do Banco Central, de 3,6 % (três vírgula seis
porcento). de acordo com o IPCA. Verifica-se que
os reajustes que irào vigorar a partir de 1° de janei
ro de 2007 estão muito acima da inflação calculada
no mesmo período: 11,13% na primeira categoria;
11,13% f"'8 segunda; 33,56% na nona; e 14,80% na
dúe;ma categoria.

A ofensa ao principio da proporcionalidade está
caracterizada.

Mas outro princípio fundamental da ordem eco
nômica acha-se também violado. Trata-se da defesa do
consumidor, ao mesmo tempo direito e garantia indivi
duai e princípio da ordem econômica, nos termos dos
arts. 5.°, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal:

"Art. 5.° (... )
XXXII - o Estado promoverá, na forma

da lei, a defesa do consumidor;
"Art. 170. Aordem econômica, fundada

na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos exis
tência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:

v - defesa do consumidor;".

No julgamento da ADI 2591 , o Supremo Tribunal
Federal declarou, com eficácia erga omnes e efeito
vinculante, a constitucionalidade do § 2° do art. 3.°

to
Vale dizer: além de ofender o princípio da pro

porcionalidade, o ato regulamentar ora questionado
contraria também o princípio constitucional da defesa
do consumidor.

Assim, forçoso concluir que a Resolução CNSP
N° 151, de 2006, do Conselho Nacional de Seguros
Frivados, exurbita o poder regulamentar que o art. 12
da Lei nO 6,194/74 confere àquele Conselho, à medida
que irnpõe percentuais de reajLlst~ abusivos, muito su
periores aos índices inflacionários, configurando ofen
sa aos principios da proporcionalidade - consectário
do princípio do devido processo legal objetivo (CF, art.
5.", LlV) - e da defesa do consumidor, razão por que
deve ser sustado por Decreto Legislativo do Congres
so Nacional, com fulcro no art. 49, V, da Constituição
da República.

São essas as razões que me levam à propor este
Projeto de Decreto Legislativo visando à sustação dos
efeitos da Resolução CNSP nO 151, de 2006, para o
qual solicito o apoio de meus eminentes pares.

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2006. - Depu
tado Miro Teixeira, PDT/RJ.

**'#i liii.iIlWii....~ ....__-...._.......
.......... I
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DE RESOLUÇÃO (CO)
, N° 1, DE 2007

(D Sr. Sarney Filho)
Ofí io n° 10/2007 - CN

Disp - e sobre a obrigatoriedade da
adoção d'medidas, por parte da Câmara

I

dos Depu ados, objetivando a redução das
emissões I os gases responsáveis pelo efei
to estufa' a economia de energia.

Des ! acho: À Mesa Diretora da Câmara
dos Deput' CIos e à Comissão de Constituição
e Justiça ' de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apr liação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do I lenário.

Art. 10 Esta esolução estabelece a obrigato
riedade da adoçã de medidas, por parte da Câmara
dos Deputados, o: jetivando a redução das emissões
dos gases respon .áveis pelo efeito estufa, bem como
a adoção de provi ências que propiciem a economia
de energia.

Parágrafo ú 'ico. Para o cumprimento do esta
belecido no caput: devem ser instituídos programas
de pesquisa, educ~ ção, monitoramento e fiscalização
para a redução e , curto prazo, das emissões de que

I
trata esta Resoluç o.

Art. 2° A Câ I ara dos Deputados deve providen
ciar, no prazo m' I imo de 5 anos, após a publicação
desta Resolução. substituição de todos os veículos

I

movidos somente I' gasolina, por veículos bicombus-
tíveis à álcool e g .solina, ou outros combustíveis na
turais alternativos;

Art. 3° Nas li itações e contratos a serem reali
zados pela Câmar: dos Deputados, deve ser conside
rado como critério: de seleção, os produtos e serviços
ambiental e social' ente sustentáveis.

Parágrafo ú ! ico. No processo seletivo para as
novas edificações! terá prioridade os projetos que pri
vilegiem a lumino I idade natural.

Art. 4° A C<l ara dos Deputados deve utilizar
equipamentos e ~ odutos que propiciem a economia
de energia e água,! rias suas dependências, bem como
implantar programs voltados a reutilização e recicla
gem de materiais.,

Art. 5° Esta; esolução entra em vigor na data
de sua publicaçãd

Justificação

Com o avan o do processo desenvolvimentista,
a princípio visand: atender as necessidades do cres

. cimento populacio ai com o aumento na produção de
alimentos, bem co o do desenvolvimento tecnológico
e industrial para a' rodução de bens de consumo, sem

,
, ,

I i

grandes preocupações ambientais, o tênue equilíbrio
existente entre o crescimento e os diversos ecossiste
mas, que garantia a nâío ocorrência de grandes oscila
ções climáticas, começou a ser rompido, notadamente
nos últimos 200 anos.

Esses modelos de crescimento econômico, de
acordo com estudos recentes, foram associados em
estreitas correlações, a um processo ele dilapidação
dos recursos ambientais, caracterizado pelo aumento
dos impactos ambientais, mudanças na matriz ener
gética, com um aumento da pressão, notadamente,
sobre os recursos florestais.

Estudos desenvolvidos no âmbito do IPee -Inter
governamental Painel on elimate Change, demonstram
claramente, que as mudanças na matriz energética, tem
resultado em significativos aumentos das emissões de
vários gases, dentre os quais destacamos:

- Dióxido de Carbono - CO
2

. No período pré-in
dustrial, de acordo com análises efetuadas na camada
de gelo polar, a concentração de dióxido de carbono
na atmosfera terrestre estava em torno de 2ao ppmv
(partes por milhão em volume). No final da década de
50, esta concentração já era de cerca ele 315 ppmv e
em meados da década de ao, subiu para 343 ppmv.
Atualmente, a concentração de dióxido de carbono
atinge aos preocupantes 365 ppmv, na atmosfera ter
restre, oriundos da queima de combustíveis fósseis;
do desmatamento; das queimadas, e dos processos
produtivos.

- Metano - CH
4

. Nos últimos 200 anos, a concen
tração desse gás na atmosfera, praticamente dobrou,
oriunda de fontes relacionadas a atividade humana.

Outros gases, tais como os óxidos nitrosos, tam
bém apresentaram aumentos significativos de concen
tração na atmosfera, em função da denitrificação do
solo, práticas agrícolas e combustão de combustíveis
fósseis e biomassa.

O aumento da concentração desses gases na at
mosfera, propicia o chamado "efeito estufa", haja vista
a absorção e reenvio para o Planeta de uma parcela
considerável da radiação infravermelhô;l. emitida pela
superfície terrestre, o que, na prática, tem levado a um
aumento gradativo da temperatura média da Terra, hoje
em torno de 15°C, ocasionando o chamado "aqueci
mento global", com conseqüências desastrosas para
o equilíbrio dos ecossistemas terrestres.

Esse quadro, extremamente desfavorável, de
mandou uma série de esforços que culminou com a
ratificação do Protocolo de Kyoto, por parte da Rússia,
em 16 de novembro de 2004, o que possibilitou a sua
entrada em vigor em fevereiro de 2005.

Tais esforços, iniciados na década de ao, do sé
culo passado, e intensificados a partir da realização
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da RIO - 92, no sentido de se promover o desenvolvi
mento econômico, de forma sustentável, protegendo
o meio ambiente e evitando o aquecimento global, em
estreita consonância com as recomendações emana
das pela Agenda 21, se iniciaram em 1.985, com a
celebração entre os Estados Partes, da Convenção
de Viena Para a Proteção da Camada de Ozônio. Em
1.987, tivemos a celebração do Protocolo de Montre
al Sobre as Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio. Culminando em 1.992, com a Convenção-Qua
dro Sobre Mudanças do Clima.

Finalmente, em 1.997, se deu a celebração do
Protocolo de Kyoto, que de certa forma, aglutinou to
dos os objetivos das Convenções anteriores, com a
otimização dos esforços e de medidas no sentido de
reduzir a emissão de gás carbônico e outras substân
cias depletivas à Camada de Ozônio.

O Protocolo de Kyoto, estabelece, primordialmen
te, que os países mais ricos e signatários do documento
devam reduzir suas emissões de gases responsáveis
pelo efeito estufa, em 5,2% até 2.012, com relação ao
que era emitido em 1990. Das mais de 120 nações
que já ratificaram o Protocolo, as consideradas mais
industrializadas foram obrigadas a reduzir suas emis
sões. As mesmas, em torno de 41 nações, constituem
o Anexo i do Protocolo.

Todavia, o atual quadro preocupante que assola
o nosso País, demonstrando o aumento da ocorrência
de inundações, secas e de fenômenos, outrora raros,
como o furacão "Catarina" que atingiu a costa sul do
Brasil, como principais conseqüências do aumento
das contribuições do País, em função do aumento dos
índices de desmatamento e queimadas, notadamente
na Amazônia brasileira, e do aumento da queima de
combustíveis fósse,is, imputam, a tomada de providên
cias imediatas quanto a esta importante questão.

Historicamente, o quadro.deevolução do processo
de desmatamento na Amazônia é preocupante, uma vez
que em 2000-2001 , foram registrados 18.165 km2 em
desmatamento; em 2001-2002., tivemos 23.260 km2 ; em
2002-2003, tivemos 23.760 km2 (após recente correção
o INPE divulgou como real o índice de 24.597 km2) e,
em 2003-2004, astronômicos 26.130 krn2 , mostrando
um incremento de aproximadamente 6% em relação
a 2002-2003. Oficialmente, o l.índice corrigido e anun
ciado pelo INPE, atingiu o total de 27.200 Km2 , para
2003-2004. Convém ainda registrar, que os índices de
queimadas na região também .aumentaram de forma
proporcional ao aumento do desmatamento.

A forte seca que atingiu a região Amazônica, no
segundo semestre de 2005, imputou para a popula
ção local condições extremamente adversas para a

sua sobrevivência, onde foram registrados os níveis
de água mais baixos nos últimos 60 anos,

A visão foi deprimente: barcos encalhados, mi
lhões de peixes mortos e em estado de decomposição,
consolidando um panorama de isolamento e desola
ção, agravado pela fome, pela miséria, e ainda com
risco de doenças e sede para àqUelas 30 mil famílias
afetadas.

O momento nos obriga a uma reflexão e a uma
incansável busca das causas que levaram a esta de
gradante situação.

Pesquisadores do SIPAM, do INPE, da USP e de
Organizações Não Governamentais-ONGs, remeteram
o problema ao aquecimento das águas do Atlântico
Norte, em conseqüência do aquecimento global, e
em função do aumento das taxas de desmatamento e
das queimadas. Assim teríamos duas áreas de aque
cimento. Na região da Bacia Norte, com a formação
de furacões, e na região subtropical, nas proximidades
da costa sul e sudeste do Brasil, com a conseqüente
formação de chuvas sobre o oceano, inibindo a for
mação de nuvens na região Amazônica, inclusive em
função da inversão das correntes de ar, notadamente,
os ventos alísios.

Com o aumento dos índices de desmatamento e
de queimadas, temos a formação de um círculo vicioso,
uma vez que a degradação que ora assola a Amazônia
brasileira, leva a uma diminuição da formação de nuvens
de chuva, na região, tornando as florestas mais secas,
o que, por sua vez, ficam cada vez mais suscetíveis
ao aumento das queimadas, e conseqüentemen\e, das
contribuições para o aquecimento global.

Em dezembro de 2004, o nosso País já era o
responsável por cerca de 3%, em termos globais, das
emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa,
demandando, ao lado de ações voltadas ao controle
e conseqüente diminuição dos índices de desmata
mento e queimadas, o estabelecimento de metas de
redução apesar da sua não inclusão no Anexo I, do
Protocolo de Kyoto.

Adicionalmente informo que, de acordo com dados
publicados em outubro de 2006, no "Relatório Stern",
encomendado pelo Governolngles, e coordenado pelo
ex-economista-chefe do Banco Mundial, Nicholas Stern,
"os gastos para estabilizar as emissões dos gases
responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera seriam
equivalentes a 1% do PIB (Produto Interno Bruto) mun
dial, até 2050, demonstrando, nitidamente, que é mais
vantajoso para o Planeta, combater do que ignorar as
causas da mudanças climáticas globais.

Por todo o exposto, entendo que a obrigatoriedade
para a Câmara do Deputados, de adoção de medidas
voltadas à economia de combustível; ao incentivo do uso

""'"'..... .......M_........., ---'------__'1"'1"'"oi""-'''''1:;::'''-."'1......' ...& q '~.~fllIil~~-~jIiI4\IIl"" ,i ! :.~l""rl(lIIII«;;""'4_O!IIA"""li;
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de combustíveis m is limpos; a economia de energia
e água (aquisição e aparelhos, lâmpadas mais eco
nômicas, sensore , termostatos etc.); ao incentivo a
reutilização e a rec c1agem de materiais, assim como,
a obrigatoriedade de se considerar nas licitações e
contratos como cri ério de seleção, os produtos e ser
viços ambiental e· cialmente sustentáveis, poderá,
indubitavelmente,. ontribuir para o equacionamento
do problema refer' nte às mudanças climáticas, além
de dar um efeito di ático muito importante, objetivan
do uma tomada d consciência da população como
um todo.

Sala das Ses ões, 5 de fevereiro de 2007. - Depu
tado Sarney Filho PV/MA.

PROJET DE RESOLUÇÃO (CO)
, N° 2, DE 2007

(Da ra. Solange Amaral)

Cria Comissão Permanente de Cul
tura, Pro ução Artística e Entretenimento
na Câmar dos Deputados.

Des acho: Decorrido o Prazo Regimen
tal Previst no Artigo 216, § 1°, do RICO, En
caminhe-· e à Comissão de Constituição e
Justiça e e Cidadania e à Mesa Diretora da
Câmara d s Deputados.

Apr ciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário.

A Câmara d .s Deputados resolve:
Art. 1°. O art 32 do Regimento Interno passa a

vigorar acrescido· o seguinte inciso XXI:

"Art..32 ..

XXI . Comissão Permanente de Cultura,
Produção i rtística e Entretenimento assuntos
atinentes I' cultura, criatividade e entreteni
mento e : geral; política e sistema cultural,
em seus spectos institucionais, estruturais,
funcionai· e legais; direito à cultura, acesso
à criativid: de e democratização do direito ao
entreteni ento; recursos humanos e finan
ceiros pa~ .a cultura, a criatividade e o entre
tenimento desenvolvimento cultural, inclusive
patrimôni' histórico, geográfico. arqueológico,
cultural, a tístico e científico; direito de impren
sa, inform I ção e manifestação do pensamento

I

e express o da atividade intelectual, artística,
científica de comunicação; produção teatral,
produção· e artes plásticas, produção cinema
tográfica,! rodução fotográfica, produção de
eventos, .rodução de espetáculos de dança;
produção intelectual e sua proteção, direitos
autorais ~ conexos; gestão da documentação

governamental e patrimônio arquivístico na
cional; diversão e espetáculos públicos; datas
comemorativas e homenagens cívicas; acor
dos culturais com outros países; colaboração
com entidades públicas e não governamentais,
nacionais e internacionais, que atuem na for
mação de política de cultura.

Art. 2°. Revogam-se as alíneas "c", "d", "e", "f" e
"g" do inciso VII, do art. 32 do Regimento Interno

Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

O presente Projeto de Resolução, que ora sub
meto à apreciação dos membros da Câmara dos Depu
tados, destina-se a criar a Comissão Permanente de
Cultura, Criatividade e Entretenimento, para debater
as questões afetas à política cultural e para assegurar,
tanto por parte do Estado como por parte da iniciativa
privada, um maior e decisivo apoio ao teatro, às artes
plásticas, ao cinema, à fotografia e à dança, com o
objetivo de viabilizar a expansão da produção teatral
e de espetáculos musicais. E, também, a produção de
iniciativas culturais alternativas, além da produção de
artes plásticas e de espetáculos de dança. Temas que
vêm sendo tratados em descompasso com as exigên
cias desse estratégico complexo produtivo no âmbito
da Comissão de Educação e Cultura.

Tal descompasso decorre do falto de que educa
ção e cultura são setores que se complementam, que
garantem inserção social, mas que guardam agudas
diferenças no que tange à abordagem de seus proble
mas e de suas necessidades, na medida em que polí
ticas educacionais e culturais diferenciam-se, exigindo
abordagens muito específicas. Afinal, a educação pri
vilegia o processo de desenvolvimento da capacidade
física, intelectual e moral do ser humélno, visando a
sua melhor integração individual e social. Já a cultura
relaciona-se fundamentalmente com I) exercício da
atividade criativa e da atividade artística, que se em
basam em padrões de comportamentos, de crenças
e de valores tangíveis e intangíveis que caracterizam
uma sociedade.

Debater em maior profundidade essas questões,
para propiciar à cultura uma maior participação nos
orçamentos públicos, garantir ao setor iniciativas le
gislativas destinadas a ampliar a renúncia fiscal pela
via do aperfeiçoamento das leis de incentivo, somente
ocorrerão em um Comissão Permanente, que cultive
um foco precípuo, simétrico ao que motivou a criação.
em 1985, por intermédio do Decreto-Lei 91.144, de
15demarço, do Ministério da Cultura.
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o discernimento do Governo federal, à época, no
sentido de criar um pasta específica para a cultura de
vera ter sido acompanhado de um movimento sincrônico
por parte da Câmara dos Deputados, com a imedia
ta criação de uma instância exclusiva para tratar dos
assuntos pertinente à indústria cultural. Contrariando,
no entanto, a tendência mundial de garantir à cultura,
em âmbito governamental, um ministério específico
para o setor, o Governo federal, em 1990, promoveu
um grave retrocesso, extinguindo e transformando o
Ministério em Secretaria da Cultura, vinculada à Pre
sidência da República.

Esse retrocesso, que entravou o desenvolvimen
to dos diversos segmentos que conformam a indústria
cultural brasileira, só viria a ser reparado em 1992, no
governo do Presidente Itamar Franco, que por inter
médio da Lei No. 8.490 fez renascer o Ministério da
Cultura, patenteando o fato de que a cultura é um ele
mento fundamental e insubstituível na construção da
identidade nacional.

A idéia de se criar tal Comissão tem, portanto, o
objetivo de contemporaneizar o tratamento à política
cultural e ao sistema nacional de cultura, por força de
ter a Cultura, setor que abrange formas diversas de
manifestação, se transformado em um poderoso ins
trumento da economié, real. E, também, em ferramenta
estratégica para garantir o acesso de todos os segmen
tos da população, principalmente dos mais carentes,
mais desvalidos, aos bens da plena cidadania.

Na rE:alid3de, as formas de expressão, os modos
de criar, fazere viver, as criações científicas, artísticas
e tecnológicas. as obras, objetos, documentos, edifica
ções e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais, assim como os conjuntos urbanos e
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico; arqueoló
gico, paleontológico, ecológico e científico, conformam
a indústria criativa, que se estrutura sobre atividades
produtivas várias, como. por exemplo, o software, as
produções cinematográfica, fotográfica, fonográfica e
artística, a moda e o artesanato, englobando, inclusi
ve, a gastronomia.

Essas atividades, reunidas, dão vida à Economia
do Entretenimento. que dinamiza, com grande rapidez
e eficiência, os setores de comércio e de serviço, ga
rantindo empregos termais e oportunidades de traba
lho aos contingentes humanos que ingressam a cada
ano, de maneira crescente, no mercado de trabalho,
propiciando, assim, uma mais ampla e justa distribui
ção de renda.

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), intitulada
Sistema de Informações e Indicadores da Cultura, o
setor cultural movimenta nada mais nada menos do

que 6% de toda a riqueza gerada no país, o equiva
lente a R$ 39,5 milhões. Valor que, considerando-se
o setor de telecomunicações, área que o IBGE consi
dera ligada à cultura. em decorrência das atividades
realizadas por intermédio da Internet, ascende a R$
66,5 bilhões, ou 10% da riqueza nacional.

A importância da cultura, da criatividade e do
entretenimento em relação ao desenvolvimento eco
nômico-social do Brasil, ainda de acordo com o estudo
realizado pelo IBGE em 2003, revela que a demanda
por essas atividades é uma prioridade para as famílias
brasileiras, sendo suplantada, apenas, por habitação,
alimentação e transporte. Segundo a pesquisa, os gas
tos médios mensais em cultura totalizam R$ 115,50,
ou 7,9% do total, incluindo telefonia.

Em virtude desse fato, o setor cultural, que con
grega 269 mil empresas formais, tendo gerado naquele
ano uma receita líquida de R$ 156 bilhões, o equiva
lente a 7,9% do total da receita de todos os setores
da economia produtiva, garante a sobrevivência de 3,7
milhões de pessoas, assegurando empregos formais
e informais, respectivamente, a 1,4 milhão de empre
gados e a 2,3 milhões de trabalhadores.

Apesar dessa realidade, os investimentos públicos
realizados em cultura em 2003 totalizaram insuficien
tes R$ 2,3 bilhões, o equivalente a 0,2% do total das
despesas da administração pública em seus âmbitos
federa), municipal e estadual. Fato determinado, acima
de tudo, pelo baixo nível de investimentos realizado
pela União. Das instâncias públicas a que menos in
vestiu no setor, gastando tão somente 0,03% do seu
orçamento no setor, contra 0,36% dos estados e 1%
dos municípios.

Esse, sem sombra de dúvida, é um cenário que
necessita ser urgentemente modificado, para priori
zar-se os investimentos nos vários e diferenciados
segmentos da indústria cultural brasileira. Como o ci
nema, o teatro, a dança, a música, as artes plásticas,
o circo, a fotografia, a moda, a culinária, o circo, o ar
tesanato. Para, assim, criar atrativos capazes de levar
a administração do Estado e os investidores do setor
privado a canalizarem mais recursos para a área de
pahmônio histórico.

;~a medida em que o Brasil possui um patrimô
nio histórico caracterizado por produtos diferenciados,
integrado por destinos localizados nos mais diversos
estados da Federação, corno as cidades de São Luís,
no Maranhão~ Olinda, em Pernambuco; Salvador, na
Bahia; as cidades mineiras do Ciclo do Ouro, como Ti
radentes, Mariana, Sabará, Congonhas e Ouro Preto;
Paraty, no Rio de Janeiro; e Missões, no Rio Grande
do Sul, é absolutamente indispensável garantir recur
sos financeiros em quantidade suficiente não apenas
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para promover-se, com a necessária regularidade, a
preservação dess patrimônio.

É igualment necessário garantir verbas sufi
cientes para dotar- e essas cidades de uma infra-es
trutura contempor nea - transformando esse acervo
em uma malha ad quada às exigências da indústria
do turismo cultura, capaz de fidelizar o consumidor
do mercado de vi gens e lazer doméstico e inter
nacional - e para concomitantemente, vitalizar-se
a produção de be' s e serviços típicos gerados por
pequenos e micro rodutores. Como, por exemplo, os
artesãos, capacit ndo essa mão-de-obra por meio
de escolas técnic s, assegurando educação e as
sistência a esseegmento.

No entanto" entre a recriação do Ministério
da Cultura e os 'ias que correm, decorreram, já,
14 anos. Nesse ,eríodo de tempo, a Câmara dos
Deputados, para justar sua missão e suas tarefas
ao processo soei ,I, criou novas comissões para que
a Casa tivesse c ndições para apreciar e deliberar
sobre assuntos t máticos, acompanhar os planos
e programas gov .rnamentais e a fiscalização orça
mentária da Uniã .

Inexplicavel ente, contudo, a criação de uma
instância específia para cuidar da cultura foi dei
xada de lado, e que pese a produção cultural e
as atividades cri, tivas conformarem a Economia
do Entretenimen o, setor produtivo extremamente
abrangente que, ao levar vida e esperança para
áreas em situaçã ,de degradação e declínio social,
promove interven ões obrigatórias nos espaços ur
banos, para recu I erá-Ios e revitalizá-Ios, dotando-os
de equipamento, adequados às atuais exigências
da sociedade. Ta~ fa que, uma vez atendida, enseja
às megalópolesscenderem a um diferente e supe
rior patamar de q 'alidade, caracterizando-se como
cidades globais. '

Entendo, as, im, que com a criação dessa Co
missão - que teri' como diretriz maior impulsionar
o sistema nacion' I de cultura, a fim de privilegiá-lo
como instrumentde desenvolvimento econômico
social - o Poder L: gislativo estará dando o exemplo a
ser seguido pelas demais autoridades, despertando
as para um novo' osicionamento desenvolvimentista
em relação ao se:or.

Convicta dei ue meus ilustres Pares compreen
dem o alcance s 'eial e a importância da proposição,
aguardo o seu ac, Ihimento.

Sala das Se sões, 7 de fevereiro de 2007. - Depu
tada Solange A .arai, PFL / RJ.

i , .

O SR. PRE IDENTE (Luiz Couto) - Finda a lei-
I

tura do expedient: : passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ru
bem Santiago, do PT de Pernambuco. S. Exa. disporá
de 5 minutos.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o bárbaro
assassinato do menor João Hélio, ocorrido dias atrás,
no Rio de Janeiro, multiplicado pelas lentes das po
derosas emissoras de comunicação do País, criou um
clima de comoção nacional. Fiquei surpreso não com
a repetição daquele ato criminoso, com o assassinato
daquela criança, mas com o fato de que, 15 dias antes
da morte daquele menor, 2 mães, uma no Estado de
Pernambuco, já senhora, mãe de 2 filhos, e uma jovem
mãe adolescente no Rio de Janeiro foram vítimas de
barbárie semelhante.

Em Pernambuco, essa senhora pe!regrinou por 3
maternidades e, por ausência de atendimento de emer
gência, faleceu junto com sua criança, em decorrência
de hemorragia provocada pela ruptura do útero.

Uma semana depois, no Rio de Janeiro, a mesma
barbárie, a mesma exclusão, a mesma violência: a mãe
adolescente faleceu por absoluta falta de assistência
do sistema público, ou privado, de saúde existente no
País. E não vi, pelas lentes de nenhuma das emissoras
de TV do País, o mesmo destaque dado ao episódio
bárbaro do assassinato do menor João Hélio.

Quero aqui externar que cabe a cada um de nós,
na condição de cidadãos e de seres humanos, o dever
da solidariedade àquela família, ao pai e à mãe de João
Hélio. E cabe a cada um de nós, agenltes políticos, a
responsabilidade para dizer àquela família e a tantas
quantas já perderam seus filhos e suas filhas, vítimas
da criminalidade e da violência, que é uma irresponsa
bilidade vender a solução fácil de mudanças episódicas
nos Códigos Penal e de Processo Penal. Mais ainda:
levar para o sistema penitenciário um menor de 14
anos, para que cumpra pena inicialmente prevista para
10,12, 14, 16, 18,20 anos - depois de algum tempo,
ao cumprir parte da pena, sairá e voltará ao convívio
social com menos de 25 anos. Não é esse tipo de me
dida que responderá ao problema da barbarização da
violência e da juvenilização da criminalidade.

Portanto, Sr. Presidente. quero aqui externar mi
nha solidariedade na condição de cidadão e pai que,
em 2005, foi vítima de uma tentativa de assalto. Meu
automóvel recebeu 4 disparos de arma de fogo. Ou
tro veículo que nos acompanhava também recebeu 4
disparos. No mesmo ano, um dos meus irmãos mais
velhos, Rubem Alexandre, levou um tim em tentativa
de assalto num ônibus na cidade do Recife.

Sou frontalmente contra a redução da maiorida
de penal. Sou solidário à dor das famílias, mas temos
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que ter a responsabilidade, primeiro, de dizer aos pais:
Não pensem as senhoras e os senhores que mandar
um adolescente de 14 anos para cumprir pena de 10,
12, 14, 16, 18,20 anos no nosso sistema penitenciário
significa reeducá-lo e ressocializá-lo. A maior proba
bilidade - e aí estão os incêndios e as rebeliões nas
unidades das FEBEMs e nas fundações de assistência
à criança e ao adolescente - é que esse adolescente
não entre num sistema de reeducação, mas sim de
educação básica para a criminal idade.

É outro aspecto que esta Casa deve observar.
Qual é hoje a realidade do nosso sistema peniten
ciário? Em Pernambuco, 80% dos presos estão em
regime provisório.

Um jovem recém-chegado à fase adulta junta-se
com alguns amigos e comete um furto ou uma tentativa
de assalto a mão armada. Mesmo sendo seu primeiro
delito, vai para uma unidade prisional, onde fica à espe
ra do encaminhamento da denúncia à Justiça. Lá não
é reeducado nem ressocializado. Na verdade, inicia o
aprendizado das primeiras letras do crime organiza
do, porque naquela unidade prisional, além dele e de
outros menores que cometeram crimes semelhantes,
estão presos marginais que assaltaram bancos, que
formaram quadrilhas, que fazem parte do crime orga
nizado e que já tinham uma folha corrida de assassi
natos, estupros e outros atos violentos.

Como eu disse, temos de ser solidários com as
famílias enlutadas, mas temos a obrigação e a respon
sabilidade de agir como agentes públicos.

Ontem, discutimos a organização da segurança
pública na Comissão, onde decidimos levar ao conhe
cimento da sociedade como se dá hoje o orçamento
e o financiamento dessa que é uma das prioridades
nacionais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não me
restrinjo às questões das Polícias Civil e Militar. Trago
para debate os financiamentos do Poder Judiciário e
do sistema penitenciário, além das restrições à atuação
do Ministério Público, porque em muitos Estados nem
sequer 40% dos municípios contam com a presença
de um Promotor de Justiça.

Quero deixar registrados aqui minha solidariedade
e meu respeito aos familiares de João Hélio e também
a milhares de famílias que perderam seus entes que
ridos por causa da ineficiência do Estado, hoje presa
fácil do capital e da dívida pública.

O SR. NELSON PELLEGRINO (Bloco/PT-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, registro meu protesto contra a tentativa de
envolver o Partido dos Trabalhadores num crime ocor
rido na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador,
com a participação de servidores da Prefeitura. Os 2

acusados não são filiados ao PT, e as investigações
estão em curso.

O Secretário Luís Eugênio. para mim, é uma pes
soa acima de qualquer suspeita. Na gestão passa.da,
a Secretaria teve de conviver com diversas irregulari
dades, mas S.Sa., juntamente com sua equipe, pôs a
casa em ordem. O que fez o atual Secretário? Rene
gociou contratos, reduziu custos, ou seja, administra
bem a área de saúde em Salvador, apesar de todas
as dificuldades financeiras do município. Além disso,
determinou auditoria em todas as contas da prefeitura
e o posterior encaminhamento ao Ministério Público.

Agora, para apurar esse crime, determinou audi
toria externa em todos os contratos da prefeitura. Pediu
ao Ministério Público que acompanhe o inquérito e tem
adotado todas as providências no sentido de dar maior
transparência ao processo de apuração e às contas
da Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Luís Eugênio Portela é íntegro, ex
celente profissional de saúde e um dos melhores Se
cretários da Prefeitura de Salvador.

O SR. VICENTINHO (Bloco/PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
há exatamente 34 anos, nascia o Grêmio Recreativo
Escola de Samba Tom Maior, que ganhou esse nome
inspirada na música Tom Maior, de Martinho da Vila:
Vai ter de amar a liberdade, só vai cantar em tom maior,
vai ter a felicidade de ver um Brasil melhor".

Naquela época, um grupo de jovens sambistas
dissidentes da Camisa Verde e Branco e estudantes
da USP tiveram, na zona oeste, o importante o pa
pei de serem os precursores da escola. Logo, a Tom
Maior significava a participação em novo projeto, cujo
objetivo era possibilitar ações coletivas em busca de
liberdade. Era a necessidade de mudanças. Era época
da ditadura militar.

Em 1974, fez o primeiro carnaval uma Tom Maior
que sempre agregou pessoas, valorizando a cultura
popular, uma Tom Maior que inovou com a participa
ção da mulher nos destinos da escola.

Neste ano, Sr. Presidente, a Tom Maior resolve
homenagear os trabalhadores e sua luta, falando do
10 de Maio como uma conquista universal; falando das
greves como um direito inalienável; falando do valor do
trabalho e se posicionando contra a exploração.

Para isso, a equipe de compositores e dirigen
tes fizeram muitas pesquisas. Assistiram a filmes, tais
como Tempos Modernos, deCharlie Chaplin, Eles não
usam Black-Tie, com GianfranCesco Guarnieri e 8ete
Mendes. Também se aprofundaram em pesquisas de
nossa luta, principalmente no ABC, berço do sindica
lismo brasileiro e palco de muitas batalhas em defesa
dos direitos dos trabalhadores - sindicato do qual tive
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a honra de ser dirig nte por 25 anos e cuja Presidência
assumi por 3 man atos, na condição de trabalhador
da Mercedes-Benz

É com esse s mba-enredo, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, que eu vou. É com esse caráter
conscientizador q e estarei presente. No último sá
bado, tive a honra' a alegria de participar do ensaio.
Vi uma juventude, legre e sadia. Vi pessoas idosas
estimulando a part cipação de todos. Tive a felicidade
de cumprimentar direção da escola.

Todos anima íssimos. Fui recebido muito cari
nhosamente pelo •residente da escola, Marco Antônio
da Silva, o Marqui I ho. Tive a honra de dialogar com o
carnavalesco Mar' o Aurélio Ruffin - outro jovem ani
madíssimo també' - encontro que me fez conhecer
e ficar mais próxi I o da comunidade.

Sr. Presiden é, gostaria de parabenizar a Tom
Maior pelo seu aiversário hoje e dizer que, na pró
xima sexta-feira, I' estarei junto com vários militan
tes da CUT. Aliás,; Sr. Presidente, Deputado Arlindo
Chinaglia, foi con .idado para participar do desfile da
escola de samba, :á que S. Exa. também foi Presiden
te da Central Úni ia: dos Trabalhadores no Estado de
São Paulo, entre I l!.ltros que fazem parte da luta dos
trabalhadores do rasil.

Sras. e Srs. I eputados, convido V.Exas. a assistir
I

ao desfile no sam ódromo, em São Paulo, para ver a
grande apoteose: ~ conscientização do Grêmio Re
creativo Escola de; Samba Tom Maior, que, de Sumaré,
vai para o mundo.

É important , Sr. Presidente, referir-me a esse
assunto porque, iante de tanta violência, não pode
mos misturar um festa como essa, a maior festa da
humanidade nest' momento, com a violência. Carna
val também signif ca paz. Aliás, carnaval é momento
de harmonia.

Nossa dica' juventude é: Cuidado! Não use dro
ga! Se tiver de us ~ alguma coisa, use camisinha, pre
serve-se. Faça co o fazem os jovens da Tom Maior e
de tantas outras scolas, que têm um trabalho social,
que junta a juvenude para conscientização.

É important .que os Deputados verifiquem isso
neste momento d I festa e de beleza. Que o carnaval
deste ano seja de; paz. Chega de tanta violência, che
ga de tanto sofri . ento.

Obrigado, S .Presidente.
I ,

O 5R. TAR '1510 ZIMMERMANN (Bloco/PT-RS.
I

Sem revisão do ~ ador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, s rvidores da Casa, telespectadores
da TV Câmara, I às vésperas do Carnaval, dias de
muito trabalho n~ ta Casa, registro que recuperei, no
início desta Legisl tura, projeto de lei que regulamenta
a profissão de rn ~orista, apresentado originalmente

I

no ano passado pela valente e aguerrida ex-Deputada
Dra. Clair, do PT do Paraná.

Até eu me surpreendi quando, debatendo o tema
da reforma sindical no ano passado, me deparei com
o fato de essa profissão tão importante que tem inú
meros profissionais e tanto reconhecimento social, não
ser reconhecida no Brasil. Aliás, nosso País é pródigo
em reconhecer profissões, em reconhecer aqueles
espaços em que as pessoas realizam seu trabalho e
constroem o desenvolvimento.

Na discussão da reforma sindical ficou claro que a
ausência de regulamentação da profissão de motorista
poderia determinar a inviabilização dos sindicatos dos
trabalhadores em transportes coletivos, E!m transportes
de carga, enfim, nos diferentes ramos dos transportes.
Naquela oportunidade, no debate com os dirigentes
sindicais do setor, a Dra. Clair ficou encarregada de
apresentar um projeto. E S.Exa. apresentou um bom
projeto. Nós o recuperamos nesta Le~lislatura, visto
que a Dra. Clair não se reelegeu.

Obviamente, no processo de construção desse
projeto, podemos incorporar diferentes avanços àquela
formulação original. É importante destacar que, a partir
de agora, estaremos fazendo um esforço na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público para
que haja rápida tramitação dessa proposição.

É relevante que a sociedade brasilHira reconheça
e proteja o trabalho desses profissionais. Sabemos,
por exemplo, que entre os profissionais do transporte
coletivo, nas diferentes áreas, é comum níveis de es
tresse muito acima da média da população brasileira,
porque, quando eles estão no volante, licam expostos
a todo tipo de riscos. Eles têm a responsabilidade de
transportar pessoas, o que, evidentemente, no caótico
trânsito que temos, provoca situação de estresse e de
exposição a inúmeras doenças profiss!ionais.

Sabemos que esses profissionais, especialmen
te os que se dedicam ao transporte de cargas, estão
expostos não apenas aos riscos de acidente, mas
também a outros decorrentes da violÊ!ncia existente.
Quantos caminhoneiros são assassinados ao longo
das rodovias, em nosso País, em situações de roubo
de cargas ou de caminhões? Estão expostos também
a situações de risco pela deficiência da sua remunera
ção e alimentação. Todos eles - ou um grande número
deles - apresentam problemas de hipertensão e de
peso acima do recomendado, pela própria natureza
do trabalho que exercem.

Portanto, o reconhecimento da profissão ense
jará que nosso País ofereça melhores condições de
trabalho a esses profissionais, que recuperemos uma
noção que perdemos com legislações recentes, que
retiraram desses profissionais o direito à aposenta-
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doria especial. Essa é, sem dúvida alguma, uma das
atividades mais insalubres, de maior risco e de maior
estresse que existe na sociedade brasileira.

Essa legislação que est,,;mos apresentando re
cupera direitos que historicamente esses profissionais
tiveram e que lhes fomm "uprimidos por legislações
recentes.

Nesse sentido, peço aos profissionais e aos sindi
catos dessa categoria, que são muito fortes e sólidos,
que se mobilizem junto à Câmara dos Deputados, a
fim de que possamos, efetivamente, aprovar a regu
lamentaçilo da profissão dos motoristas e preservar a
qualidade profissional e de vida desses profissionais.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Tarcísio Zim
mermann, o Sr. Luiz Couto, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Manato, 10

Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Manato) - Com a palavra
o Sr. Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cito alguns dados que considero interes
santes sobre a não-geração de emprego da indústria
brasileira.

O Deputado Tarcísio Zimmermann, que nos an
tecedeu, encabeçou uma proposta muito interessante
e trouxe aos Deputados desta Casa a discussão sobre
emprego e criminalidade Penso que temos de com
bater suas causas.

Segundo dados do IBGE, as áreas de refino
de petróleo e de produção de álcool, no ano pa3sa
do, cresceram 14%; de alimentos e bebidas, ec~: de
máquinas, aparelhos eletrônicos e de comunicações,
4,3%; de meios de transporte, 2,6%; de metalúrgica
básica, 2%; de produtos químicos, 1,5%; de indústria
extrativa, 1,1 °/0; de produtos de metal, 0,2%,; da indús
tria geral, 0%.

O interessante é que outros produtos de trans
formação decresceram 0,9%; papel e gráfica, 1,2%;
têxtil, 1,2%: minerais não-metálicos, 1,4%; borracha e
plástico, 2,2%; fumo, 4,7%; vestuário, que gera mais
emprego, 5,4%; máquinas e equipamentos, 6,6%: ma
deira, 7,7%; e calçados e artigos de couro, 13%.

Quero chamar a atenção dos nobres Deputados
para o fato de que a diferença crucial é que os setores
mais dinâmicos no momento, aqueles que menos ge
ravam emprego e que atualmente estão gerando mais,
como a indústria de petróleo e de minério de ferro, que
é extrativa; respondem por apenas 2,1 % dos empregos

industriais. Quer dizer, os que estão gerando emprego
praticamente não geram nada, apenas 2,1%.

Ao mesmo tempo, vestuário e calçados concen
tram 15% dos postos de trabalho; máquinas e equi
pamentos respondem por 6,5%; móveis e têxteis, por
outros 10%. Os que mais geravam empregos estão
gerando menos. Enfim, quem emprega pouco está
contratando, mas quem emprega muito está demitin
do. Essa é a nossa grande preocupação.

Houve uma proposta apresentada nesta Casa,
assinada por 15 Parlamentares, no sentido de discu
tirmos a questão do câmbio, trazermos o Presidente
do Banco Central e os Ministros da área econômica
para debater este assunto: o desemprego nos setores
que mais geravam empregos.

Acredito que a solução para tudo o que está
ocorrendo, para tudo o que estamos discutindo nesta
Casa - fala-se, inclusive, na redução da criminal idade
-esteja em medidas socioeducativas, tempo integral
nas escolas e geração de emprego e renda. Essa é a
nossa grande preocupação. Não sei até onde sornas
cúmplices. É preciso gerar mais emprego e renda. Essa
é a solução para os nossos jovens e adolescentes. Te
mos de e'Jmbater as causas dos problemas.

Nem tudo está perdido. Na área de commodities,
depois Je ~. anos de estiagem e de prejuízo, a soja e
o milho viáo injetar 37 milhões nél48conomia, em 2007.
Então, há algumas coisas boas.

Mas a grande preocupação que quero trazer
ao conhecimento dos nobres colegas é realmente o
câmbio. O setor exportador calçadista, têxtil e move
leiro, que mais emprega, está demitindo. Temos de
combater as causas da falta de geração de emprego
e renda no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Dando conti

nuidade ao período de Breves Comunicações, gos
taríamos de comunicar que os 2 próximos oradores,
Nelson Goetten e Claudio Cajado, falarão 5 minutos. A
partir daí vamos passar para 3 minutos por ser grande
o número de Parlamentares inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Manato) - Com a palavra
o Deputado Nelson Goetten.

O SR. NELSON GOETTEN (Bloco/PR-SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é urna satisfação estar nesta tribuna para me
juntar aos demais 512 Parlamentares que chegam a
esta Casa com a missão de servir sua região, seu Es
tado e o Brasil.

Venho de um pequeno Estado, mas importante
na economia do País: a bela Santa Catarina. Somos
16 Parlamentares, com vontade de servir, contribuir e

;- .:
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trazer a esta Casa, debates que ajudem o Brasil a se
transformar num P ís um pouco mais justo.

Viemos de u Estado que faz sua parte pela
Nação brasileira, mbora também tenha carências
e preocupações. UI, particularmente, venho de um
pequeno Municípi' cravado no coração da bela San
ta Catarina, cham' do Mirim Doce, onde a referência
é a pequena prop iedade rural. Tive a honra de ser
Prefeito de meu M nicípio, Taió, vizinho e município
mãe, também cra\! tio no coração do belo Estado de
Santa Catarina, c ja economia depende da pequena
propriedade rural.

Deputado E inho Bez, agora há pouco estava
acompanhando o I ~ebates de clamor em relação ao
último episódio qu mexeu com o coração e a emo
ção da sociedade' brasileira, um hediondo crime. Eu,
que nasci e me cri i como filho mais velho dos 11 de
uma família de ag~ cultores, ao olhar a comunidade do
meu município nã' mais vejo nossos agricultores. Não
mais vejo filhos dagricultor, porque se dirigiram às
cidades em busc~ de novas alternativas de vida. Não
percebemos nem' ivemos a sensibilidade, no decorrer
dos tempos, de ve, que as cidades estavam inchando,
as periferias estav m aumentando e o povo estava vi
vendo na miséria.:

Hoje estamo' colhendo o fruto da insensibilidade
e da irresponsabil dade. Arrancamos a esperança de
muitos brasileiros' riados no verdadeiro abandono e na
miséria. Hoje essa pessoas são uma ameaça. Parece
me que nêm a pe 'a de morte resolveria o problema da
criminalidade par I certas pessoas, pois acreditam elas
já estarem condé ados, esperando apenas o dia de

. I,

serem executada' .Dependendo do lugar onde vivem,
da favela e da ord nização do crime naquela área, as
pessoas já estão i ondenadas.

Mas a maio, condenação que lhes impusemos
foi nossa falta d sensibilidade. Temos de fazer um
exame de consci I ncia.

Vejo o exe Ipio da minha gente, da minha terra
e do meu Estado I e Santa Catarina. Onde há acesso
à educação não ,á crime; onde as pessoas têm con
dições dignas de: ida e oportunidade de trabalho não
há crime. A ociosl ade, os maus-tratos, o abandono e
a falta de oportu :idade levam as pessoas à margina
lidade e à crimin ' lidade.

Está na h01 'de resgatarmos a sociedade que
perdemos - e n-faz muito tempo que isso ocorreu.
A professora pre •isa voltar a ser uma autoridade. Sou
da época em qu : a professora era autoridade, Depu
tado Gelso Mald ,ner. O pai tinha poder na educação
de seu filho.

Perdemos s valores da família e isso está nos
prejudicando. So ida época também em que os mo-

ços tinham oportunidade de começar a trabalhar bem
jovens para aprender o valor do dinheiro, das coisas,
da vida. Foi assim que construímos o Brasil. Mas hoje
estamos criando uma geração de dependentes por
não darmos oportunidade às pessoas. Essa é a gran
de verdade.

Estamos perdendo também um dos valores mais
sagrados da sociedade: o valor da família. Se não o
resgatarmos, por certo, vamos continuar convivendo
com muita dificuldade.

Precisamos repensar as ações governamentais
em segurança pública. E aqui estamos para nos juntar
às pessoas de bem que para cá vieram carregando
nas mãos, no pensamento e na emoção o sonho e a
esperança do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estive durante a semana, mais precisamente
no sábado, no Município de Malhada, na região oeste
do Estado da Bahia. Visitei a cidade - tive oportunida
de de fazê-lo por via área e fluvial - e pude observar
também no Município vizinho, Carinhanha, a situação
extremamente preocupante por que passam as popu
lações daquela região.

Sr. Presidente, quando lá estive, o nível das águas
do São Francisco havia subido 6 milímetros e parte
considerável da cidade de Malhada es1tava inundada.

Há pouco falei com o Prefeito Ans€·lmo Boa Sorte,
que me informou que as águas subiram ainda mais,
alcançando 7 metros e 20 centímetros naquela região.
E mais: que no Município de São Rornão, no Estado
de Minas Gerais, na noite passada, as águas subiram
outros 75 centímetros. Portanto, se essas águas che
garem ao Município de Malhada, será o caos, porque
a cidade será totalmente inundada.

Ainda esta semana conversei com o Coronel Pi
mentel, responsável pela Secretaria Nacional de De
fesa Civil, órgão do Ministério da Integração Nacional,
que me afirmou que estaria dando todo o apoio àquela
comunidade.

Informou-me, ainda, aquela autoridade, que já
teria repassado para a Secretaria de Desenvolvimen
to Social e Combate à Pobreza do Estado da Bahia
recursos para a compra de cestas básicas, colchões,
cobertores e medicamentos. O Prefeito recebeu 400
cestas básicas, mas não é o suficientE~. Com tão pou
cos recursos, o Prefeito não conseflue atender às
necessidades do Município, em virtude do estado de
emergência. O município não dispõe absolutamente
de recursos financeiros para fazer frente a essa ca
lamidade.
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Pior, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mu
nicípio está em estado de emergência, de um lado, em
razão das enchentes do Rio São Francisco; de outro,
por conta da seca, que inclusive ocasionou a perda da
safra dos lavradores de Malhada. Então, precisamos da
ajuda do Governo Federal e do Governo do Estado.

Ainda ontem - o Prefeito informou-me por telefone
- o Vice-Governador e o Secretário de Desenvolvimen
to Social e Combate à Pobreza, Sr. Valmir Assunção,
sobrevoaram os Municípios de Malhada e Carínhanha,
indo até o Município de Bom Jesus da Lapa para fazer
reuniões com as lideranças políticas daquelas cidades.
Esperamos que Carinhanha e Malhada recebam aten
ção prioritária neste momento. Inclusive, se as águas
continuarem subindo, dentro de 2 ou 3 dias - ou até
antes - a cidade de Malhada poderá ser inundada. E
como ficam seus moradores, com seus móveis, seLls
utensílios domésticos? O Município de Malhada não
dispõe de recursos humanos nem de estrutura.

Na semana passada, estive na região e comprovei
o estado iamentável em que se encontra a população
local. A BR-030 já apresentava trechos intrafegáveis,
e, agora, o município está completamente ilhado. Não
há como a população de Malhada sair do centro da
cidade e dirigir-se a algum outro ponto, ou mesmo ir
até Palmas de Monte Alto, ou a Guanambí, porque a
BR-030 está completamente inundada. A única opção
de saída da cidade é via balsa, para o Município de
Carinhanha. Isso é extremamente preocupante.

Nesta oportunidade, deixo o alerta para o Go
verno Federal, em especial para a Defesa Civil. Estive
conversando por telefone e encaminhei ofício, acom
panhado de documentos enviados pela Prefeitura
Municipal de Malhada, solicitando mais ajuda para o
município. Precisamos de mais homens do Exército
ou do próprio corpo da estrutura da Polícia Militar do
Estado da Bahia, para oferecer ajuda às pessoas, no
caso de uma emergência, a saírem de suas residên
cias e levarem seus pertences.

Estamos extremamente preocupados. Estou aler
tando as autoridades dos Governos Federal e Esta
dual e solicitando um plano de emergência, porque o
Município de Malhada está passando por dificuldades
enormes.

Repito: de um lado, parte da cidade está inunda
da; de outro, parte do município está prejudicada em
função da seca. Trata-se de questão emergencial.

Agrava ainda mais a situação o fato de as estra
das estarem intrafegáveis. Portanto, em um segundo
momento, a preocupação será recuperar as estradas
vicinais, aBR-03D e a BA-161, que sai da Carinhanha
em direção a Bom Jesus da Lapa. As estradas têm pro
blemas graves e estão completamente intrafegáveis.

Temos diversas ações a serem promovidas, mas,
neste momento, o que nos preocupa é o apoio emer
gencial com cestas básicas, remédios, cobertores e,
inclusive, mosquiteiros, porque há uma infestação de
insetos prejudicando sensivelmente a população, prin
cipalmente as crianças.

Então, faço esse alerta e espero que o Gover
no Federal possa disponibilizar recursos humanos e
financeiros para ajudar a população do Município de
Malhada, que realmente está precisando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Claudio Cajado,
o Sr. Manato, 1° Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Antes
de passar a palavra ao próximo inscrito, comunico que,
para que todos possam fazer usa da palavra, reduzirei
para 3 minutos o tempo destinado a cada orador.

Convoco o Srs. Parlamentares presentes nas dife
renças dependências da Casa a virem ao plenário. Se
não houver quorum, às 10h a Ordem do Dia poderá ser
cancelada e transferida para a sessão da tarde. Sendo
assim, solicito a todos os Parlamentares que venham
ao plenário para que o quorum necessário seja atingido
às 10h, a fim de iniciarmos a Ordem do Dia.

A sessão da tarde ficará reservada apenas para
debates. Devo presidir a sessão no período da tarde.
Aqueles que quiserem usar da palavra poderão fazê
lo. Ficaremos até as 21 h ou 22 horas, para que todos
possam falar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra o ilustre Deputado Eliene Lima. S.Exa. dispõe
de 3 minutos na tribuna.

O SR. ELlENE LIMA (Bloco/PP-MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
gostaria de retomar a discussão sobre segurança.
Ontem, nesta Casa, começou a votação de matérias
relacionadas a esse tema, bastante cobrada pela so
ciedade. Assistimos, nos últimos dias, a noticiários
preocupantes, a exemplo do que ocorreu no Rio de
Janeiro e em diversas regiões do Brasil.

Ainda estamos esta~recidos com o trágico acon
tecimento envolvendo o menino João Hélio. Não quero
mais relatar o fato, já tão propalado nos meios de co
municação, e sim fazer uma reflexão.

Todos clamam, agora, pela redução da maiorida
de penal - de 18 para 16 anos, por exemplo. É óbvio
que isso não vai resolver 0 problema da crimínalidade
no País, pois amanhã um menor de 12 anos poderá
praticar outro crime terrível, e recomeçará a discussão
interminável.

:~ ..
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Sugiro que, e vez de discutir a questão da ida-
de, que deixará os ! enores de 15,14,12 anos fora da
punição, se vá ao c, rne do problema. Os menores são
simplesmente dirig'dos para a criminalidade. Ninguém
nasce bandido. Me mo sendo de origem humilde, nin
guém se torna cri inoso só pela condição financeira
da própria família. I

O que vemo~ é que há vários adultos que sim
plesmente se apro I eitam, muitas vezes, da falta de ex
periência de vida .os menores de idade, aliciando-os
para o mundo do !Iime. O caso do menino João Hélio
mostra bem isso. I único menor envolvido no caso foi
levado à prática d~ crime pelo irmão mais velho - este,
inclusive, orientou1~ a assumir a autoria do crime, por
que teria pena m~is branda.

Justamente I ar isso, apresentei projeto de lei
nesta Casa, pun~ido aqueles que se aproveitam da
falta de experiêndia de vida de um menor de idade
para praticar os .ais asquerosos crimes. Creio que
essa medida terá~efeitos imediatos, como espera a
população, já tão I itimizada por tanto tempo. A inten
ção é evitar a manipulação de menores para a prática
do crime. I

Não podemd esperar mais tempo. Já chegamos
ao limite do tolerá I el. Precisamos reexaminar o direito
à liberdade condic anal, com um sexto da pena cumpri
da, o instituto do abeas corpus e todas as benesses
de nossa frouxa I i penal.

Por que pro ressão de pena? Por que indultos
diversos? Por quel apenas 30 anos de cadeia? Por que
não prisão perpét a?

A mãe do enino João Hélio foi condenada à
prisão perpétua. i ar toda sua vida ela estará presa à
visão do seu filho endo arrastado, aos danos psicoló
gicos irreversivei que um fato desses acarreta.

Lembro, no· res colegas, que nós também não
estamos imunes. I ntes de sermos Parlamentares, nós
somos cidadãos este País chamado Brasil, que ainda
precisa fazer pelo seus, para que eles tenham, um dia,
o orgulho de ser~1m chamados de brasileiros.

Em Mato Grosso também temos uma grande
preocupação. Di, tante apenas 300 quilômetros da
Capital, Cuiabá, t·stá a divisa com a Bolívia. As Regi
ões Metropolitan s de Cuiabá e Várzea Grande, prin
cipalmente, enfr~ ~am graves problemas de seguran
ça. Há ali uma ro~a do tráfico; e naquelas regiões são
roubados muitos Carros pelo fato de se encontrarem
próximas à front ira.

conclama~'os a Força de Segurança Nacional
para atuar com I I a.'is inte~.sidad~ em. Mato Gros~o.

Ontem, a I ssemblela Legislativa, por meio de
seu Presidente',II~Deputado Sérgio Ricardo, e do 1°
Secretário, Depfado Estadual José Geraldo Riva,

II

convocou o Secretário de Segurança e cobrou um
posicionamento da bancada federal. Solicitou que o
Ministro que cuida da área de segurança nacional,
bem como as autoridades a ela ligadas, dessem mais
atenção ao Estado de Mato Grosso, principalmente à
região metropolitana.

Há cerca de 10 dias, visitei a Delegacia Metropo
litana. Ao conversar com os delegados, pude constatar
que mais de 70% dos crimes ocorridos ali têm a parti
cipação de menores. Daí a importância· da discussão
da mudança da maioridade, de projetos que envolvam
o tema, a exemplo do que reapresentei e dos que já
foram apresentados em outros exercícios, no sentido
de tornar hedionda a participação dl~ adultos no en
volvimento de menores na criminal idade.

Temos de agir com muita razão. Alguns são
contra a mudança da maioridade. Sou a favor de toda
mudança neste momento.

Queremos buscar apoio, por meio da nossa re
presentatividade, por meio da nossa bancada federal,
que é pequena - somos apenas 8 Parlamentares
no Estado. Está presente a nossa colega, Deputada
Federal Thelma de Oliveira, que sabe da dificuldade
que vivemos em Mato Grosso, em função da posição
geográfica.

Faço um alerta às autoridades para que não con
siderem apenas os grandes centros do Rio de Janeiro,
de São Paulo e de Minas Gerais. Temos graves proble
mas também em nosso querido Mato Grosso. Quere
mos que haja participação efetiva da Força Nacional
de Segurança Pública em nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, os círculos radiofônicos cearenses
perderam, ontem, um de seus mais competentes in
tegrantes: o radialista Francisco Almeida Rocha, o
popular Rochinha, que durante mais de uma década
atuou diariamente nas emissoras do Sertão Central,
evidenciando o seu talento e a sua extraordinária sen
sibilidade para anunciar fatos políticos e sociais, numa
linha de isenção e incomparável imparcialidade.

Durante minha vida pública, como representante
de Quixeramobim, foram inúmeras as entrevistas ex
clusivas concedidas a Rochinha sobre fatos relevan
tes, que ele sabia glosar com sensibilidade invejável,
transformando os acontecimentos relatados em algo
que pudesse alcançar ressonância em todas as ca
madas da população atingidas por sua conceituada
emissora.

Ultimamente, compondo a equipe da Rádio Difu
sara Cristal, sob o comando clarividente de seu Diretor
Getúlio Câmara, Rochinha, nas primeiras horas dos
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noticiários locais, suscitava discussões em torno de
temas polêmicos, abrindo debates e trazendo para os
ouvintes versões correntes e, muitas vezes, perplexi
dade sobre ocorrência que se dispunha a focalizar.

Todos os meus projetos - o último deles ligado à
Universidade Federal do Sertão Central- eram comen
tados com sapiência, estimulando--me com perguntas
sucessivas a arriscar prognósticos sobre a viabilidade
de minha iniciativa, que volta a tramitar, agora, na pre
sente Legislatura do Congresso Nacional.

Identificado com o Açude Fogareiro, ele acompa
nhava de perto fatos ligados àquele inesgotável ma
nancial, com capacidade para 140 milhões de metros
cúbicos, sendo um dos mais profundos conhecedores
de sua significação para estimular o crescimento eco
nômico da terra de Antonio Conselheiro.

As demais questões do quotidiano de qualquer
cidade eram veiculadas por meio de entrevistas e
debates, tornando as suas apresentações ponto de
extraordinária audiência entre os ouvintes da Rádio
Cristal, como anteriormente da Rádio Campo Maior,
a cujos quadros igualmente pertenceu.

Membro do Diret6rio Municipal do PMDB, sempre
foi um articulador de promoções de real magnitude,
com sugestões de enorme alcance, que objetivavam
levar ao povo algo que pudesse empolgar todas as
classes sociais.

Por tudo isso, tenho certeza de que se abre la
cuna impreenchível no setor da radiofonia cearense,
pois Rochinha era um profissional de extrema acuida
de para criar expectativas e despertar o sentimento
popular para grandes empreendimentos.

Registro, desta tribuna, sua morte, ontem ocorrida,
rendendo preito de minha admiração ao seu esforço
permanente para servir a Quixeramobim, ao Ceará e
ao próprio País.

Ele foi um bravo lutador em prol das boas causas,
e sua trajetória será sempre recordada pelas atuais e
futuras gerações de cearenses.

Que Deus o acolha no Reino da Bem-Aventu
rança.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estamos discutindo
segurança pública, legislação penal. Ontem, solicitei
à Mesa da Casa o desarquivamento do Projeto de Lei
n° 2.628, de 2003, de minha autoria, que altera o Es
tatuto da Criança e do Adolescente.

A bancada do PSDB realizou debate que contou
com a participação ativa das Deputadas Thelma de
Oliveira e Professora Raquel Teixeira e do Deputado
Eduardo Barbosa.. Solicitamos prazo para discutir a
questão com os defensores da criança e do adoles
cente vinculados à área social dessa proposta.

Tenho a absoluta percepção de que esse pode
ser um caminho, um meio-termo em relação à discus
são da maiorillade penal.

Pessoalmente, sou contra a redução da maiori
dade penal de 18 para 16 anos. Diante da realid&de
de que a sociedade não aceita a impunidade do menor
infrator que cometeu grave crime t)U delitos hediondos,
precisamos, em casos específicos, aumentar o período
de internação, fazendo com que o menor infrator não
fique livre a partir dos 18 anos ou que fique apenas
em estabelecimento penal até completar a maioridade.
Nossa proposta amplia esse período de internação em
até 10 anos, no caso de reincidência, e em 8 anos, no
caso específico de incidência primária. .

Essa proposta já foi apresentada no passado pelo
Governador Geraldo Alckmin, que esteve no plenário
da Câmara dos Deputados, quando era Presidente da
Casa o Deputado João Paulo Cunha.

Essa proposta, encampada pelos 4 Governado
res do Sudeste do Brasil - José Serra, de São Pau
lo; Aécio Neves, de Minas Gerais; Paulo Hartung, do
Espírito Santo e Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro -,
possivelmente será votada.

Desse modo, gostaria que esse debate se apro
fundasse para encontrarmos solução adequada para
a sociedade brasileira.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, companheiras e companheiros, de
fato, o Plenário desta Casa, assim como o Plenário do
Senado, nestes llltimos dias, não têm debatido outro
tema que não segurança. Desde a morte do menino
João Hélio, este tem sido o principal debate realizado
no seio da sociedade. Mas esse terna também foi de
batido quando aconteceràm inúmeras rebeliões simul
tâneas em diversos presídios de Estados brasileiros,
o que é natural.

No momento em que ocorrem crimes tão bárba
ros, a sociedade fica chocada. É óbvio e natural que
a pressão da sociedade sobre o Congresso Nacional,
Casa que elabora as leis, seja muito grande. Hoje, vi
vemos esse momento.

Claro que todos estamos tomados pela emoção,
mas temos que ter tranqüilidade e votar matérias que
ajudem a aperfeiçoar a legislação brasileira no sentido
de melhorar a segurança de todos os brasileiros.

Nesse sentido, acredito que os 2 projetos que
votamos ontem são importantes. Eles não vão resolver
o problema da falta de segurança no Brasil- aliás, po
demos votar aqui 5, 10, 15, 20 projetos que não resol
veremos o problema -, mas pelos menos ajudarão.

Considerar falta grave o uso de telefones celulares
em certas ocasiões é urna lei necessária para o País.
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Dificultar a progre~ ão de pena, a conquista do regi
me aberto àquelesl que cometeram crimes hediondos
também é necess )rio. Alguns projetos foram aprova
dos ontem. Entret I nto, o maior debate diz respeito à
diminuição da mai ridade penal.

A meu ver, d vemos ter muito cuidado na dis
cussão dessa mat ria. Quero dizer, desde já, que sou
contra a diminuiç da maioridade penal. Sou mãe,
como a maioria d~ .Deputadas, que são mães, e dos
Deputados, que s~ pais, alguns avós. Sofremos tanto
quanto os amigos róximos e parentes do menino João
Hélio. Mas não po emos pensar que a diminuição da
maioridade penal, de 18 para 16 anos, irá resolver o
problema. E quem nos garante que, amanhã, não dis
cutiremos essa diinuição para 14 anos e depois 12
anos? Mas o probl ma não se resolve. O que será dos
meninos e das me inas deste País? Será que não seria
melhor tratar o pr blema de forma diferenciada?

Fala-se muit I neste plenário - e ouvi há poucos
instantes - em t rceirização de crime. Os maiores
pegariam os men res para se ver livre da culpabilida
de. Não, temos d ouvir quem vive no dia-a-dia esse

I

problema.
Ontem, as ulheres Parlamentares, que com

põem a bancada feminina, estavam na Presidência
da Casa aguarda do o Presidente para uma reunião
no intuito de disc tir essa matéria.

Ouvimos, cdm muita atenção, o que nos disse a
Deputada Marina Maggessi, que trabalha na Polícia
Civil do Rio de J neiro há muito tempo. S.Exa. tem
uma visão diferen e sobre segurança daquela que diz
que bandido bom é bandido morto.

Não é assi que devemos tratar nossos irmãos
e as pessoas, po que violência não se combate com
mais violência.

Sr. Presiden e, temos instalada aqui uma Comis
são Permanente lide Segurança Pública que já está
tratando do assl.l to. Devemos ter cautela e critério
na discussão de sa matéria, porque, no desejo e na
ânsia de acertar, podemos errar e piorar ainda mais
a situação.

Por essas r zões, não concordo com a diminui
ção da maioridad ,penal.

Por fim, qu ro cumprimentar o Bloco Parlamen
tar PSB/PDT/PC ,0B/PMN/PAN, pois elegemos ontem
os integrantes d~ :Comissões. O Bloco teve direito a
indicar 3 Preside tes de Comissões, uma das quais
indicadas pelo P doB. Graças à compreensão e ao
espírito de unid e, foram indicadas duas mulheres
para presidir Co issões Permanentes. Quero cumpri
mentar todos os residentes de Comissão e também
a companheira ,ue, assim como eu, presidirá uma
Comissão temáti

l

a, Deputada Lídice da Mata.

II

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre

sidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares para
que venham ao plenário, a fim de que, às 10h, dispo
nhamos de quorum regimental de 257 Srs. Deputados
e, assim, demos início à Ordem do Dia.

Já foram registradas 226 presenças. Faltam ape
nas 31.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Or. Talmir.

O SR. DA. TALMIR (PV-SP Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, algumas
pessoas dizem que o Brasil só começa a funcionar
depois do carnaval. Nós, na Câmara dos Deputados
e no Congresso Nacional, damos uma lição de cida
dania. De fato, estamos trabalhando e resgatando a
imagem desta Casa. Infelizmente, quando trabalhamos
por horas a fio, de meio-dia, ou das 14h, até as 22h,
como temos feito, isso não é mostrado pela mídia. É
necessário que isso seja feito.

Sr. Presidente, faço uso da tribuna hoje para de
fender as pessoas com deficiência. Hoje temos, entre
nós, alguns Deputados com deficiência definitiva e
uma colega, a Deputada Janete Pietá, com deficiên
cia temporária.

Sabemos que, no Brasil, 14,5% das pessoas têm
deficiência. Sou médico, fundei conselhos municipais
ligados à pessoa com deficiência e posso assegu
rar-lhes que deficiência não é somente a física. Há
também deficiência mental, auditiva, visual, múltipla e
orgânica. Ela pode ser de grau leve, moderado, médio
ou severo, como é o caso de pessoas em estado de
invalidez. No entanto, na Constituição brasileira, que
assegura o direito à saúde e o direito de ir e vir, nada
há sobre proporcionar às pessoas com deficiência o
devido acesso a certos lugares.

Aqui da Câmara dos Deputados, precisamos
dar o exemplo. Gostaria que cada um passasse pela
experiência de se sentar numa cadeira de rodas e
tentar entrar em banheiros, subir escadas e acessar
elevadores. Todos verão as dificuldades que têm de
ser enfrentadas. Já existe um programa para adapta
ção no mobiliário, mas é preciso respeitar as pessoas
com deficiência, as quais, quando entre nós precisar
acessar algum espaço, devemos ajudar.

Queridos c0'Tlpanheiros, sou de região do oeste
paulista, da cidade de Presidente Prudente, na qual,
pelo fato de haver~muitas terras devolutas, há muitos
problemas com os sem-terra. Fomos prejudicados por
integrar região com a maior concentração de presídios
do mundo - mais de 18 mil pessoas encarceradas.

É necessário que nós, legisladores, fiquemos
atentos a essa discussão em relação à maioridade.
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Há 20 anos, sou médico pediatra e hebeatra - aquele
que cuida de adolescentes - e posso assegurar-lhes
que não dá para aceitar a redução da maioridade pe
nai para 16 anos.

No dia-a-dia de minha clínica, constantemen
te vejo adolescentes. Pela definição da Organização
Mundial da Saúde, a adolescência vai até 19 anos e
30 dias; pelo ECA, até os 18 anos. Precisamos, sim,
defender nossas crianças e nossos adolescentes,
proporcionando-lhes um espaço, um período digno
de estudos, para que não fiquem ociosos, à mercê da
marginalidade, do mundo das drogas, do alcoolismo
e da violência.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chega-nos
a notícia de que será anunciado hoje, pela manhã, por
Lula e Evo Morales, o aumento do preço do gás natural
boliviano comprado pela PETROBRAS.

Todos estavam festejando a vinda do Presidente
Evo Morales, que, certamente, veio para ser homena
geado pelas sucessivas vitórias que tem infligido ao
Governo brasileiro e pelos problemas que está criando
para o setor produtivo brasileiro, particularmente para
a população humilde de meu Estado e de outros, que
tem no gás natural a fonte de aquecimento de água e
de gás de cozinha.

É extremamente preocupante essa ligação entre
o Governo Lula e o Governo Evo Morales, à revelia dos
interesses maiores da Nação brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que não
registraram a presença que o façam. Faltam apenas
8 Srs. Parlamentares para que possamos atingir o
quorum de 257 Parlamentares e darmos início à Or
dem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Vital do Rêgo Filho.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é tradição, neste País, comemorarmos o
período carnavalesco. Já estamos às vésperas de ver
o Galo da Madrugada, no Estado do Deputado Ino
cêncio Oliveira, assim como a Tom Maior, comentada
pelo Deputado Vicentinho. Porém, farei um convite a
V.Exas para conhecerem algo diferente - o senhores,
certamente, não têm idéia da sua grandiosidade.

Sras e Srs. Deputados, em determinada cidade
esse período tem urna outra definição. Há nela uma ou
tra ação, um outro projeto. Durante o Carnaval, 300 mil
pessoas - quase toda a população - estarão discutindo
o ser, a criação, a paz, os relacionamentos humanos.

Dedicam-se, durante 4 dias, ao pensamento, à palavra
de Deus, a todas as vertentes religiosas, a todas as
linhas de corrente do pensamento cristão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa ci
dade que se comporta de maneira diferente é minha
terra, Campina Grande, na Paraíba.

Ao longo dos últimos 15 anos, Campina Grande
vem promovendo diversos encontros ecumênicos, que
aglutinam o pensamento cristão, o pensamento religio
so. Esses encontros são a cada ano mais divulgados,
mais popularizados.

Teremos naquela cidade o Encontro da Nova
Consciência, que reunirá 100 mil pessoas ao longo
dos 4 dias, discutindo as relações humanas; o Encontro
da Consciência Cristã, o mais importante do mundo
evangélico do Nordeste do País; o 10° Encontro do
Projeto Crescer, da comunidade católica; e o Encontro
Nacional da Espiritualidade Humana.

É com grande alegria que faço este convite ao
povo brasileiro, da tribuna do Parlamento: se você não
está disposto a brincar o Carnaval, a acompanhar os
trios elétricos na Bahia ou em Recife, a assistir ao des
file das escolas de samba no Rio de Janeiro ou em
São Paulo, dê um pulinho em Campina Grande e veja
uma maneira de estar mais próximo de Deus.

Muito obrigado.
O SR. FÁBIO SOUTO (PFL-BA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, em 22 de janeiro o Governo Federal lançou, com
grande pompa e circunstância, o chamado Programa
de Aceleração Econômica - PAC, com a promessa
de relançar as bases do desenvolvimento sustentável
no Brasil.

Compõem o PAC 36 medidas, já implementadas
ou não, dentro e fora da arena legislativa. A indaga
ção de todos os brasileiros é: o que este plano tem de
novo para retirar a economia do País do atual estágio
de letargia em que se encontra?

Se aprendi algo no curso de Economia da Uni
versidade Federal da Bahia, minha convicção é a de
que, no curto prazo, o crescimento econômico do Brasil
pouco será afetado pelo PAC.

E explico, Sr. Presidente. Há razoável consenso
entre especialistas no sentido de que os principais
entraves ao desenvolvimento no, Brasil residem na
elevada carga tributária, na baixa dotação institucio
nal, no expressivo custo do investimento, na reduzida
poupança doméstica, especialmente a pública, e, em
associação a todos esses fatores, na precária infra
estrutura que serve de base para a rentabilização dos
investimentos privados.

Nesse breve diagnóstico sobre as travas do cres
cimento brasileiro, o PAC começa do final: apresenta
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acentuada ênfase I a destinação de recursos gover
namentais de curt~:prazo para investimento em infra
estrutura, mas nã; ataca os gargalos fundamentais
da economia, o q :e permitiria que o impulso inicial
ganhasse moment~' e se tornasse auto-sustentável.

Não se quer firmar que o investimento público
não seja importan~ . É evidente que ainda há grande
espaço para a sua~atuação, lado a lado com o investi
mento privado, no aís. O problema é que o Brasil está
longe de superar s I as dificuldades na arena fiscal. Nos
últimos anos, a re,ação dívida/PIB vem oscilando no
patamar dos 50%, em perspectiva de queda, mesmo
com o céu de brig deiro com que a conjuntura econô
mica internacionall vem brindando o Brasil e todas as
economias emerg ntes desde 2003.

Essa rigidez . queda se explica pela performan
ce das despesas. o Governo Central, que saltaram
de 17,25% do PI ,em 2002, para 19,19% em 2006,
movimento que sJ acentuou fortemente nos últimos 2
anos e que é dar reflexo da farra de gastos gerada
no período eleitor I.

Como o PA pretende a ampliação dos gastos
com investimentolsem a contrapartida da urgente re
dução dos gastos orrentes, garantir um mínimo equi
líbrio nas contasf.IPúblicas requererá a manutenção
- ou até a elevaQ o - da insuportável carga tributá
ria. O PAC parte o pressuposto de que a economia
crescerá 4,5% e 2007 e 5% ao ano até 2010, o que
geraria receitas tr butárias suficientes para financiar a
ampliação previst, nos investimentos.

Ora, Sr. Pre idente, o País não crescerá nesse
ritmo sem que r ormas estruturais mais profundas
sejam implemem l das. Sem medidas firmes na área
fiscal, a conseCl:l o das metas de inflação fatalmente
continuará constr ngendo o crucial processo de rela
xamento da pollti a monetária. E, nesse já conhecido
corolário, os elev díssimos juros e a alta carga tribu
tária permanece~ <:> limitando o investimento privado
em favor do gaSf

1
públiCO.

Na contexto das reformas institucionais, o Gover
no manteve emtr mitação, agma como parte do PAC,
o projeto de lei Gl~S Agências Reguladoras, o qual, em
vez de reduzir a i certeza jurídica e o espaço para in
tervenções políti as indevidas, remove grande parte
da independênci desses entes. Ocioso destacar o
desestímulo ao i vestimento em infra-estrutura gera
do por tal estraté ia.

As desone ções tributárias efetuadas são ex
cessivamente p ntuais. Na verdade, a proliferação
de regimes espe iais para setores específicos reflete
muito mais a açã de lobbies bem organizados do que
uma estratégia d vernamental consolidada pró-cres
cimento. Se a d .!?oneração de um ou outro setor é

I '

I

I .

il i

positiva, muito provavelmente, a extensão desta para
outros segmentos poderia ser ainda melhor. De fato, a
melhor desoneração é aquela realizada horizontalmen
te, para toda a economia, por meio de ampla reforma
tributária, deixando que os mais eficientes se revelem
pela própria dinâmica do livre mercado.

E, para isso, Sr. Presidente, é indispensável que
o Estado brasileiro passe a caber dentro de receita
tributária mais modesta, destravando o investimento
privado produtivo.

Ao PAC falta ambição. Não a ambição fácil de abrir
as torneiras, de agradar a todos e de se escusar de
eleger prioridades. Mas, sim, aquela ambição genuína,
que não hesita em ferir interesses especiais dos que
desfrutam do Estado patrimonialista nem em enfrentar
os inevitáveis desgastes na popularidade vivida por
todo estadista verdadeiro. Ser governo não é viver só
de aplausos e ovações em cima de carros de som.

Esse é o caso, por exemplo, da remissão da re
forma da Previdência para um fórum de discussão cujo
consenso pretendido, todos sabemos, constitui tarefa
impossível. Sabemos todos que a melhor forma de
adiar a solução de um grave problema, que exige um
governo sem medo, é criar um fórum de discussão ou
um grupo de trabalho, providência ainda mais demagó
gica e covarde quando as soluções já são sobejamente
conhecidas, como é o caso da Previdência.

Sras. e Srs. Deputados: ao se recusar a tomar
medidas livres do fisiologismo, aproveitando o início de
mandato quando o ciclo político lhe é mais favorável,
o Governo Lula deixa de aproveitar a importantíssima
oportunidade de lançar um plano que represente ver
dadeiro ponto de inflexão rumo ao desenvolvimento
econômico de longo prazo.

No lugar disso, anuncia um arremedo de programa
de desenvolvimento, algo incompleto, intempestivo e
que não contempla os itens mais importantes de uma
agenda de reformas que, mais cedo ou mais tarde,
terá de ser encampada por qualquer governo sério e
comprometido com o futuro da Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO SERAFtM (Bloco/PSB-AM.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, amigos ouvintes e telespectadores
do sistema de comunicação da Câmara da Deputados,
quero registrar mais uma conquista da sociedade bra
sileira.

Trata-se de uma conquista de todas as mulheres.
Em agosto do ano passado, o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva sancionou a Lei na 11.:340, de 2006, que
cria mecanismos para coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher. A nova lei dispõe sobre a
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Fami-
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respectivo domicilio, após o afastamento do agressor,
separação de corpos.

í\ Lei Maria da Penha prevê, ainda, maior rigor
nos crimes de violência doméstica. Segundo a nova lei,
em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução
criminal caberá a prisão preventiva do agressor.

A Lei n° 11.340, de 2006, alterou também alguns
artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal
e da Lei de Execuções Penais, dispondo expressamen
te que aos crimes praticados com violência domésti
ca e familiar contra a mulher, independentemente da
pena prevista, não se aplica a Lei n° 9.099, de 1995.
Portanto, a nova lei acabou com as penas pecuniárias
como o pagamento de multa, cesta básicas ou pres
tação de serviços.

Sr. Presidente, "Toda mulher tem direito a uma
vida livre de violência". Este o nosso desejo e deve
ser nosso compromisso. Conclamo os nobres pares
a serem vozes fiscalizadoras de importante conquista
do Brasil.

Por fim, trago aqui a cartilha Lei Maria da Pe
nha, feita pela Secretaria Especial de Políticas paras
as Mulheres, da Presidência da República, que con
tém todas essas informações. Solicito a V. Exa. que a
incorpore à nossa fala.

Era o que tinha a dizer.

CARTILHA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

lei Maria da Penha

e fami\iar contra a.. Mu(her "

liar contra a Mulher. Estabelece, ainda, medidas de
assistência às mulheres em situação de violência do
méstica e familiar.

Foram muitos anos lutando para que as mulheres
pudessem dispor desse instrumento legal e para que
o Estado brasileiro passasse a enxergar a violência
doméstica e familiar contra a mulher.

Quero lembrar aos nobres pares que essa lei foi
amplamente discutida e contou com a participação ma
ciça de entidades e da sociedade civil e to; aprovada
por unanimidade no Congresso Nacional.

O texto, que agora se tornou lei, foi resultado de
um longo processo de discussão a partir de proposta
elaborada por consórcio de ONGs - Advocacy, AGEN
DE, CEPIA, CFEMEA, CLADEM/IPÊ e Themis. Essa
proposta foi discutida e reformulada por um grupo de
trabalho interministerial, coordenado pela Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, e enviada pelo
Governo Federal ao Congresso Nacional.

Sr. Presidente, a lei ficou conhecida como Lei
Maria da Penha. Recebeu esse nome em homena
gem à biofarmacêutica Maria da Penha Maia, que
lutou durante 20 anos para ver condenado o homem
que a violentou.

Em 1983, ela ficou paraplégica depois de levar
um tiro nas costas dado por seu marido, Marco Antônio
Herredia. Dezoito anos depois, em 2001 , a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou e
condenou o Brasil por omissão e negligência em rela
ção à violência doméstica. Marco Antônio só foi preso
em 2003, devido, entre outras coisas, à inexistência de
dispositivos legais para lidar com essas situações.

A Lei Maria da Penha vem, finalmente, cobrir
essa lacuna.

Sras. e Srs. Deputados, passo agora a enunciar
as principais conquistas das mulheres brasileiras tra
zidas pela nova Lei Maria da Penha.

Ela cria um juízo único - Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher- com competên
cia civil e criminal, criando as condições para agilizar
o atendimento à ofendida, em paralelo ao processo
criminal contra o agressor.

A lei determina que o juiz conceda de imedia
to medidas protetivas de urgência, dentre as quais a
suspensão da posse ou restrição ao porte de armas
do agressor, o seu afastamento do lar, domiciiio ou
local de convivência com a ofendida; a prestação de
alimentos provisionais ou provisórios.

Prevê também medidas protetivas de urgência
voltadas para assegurar os direitos da mulher em
situação de violência dentre as quais o encaminha
mento da ofendida e seus dependentes a programa
oficial ou comunitário de proteção ou atendimento; a
recondução da ofendida e a de seus depE·ndentes ao

.. -;.
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No 'dia 07 ~ agosto de 2006 foi sancionada pelo Presídente da República a
lei 11.340/ 6 - a Lei Maria da Penha* . Esta pubHcação que ora co'ocamos
a sua dispo ição tem por objetivo divulgar o texto da lei de forma que cada

I

brasileira elcada brasileiro possa, no exercído de seus direitos de cidadã e
cidadão, zel ar para sua plena aplicação.

Foram mui 'os anos lutando para que as mulheres pudessem dispor deste
I

instrument I lega' e para que o Estado brasileiro passasse ai enxergar aviolência
doméstica! familiar contra a mulher.

I

I

11 Quem a I a não mata ti, "Em briga de marido e mulher, vamos meter a
colher", " :ornem que é homem não bate em mulher". J'Toda mulher tem

I

direito a u I a vida livre de violência". 'I Sua vida recomeça quando a violência
I

termina", '1 Onde tem violência todo mundo perde". Foram muitos os slogans
utilizados I as campanhas que trouxeram para o espaço público aquilo que
se teimaval em dizer que deveria.ser resolvido entre as quatro parede~s do lar.

I

I

Quantas mulheres carregaram consigo a culpa por serem vítimas de violência
I

por anos a ia? A quantos silêncios elas teriam se submetido? Quanta víolência
não foi jus

l

ificada nos tribunais pela 11 defesa da honra" masculina?

Não são P I ucas as mudanças que a Lei Maria da Penha estabelece, tanto na
tipificaçãojdos crimes de violência contra a mulher, quanto nos procedimentos

,

..... i ... , ..

• Maria da Pe ha protagoni.wu um caso simbólico de violência domêstica e fammar contra a mulher. Em
1983, per dual veze!>, seu marido temou assassiná-Ia. Na primeira vez por arma de fogo e na s.egunda por
eletrocussão . afogamento. As tentativas de homicídio resultaram em lesões irreversíveis à sua saúde,

I

como parapl ia e outras seqüelas. Maria da Penha transformou dor em luta, tragédia em solidariedade.
A sua luta e ai de tantas outras devemos os avanços que pudemos obter nestes últimos vinte anos..

,

i .
!
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judiciais e da autoridade policial. Ela tipifica a violência doméstica como uma
das formas de violação dos direitos humanos. Altera o Código Penal e
possibilita que agressores sejam presos em flagrante, ou tenham sua prisão
preventiva decretada, quando ameaçarem a integridade física da mulher.
Prevê, ainda, inéditas medidas de proteção para a mulher que corre risco de
vida, como o ·afastamento do agressor do domicílio e a proibição de sua
aproximação física junto à mulher agredida e aos filhos.

o novo texto legal foi o resultado de um longo processo de discussão a partir
de proposta elaborada por um consórcio de ONGs (ADVOCACY, AGENDE,
CEP/A, CFEMEA, CLADEM/lPt e THEMIS). Esta proposta foi discutida e
reformulada por um grupo de trabalho interministerial, coordenado pela
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, e enviada pelo governo
federal ao Congresso Nacional.

Através da relataria do projeto de lei foram realizadas audiências públicas
em assembléias legislativas das cinco regiões do pais, ao longo de 2005, que
contaram com intensa partidpação de entidades da sociedade civil e
resultaram em um substitutivo acordado entre a relataria, o consórcio de
ONGs e o executivo federal que terminaria aprovado por unanimidade no
Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República.

Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei Maria da Penha dá
cumprimento, finalmente, à Convenção para Prevenir, Punir, e Erradicar a
Violência contra a Mulher, da DEA (Convenção de Belém do Pará), ratificada
pelo Estado brasileiro há 11 anos, bem como à Convenção para a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW). da ONU.

"Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência". Este é o nosso
desejo e deve ser o nosso compromisso.

Nll.(tA FREIRE

Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

aA i; # q* $X ti•• A 14
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MECANISMOS DA NOVA LEI

INOVAÇOE. DA LEI

Tipi: ica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher.
,

Est I befece as formas da violência doméstica contra a mulher como
,

físi :a, psko\ógka, sexua1, patrimonia' e moral.
I

Det rmina que a violência doméstica contra a mulher independe de
suai orientação sexual.

Det rmina que a mulher somente poderá renunciar à denúncia
I
I • •

per, nte o luez.

Fie I mproibidas as penas pecuniárias (pagamento de multas ou cestas
bá~ica5).

I

É v' dada a entrega da intimação pela mulher ao agressor.

A I ulher vítima de violência doméstica será notificada dos atos
prO: essuais, em especial quando do ingresso e saída da prisão do

I

agr: ssor.
I

A i ulher deverá estar acompanhada de advogado(a) ou c1efensor(a)
em Itodos os atos processuais.

Ret ra dos juizados especiais criminais (lei 9.099/95) a competência
I

pari julgar os crimes de violência doméstica contra a mulher.
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$. Altera ocódigo de processo penal para possibilitar ao juiz adecretação
da prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou
psfeológica da mulher.

4. Altera a lei de execuções penais para permitir o juiz que determine o
comparecimento obrigatório do agressor aprogramas de recuperação
e reeducação.

rí!.. Determina a criação de juizados especiais de violência doméstica e
familiar contra a mulher com competência cível e criminal para
abranger as questões de família decorrentes da violência contra a
mulher.

* Caso a violência doméstica seja cometida contra mulher com
deficiência, a pena será aumentada em 1/3.

AUTORidAdE POliCIAl

Prevê um capítulo específico para o atendimento pela autoridade
policial para os casos de vIolência doméstica contra a mulher.

Permite aautoridade policial prender oagressor em flagrante sempre
que houver qualquer das formas de violência doméstica contra a
mulher.

'lt

,

I

!Il Registra o boletim de ocorrência e instaura o inquérito policial
(composto pelos depoimentos da vítima, do agressor, das testemunhas
e de provas documentais e periciais).

- UM 44 • A MMU 4$44'* . $ ,;;i
l
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R.mete o inquérito policial ao Ministério Público.

,

P, de requerer ao juiz, em 48h, que sejam concedidas diversas medidas
p~ tetivas de urgência para amulher em situação de violência.

S,licita ao juiz adecretação da prisão preventiva com base na nova
le: que altera ocódigo de processo penal.

I

PROCESS JudiciAl
I

01 juiz poderá conceder, no prazo de 48h, medidas protetivas de
u'gência (suspensão do porte de armas do agressor, afastamento do
a: ressor do lar, distanciamento da vítima, dentre outras), dependendo
dI situação.

,

OI juiz do juizado de violência doméstica efamiliar contra amulher
t Irá competência para apreciar ocrime eos casos que envolverem
q: estões de família (pensão, separação, guarda de filhos etc.).

I

,

: Ministério Público apresentará denúncia ao juiz epoderá propor
PI nas de 3meses a3anos de detenção, cabendo ao juiz adecisão e
ajsentença final.
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.180 -' CENTAAL DE ATENDIMENTO À MULHER

a~ Atendimentc à Mulher eum serviço do çcverno federal que
rienta as mUlheres vítimas ce violência atra'vés do número ce

ública 180. As ligações podem ser re itas gratuitam~nte de qualqLer
erritório nacional.

80 foi criado pela 5e~retaria EspeC"lal de Políticcs para as Mulheres
.e conta com 80 atendentes que cobrem o período de 2.1 horas
c1usive nos feriados e;inais de semana -ocasiões em que onúmero

êndas de violência contra amulher aumenta.

entes da Centrei são capacitadas em questc'es de gênero, Ilegislação,
governamentais para as llulheres e são orientadas para prestar

6rmações sobre os serviçoes disponíveis no país para oenfrentamento à
\J\o\ênda (ontra amu\ner e., p{\n(\?a'\me~te, pàB otec.eb\m~nto de Cenl\í\t\as
eoaco\himento das mu\ne!es em situação ce \J\O\encI3.

Conhecendo seus cireitos legais eobtendo informações sobre üs locais onde

podem ser atendidasl as Mulheres têm uma oossibilidaoe real de romperem
com o ciclo de vioiencia aque estão submetidas. Uma ligação pode ser o
diferenciar na vida de uma nulher.

4 4 CU, AliMU a :o : ç Gil; 4.0 i"
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INTEfRA DA LEI MARIA DA PENHA ... LEI n.HO

presidência da República
Casa Civi
Subchefia' para Assuntos Jurfdicos

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
famíliar contra a mulher, nos termOS do § 81: do art.
226 da Constituição FedNal, da Convenção sobre a
Eliminação de Todas as formas de Discriminação con
tra as Mulheres eda Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Vio!êr1Cia contra a Mu
lher; dispõe sobre a cfiação dos Juizados de Violên
cia Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o
Código de Proces:io Penal, Q Código Pen3\ e ã lé de
Execução Penal; e dá outras providências.

o PRESID, NTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional di creta e eu sanciono a seguinte lei:

TfrULO I
DISPOS1ÇOES PRELIMINARES

Art. I' Est~ Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica t familiar contra a mulher, nos termos do § 8Jl do art.
226 da co~stituiÇàO Federal, da Convenção sobre a E1íminação de
Todas as ijormas de Violência contra a Mulher, da Convenção
lnteramericltna para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a

Mulher ed: outros tratados internacionais ratificados pela República
Federativa o Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência

Domést;cai e Familiar (ontra a Mulher; e estabelece medidas de
assistênd. e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica familiar.

Art. 2' To~a mulher, independentemente de c/asse. raça. etnia.
orientação'!exual. renda. cultura, nível educacional, idade e religião,

RESPONSAbilidAdES,

An~ibl;jçÕE~ [
COMpnf:NCtAS

União
Governos Estaduais

Distrito Federal
Governos Municipais

Poder Judiciário
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RESPONS.o,bilidAdES,

AlRiblJiçÕ(~ [
COMpnt"ci~s

União,
Governos Estaduais
Distrito Federal
Governos Municipais

li

goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo

lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem

vtolência, preseN3r sua saúde 'física e mental e seu ap~cte.lçoamenta.

moral, intelectual e social.

Art. 311 Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura. à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade. ao respeito

e à convivência familiar e comunitária.

§ 1" O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os

direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas

e familiares no sentido de resguardá-Ias de toda forma de
neg~igênc.ia. dís(ttmlnaçâo, e'l.p\oíaç.áQ, \/\o\ê:ÍI(\o, <.n.\~tüad~ ~

opressão.

§ 2Q Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as

condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos
enunciados no caput.

Af~. 411 Na ínterpr€tação desta-Lei, serão (<lf\siderados as. fins sociais

a que ela se destína €', especialmente, as condições peculiares das

mulheres em situação de violência doméstjca e familiar.

TITULO 11

DA VIOLtNClA DOMÉST\CA ~ FAMI\JAR CON1RA A MlJ\.H'eR

CAPiTULO I
DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 511. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e

familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no

gênero que ~he cause morte, lesão, sofrimento fisico, se.'KIJal cu
psicológico e dano moral ou patrimonial:

-------------_.--_.,---------_._----------...,._-----
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, - no, âtnb,to da un\dade domést\ca, <.ompreend~Qacomo o espaço
de c nvivio permanente de pessoas, com ou sem vinculo familiar,

inclu íve as esporadicamente agregadas;

li - n , âmbito da família, compreendida como a comunidade formada
por r, djv1duos que são ou se cons'lderam aparentados, unidos por

laço~ naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

111 - e qualquer relação intíma de afeto. na qual o agressor conviva
ou t nha conv\vido com a ofend\da. indepe.ndentemente de
coa~tação.

I

rafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo
endem de orientação sexual.

Art. ' g A violência doméstica e famíliar contra a mulher constitui

uma! das formas de violação dos díreitos humanos.
,

CAPfTUlO Ir
DAS FORMAS DE VIOl{;NCIA DOM~STICA E FAMILIAR

CONTRA A MULHER

Art. ! g São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
i

entr outras:

I - aviolencia física, entendida como qualquer conduta que ofenda
sua ntegridade ou saúde corpora\;
Ir - violência psicológica, entendida como qualquer conduta que

lhe ause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe

prej dique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar

ou ontrolar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,

me ,iante ameaça. constrangimento. humilhação. manipulação,
Isol' menta, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto.

cha; tagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de cr e
vir (~ qualquer outro meio Que lhe cause prejuízo à saúde psicológica
e à utodeterminação;

III - a vioJência sexual, entendida como qualquer conduta que a
con tranja a presenciar. a manter ou ~ participar de relação sexual
nãoi deseíada, mediante intímidação, ameaça, coação ou uso da
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RESPQN'iAbibdAdE 'i,

ATRibl..iÇÕfS €

COMPETÊIIICiAS

Uniao
Governos Estaduais
Distrito Federal
Governos Municipais
Poder Judicíário
So<iedade Civil

força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo,

a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravjdez, ao aborto

ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou

manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos

sexuais e reprodutivas;
IV - a vioiencia patrimonial, entendida como qualquer conduta que

configure retenção, subtração, destruiçao parcial ou total de seus

objetos, instrumentos de trabalho, docurnento5 pessoais, bens,

valores e direitos ou recursos econômicos. incluindo os destinados

a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que

configure calúnia, difamação ou injúria.

TíTULO 111
DA ASSIST~NCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOL~NCIA

DOMtSTICA E FAMILIAR

CAPITULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO

Art. 811 A politica pública que visa coibir a violência doméstica e

familiar contra a mulher far-se-á pOi meio de um conjunto articulado

de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

e de ações não-governamentais. tendo por diretrizes:

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público

e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública,

assistência social. saúde, educação, trabalho e habitação;

11 - a promoção de estudos e pesquisas, estatistkas e outras

informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou

etnia, concernentes às causas, às conseqüencias e fi freqüência da

violencia doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização

de dadas, a s~rem unificados nacionalmente. e a avaliação periódica

dos resultados das medidas adotadas;

111 - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos

e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis

44 ;; iA MiM Uni i# 'A$. 4' %«4 llIiifi'F'r.
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I

estereotiPadoíl que legitimem ou exacerbem a violência doméstica
e famitiar, de! corda com o estabelecido no inciso 111 do art. 1D, no

I

inciso IV do a I: .3° e no inciso IV do art. 22' da Constituição Federal;
IV - a implem~ntação de atendimento policial especializado para as

mulheres, emll particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;

V . a prom1ção e a realização de campanhas educativas de
prevenção dallviOlênCia doméstica e familiar contra a mulher, voltadas
ao publico e colar e à sociedade em geral, e a djfusão desta lei e

dos instrume tos de proteção aos direitos humanos das mulheres;
VI - a celebra, ão de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros.

instrumentosllde promoção de parceria entre órgãos governamentais
ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo
a implemen! ação de programas de erradicação da violência
domés.tica e I amiliar contra a mulher;
VII- a capad ação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda
Municipal, dp Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes

a~s órgãos 91 às áreas en.undados no inciso I quanto às que~tões de
genero e de aça ou etnia;
VIII- a prom ção de programas educacionais que disseminem valores

éticos de irr, strito respeito à dignidade da pessoa humana com a
perspectiva, e gênero e de raça ou etnia;
IX - o destaqpe, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino,

para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de

gênero e del.1 raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e
farnHiar conra a mulher.

:1 CAPiTULO 11
DA ASSlfTtNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLtNClA

"I DOMESTICA EFAMILIAR

Art.9!I A aststência à mulher em situação de violência doméstica e

familiar ser~ prestada de forma articulada e conforme os princípios
e as dire~ri~les previstos na Lei Orgâni,ca da Assistência Social, no
Sistema Uni~o de Saúde. no Sistema Unico de Segurança Pública,

entre outrilas normas e políticas públicas de proteção, e
emergencialmente Quando for o caso.

il
II
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RESpo!>oS",~ulidAdf s.
A1RibLIÇÕES E

CO\1pETENCI>\S

União
Governas. Estaduaís

Distrito Federal
Governos Municipais

Poder Judiciarío



048BO Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

RrspoNsAbilidA.dc 5,

ATRibuiÇÕES f

COMPUt'NC1A,S

Governos Estaduais
Distrito Federal

Governos Estaduais
Distrito Federal
Ministério Púolico
Poder Judiciário

§ lQ O juiz dete-rminará, por prazo certo, a inclusão da mulher em

situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas

assistenciais do governo federal, estadual e municipal.

§ 21l O juiz assegurará à mulher em situaçào de violência doméstica

e fami!iar, para preservar sua integridade física e psicolôgica:

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante

da administração direta ou indireta;

11 - manutençào do vínculo trabalhista, quando necessário o

afastamento do loca! de trabalho, por até seis meses.

§ 3<;1 A assistência à mulher em situaçào de violência doméstica e

familiJr compreenderá o acesso aos beneficios decorrentes do

desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de
contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente
Transmissíveis (D5T) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

(AIDS) e outros procedimentos médicos necessários. e cabíveis nos

casos de violência sexual.

CAPiTULO III

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL

"
Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência

doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar

conhecimento da ocorrencia adotará, de imediato, as providências

lega is cabiveis.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao

descumprirnelto de medida protetiva de urgência deferida.

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência

doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras

providências:

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de

imed'lato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
li - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao

Instituto Médico Legal;

::;:P# 4 « 4. $A q
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111 - forne!:er I.ransporte para a ofendida e s.eus depe1cert('s para
ab<go ou ;o~1 seguro, quando h:·uver r s·::::o ce viCa;

IV - se necesfrio. acor':lpanhar a ofendida para aSSfgJTa- a r€tir3da
de seus p~rt 1 1ces do local d3 o:::or:rência ou do corr~ilio fami'iil'-;

\J - inlormar I- cte!:dida ':)5 direitos a elê c:nferid:"s neita lei e os

serviços disp I níveis.
I
I

2 E i d d . '" . d .. f' .Art.l . m to 05 os casos e vIa er.~12 ·:JmeSl1ca € arnl'ta' centra
a mulher• .;eit! o registro da ocorrér.cia. deverá a é u:o':dade policia
adotar. ce i IIE."c!"ato os seçuintes procedi:ne:1tos. sem prejUlzo

daqu~les pre istos no Códi;o c'e Processo Penal:
f • ouvir 3 fendida, lavrar o bcl~:!m de ocorrên:ia e tom:H 3

re:,resentaçl ... a ~enro, se apreSE ntada:
11 - colhe~ t as as ~rovas que servirem pa~3 o €'sclare~ir;ae:110 de

fato e de su s ci rcunst2ncias:
111 - remeter, no prazo de 48 {quarenta e oito} horas. e)(pedient~

ac-artado ao jl1iz cc,m :) pedido da ofendida, para a cor.cessão de

medidas cro etivas d!! urgê::c a;
IV - deterni ar que se proceda ao e:X3me de corpo dE de'ito da

ofen:ida e r q Jisitar outros exa 'neS Deríciais n-ecessárics;
V - ou...ir o a ressor e as testemunhas;
VI - oraenar icer:tificação:::o agresmr e fazer juntar 30S 2utOS SL!a
folha de ant cedentes crim nais, in<.Lcando a existê-ncia de rrandado

de prisão cu registre de Ol.!tras o:oTtênd25 policiais ·::ontra ele;
VII - remEter no prazo leg31, OS a~tos d: inql1éríto poiicia: d:J juiz e
ao Ministêri, ?úbrico.

I

§ l~ O P~dii o da oiendida ~.erá tomad:;. a ~ermo pe"a auto~:dade
pofcial e de e=-fá c:onter:
I . qualificaç b da oferx:f da e do agressor;
-I - nome e i ade dos depe~de-ntes;

11 - de5c:~çã sucír1a to fato e das med;das orotetiva:s solicitadas
pel a ofendid! .

§ 211 A auto~ d2de policial deverá ar:.exar ao do:u.'":lento referid:> n:J
§ 1° o bole in de ocorrência e co::·ia de "teclos os docur.1e::to!
disponíveis 'TI poss,e da ofen:k:!3.

R{SPCN'jAblbdA.dn,
J\TRlbL1Ç(''.f~ E

C()~P(Tl"'lI· IIl.S

Gover:lOS Estaduais
Di:;u:tc r~aeral

(Jove mos Municipais
Mi,1istério ptjblico

Poder rJdiciãrio
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RE~POMAbjtidAdE:S •
ATRibuiÇÕES E

COM pEri'NciAS

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciàrio

Poder Judiciário
Ministério Público

§ 3í1 Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários

médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

TITULO IV

DOS PROCEDIMENTOS

CAPITULO I

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis

e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar

contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo

Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança,

ao adofescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido

nesta Lei.

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a

Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal,

poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios,

e pelos Estados. para o processo, o julgamento e a execução das

causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar

contra a mulher.

Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário

noturno. conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

Art. 15. t competente. por opção da ofendida. para os processos

cíveis regidos por esta lei. o Juizado:

I - do seu domicílio ou de sua residência;

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda;

li! - do domicílio da agressor.

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à repre-sentação

da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à
representação perante o juiz, em <ludiência especiatmente designada

- PF
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com tal finalidade. antes do recebimento da denúncia e ouvido o

Ministério ptbliCO.

Art. 17. É vtdada a aplicação, nos casos de violência doméstica e

familiar con~ra' a mulher, de penas de cesta básica ou outras de

prestação p~ICunjária, bem como a substituição de pena que implique

o pagamen~b isolado de multa.
I
!

I CAPfTULO 11

tAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URaNClA

Seção 1
Disposições Gerais

Art. !8. Re~ebidoo expedieote com o pedido da ofendida, caberá

ao juiz, no ~razo de 48 (quarenta e oito) horas:
I - conhecer!1 do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas

protetivas d: urgência;
l\ - deter~mof o encaminhamento àa ofendida ao orgão de
assistência udiciáría, quando for o caso;
111 . comuni ,ar ao Ministério Público para que adote as providências

I

cabíveis.

, ,

Art. 19. As' edidas protetivas de urgência poderão ser concedidas
pelo juiz. ai requerimento do Ministério Público ou a pedido da

I

ofendida.

§ 111 As mel idas protetivas de urgência poderão ser concedidas de
imediato, independentemente de audiência das partes e de

I

manifestaç o do Ministério Público, devendo este ser prontamente
comunicad .

!

§ 211 A5 me~idas protetivas de urg~ncia serão aplicadas isolada ou

cumulativa~ente,e poderão ser s.ubstituídas a qualquer tempo por
ou.tras de ~Iaior eficácia, s~mpre que os direitos reconhecidos nesta
Lei forem aMeaçados ou Violados.

;1 1

, ,

RESPONSAbllldA.dES,

ATRibuiÇÕES E

COMPHÊNCiA5

Poder Judieiário

Poder Judiciário
Ministéllio Público

Poder Judiôário
Ministério Público
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,

Governos Estaduais
Distlíto Federal
Poder Judiciário
Ministério Público

Poder Judiciârio

Poder Judiciário

•

§ 3' Poderá o ju;z. a requerimento do Ministério Público ou a pedido

da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou

rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da

ofendida, de seus familiares e d.e seu Datrímônío, ouvido o Ministério

Público.

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução

criminal. caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo

juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Público ou mediante

representação da autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no

curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista,
bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a

justifiquem.

Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais

relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e

à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado

constituído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida nâo poderá entregar intimação ou

notificação ao agressor.

Seção II
Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor..

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar

contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de

imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as s.eguintes

medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com

comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n° 10.826,

de 22 de dezembro de 2003;

H • afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a

ofendida;

.,~ .
.~ ~'"

qq \4 li ... W
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111 - pro,bição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximaç I o da ofendida, de seus familiares e das tesremunhàs.
fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato c m a ofendida, seus familiares e testemunhas por
qualquer mejl de comunicação; .

c) freqüenta. ão de determinados lugares a fim de preservar a
integrídade f~ ica e psicológica da ofendida;

IV • restriçãol ou suspensão de visitas aos dependentes menores,
ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestaçãq dé alimentos provisionais ou provisórios.

I
I

§ 1g As med das referidas neste artigo não impedem a aplicação

de outras pr~ istas na legislação em vigor. sempre Que a segurança
da ofendida: LI as circunstâncias o exigirem. devendo a providência
ser comunic Ida ao Ministério Público.

!

§ 2~ Na hipó 'ese de aplicação do ínciso I. encontrando-se o agressor
nas condiçõ s mencíonadas no caput e incisos do art. 6° da Lei n°

I

10.826. de 2de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo
órgão, corpol ação ou instituição as medidas protetivas de urgência
concedidas Jdeterminará a restrição do porte de armas, ficando o

superior imeiato do agressor responsável pelo cumprimento da

determinaç. o judicial, sob pena de incorrer nos crimes de
prevaricaçãolou de desobediência, conforme o Caso.

§ 3<l Para ga ~ntir a efetividade das medidas protetívas de urgênc~a,

poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxilio da força
polidar.

§ 4° Aplica-: e às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o
disposto no :aput e nos §§ 5° e 6° do art. 461 da Lei no 5.869, de
11 de janeir: de 1973 (Código de Processo CiviH.

Seção 111
Da. Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário. sem prejuízo de outras
I

medidas:

RE~pOro.s~biLrdAdES.

AlRibulÇÕES E

OOMpElfNCIM

Poder Judiciário
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RESPONSAbi [id"dE S,
ATRibuiÇÕES E

COM PET{NCiA~

Poder Judiciário

Ministêrio Público

Governos Estaduais
Distrito Federal
Ministério Público

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial

ou comunitário de proteção ou de atendimento;

1I - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes

ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;

II1 - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e aUmentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal

ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá

determinar, límínarmente. as seguintes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à

ofendida;

11 - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de

compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa
autorização judicial;

1Il - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de cauç.ão provisória, mediante depósito judicial.

por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência
doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para
os fins previstos nos incisos II e 111 deste artigo.

CAPrTULO III

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas

causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e

familiar contra a mulher.

Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras

atribuições, nos casos de violência doméstíca e familiar contra a

mulher, quando necessário:

--------------------------_......._-~~_ ......_--_...; .,--'"----~ 444bC -
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I· requisitar ~o iça po:ic:ô\ e serviços :;.(;1::: icos de s2ude. dE educação,

ce a5sislê-ncia i ()cial e 0e segurança. enue outros;
'I - fiscalizêr lOS estabele:irre~tos púb ices e par((I.:!ares de

ate1dimento à ulher em s tuação de violêr.c:a d·::.més:ica e fam:liar.

eadotar, de im d ato. as. medidas admirüs~raüva~ ou ~ud.ic.la~s cahi~e.;~

no tocante a duaisquer ür'egularic!ades constatadils;
I

111 - cadastrar I s casos de violência dOr:"lé-stica e fallí!iar CC:itra a

mulher.

CAPiTULO IV
DA ASS STt~~C1A JUDICIÁRIA

Art. 27. Em t. dos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher
I

e'11 situaçàode violência domestica e famil,ar deverá estar
I

a(ompan~ada de advogado, ressalvado o previsto :-0 an. 19 d2sta
I

lei. '

Art. 28. É '~ rantidc a t:)da mulh er em situação de violência

jomést\ca e { .ffi\\\ar () cceSStl aos e;,~N;ÇQS rle De~~nsor\a Púb\k2! ou

deAs$j~!ênciaJudicjáriaGratuita. nos termos da lei, em sede policial
e jJdidal, me I i2nte atendimento específico e hL'mcnizado.

I

Tf-UlC V

DA E: UIPE DE ATENDJrvENTO MUnlCISCIPLlNAR

Art. 29«. Os ~ l'1.21ÓOS oe Vlo\ê.-ncia DQmés~'I{a e farr".nar contra a
Murh€r que 'V! rem a ser criados poderá:> ccntar com uma equipe

de atend·me~ o 'Tlultidlse;:)tirear, a ser integrada cor profissiorais
especializa:::lo i n.as áreas psicossocial. _urÍ3ka e de sau~e .

.A.~t. 30. Corri te à equipe de atendimen::) I:.ultidisciplina~. entre
I

cutrê.S atribui' ces Liue lhe ferem 'ese:vadas ;:ela leg!slação local,
I

7ornec.er s'.Jbs: dios po' t',;eri~o ao jUll, 20 !\.flr;s~érlo Pubrico e à

Defensoria Púl !ica, mediante lêUdcs ou verbalrrente em audiência.

e desenvol'olef! raba:hos de orien~ação. er.(arr;n'"'ar?lerJo. prevenção

R('iOO ~<;o\bllJ(JI\Ó5.

l\'~lbLH.ÚES [

(\)...·Of Jt.....CIAS

Governos Estaduais
Distrito C'@dera'

Poaer .Iudiciâric
SOCiedade Civil

Go·,ernos Es~acuais

QlS.t(lO fed~(al

?oder Judiciário
Sociecadê C1v:1

Poce: Judicj<'íric·

Goverr.o5. [513.::11;03:5

Distrito Federal
?:x:ler Jt. diciá:io

M:nistén:: P:Jblico
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REspOMAbllidAdEs.
AT~ibL'iÇÕfS E

C0'-1pnrNCiA5

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder ludiciário

União
Governos htaduals
Distrito F~deral

Governos Municipaís

e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os

familiares, com especial atenção às crianças e aos adofescentes.

Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais

d?fCfunaada, () ju\z poderá determinar a man'lfestação àe
profissional especializado, mediante a indicação da equipe de

atendimento multidisciplinar.

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta

orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção

da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da lei de
Di:etrizes Orçamentárias.

TfTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art 33. Enquanto não estruturados os Juízados de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão

as competências civel e criminal para conhecer e julgar as causas

decorrentes da prâtica de violência doméstica e familiar COf\tl"3. a
mulher, obselVadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidíada
pela legislação processual pertinente.

Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência. nas varas

criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no
caput.

1\lULOVll

DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar

contra a Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das
curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária.

Art. 35. A Unido, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios
poderão criar e pfOmover, no limite das respectivas competências;

! . centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres

e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e
familléH;

_ A aw
e:; *'fIIII! #Ai4; :_ ;a. g<r TlMMM 4&
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11 - casas-a rigos para mulheres e respectivos dependentes

menores em situação de violêncía doméstica e familiar;
I

fll • delegad s, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde

e centros de perícia médico-legal especializados no

atendiment à mulher em sítuação de violência doméstica e

~amj\iar;

IV • progra , as e campanhas de enfrentamento da violência
I

doméstica familiar;

V - centros e educação e de reabilitação para os agressores.

Art. 36. A nião, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

promoverã a adaptação de seus órgãos e de seus programa,s

às diretdze~ e aos princípios desta lei.
I

Art. 37. A di fesa dos interesses e direitos transindividuais previ5tos
nesta Lei p derá ser exercida. concorrentemente, pelo Ministério
Público e porl associação de atuação na área, tegu\almente CQf'lsfltuíoa
há peto men! s um ano, nos termos da legíslação civil.

I

Parágra{c Ú(\, co. G {eG\J\sito da ?r~-e.onst\tu\ç.ão?ooei'á 5er õis?~\isado
pelo juiz ql ando entender que não há outra entidade com
representati I dade adequada para o ajuilamento da demanda coletiva.

Art. 38. As statísticas sobre a violência doméstica e familiar contra
a mulher se ão induídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do
Sistema de J!stiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional
de dados e i formações relativo às mulheres.

I •

Parágrafo ú i ico. As Secretarias de Segurança Públíca dos Estados e
do Distrito F, deral poderão remeter suas informações criminais para
a base de d Idos do Ministério da Justiça.

i

Art. 39. A Inião, os Estados, o Distrito Federal e 05 Municípios, no
limite de sUIs competências e nos termos das respectivas leis de
diretrizes or mentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias
específicas, m cada exercício financeiro. para a implo:?mentação das
medidas est belecídas nesta lei.

REsp0N s,lllb,lidAdEs.
AHübl'i(~õES [
COMPETE "'CiAS

União
GovernOS Estaduais

Distrito Federal
Governos Municipais

Ministério Público
Poder Judiciário

Ministério Público
Sociedade Civil

Poder Judiciário

União
Goverdos Estaduasi

Distrito federal
Podei Judiciário

União
Governos Estaduais

Distrito Federal
úO\lem()~ Munil)pals

M;f)i'Stêrio Púbtico
Poder Judídário
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RlSPONSAbilidAd(s.
ATRibuiÇÕ[S [

CoMpntNciAS

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Poder Judiciário

Art. 40. As obrigações previstas nesta lei não exduem outras

decorrentes dos principios por ela adotados.

Art. 41 ~ Aos crimes praticados com víoléncia doméstica e famHíar

contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica

a Lei 110 9.099, d~ 26 de o;eternbro de 1995.

Art. 42. O art. 313 da Decreto-Leí nll. 3.689. de 3 de outubro de

1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do

seguinte incíso IV:
"Art. 313 _ .
IV • se I) crime envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos da lei
específica, para garantír a execução das

medidas protetivas de urgência." (NR)

Art. 43. A alínea f do inciso 11 do art. 61 do Decreto-Lei nJl 2.848.
de 7 de dezembro de 1940 (Cód'lgo Penal), passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art.61_ _ .

11 ~ .
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo
s.e de relações domésticas, de coabitação ou
de hospitalidade, ou com violência contra a
mulher na forma da lei específica;

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

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nll 2.848, de 7 de dezembro de

1940 (Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:
HArt. 129 .
§ 90 Se a lesão for praticada contra ascendente,
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro.

ou com quem conviva ou tenha convivido. ou.

ainda. prevalecendo-se o agente das relações

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três)

anos.

______* .Q ----,""I
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§ 11. Na hipótese do §9Q deste artigo, apena
será aumentada de um terço se o (rime for

cometido contra pessoa portadora de
deficiência. If (NR)

Art. 45. O~rt. 152 da Lei nll 7.210, de 11 de julho de i 984 (Lei de

Execução P~nal), passa avigorar com aseguinte redaçao:
"Art 1S2. . , , , .
Parágrafo único, Nos casos de violência

doméstica contra a mulher, o juiz poderá

determina( o comparecimento obrigatório do

agressor a programas de recuperação e
reeducação." (NR)

Art. 46. Estrtei entra em vigor 45 (quarenta ecinco) dias após sua
publicação. fi

Brasília, 7 ~e agosto de 2006; 1850. da fndependência e 1180. da
República. II

LUIZ INÁCld LULA DA SILVA
II

Di/ma Rousjeff

Rf.~po~.~.~bllid",d[s,

ArRibuiçórs [
COMPUE N(lAS

Poder Judiciário

I
:GCVE~NO F!biRAL

Se(J~tõ.J\a tSpt:,({a{ de PQ«(ticas palâ àS Mulhen:'$
Presi.dência da H~púbHca
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Lei nO ~ .... 340, sancionada pelo

President:e Luiz Inácio Lula da

Silva no dia 7 de agosto de 2006 e

publicada. no DOU em 8 de
agos"to de 2006_

Ela cria rnecanisrTlos para coibir

a violência dOJTl.és"t"ica. e falTliliar

con'tra a. lTliulher., nos "termos do § 8°

do ar~_ 226 da Consti'tuição

Federal, da.. Convenção sobre a

ElilYlinação de Todas as Formas de

Discri~inaçaocont:r"a as Atlulheres

e da Convenção In1:eran-aericana

para Prevenir, Punir e Erradicar a

Violência cont:ra a J\l\ulher e

ainda dispõe sobre a criação dos

Juizados de Violência Doméstica

e Familiar con1:ra a IVtulher, aJ"tera

<> Código de Processo Penal, o

Código Penal e a Lei de Execução

Penal, dentre ou1:ras providências. t

o SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB-PR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, um dos mais graves problemas do
trânsito brasileiro hoje são os acidentes envolvendo
motocicletas, que anualmente resultam na morte de
milhares de pessoas, além de ferirem gravemente
outras tantas e, muitas vezes, provocarem seqüelas
físicas irreversíveis.

Para constatar esse fato, basta lembrarmos que as
motocicletas respondem por 17% da frota de veículos
atual do Brasil, mas, ao mesmo tempo, representam
26% dos veículos envolvidos em acidentes.

Somente em 2003 - último ano cujos dados ofi
ciais consolidados estão disponíveis - foram registra
dos 333.689 acidentes de trânsito envolvendo vítimas
no Brasi!; desse total, 21.331 pessoas morreram no
local do acidente, sendo que mais de 13% dos mortos
eram motociclistas.

No caso das vítimas não fatais o percentual che
ga a 28% do total.

Apenas no Paraná, o nllm~ro de motocicletas
envolvidas em acidentes cresceu 127,08%, nos 1Ilti
mos 5 anos, enquanto a frota cresceu 106,13%, no
mesmo período.

-_·~---_," IOIII;.'""""'_"'''''------~
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Em 2005, 220t'aranaenses perderam a vida em
acidentes com motq .Na cidade de São Paulo, estima
se que um motocicl sta morra a cada dia por conta de
acidentes de trânsit .

Foi pensando: em reduzir essa triste estatística
que, em 2006, apr slentei à apreciação desta Casa o
Projeto de Lei nO 7: :43, que altera o Código de Trân
sito Brasileiro, tom rido obrigatório para motocicletas,
motonetas e ciclo ~ ptores o uso de dispositivos re
fletivos de segurall ana dianteira, traseira e laterais
desses veículos. :

As pinturas o ladesivos refletivos são utilizados
em larga escala nal slinalização vertical e horizontal de
trânsito - em placa ~e regulamentação, advertência e
indicação, tachões,/ bfensas metálicas e sinalização de
obras -, bem comi ,em diversos tipos de equipamen
tos empregados p ra a segurança do tráfego, como
col1es, coletes e c I ~alizadores de fluxo.

I '
A eficiência d' sse tipo de sinalização decorre de

sua capacidade de ~fletir qualquer tipo de luminosidade
sobre ela projetad ,!especialmente aquela decorrente
dos faróis dos veí ulos no período noturno.

Esse efeito qntribui para alertar e orientar os
motoristas, sendo I fsencial para a melhoria das con
dições de segurari l3. do tráfego.

No caso da~ motocicletas e veículos similares,
especialmente po ~erem menores e deixarem seus
usuários mais ex dstos a conseqüências graves em
caso de acidente, ladoção de medidas de segurança
passiva torna-se i~da mais importante.

Nesse grup' Ide medidas, enquadra-se a utili
zação de disposit\ ps refletivos, uma vez que, quanto
mais visível for a I motocicleta para os demais usuá
rios do trânsito, m lior a segurança proporcionada ao
motociclista. :

Podemos cit ir como exemplo uma motocicleta
que venha a ter u I iproblema qualquer em seus faróis
ao trafegar à noite em via sem iluminação. Essa moto
cicleta seria facil ~nte atingida na traseira por outro
veículo. Nesse ca b, existindo algum tipo de dispositi-

I

vo refletivo na tra eira da moto, certamente a colisão
teria mais chanc ~ de ser evitada. Do mesmo modo,
também é evide t~ a contribuição das sinalizações
laterais,especiall ente para evitar colisões no cruza
mento de vias.

É important lembrar que, além de estarem mais
expostos, os mot I GÍclistas e seus passageiros que se
envolvem em aGi' entes acabam sofrendo fraturas e
ferimentos de alt gravidade, que não raro causam a
morte ou invalidJ da vítima.

A adoção d 'dispositivos refletivos já foi incor
porada aos veícJ qs de transporte de carga, por inter-

I i

médio da Resolução n° 132, de 2 de abril de 2002, do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

O que se pretende com o presente projeto de lei
é estender essa segurança também aos motociclis
tas, uma das categorias mais vulneráveis no trânsito,
por meio de medida extremamente simples, barata e
eficaz.

Este ano, o Departamento Nacional de Trânsito
- DENATRAN adotou como tema central na Semana
Nacional de Trânsito, que se realiza de 18 a 25 de se
tembro, o slogan Você e a moto: uma união feliz, visan
do estimular a adoção de políticas para a prevenção
de acidentes envolvendo esses veículos.

O motivo é que o número de acidentes envol
vendo motocicletas e similares tem aumentado de
forma preocupante e desproporcional ao crescimento
de sua frota.

No Paraná, em 2000, foram registrados 8.153
acidentes envolvendo motocicletas. No ano passado,
esse número passou para 18.514, sendo 15,65% maior
em relação ao total de ocorrências de 2004.

Já a frota de motos passou de 268.562 unida
des, em 2000, para 553.606, em 2005, crescimento 2
vezes maior do que o da frota geral de veículos, que
aumentou 45,97% nos últimos 5 anos.

Temos certeza de que contaremos com o apoio
das Sras. e dos Srs. Parlamentares no sentido de que
esse projeto seja discutido e votado com a maior agi
lidade possível.

E, dessa forma, vamos colaborar decisivamente
para melhorar a segurança no trânsito de nosso País
e para salvar milhares de vidas de brasileiros.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. au
torize a divulgação deste pronunciamento no programa
A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. VANDER LOUBET (Bloco/PT-MS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a divulgação dos dados atuais sobre
o número de aparelhos celulares em nosso País nos
enche de orgulho e satisfação. Afinal de contas são
100 milhões. É o resultado da privatização do setor.
Mas são dados que preocupam sobremodo, quando
temos que pagar a conta do mês, a religação, as taxas,
os impulsos, as ligações, as informações. Ao conside
rarmos uma receita de R$1 00,00 entre taxas e uso do
aparelho por usuário, chegaremos à cifra impressio
nante de 10 bilhões de reais por mês.

Se observarmos as propagandas das empresas
que exploram o setor telefônico na televisão e nos jor
nais, chega-se à conclusão de que tanta propaganda
pode constituir-se no massacre dos consumidores. E
as reclamações não param de acontecer em todos os
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cantos do País, em face do alto custo pelo uso desses
aparelhos que tão bem nos causam, mas que podem
nos custar tão caro quando os utilizamos além de
nossos recursos.

Assim, é preciso que os Congressistas fiscalizem
melhor os balanços dessas empresas concessionárias
de telefonia nacional, a fim de que a sociedade tenha
perfeito conhecimento de toda a cadeia formadora dos
custos, das operações, dos investimentos, das receitas.
É preciso torná-Ias públicas.

Afinal· de contas, se são empresas concessioná
rias de serviços públicos, exatamente pelo princípio
do interesse público, o Parlamentar tem o direito de
examinar as contas dessas empresas e o povo delas
tomar conhecimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VIGNATTI (Bloco/PT-SC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, vimos à tribuna para registrar algumas conquis
tas do nosso primeiro mandato nesta Casa, concluído
no final do ano passado, as quais nos proporcionam
perspectivas muito otimistas em relação a este novo
mandato que se inicia.

Assim como na Legislatura anterior, nossa atu
ação se pautará por projetos voltados especialmente
para Santa Catarina, mas também pela missão de
contribuir na construção de políticas públicas, progra
mas e projetos que visam melhorar a vida de todos
os brasileiros.

Quando chegamos à Câmara dos Deputados,
em 2003, estabelecemos 5 eixos prioritários de atu
ação - e foram conseguidos resultados positivos em
todos eles. Ao longo do mandato anterior, obtivemos
conquistas e desdobramentos de projetos aos quais
tentaremos dar continuidade a partir de agora.

Um deles é o de construção do Governo Lula,
que inclui o fortalecimento dos municípios por meio da
viabilização de recursos para obras que gerem empre
go e renda, estimulem a economia local e melhorem a
qualidade de vida da população. Somos parceiros do
Governo Federal na implantação e no aperfeiçoamento
de políticas públicas, programas e projetos voltados a
todos os brasileiros, garantindo a inserção de Santa
Catarina nos debates.

Por isso, estamos muito otimistas com relação ao
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC), que cer
tamente estimulara a economia e promoverá iniciativas
importantes de desenvolvimento do País.

Outro aspecto a ser trabalhado com muita dedica
ção nos próximos 4 anos está relacionado às políticas
públicas e projetos voltados para a educação. Nessa
área, vamos atuar em conjunto com o Governo Lula
para fortalecer o projeto de expansão do ensino téc-

nico profissionalizante no interior do País, a exemplo
do que fizemos no primeiro mandato, quando viabili
zamos uma unidade do Centro Federal de Educação
Tecnológica - CEFET em Chapecó. Lá, o CEFET foi
inaugurado em 2006, com a primeira turma de Mecâ
nica Industrial. Vinte e oito alunos já estão cursando
o ensino técnico gratuito e, agora, em fevereiro, mais
128 jovens estão ingressando em mais 4 turmas de
Mecânica Industrial e Eletroeletrônica.

A nossa principal proposta de trabalho para a área
da Educação e, de certa forma, para esta Legislatura
que se inicia é a implantação da Universidade Federal
da Mesorregião Grande Fronteira do MERCOSUL, na
região oeste de Santa Catarina. E o projeto de lei de
nossa autoria que a institui, apresentado em 2005 ao
Ministério da Educação, está prestes a sair do papel.
devendo a sua aprovação se consolidar como conquis
ta histórica para uma região cuja universidade federal
mais próxima está a 600 quilômetros de distância.

De acordo com o projeto técnico, a Universidade
do MERCOSUL seria multicampi, com unidades no
oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul
e sudoeste do Paraná. Essas regiões abrigam os 381
municípios que compõem a chamada Mesor~egião

Grande Fronteira do MERCOSUL, cujo território não
conta com nenhuma universidade federal. O objetivo
principal é desenvolver as áreas de interesse da re
gião na qual será implantada, através da graduação,
pós-graduação e pesquisa.

Com a Universidade do MERCOSUL implanta
da, milhares de estudantes sem condições financeiras
de freqüentar uma escola particular ou de se manter
em grandes centros onde as universidades federais
estão instaladas, terão a oportunidade de cursar uma
faculdade pública gratuita na própria região. Seguindo
o objetivo de estimular o desenvolvimento regional, a
Universidade dó MERCOSUL incentivaria os jovens a
permanecerem na região após formados e contribuiria
decisivamente para o desenvolvimento cultural, social
e econômico dos municípios em sua volta.

Outra área prioritária é a agricultura e a reforma
agrária. Nosso trabalhoestfl voltado para a construção,
junto com as entidades e movimentos sociais do campo,
políticas e programas que fortalecem o setor, gerando
mais renda para o homem e para a mulher do campo.
Nesse aspecto, merece destaque nossa contribuição,
na Legislatura anterior, para a criação e implantação
do Seguro de Preços para a Agricultura Familiar, uma
reivindicação histórica do segmento, maiores investi
mentos no PRONAF e a criação da política de habita
ção rural, que, só na Região Sul, já beneficiou cerca
de 12 mil famílias de agricultores.
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Agora, nossoi'rabalho estará centrado na cons
trução de uma polít ca de preço mínimo de comercia-
lização dos produt.· s da agricultura, para garantir um
mínimo de renda a s produtores. Além disso, quere
mos aprimorar a p .Iítica de reforma agrária no Brasil,

I .

ampliando o númelO de famílias assentadas.
Continuaremd a dar à juventude grande atenção,

como fizemos nop s·sado, por meio do fortalecimento
da Secretaria Nad nal de Juventude, órgão que aju
damos a implantarlneste Governo, e da aprovação do

Plano Nacional de~u.. ventude pela Comissão Especial
responsável pela I 'atéria, em dezembro. Depois de
muitos debates cd ' jovens de todo o País, o Plano
segue agora para a apreciação do Plenário da Câ
mara dos Deputa, os. Como único representante da
Câmara no Consd~ho Nacional de Juventude, temos
participado da co~s.~ruçãO deste projeto em conjunto
com os moviment se entidades juvenis.

O Plano Nac onal de Juventude estabelece me
tas para o Poder •úblico investir em políticas para a
juventude. A propp~ito, em novembro, estivemos no
Seminário Nacio~al de Juventude realizado no Rio
de Janeiro, e pro dmos ao Governo prioridade para
a matéria, a fim d, k1.ue ela seja aprovada já no início
deste mandato. I

Nosso traball~b tem se pautado ainda, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs.peputados, pelo fortalecimento dos
municípios catarinrlnses. Além de elaborarmos emen
das parlamentare, ,'trabalhamos no encaminhamento
de projetos das ,refeituras que contribuíram decisi
vamente para a deração de emprego e renda, esti
mularam a econoria local e melhoraram a qualidade
de vida da pOPular'ão de grande parte dos municípios
catarinenses. E a sim continuaremos a trabalhar nos
próximos 4 anos. I ,

Por fim, res~~'tamos compromisso que julgamos
fundamental parallo êxito das nossas ações: o fortale-

cimento partidári!', •.idOS movimentos sociais e sindical.
Desde o início de assa vida partidária, especialmente
no primeiro mand to na Câmara Federal, participamos
intensamente de inúmeras atividades nos municípios,
contribuindo na c l nstrução do PT e auxiliando no es-

I

tabelecimento dOtldebates. E essa presença atuante
nos renova e esti, lula o fortalecimento local do nosso
partido. •

Nas Eleiçõ&~ de 2006, 114.681 catarinenses
aprovaram este jwito de trabalhar do nosso mandato
e nos recondUZirlm à Câmara dos Deputado por mais
4 anos. Um man ato, nobres colegas, marcado pela
participação cole iva e pelo trabalho responsável com
os compromisso I que assumimos. Com 46.688 votos
a mais do que os 7.993 obtidos em 2002, alcançamos

, ,

a marca do Depita,do Federal mais votado do PT no
I ,
I '
, .,

I[ !
I I
I ,

Estado e o líder em ampliação de votos entre os atuais
Deputados Federais.

Esses números tão representativos ampliam nos
sa responsabilidade de aprimorar a atuação parlamen
tar e apresentar resultados ainda mais positivos nos
próximos 4 anos. Será um mandato de resultados e
de respostas positivas. As pessoas podem esperar o
mesmo comprometimento e responsabilidade que ti
vemos até agora, ou seja, um Parlamentar muito pre
sente nos municípios e aberto à participação efetiva
da sociedade nas discussões e decisões.

Vamos continuar participando dos debates, ouvin
do as reivindicações da população, elaborando projetos
importantes para o Brasil e buscando recursos para
o desenvolvimento da nossa região. Queremos cons
truir um mandato coletivo, com a participação do povo
catarinense nas discussões e nas decisões, para que,
juntos, possamos ampliar nossas conquistas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT-MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não poderíamos deixar de registrar
neste plenário nossa preocupação com um tema que
está presente em toda a população bra~;ileira e que se
evidenciou com o brutal assassinato do menino de 6
anos, João Hélio Fernandes, crime este que merece
o repúdio e a revolta de qualquer ser humano.

O tema é corrente na população. A segurança
pública nunca foi tão comentada. Asaçôes criminosas
estão no extremo da tolerância, no extremo da capa
cidade humana de suportar sem reação e deixando à
beira do colapso a administração pública.

Não tem precedente a frieza do ato cometido
pelos criminosos contra o menino. E no meio desses
assassinos maiores de idade, um jovem protegido pela
sociedade, com ações acobertadas por lei.

Entendemos como extremamente necessária a
legislação que ampara o menor, que lhe propicie uma
educação suficiente para o futuro, que lhe garanta o
amparo enquanto se forma para a vida, possibilitan
do-lhe desenvolver uma profissão digna e alcançar as
metas que todo ser humano almeja.

Mas não podemos admitir uma legislação que
acoberta ações criminosas. Crimes hedliondos não são
justificáveis em nenhuma hipótese. E a sociedade não
admite mais essas concessões.

Urge alterar a legislação do menor, adaptando-a
às exigências da realidade do nosso País, às neces
sidades do menor.

A lei não pode ser conivente com o criminoso
que se aproveita das falhas da nossa legislação para
passar impune, não cumprir qualquer pena e continu-
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ar a cometer outras atrocidades, inclusive a de levar
outros menores para o mesmo caminho.

Mas não só a legislação do menor está na con
tramão das necessidades da segurança pública. As
nossas leis contêm lacunas que são usadas pelos ad
vogados dos criminosos que possibilitam sua libertação
e impunidade. Decisões judiciais que deixam a socie
dade perplexa, que incentivam o crime organizado a
não se intimidar e avançar em sofisticação, audácia e
estruturação. Tudo isso, aliado às condições das nos
sas Polícias, que são destoantes entre si, causando
dificuldades e até constrangimentos entre os policiais.
Polícia estruturada, eficiente, bem remúnerada e or
gulhosa da sua condição é uma esperança dos que
vivem o dia-a-dia das corporações.

A Polícia Civil, que compõe a Polícia Judiciária,
sofre um processo de desgaste, com tratamentos di
ferenciados em cada Estado da Federação. A ela cabe
investigar a absoluta maioria dos crimes praticados
no território nacional. Mas opera em delegacias sem
qualquer estrutura, com equipamentos obsoletos. As
dificuldades se acentuam a cada dia, exigindo o má
ximo da capacidade física e emocional dos policiais,
sem uma contrapartida suficiente, e assim a nossa
Polícia é deficiente, incapaz de combater com suces
so a criminalidade, mesmo com o desprendimento dos
seus profissionais.

Os salários da maioria dos policiais são insignifi
cantes, mas a profissão obriga-os a correrem risco de
vida, sofrendo, ainda, emocionalmente, com necessi
dades pessoais e familiares. A sua formação escolar
e profissional ainda é fraca e não há incentivo para se
promoverem cursos de capacitação, evitando, assim,
que os policiais permaneçam com os mesmos conheci
mentos da época em que prestaram concurso. Só com
cursos de capacitação eles poderão ter melhoradas
suas condições de investigação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Con
gresso Nacional tem missão importante e imprescin
dível no processo de restabelecimento das condições
da Policia brasileira.

Temos o dever de apresentar projetos, votar
mos matérias que visem a resgatar a segurança da
nossa população, assegurar a ela o exercício pleno
da cidadania.

O dever é nosso. Vamos cumpri-lo, vamos mos
trar ao povo que não fornos eleitos para passar 4 anos
aqui, mas para defender os direitos do nosso povo,
especialmente o seu direito à vida, à paz.

Sr. Presidente, solicitamos que este nosso pro
nunciamento seja divulgado em tedos os canais de
comunicação desta Casa.

o SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, prezados colegas, venho hoje à tribu
na dessa Casa para tecer algur.s comentários sobre o
Programa de Aceleração do Crescimento -- PAC pro
posto pelo Governo Federal

Primeiramente, tenho de elogiar a iniciativa. O
Brasil precisa crescer mais, gerar mais empregos,
produzir mais renda, e, ao mesmo tempo, distribuí-Ia
de forma mais justa e equânime entre todas as regi
ões do País. Nesse sentido, acredito que as iniciativas
sejam válidas.

Entretanto, analisando com cuidado o conteúdo
das mesmas e ouvindo a opinião de nossos Gover
nadores e Prefeitos, vejo que elas carecem de aper
feiçoamentos. Portanto, caberá a nós, ao Congresso
Nacional, aperfeiçoar tais medidas de forma que elas
realmente alcancem seus objetivos.

Tais adequações são necessárias, notadamente
no queconcerne a ouvir as opiniões dos nossos Esta
dos e municípios, que, além de serem os executores da
maioria dos investimentos pLiblicos do País, também
serão obrigados a fazer um esforço fiscal solidário para
que o PAC seja viável.

Há poucos dias, em artigo do jornal O Globo, o
Presidente da Confederação Nacional de Municípios,
Paulo Ziulkoski, manifestou sua opinião nesse senti
do, pois se os municípios, conforme dados do IBGE
de 2003, últimos disponíveis, realizaram investimentos
da ordem de R$12,7 bilhões no ano, contra R$9,2 bi
lhões dos Estados e apenas R$4,2 bilhões da União,
devem os mesmos serem ouvidos para a formulação
de políticas que visem destravar o crescimento de
nosso País. Mesmo que os investimentos dos municí
pios não tenham o impacto de uma nova BR ou uma
hidrelétrica, são eles que atacam os pequenos gargalos
que entravam o crescimento do Brasil, como o acesso
às árep,s de produção agrícola ou mesmo políticas de
incentivo a pequenos pólos produtivos locais, sejam
tecnológicos, têxteis, calça.distas ou outros.

De outro lado, as medidas de desoneração fiscal
tão necessárias à aCéleração do crescimento impac
tam os orçamentos estaduais e municipais. Cerca de
20% da renúncia fiscal virá dos cofres desses entes.
Assim, ouvir o que os Governadores e Prefeitos têm
a dizer sobre o PAC nos parece, além de imprescin
dível, justo.

Além disso, os investimentos previstos no PAC
dependerão em muito da capacidade de endividamento
dos Estados emunicípios, pois, por exemplo, os R$5,2
bilhões do FGTS servirão para financiar projetos apre
sentados pelos mesmos aos agentes financeiros para
aplicação em saneamento e habitação, sendo que os
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entes que não tiver m condições de pagar esse finan
ciamento não receb rão recursos. Quais são os Esta
dos e municípios qu estão com condições de contrair
empréstimos? Eu d sconheço.

No meu Estad' , Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-,

tadas, o que está p evisto no conjunto de medidas do
PAC são obras plan jadas há mais ou menos 10 anos,
e a maioria delas Jm fase de execução. Na verdade,
a culpa pela falta é projetos estruturantes na Para
íba não é do Govdrno Federal. O Estado passa por
um momento ruim o que se refere ao crescimento e

I

desenvolvimento e, tratégicos. Estamos achatados na
rota do desenvolvi I ento da Região Nordeste por fal
ta de iniciativa e pl, nejamento adequado do Governo
Estadual. Não obst nte essa afirmativa, nosso Estado
tem potencialidade incomparáveis, como o potencial
turístico, devido à ua posição geográfica em relação
à Europa, à África! e ao próprio território nacional, e
nossas reservas q petróleo, que poderão ajudar a
economia, coloca' do na pauta do crescimento eco
nômico do Estado I m ingrediente a mais na geração
de emprego e ren .a.

Ademais, out: a questão que é muito importante
frisar, repetindo o q! ehá muito já é sabido, não se gera
crescimento sem i vestimentos em educação. Temos
exemplos próximo~ como o do Chile e de outros países
mais distantes, a e, ~mplo a Coréia do Sul. Entretanto,
o PAC, no seu con unto de medidas, não contempla a
educação de noss País.

Sendo assiml venho nesse momento apresentar
como proposta a r àlização de duas audiências públi
cas nesta Casa, u a para ouvirmos as propostas de
Estados e municí ios visando o aperfeiçoamento do
PAC e outra para iscutirmos a inclusão de um paco
te de investimento, na educação, de forma a criar um
ambiente de dese volvimento sustentável.

Muito obriga; o.
O SR. DlLC .U SPERAFICO (Bloco/PP-PR. Pro

nuncia o seguinte]discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, preciso reduzir a carga tributária
que incide sobre aarea produtiva, como a agricultura,
a agroindústria ei transporte. Poderíamos começar
pelos combustívei ,que estão com custo muito alto.

I

Hoje o cidad- o, para se deslocar de carro, está pa-
gando mais em irri ostos do que em combustível. Está
muito difícil para agricultor produzir, transportando
insumos, movime tando máquinas e escoando a pro
dução, com o atu I e abusivo preço do óleo diesel.

A maior pari e do custo final do combustível é
formada de impo tos e margem de lucro excessiva
da PETROBRAS No esforço pelo crescimento, es
ses são pontos q! e, se forem tocados, os resultados
serão imediatos. :

Se o Governo baixar o preço do diesel, reduzir a
tributação e cortar juros, os reflexos positivos para a
população serão muito mais rápidos. O mesmo ocorre
com a infra-estrutura em regiões estratégicas.

No Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) não está previsto nada para o oeste do Paraná,
uma das regiões mais produtivas do País.

A rodovia entre Marechal Cândido Rondon e
Guaíra, por cuja recuperação lutamos tanto nos últimos
anos, já está esburacada de novo, e não há previsão
de recursos para sua restauração. O trabalho emer
gencial foi feito, mas faltou fiscalização da carga de
caminhões, principalmente dos que transportam areia.
O Governo precisa ter ações paralelas para garantir a
infra-estrutura indispensável aos setores produtivos,
recuperando as rodovias e controlando o peso dos
veículos que transitam por elas. No caso desse trecho,
quando chegar a hora de escoar a safra, lá estarão as
crateras novamente, prejudicando a produção agrícola
que é o forte da economia regional.

Para que o PAC atinja seus objetivos, precisa le
var em conta as necessidades dos setores produtivos.
Se eles forem atendidos, os resultados serão sempre
positivos para toda a sociedade.

Na luta pela redução da tributação, vencemos
mais uma batalha com a nova Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa, ou Super-SIMPLES. Foi vitória
de todos os que há anos defendem o imposto único.
Para as pequenas empresas ele chegou com a nova
legislação, embora não da forma com que tínhamos
projetado. Nós defendemos imposto único em cima
da movimentação financeira das empresas, que seria
uma forma simples e segura de arrecadação, com eli
minação da sonegação e outros avanços.

Mesmo assim, o Super-SIMPLES dará condições
para que milhares de empresas regularizem sua situ
ação. As pequenas e microempresas que hoje estão
na clandestinidade poderão formalizar suas atividades,
registrando funcionários sem tributação extra. Por isso,
o Super-SIMPLES foi um grande passo, que beneficia
a sociedade, o coletivo ouo empresariado como um
todo. A nova legislação vai desburocratizar e ajudar o
pequeno empresário.

A partir de junho próximo, 80% dos empresários
brasileiros sentirão seus efeitos positivos. O novo crité
rio vai facilitar muito, inclusive reduzir a carga tributária
da maioria dos pequenos empresários. A tributação
justa só será alcançada com o imposto único federal,
cobrado sobre a movimentação financeira. Com ele,
aqueles que movimentam pouco pagarão pouco, e os
que movimentam muito pagarão mais. É a proposta
que consideramos ideal, mas há segmentos contrários,
como a fiscalização e outros setores da sociedade.
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Com o tempo, talvez possamos esclarecer eventuais
dúvidas e vencer essas resistências.

Neste momento, o importante que é a nova Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas foi aprovada e
vai beneficiar a maioria dos empresários brasileiros.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um político
inteligente e experiente e sabe que sem um governo
de coalizão não conseguirá administrar com tranqüili
dade. Não só para aprovar o Programa de Aceleração
do Crescimento (FAC) no Congresso Nacional, mas
também para superar resistências de forças políticas
importantes.

Há muitos Governadores em partidos da opo
sição. São poucos os do partido do Presidente e de
seus aliados, e a Oposição conta com Governadores
de Estados poderosos. Um governo de coalizão ajuda
a superar muitas arestas políticas e a garantir com
promisso futuros. Políticos que estão hoje na base do
Governo encontrarào dificuldades para justificar uma
guinada para a Oposição em pleitos posteriores. É
claro que será muito difícil manter todos partidos uni
dos por muito tempo, mas uma ruptura inesperada ou
injustificada será cobrada pelo eleitor.

Os dois maiores partidos do Congresso Nacional
na atualidade, PMDB e PT. por exemplo, mesmo divi
dindo Ministérios no governo de coalizão, dificilmente
estarão disputando juntos os próximos pleitos em Es
tados e municípios.

Assim como em qualquer país do mundo, o go
verno de coalizão é temporário e visa facilitar solução
de problemas, o que não falta ao Brasil. O País tem
necessidade urgente de votação de mudanças na le
gislação e políticas de governo, o que a união de par
tidos ajuda a viabilizar. Governo de coalizão significa
divisão de espaço e comando na construção do su
cesso da administração, com bônus e ônus de todos
os partidos aliados.

O primeiro desafio dessa união será a implemen
tação do PAC. Da forma que foi lançado, o programa
visa ao desenvolvimento, do que o Brasil necessita, mas
isso depende de geração de emprego e renda mais
do que de qualquer outra coisa. Sem isso não haverá
crescimento. O Brasil precisa de maior apoio aos se
tores produtivos. O PAC tem muitas coisas boas, mas
para que efetivamente faça o País crescer 5% ao ano,
terá de ser redirecionado em algumas medidas.

É o que querem muitos Governadores, e, como
o Governo diz aceitar negociações com o Congresso
Nacional para aprovação da proposta, temos esperan
ças nessas correçôes. Entre as medidas específicas
que consideramos fundamentais e prioritárias, está a
necessidade de melhorar a infra-estrutura, como pre-

vê o programa. O Brasil realmente precisa de melhor
infra-estrutura para escoar suas riquezas, mas não
poder ficar nisso, pois também já está industrializando
sua grande produção primária, como mostra o Paraná,
onde grãos estão sendo transformados em proteínas
mais nobres, como carnes e derivados, óleos vegetais,
e assim por diante.

É essa transformação que vai agregar valor, gerar
emprego, renda e impostos. É dessa forma que pre
cisamos crescer, mas para isso precisamos melhorar
rapidamente nossas rodovias e ferrovias e o Porto de
Paranaguá, além de hidrovias, para escoar a produ
ção agroindustrial com menores custos. A situação de
nosso porto está prejudicando o Brasil e não apenas o
Paraná. Investimentos nessas áreas não estão previstos
para dentro de 3 ou 4 anos, como precisamos.

Além disso, devemos lutar por outras conquistas
fundamentais, como a redução dos juros mais celere
mente. Com as atuais taxas os empresários não têm
disposição, coragem e possibilidade de fazer investi
mentos necessários para geração de emprego e ren
da nos índices por que a população brasileira clama
com urgência

Por outro lado, precisamos igualmente reduzir
nossa carga tributária. Na proposta do PAC foi sinali
zada uma redução dos tributos, mas sem beneficiar
os setores produtivos. A proposta beneficiaria apenas
algumas áreas específicas, como as da informática e
do aço, o que não se refletirá no crescimento do nosso
Produto Interno Bruto (PIB) nos índices que almeja
mos e necessitamos.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a economia mundial enfrenta um drama
semelhante ao do Brasil, cujo setor produtivo encon1ra
se estagnado: os elevados níveis de desemprego.

Levantamento recém-divulgado pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) revela que, em todo o
mundo, há cerca de 195,2 milhões de desemprega
dos - montante um pouco superior ao da população
brasileira.

Podemos atribuir a essa estatística o fato de o
crescimento mundial estar sendo puxado mais pelo au
mento da produtividade, o que significa menos postos
de trabalho. Algumas tendências, porém, são comuns a
diferentes economias, corno é o caso de maior produ
ção sem a equivalente necessidade de ampliação de
vagas. É o caso, também, da elevada falta de oportu
nidades para jovens na faixa entre 15 e 24 anos, que
hoje respondem por metade de todos os desocupados
no mundo.
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É preciso bus ar soluções conjuntas, capazes
de atenuar o proble a em âmbito global.

No Brasil, pel primeira vez nos últimos 5 anos,
o rendimento médi apresentado foi um crescimento
acima do demonstr

l
~o pela ocupação.

A taxa de de! emprego caiu, em média, para
10% da população I economicamente ativa, em 2006.
Ela ainda se situa ;um patamar muito alto, mas a so
lução para enfrentrmos o problema é o crescimento
econômico, em nív I is superiores aos registrados pelo
Brasil atualmente. :

Crescimento 'conômico pressupõe reformas que
possam atuar prof I ridamente nas estruturas viciadas
do País. Como já di semos em outras oportunidades,
a legislação trabal i ista é obsoleta, fazendo com que
um empregado cu, te à empresa 2 vezes o que esta
lhe paga em sa!ári s.

O intrincado ~ ipoal de regulamentações e o nú
mero de impostos ,serem honrados - mais de 60-,
se consideradas t, das as instâncias da Federação,
são um entrave a! progresso e ao desenvolvimento
de qualquer emprE! a.

A excessiva, urocracia é outro empecilho à ex
pansão dos negóc ds. Ela torna qualquer empreendi
mento custoso e v' garoso. Até mesmo o fechamento
de um negócio qu Iquer segue trâmites que lhe sub
traem recursos pa a uma nova empreitada.

Por fim, o ta anho da máquina pública faz com
que os recursos rpduzidos pela Nação sejam, em
grande parte, carr ados para os cofres públicos. Não
bastasse o fato d ~bsorver quase 40% do Produto
Interno Bruto, ess imáquina ainda é pouco eficiente,
prestando serviço I ~de pouca qualidade e sendo per
meável à corrupç~ I.

Portanto, par que o emprego cresça e a informa
lidade se reduza, é

l

lpreciso, no mínimo, implementar as
reformas há tanto I ~iadas no Congresso Nacional.

Era o que tin aa dizer.
O SR. LUIZ IITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO.

Pronuncia o segui t!e discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, I 'Estado de Goiás já produz vinho,
embora em pequ na escala. Cidades goianas como
Santa Helena, Pa aúna e Alto Paraíso são os desta
ques, mas há eml resários em regiões do sudoeste
que estão interes I ados na produção da boa bebida.
Segundo o especi lista em bebidas extraídas da uva,
Hugo Cristian Ralll irez Flores, qualquer pessoa pode
apreciar um bom ~inho. Com esse pensamento, aliado
ao crescente inte~ sse dos goianos pelos aromas da
fruta, a Associaçã~ Brasileira de Sommelier organiza
roteiro diferenciad no Brasil e no exterior.

Os que quer m mergulhar no universo da uva têm
grande opo'tuni1e de saber mais sobre o crescente

ill

potencial enoturístico de Goiás.lniciantes e veteranos
do ramo já aproveitam o instante para aprender sobre
a enologia, ciência que estuda os vinhos. Paraúna,
cidade que fica a 155 quilômetros de Goiânia, ofere
ce visita as suas videiras, com acompanhamento de
especialistas e sem cobrança de taxa. O enoturismo
é o resultado da soma da uva, com o vinho, a gastro
nomia e o turismo, segundo afirma o Presidente da
Associação Brasileira Sommelier de Goiás, Raimundo
Fortuno Gomes.

Para o sommelier chileno Hugo Cristian Ramirez,
da Adega Santa Felicidade, a prática do enoturismo é
tradição forte no sul do Brasil, mas apesar de os goia
nos consumirem pouco, esta atividade tem crescido
bastante no meu Estado. Ele conta sobre visitas feitas
à Adega e sobre minicursos oferecidos, inclusive distri
buindo bebidas de sabores diferenciados de cada vinho.
Na oportunidade, são realizadas palestras que ilustram
as propriedades medicinais de cada espécie.

Na cidade de Paraúna, na Fazenda Caracol, o
Prefeito Sebastião Ferro já está um passo à frente, pois
diversos apreciadores vão ao seu vinhedo e aproveitam
para saber vários detalhas sobre técnicas de colheita.
Os visitantes, além de degustarem excelentes sabo
res de vinho, são convidados a participar da colheita
de uvas. A grande vantagem de se visitar os vinhedos
de Paraúna é que a entrada é gratuita, com direito a
provar 8 sabores das 8 espécies plantadas. Também
na referida propriedade está sendo construída a Viní
cola Serra das Galés, que ficará totalmente pronta em
fevereiro de 2007, quando será aberta ao público. Um
enólogo deve orientar como se processa o cultivo das
videiras até o engarrafamento.

A produção vinícola de Goiás ainda é pouca,
conforme reportagem publicada no Diário da Manhã,
de Goiânia, assinada por Sílvio Souza, que integra o
quadro da Editoria de Ecologia e Turismo. Trata-se de
uma visão panorâmica do que, em Goiás, se pode es
perar dessa nova atividade, que naturalmente influen
ciará em breve na sua economia.

Também é possível, no meu Estado, degustar di
reto da parreira, conhecer adegas e apreciar a bebida
fabricada nas cidades de Paraúna, Santa Helena e Alto
Paraíso. No momento, essas são as cidades produto
ras, porém como já declarei, outras se preparam para
tomar iniciativas idênticas, algumas delas contando com
a ajuda dos poderes públicos estaduais e municipais.
Santa Helena fica a 205 quilômetros de Goiânia; Alto
Paraíso a 423, e Paraúna a 155 quilômetros, todas elas
têm vias de transportes em bom estado de conserva
ção, facilitando, portanto, a exportação do produto para
os mercados consumidores do País.
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A ONG Guerreiros de Natureza, dirigida por An
tônio Carlos Volpene, acompanha com interesse essa
nova atividade e garante que as plantações de uva
seguem todas as especificações e normas exigidas
por lei. Os integrantes do grupo, além de provar o sa
bor da uva, verificaram minuciosamente as condições
ambientais do local, aprovando e estimulando os pri
meiros passos para a instalação da indústria de vinho
em Goiás.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2°Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Lincoln Portela.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Plenário da Câmara conclui nesta
semana a votação do Projeto de Lei n° 6.272/05, do
Poder Executivo, que cria a Receita Federa! do Brasil,
em substituição à Secretaria da Receita Federal e à
Secretaria de Receita Previdenciária. Originalmente
aprovado pela Câmara no inicio de 2006, ele recebeu
35 emendas no Senado Federal. Conhecid<) como Su
per-Receita, o novo órgão terá a atrituição de arreca
dar e fiscalizar os tributos e as contribuições federais,
inclusive as contribuições sociais antes aI recadadas
pelo Ministério da Previdência Social.

Entre outras medidas, foi aprovada a que deter
mina que a arrecadação das contribuições sociais do
INSS será depositada diretamente no Fundo do Regi
me Geral da Previdência Social e usada apenas para
o pagamento de benefícios.

Outras medidas são: a paridade entre ativos e
inativos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
e d:=.t futura Super-Receita e a previsão de uma lei or
gRnica do Fisco, a ser encaminhada pelo Executivo
ao Congresso Nacional no prazo de um ano da pu
blicação da lei.

Outra iniciativa é a que altera a denominação
dos servidores da Carreira de Analista da Receita
Federal do Brasil: de Analista-Técnico passa para
Analista-Tributário.

A Super-Receita vai racionalizar e tornar mais
efetivos os atuc:lis sistemas de arrecadação e fisca
lização da Receita Federal e da Previdência Social.
Há décadas, os funcionários daqueles órgãos, bem
como especialistas do setor, reivindicam a fusão dos
2 sistemas. Com nova estrutura hierárqUica, dotação
orçamentária específica, plano de carreira atraente e
recursos tecnológicos avançados, o mais nJvc ente

fiscal do Governo Federal certamente produzirá os
resultados que a sociedade dele espera.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queremos
parabenizar o Governo Federal e os Srs. Deputados
Federais pela aprovação da Super-Receita, que cer
tamente será um marco divisório no esforço de arre
cadação da União.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para, for
malmente, congratular-me com o novo Governador de
Pernambuco, Sr. Eduardo Campos, pela formação da
sua equipe de trabalho e governo, com 23 Secretarias
de Estado e mais o Instituto de Recursos Humanos, a
ARPE e a Controladoria-Geral do Estado - com status
de Secretarias de Estado.

Destaco, em particular, a criação da Secretaria
de Articulação Social, da Secretaria da Juventude, da
Secretaria de Recursos Hídricos e Articulação Regio
nal, da Secretaria da Mulher e da Secretaria das Cida
des, estas 3 últimas antevendo uma ação de Governo
voltada para a integração do econômico e do social,
em síntese, para a formação socioeconômica das po
pulações do Estado.

Pretendo elogiar aqui o perfil de duas delas. A
Secretaria de Recursos Hídricos é de importância fun
damentai para coordenar, com o Governo Federal e os
Governos Municipais dos 184 municípios de Pernam
buco, a expioração nacional dos mananciais hídricos
do Estado e sua utilização, principalmente nas regiões
castigadas ciclicamente pelas secas, pondo em prática
toda LImE, ciénr::ia e arte já conhecidas - praticamente
em escala menor - de convivência das populações in
terioranas com as secas, objetivo prioritário da SUDE
NE dos ahos 60, agora recriada e que, esperamos, vá
em frente, executando o que Celso Furtado delineou
com sua equipe nos I e li Planos'Diretores do Desen
volvimento do Nordeste.

A outra Secretaria que quero especificamente
indicar como reveladora da futura ação político-admi
nistrativa do Governador Eduardo Campos é a Secre
taria das Cidades, em face da problemática da metro
polização da região sul do R'=cife até o município de
Ipojuca, e considerando que as instalações dos pólos
têxtil e de metal-mecânico e a construção da Refin3ria
de Petróleo e do Estaleiro Naval darão umformidável
impacto em toda a paisagem urbana e rural de pelo
menos 4 municípios até aqui ca.-acterizados pela pre
dominância da cultura da cana-de-açúcar, à exceção
do mkleo industrial do Cabo, Gujo desenvolvimento
industrial começou nos anos 60 com a fábrica de po
libutadieno da Coperbo.
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A próxima visitJ do Governador Eduardo Campos
à Venezuela definir j com a PDVSA alguns detalhes do
projeto que tem com: parceira a PETROBRAS, inclusive
o cronograma de o 'ras civis. Esperemos que o IBAMA
não levante obstác los a esse projeto. Sei que o Presi
dente Luiz Inácio L a da Silva está atento a essa obra,
que não pode ser 'rejudicada por tecnicismos.

A Secretaria I as Cidades no Governo Eduardo
Campos terá mu,td a ver com a manutenção do equi
líbrio ecológico nol sul de Pernambuco, antes região
tipicamente rural e hoje já rurbana - transição entre
rural e o urbano, c mo definiu Gilberto Freyre, no ano
56, em memorável onferência publicada, pela Secre
taria de Educação Cultura de Pernambuco, intitulada
Sugestões para um 'Nova Política no Brasil, a Rurbana,
com prefácio do en ão Governador do Estado, General
Cordeiro de Farias

lA nova Secr taria das Cidades de Pernambuco
deverá buscar a escentralização dos serviços e o

I ;

aperfeiçoamento d s equipamentos coletivos que ser-
vem às populaçõe ,desses municípios atingidos pela
nova industrializaç o e também de outros no agreste e
sertão do Estado, ara que se cumpra aquele vaticínio
do grande sociólo ! o brasileiro em sua análise sobre o
crescimento econ ~ mico do Estado:

"Pois, do qu se necessita em Pernambuco - já
o indicam estudo

l
:repetidos do assunto realizados

aqui e em áreas emelhantes ao Nordeste brasilei
ro - é precisame e da descentralização do Recife e
não de maior cen ralização da já sobrecarregadíssi
ma capital de Per ambuco e, sobre vários aspectos,
do Nordeste". :

A Secretari das Cidades terá, portanto, essa
missão, diria Gilb rto Freyre se vivo fosse, "de desen
volver pequenos eeifes, que desafoguem o atual e
falsamente grand I ,morbidamente grandioso, doente
mente metropolit no", levando as vantagens da urba
nização a espaço ,rurais distantes do litoral atlântico
- ao Pajeú, ao M ,xotó, ao São Francisco, ao Agreste
Setentrional -, e, paços onde as vantagens da urba
nização civilizató~a, num processo que os sociólogos
chamam de trans ulturação, se tornem disponíveis às
populações rurai "rurbanizando-as.

Creio, Sr. P esidente, Sras. e Srs., Deputados,
que a ação do Gd erno Eduardo Campos se dará, no
plano do desenvo vimento urbano-industrial, na busca
do equilíbrio urba o-rural, de modo a integrar o novo
perfil que já se d senha no sul do Recife e em outras
cidades pólos d Estado às populações rurais, aos
valores da urbani ação, com os cuidados que requer
a convivência há moniosa entre grupos sociais, pre
servando as cara ,terísticas mais autênticas do homem
rural. sem desfigJ á-lo ou sem tentar substituir os seus

,

valores tradicionais por outros valores característicos
da sociedade urbano-industrial que lhe podem ser, num
primeiro momento, até antagônicos ou opostos.

Gostaria, sobretudo, de ressaltar a formatação de
2 programas, o Pró-Agreste e o Pró-Sertão, bem como
a reavaliação do Pró-Mata, que são importantes para
a interiorização do desenvolvimento que prometemos
em praça pública durante a campanha eleitoral.

Muito obrigado.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PTC Pmdb Pt Pp Pr Ptb Psc..
Edio Lopes PMDB PMDB PT PP PR prB PSC
Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Lucenira Pimentel PR PMDB PT PP PR PTB PSC
Sebastião Bala Rocha PDT PSB PDT PCdoB PMN PAN
PHS
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PMDB PT PP IPR PTB PSC
Bel Mesquita PMDB PMDB PT PP PR PTB PSC
Beto Faro PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Giovanni Queiroz PMOB PMDB PT PP PR PTB PSC
Lira Maia PFL
Lúcio Vale PR PMDB PT PP PR PTB PSC
Paulo Rocha PMDB PMDB PT PP PR PTB PSC
Vic Pires Franco PFL
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PMDB PT PP PR PT8 PSC
Zé Geraldo PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Total de Pará: 11

AMAZONAS

Carlos Souza PP PMDB PT PP PR PTB PSC
Praciano PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Sitas Câmara PAN PSB PDT PCdoB PMN PAN PHS
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB PDT pedoB PMN PAN
PHS
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Ernandes Amorim PTB PMDB PT PP PR PTB PSC
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PMDB PT PP PR PTB PSC
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Moreira Mendes PPS
Total de Rondônia: 5

ACRE

Fernando Melo PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Flaviano Melo PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Gladson Cameli PP PMOB PT PP PR PTB PSC
Henrique Afonso PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Sergio Petecão PMN PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSOB
João Oliveira PFL
Laurez Moreira PSB PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Moises Avelino PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Nllmar Ruiz PFL
Osvaldo Reis PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Cleber Verde PAN PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Domingos Dutra PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Flávio Oino PCdoB PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Gastão Vieira PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Julião Amin POT PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Pedro Fernandes PTB PMOB PT PP PR PT8 PSC
Pinto Itamaraty PSOB
Waldir Maranhão PP PMDB PT PP PR PT8 PSC
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Eudes Xavier PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Euqênio Rabelo PP PMOB PT PP PR PTB PSC
Flá~io Bezerra PMOB PM08 PT PP PR PT8 PSC
Gorete Pereira PR PMDB PT PP PR PTB PSC
José Airton Cirilo PT PMOB PT PP PR PTB PSC
José Guimarães PT PMOB PT PP PR PTB PSC
José Linhares PP PMOB PT PP PR PTB PSC
José Pimentel PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Léo Alcântara PSOB
Marcelo Teixeira PSOB
Mauro Benevides PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Paulo Henrique Lustosa PMDB PMDB PT PP PR PTB
PSC
Total de Ceará: 12

PIAuí

Alberto Silva PMDB PMOB PT PP PR PTB PSC
Antonio José Medeiros PT PMDB PT PP PR PT8 PSC
Átila Lira PSDB
Nazareno Fonteles PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Paes Landim PTB PMOB PT PP PR PTB PSC
Total de Piauí: 5

A

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT PMOB PT PP PR PTB PSC
João Maia PR PMOB PT PP PR PTB PSC
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Armando Abílio PTB PMOB PT PP PR PT8 PSC
Luiz Couto PT PMDB PT PP PR PTB PSC
R6mulo Gouveia PSOB
Vital do Rêgo Filho PM08 PM08 PT PP PR PTB
PSC
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSC PMDB PT PP PR PT8 PSC
André de Paula PFL
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMOB PM08 PT PP PR PTB
PSC
Fernando Coelho Filho PSB PSB POT PCdoB PMN
PAN PHS
Fernando Ferro PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Inocêncio Oliveira PR PMDB PT PP PR PTB PSC
Paulo Rubem Santiago PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Pedro Eugênio PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Silvio Costa PMN PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Wolney Queiroz POT PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Benedito de Lira PP PMDB PT PP PR PTB PSC
Carlos Alberto Canuto PMD8 PMDB PT PP PR PTB
PSC
Ger6nimo da Adefal PFL
Givaldo Carimbão PSB PSB PDT PCdoB PMN PAN PHS
Joaquim Beltrão PMDB PMDB PT PP PR PTB PSC
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Albano Franco PSOB
Iran Barbosa PT PMDB PT PP PR PTB PSC
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PedoB PSB PDT PCdoB PMN PAN PHS
C~~~C~~oPR '
Colbert Martins PPS
Fábio Sou10 PFL
Félix Mendonça PR
João Almeida PSDB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Araújo PR PMDB PT PP PR PTB PSC
José Rocha PFL
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SÃO PAULO

Aline Corrêa PP PMOB PiT PP PR PiTB PSC
Antonio Bulhões PMDB PMOB PT PP PR PiTB PSC
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSOB
Bispo Gê iTenuta PFL
Carlos Zarattini PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Clodovil Hernandes PTC PMOB PiT PP PR PiTB PSC
Or. iTalmir PV
Or. Ubiali PSB PSB POiT PCdoB PMN IPAN PHS
Edson Aparecido PSOB
Emanuel PSOB
Francisco Rossi PMOB PMOB PT PP PR PiTB PSC
Frank Aguiar PiTB PMOB PiT PP PR PTB PSC
Guilherme Campos PFL
Janete Rocha Pietá PT PMOB PT PP PR PTB PSC
JilmarTatto PT PMOB PT PP PR PiTB PSC
João Oado POT PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Jorginho Maluly PFL
José Eduardo Cardozo PT PMOB PiT PP PR PTB PSC
José Genoíno PT PMOB PT PP PR PTB PSC
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSOB
Luiza Erundina PSB PSB POT PCdoS PMN PAN PHS
Márcio França PSB PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Paulinho da Força POT PSS POT PCdoB PMN PAN
PHS
Paulo Maluf PP PMDB PT PP PR PTB PSC
Paulo Renato Souza PSOB

PMOB PiT PP PR PiTS PSC Chico OAngelo PT PMDB PiT PP PR PiTB PSC
Cida Oiogo PiT PMOB IPiT PP PR PiTB PSC
Or. Adilson Soares PR PMOB PiT PP PR PiTB PSC
Edson Santos PT PMOB PiT PP PR PiTB PSC
Eduardo Lopes PSB PSB POiT PCdoB PMN PAN PHS
Felipe Bornier PHS PSB POiT PCdoB IPMN PAN PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMOB PMOB PT PP PR PiTB PSC
Geraldo Pudim PMOB PMOB PiT PP PR PTB PSC
Jair Bolsonaro PP PMOB PiT PP PR PiTB PSC
Jorge Bittar PT PMOB PT PP PR PiTB PSC
Léo Vivas PRB
Luiz Sérgio PiT PMOB PiT PP PR PiTB PSC
Marcelo Itagiba PMOB PMOB PiT PP PR PTB PSC
Marina Maggessi PPS
Neilton Mulim PR PMOB PT PP PR PT8 PSC
Nelson Bornier PMOB PMOB PiT PP PR PTB PSC
Pastor Manoel Ferreira PiTB PMOB PT PP PR PiTB PSC
Silvio Lopes PSOB
Solange Amaral PFL
Suely PR PMOB PT PP PR PiTB PSC
Total de Rio de Janeiro: 24

I

Joseph Bandeira PI
Jutahy Junior PSO
Luiz Carreira PFL
Nelson Pellegrino :T PMOB PT PP PR PTB PSC
Sérgio Barradas Car, eiro PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Tonha Magalhães· FL
Walter Pinheiro PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Zezéu Ribeiro PT 'I MOB PT PP PR PTS PSC
Total de Bahia: 17i

i INAS GERAIS
i

Ademir Camilo PO PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Aelton Freitas PR MOB PT PP PR PTB PSC
Alexandre Silveira I PS
Antônio Andrade RMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Antônio Roberto P
Bilac Pinto PR PM B PT PP PR PTB PSC
Carlos Melles PFli
Ciro Pedrosa PV i

Edmar Moreira PF:
Eduardo Barbosa SOB
Elismar Prado PT MOB PT PP PR PTB PSC
George Hilton PP I MOB PT PP PR PTS PSC
Gilmar Machado IT PMOB PT PP PR PTB PSC
Humberto Souto i PS

Jairo Ataide PFL 1.

João Bittar PFL .
Leonardo Monteir; PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Lincoln Portela P~ PMOB PT PP PR PTB PSC
Luiz Fernando Faia PP PMOB PT PP PR PTB PSC
Márcio Reinaldo M reira PP PMOB PT PP PR PTB PSC
Marcos Montes PIL
Maria do Carmo L' ra PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Maria Lúcia Cardo~ ,PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Mário de Oliveira SC PMOB PT PP PR PTB PSC

I :

Mário Heringer P I T PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Miguel Corrêa Jr.' ,r PMOB PT PP PR PTB PSC
Odair Cunha PT I MOB PT PP PR PTB PSC
Rafael Guerra PS ,B
Reginaldo Lopes T PMOB PT PP PR PTB PSC
Rodrigo de Castr! pSOB
Total de Minas d 'rais: 30

I

. SPíRITO SANTO

Iriny Lopes PT P i OB PT PP PR PTB PSC
Luiz Paulo Velloz, Lucas PSOB
Manato POiT PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Sueli Vidigal POTI PSB POiT PCdoB PMN PAN PHS
Total de Espírito Santo: 4

610 DE JANEIRO

Brizola Neto po~l~SB POiT PCdoB PMN PAN PHS
Carlos Santana 1.~ PMOB PiT PP PR PiTS PSC
Chico Alencar P qlL

I

III



t

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT PMOB PT PP PR PTS PSC
Afonso Hamm PP PMoB PT PP PR PTB PSC
Cezar Schirmer PMOB PMoB PT PP PR PTB PSC
Claudio Oiaz PSoB
or. Basegio PoT PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Germano Bonow PFL
Henrique Fontana PT PMDB PT PP PR PTS PSC
Ibsen Pinheiro PMoB PMDS PT PP PR PTS PSC
José Otávio Germano PP PMOB PT PP PR PTB PSC
Júlio Redecker PSDB
Luis Carlos Heinze PP PMoB PT PP PR PTB PSC
Manuela OÁvila PCdoB PSB POT PCdoB PMN PAN
PHS
Marco Maia PT PMoB PT PP PR PTB PSC
Maria do Rosário PT PMoB PT PP PR PTB PSC
Paulo Pimenta PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Paulo Roberto PTS PMOB PT PP PR PTS PSC
Pepe Vargas PT PMOB PT PP PR PT8 PSC
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP PMOB PT PP PR PTB PSC
Tarcísio Zimmermann PT PMoS PT PP PR PTB PSC
Vieira da Cunha PoT PSB PoT PCdoB PMN PAN PHS
Total de Rio Grande do·Sul: 21

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A lista
de presença registra o comparecimento de 263 Senho
ras oeputada's e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Item 1.

SANTA CATARINA

Angela Amin PP PMoS PT PP PR PTB PSC
Celso Maldaner PMoB PMoS PT PP PR PTB PSC
ojalma Berger PSoB
Edinho Bez PMoB PMoB PT PP PR PTB PSC
Fernando Coruja PPS
João Pizzolatti PP PMOB PT PP PR PTB PSC
Nelson Goetten PR Pl1l10B PT PP PR PTB PSC
Valdir Colatto PMOB PMOB PT P~ PR PTB PSC
Vignatti PT PMOB PT PP PR PT8 PSC
Total de Santa Catarina: 9
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Paulo Teixeira PT PMoB PT PP PR PTB PSC oilceu Sperafico PP PMoB PT PP PR PTS PSC
Renato Amary PSoB or. Rosinha PT PMoB PT PP PR PTB PSC
Ricardo Berzoini PT PMoB PT PP PR PTB PSC Eduardo Sciarra PFL
Silvinho Peccioli PFL Luiz Carlos Setim PFL
Valdemar Costa Neto PR PMo8 PT PP PR PTS Moacir Micheletto PMoB PMoB PT PP PR PTB PSC
PSC Nelson Meurer PP PMoB PT PP PR PTB PSC
Vicentinho PT PMOB PT PP PR PTB PSC Total de Paraná: 13
Walter Ihoshi PFL
William Woo PSoS
Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

Eliene Lima PP PMoB PT PP PR PTB PSC
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Luiz Pereira PSB PSB PoT PCdoB PMN PAN
PHS
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL
Jofran Frejat PR PMoB PT PP PR PTS PSC
Laerte Sessa PMOB PMDS PT PP PR PTB PSC
Magela PT PMoB PT PP PR PTS PSC
Rodovalho PFL
Tadeu Filippelli PMoB PMOB PT PP PR PTS PSC
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Leonardo Vilela PS08
Luiz Bittencourt PMOS PMDB PT PP PR PTB PSC
Marcelo Melo PMOB PMDB PT PP PR PTB PSC
Pedro Chaves PMD8 P~JD8 PT PP PR PTS PSC
?rofessora Raquel Teixe:ra PSOB
Roberto Balestra PP PMDB PT PP PR PTB PSC
Ronaldo Caiado FFL
Rubens Otoni PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Total de Goiás: 8

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSoB
Andre Vargas PT PMOS PT PP PR PTS PSC
Angelo Vanhoni PT PMOB PT PP PR PTS PSC
Assis do Couto PT PMOB PT PP PR PTS PSC
Barbosa Neto PoT PSB PoT PCdoB PMN PAN PHS
Chico da Princesa PL PMoB PT PP PR PTS PSC

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Bifti PT Ptv'IDB PT PP PR PTB PSC
Antonio Cruz PP PMDB PT PP PR PTB PSC
Dagoberto POT PSB POT ?CdoB PMN PAN PHS
Geraldo Resende PPS
Vander Loubet PT PMD8 PT PP F1R PTB PSC
Waldir Neves PSoB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

.----------'""'..-QIlIIIIII-----'--------------~,..' i;«a;:;*i ."r~~~-"""""'~--
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PROJETO DE LEI N° 166, DE 2007
(Do ' r. Onyx Lorenzoni)

Disc 'ssão, em turno único, do Projeto
de Lei n° l' 6, de 2007, que Altera o Decreto
Lei n° 2. Ia, de 1940 - Código Penal, e dá

I

outras p~ vidências. Pendente de parece-
res das C ' missões: de Segurança Pública
e Combat ;ao Crime Organizado e Consti
tuição e J stiça e de Cidadania.

O SR. PRES ,ENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra, pa a oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Con tituição e Justiça e de Cidadania,
ao Sr. Deputado R perto Magalhã~s.

O SR. ROBEI O MAGALHAES (PFL-PE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deput dos, nessa onda de violência que
vive o Brasil, é do ,onhecimento de todos o quanto se
vem lançando mã ,de menores para fugir à respon
sabilidade penal, ~ incipalmente nas grandes cidades.
O crime organizad

l
i sobretudo, tem enorme facilidade

em usar desse art ício, visto que está incrustado nas
favelas, onde a p ,breza é muito grande e o desem
prego é cada vez aior. Isso torna fácil o aliciamento
de adolescentes, fim de que assumam os crimes, às
vezes hediondos, ,raticados por delinqüentes chefes
de máfias, chefes e quadrilhas.

Bandidos, ~ smo quando estão nas penitenci
árias, comandam a: baderna, a violência, a morte, o
seqüestro, enfim, 'da uma série de crimes que fazem
do brasileiro, de 'odo geral, prisioneiro na própria
casa. Quem duvi1r queande pelas ruas de Recife e
de outras cidades depois das 22h. Certamente, verá
como o trânsito eJ á rarefeito, como os bares freqüen
tados pela classe rhédia estão vazios e como não há
mais ninguém an Ándo pelas calçadas, tudo por não
se saber se have "segurança no retorno ao lar.

Ontem, foi v tada nesta Casa medida importante
no sentido de au Jntar os prazos para progressão de
pena daqueles co ~enados por crimes hediondos. Há
também outros pr jbtos em tramitação na Câmara dos
Deputados. Um d l:es, que espero entre na pauta bre
vemente, trata d l!Jma das matérias mais complexas
do Direito Penal: 'abolição da prescrição retroativa.

Se tantos p~ jetos aguardam.a vez, quero dizer
que o apresenta o ontem pelo ilustre Líder do meu
partido, Deputad, Onyx Lorenzoni, é dos mais opor
tunos, porque atge uma das causas da utilização
perversa do men, r.

Vou ler para os que ainda não tomaram conheci
mento do projeto presentado ontem o parágrafo único
do art. 288 do C9 ligo Penal:

"Parágrafo único. A pena aplica-se em
dobro se a quadrilha ou bando é armado ou
envolve a participação de menor".

É uma forma de agravar a situação daqueles que
estão, de maneira torpe, utilizando-se de menores para
fugir às penas da lei.

Por tudo isso, Sr. Presidente, nosso parecer é pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa
e, no mérito, pela oportunidade e pela relevância.

A Câmara dos Deputados vem dando neste mo
mento prova de que tem muito a oferecer ao povo
brasileiro. A atual Legislatura, já começo a imaginar,
restaurará o prestígio e o crédito desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con

cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, ao Deputado Alberto Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o projeto é meritório. Hoje se perce
be que qualquer quadrilha adota um menor, para que
ele assuma a autoria dos crimes. Há vários exemplos
que podem constatar essa afirmação.

Hoje, em virtude da impunidade do menor, é
natural a presença de pelo menos um deles em qual
quer quadrilha. Já está mais do que comprovado que
quando a polícia consegue prender marginais, se não
for lavrado logo o auto de prisão em flagrante, aparece
um menor para assumir a autoria do crime.

Sr. Presidente, com esse projeto, os dias de mui
tas quadrilhas estão contados. O projeto tem seu mé
rito no momento em que aplica a pena em dobro se a
quadrilha ou bando é armado ou envolve a participa
ção de um menor. Portanto, cercamos o envolvimento
do menor ao adotar medidas que verdadeiramente li
mitarão a sua participação nos crimes.

Para não me alongar mais, mas destacando a
importância do projeto que votaremos, meu parecer
é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
discussão.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Flávio Dino,
do PCdoB, para falar contrariamente à matéria.

O SR. FLÁVIO DINO (Bloco/pedoB-MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o projeto do Deputado Onyx Lorenzoni tem o
grande mérito de corrigir a situação em que há par
ticipação de menor no crime cometido por bando ou
quadrilha. Tal crime exige 2 requisitos: primeiro, que
haja participação de no mínimo 4 pessoas; segundo,
que haja associação estável entre os vários pratican
tes do delito.
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Portanto, o projeto do Deputado Onyx Lorenzô
ni, ora em apreciação, avança no sentido de prevenir
a utilização de menores na prática de crimes, mas
avança de modo limitado, porque restrito a uma única
modalidade delituosa, a um único crime, qual seja a
formação de bando ou quadrilha.

Pergunto eu: se houver um maior e um menor,
haverá algum agravamento na pena? Conforme o pro
jeto em apreciação, não. Se houver dois maiores e um
menor, haverá algum agravamento da pena? Também
não. E se a associação for eventual? Também não. Por
isso, é preciso acrescer ao projeto, correto nesse ponto,
emenda aditiva que dê conta de outras situações.

Chamo atenção dos companheiros Deputados
e Deputadas para o fato de que se oferece alternativa
criativa à problemática da responsabilidade penal aos
16 anos, porque se previnem as situações em que os
menores, como inimputáveis, são usados por maiores
exatamente para assumir, em autoria, ou em co-auto
ria, a prática de crimes.

Sras. e Srs. Deputados, a solução que proponho
é que, além da hipótese prevista pelo Deputado Onyx
Lorenzoni, restrita a um único crime, instituamos de
modo genérico no art. 61 do Código Penal, que trata
das circunstâncias agravantes da pena, texto em que,
quando houver participação de menor na ação delituosa
praticada por maiores, haja agravamento genérico da
pena, para abranger não apenas uma possibilidade,
mas várias outras.

Com isso, creio que oferecemos ao Pais alter
nativa que vai além do debate complexo e difícil da
responsabilidade penal. Vamos, aí sim, prevenir o que
desejamos: o envolvimento doloso. intencional de me
nores por maiores para cometimento de crimes que
merecem a repulsa da sociedade e a ação repressiva
da única agência encarregada de puni-las adequada
mente, o Estado.

Daí por que apresentamos emenda aditiva. Espe
ramos que, aperfeiçoando a proposição do Deputado
Onyx Lorenzoni, consigamos dar conta de toda essa
situação, regulando-a de modo adequado, para que a
legislação avance efetivamente.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Zé Geraldo, que
falará a favor da matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Alberto Fraga.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Nelson Pelle
grino. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Onyx Lorenzo
ni. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado.

o SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
para endurecer a legislação processual penal, mais
uma vez estamos aqui debatendo alternativas que,
acredito, diminuirão os crescentes índices de crimina
lidade em nosso País.

Lamento que alguns segmentos, incluindo parte
da mídia, tentem desvirtuar nosso trabalho dizendo
que vimos deliberando aqui de modo açodado sobre
matérias importantes, sob o bojo de recentes emoções
e motivados pelos últimos acontecimentos divulgados
pela mídia. Se trabalhamos, dizem que é de forma aço
dada e sob efeito de forte emoção; se não trabalhamos,
somos lenientes com a criminalidade.

Sr. Presidente, V. Exa. está certo em pautar ma
térias que venham ao encontro das aspirações da so
ciedade, para combater a crescente criminalidade em
nosso País e a falta cada vez maior do Estado, que
não consegue dar conta dos inúmeros crimes com os
meios de que dispõe.

Por isso, ontem votamos 2 projetos importantes, o
que aumenta a pena em relação ao uso de telefone pe
los presos e aquele que aumenta a progressão da pena
nos casos de reincidência e de crimes primários.

O projeto de autoria do Deputado Onyx Lorenzoni
vem ao encontro do que deseja o Parlamento, ou seja,
ser mais duro com a criminalidade, principalmente no
que se refere à utilização de menores nos meios dos
grupos de banditismo. O referido projeto prevê o au
mento da pena para os bandos que utilizam menores
em suas quadrilhas, daí por que votamos favoravel
mente à matéria.

Ontem eu disse - e repito - que temos de atuar
em várias frentes. A impunidade passa necessaria
mente pela morosidade da Justiça, Temos de atuar
na ponta, aumentando as penas, endurecendo com
a bandidagem e, acima de tudo, temos de acelerar o
processo penal, as ações, a fim de não perder anos
e anos com discussões, com gincanas jurídicas que
beneficiam o criminoso e se esquecem da vítima e de
seus familiares.

De igual forma, temos de centrar esforços na
melhoria do sistema carcerário brasileiro, ineficiente,
porque não recupera o preso. Não podemos permi
tir que bandidos voltem para a sociedade sem estar
completamente sanados da ânsia criminosa. Não é
devolvendo à sociedade um criminoso que o sistema
carcerário brasileiro não consegue corrigir que dare
mos solução. Essa é uma tese equivocada. Temos de
mantê-lo, sim, em cárcere, para dar ao cidadão e à ci
dadã de bem oportunidade de continuar vivendo com
as famílias em tranqüilidade.

Por isso, votamos favoravelmente ao projeto.

_______----- ......_-----~'-_""""_Pl!li; ...'_iill',:"';ii'li'~,"""."'q"''''l'IIIlllI''ii""',......"""::'~_i"":""-""',!'!'",:,",lt-"'I',,,","',,,",,e Iw
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Esperamos q e os demais projetos constantes
na pauta sejam an lisados depois do carnaval, por
que esse é o caminto para solução, se não total, pelo
menos parcial. Ava cemos a fim de que os bandidos
passem a temer n: b apenas a agilidade da Justiça
criminal, mas tamtIJ1 'm e acima de tudo punição cada
vez maior pelos cri' es e delitos cometidos.

Se continuar I os com a atual legislação leniente
para combater a cri I Inalidade, ainda veremos, dia após
dia, os índices cre' centes de violência, cuja causa é

I

de origem social, ,assa pela educação, pela melhor
qualidade de vida,1 pela aceleração da oferta de em
prego. Enquanto n ú conseguirmos dar à sociedade
brasileira as míni ,as condições de sobrevivência de
forma digna - e e I tamos avançando - temos de ser
rígidos no combat I à criminalidade, aumentando pro
gressivamente as lenas, agilizando o processo pro
cessual penal e, a I ima de tudo, melhorando o sistema

I

carcerário. !

Enquanto is o não ocorrer, criminoso tem de
permanecer na cal eia.

Muito obriga, o.
O SR. VIElA, ,DA CUNHA - SI' Presidente, peço

a palavra pela ord~m.
O SA. PAE I:DENTE (Arlindo Chinaglia) - Sr.

Deputado, há um seqüência de oradores inscritos.
O SR. VIElA I IDA CUNHA - Sobre a matéria, foi

detectado um erro É apenas uma imperfeição técnica.
Quero chamar a J énção do Sr. Relator.

O SR. PRES DENTE (Arlindo Chinaglia) - Peço
a V. Exa. que se in treva para discutir e apresentar as
suas razões. i '

O SR. VIEIR' IDA CUNHA - Sr. Presidente, des
culpe-me insistir, I 'as há uma imperfeição técnica. O
texto usa a palav~I' !"menor", que, desde a edição, foi
abolida. ,

O SR. PRE ' IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Per
doe-me, mas VEX,I . tem de se inscrever, porque outros
Deputados que e ' tão inscritos poderão ter a mesma
opinião que a su ,. Peço-lhe que aguarde, por genti
leza.

O SR. VIEI I A DA CUNHA - Desculpe-me, Sr.
Presidente, mas ou insistir.

a SR. PRElbENTE (Arlindo Chinaglia) - VExa.
não pode insistir" I

a SR. VIEIR: DA CUNHA - Não se trata de dis
cussão. Há uma i~. perfeição técnico-jurídica que tem
de ser corrigida. ~

Peço a aten ão do Sr. Relator. A palavra "menor"
foi abolida. A pai ra correta...

(O microfon, é desligado.)
O SR. PRE 'IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu

tado Vieira da Cu) ha, peço-lhe que ouça a Mesa, até

porque sua insistência me obrigou a cometer ato que
espero não ter quer repetir. Falo com a obrigação de
quem dirige os trabalhos. VExa. pode até ter razão,
mas parte da presunção de que está absolutamente
correto, de que aqueles que vão discutir a matéria não
sabem e que só V Exa. eventualmente percebe.

Penso ser democrático que se ouçam os Depu
tados inscritos previamente. Enquanto isso, VExa. pro
cura o Relator, que está presente em plenário, para
alertá-lo. S.Exa., na condição de Relator, pode recep
cionar sua preocupação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado Sérgio Moraes, para falar
contra a matéria.

O SR. SÉRGIO MORAES (Bloco/PT8-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com o ocorrido
ontem eu me senti extremamente prejudicado, porque
estava inscrito, fui chamado à tribuna e acabei tendo
minha palavra cortada por VExa. Espero que episódios
como esse não se repitam mais.

Sras. e Srs. Deputados, estou na contramão do
que talvez esta Casa pense. Talvez eu também esteja
na contramão daqueles que defendem os menores,
como, por exemplo, as entidades de defesa aos direi
tos humanos e tantas outras que vejo por aí. Penso
que estou acompanhando a vontade popular do País.
O povo não agüenta mais a bandidagem; o povo não
agüenta a maneira com que esta Casa vem tratando
o cidadão de bem.

Ontem, anunciamos que estaríamos na Câma
ra para resolver o problema da segurança pública e
apenas aprovamos projeto que, na minha opinião e na
da população, não muda em nada a legislação para
evitar mais crimes. Precisamos ter leis rigorosas, pu
nição drástica para vagabundos e para aqueles que
realmente estão enganando nosso povo.

Sr. Presidente, os que mataram o menino João
há poucos dias já estão tendo direito a banho de sol,
a atendimento com nutricionista, já vão jogar futebol
sábado à tarde e ter visitas íntimas daqlli a alguns dias,
ou seja, estar na cadeia é um privilégio para o bandi
do. Aliás, é uma grande escola para o crime. Temos
de tomar decisões rigorosas contra o crime. Temos de
colocar os bandidos em cadeias em porão, para que
não tenham sol, comunicação, direito a absolutamente
nada, porque senão çada vez mais estaremos incen
tivando o crime no País.

Parece-me que daqui a alguns dias, além de tudo,
vão oferecer flores e bombons aos bandidos. Neste
momento, não se ouve nada a não ser frases como
esta: "O senhor ia ser preso por 4 anos, mas a partir de
agora vai ter de ficar um pouco mais na cadeia". Não.
Tem de haver punição rigorosa para. bandido.
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Tenho um filho com 14 anos que sabe perfeita
mente o que pode fazer. Age como adulto, sabe o que
está fazendo no dia-a-dia. Então, não me venha com
essa conversa de que um menor de 16 anos, ao co
meter um crime, não sabe o que está fazendo. Sabe
perfeitamente, sim, e tem de ser punido de acordo
com a lei.

Por isso, Sr. Presidente, sou contra a lei proposta
pelo colega Onyx Lorenzoni, porque acho que é muito
pouco. E sugiro que a palavra "quadrilha" seja substi
tuída por "qualquer um", ou seja, para ir para a cadeia
basta um cidadão usar ~m jovem. Da forma como
está, quadrilha, deve haver mais do que uma pessoa
aliciando jovens.

Essél. é minha opinião.

Assumem sucessivamente a presidência
os Srs. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente,
e Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu
tado Luiz Couto. (Pausa.).

Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.).
Deputado Nelson Goetten.
O SR. NELSON GOETTEN (Bloco/PR-SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, companheiros
Deputados e Deputadas, venho a esta tribuna para
falar a faVor do projeto de lei do Deputado Onyx Lo
renzoni.

Desta tribuna, eu gostaria de mostrar o ques
tionamento que nos estão fazendo: Não vamos fazer
nada? Há pouco, escutei o Deputado falando deste
momento, e parece que o Congresso Nacional tem
o poder de resolver com leis tudo o que está acon'e
cendo em termos de barbáries no Brasil. Parece que
basta fazer mais uma lei aqui e está tudo resolvido. ()
problema todo está naquilo que aconteceu no decorrer
dos tempos no País.

Vejam o exemplo do Sr. Deputado Camilo Cola
que, com 83 anos de idade, está trabalhando aqui no
Parlamento. E a S Exa. quero fazer uma pergunta:
Com quantos anos começou a trabalhar? Desde bem
moço, estava no traLaii"IO; rJesJebem menino, estava
na l.da_ E a empresa dele, referência no Brasil, como
tantas outras, com certeza ajudou a formar muitos jo
vens para o futuro.

A verdade é que tiramos, sim, o direito do empre
sário, da empresa, do pai e do agricultor de empregar
o jovem. Tiramos o direito de o trabalho dar oportuni
dade ao jovem e o estamos entregando à marginali
dade. É essa a razão. Foi aí que perdemos, por meio
da falta de sensibilidade. Não conseguimos ver que a
escola não estava mais preparada para dar educação

aos nossos jovens. Qual é a educação que eles estão
recebendo hoje? Que autoridade tem a professora
sobre o aluno hoje, que autoridade tem o pai sobre o
filho? Sou a favor da diminuição, sim, da menoridade,
mas não para pôr o jovem na cadeia e sim para dar
lhe oportunidade de trabalhar e aprender o valor da
vida. É: isso que entendo_

Não é com leis que vamos mudar, porque já as há
muitas no Brasil. Está faltando, sim, dar oportunidade
às pessoas, à escola e respeitar o Brasil, o cidadão
brasileiro, que foi jogado no lixo.

Não enxergamos que milhares de jovens e de
crianças estavam sendo criadas no lixo, abandona
dos_ Aquele menino abandonado de 20 anos hoje
está com a metralhadora na mão ameaçando nós e
nossa família.

Onde está a culpa? Que fizemos? Essa deveria
ser a pergunta e não "o que fazer" com os erros que
cometemos contra o cidadão tirando dele a alma, a
esperança. É isso que temos de resgatar. Temos que
dar esperança, respeito e oportunidade ao jovem e à
família. Esse é o princípio de tudo.

Ouando um agricultor na minha terra não pode ir
para a roça acompanhado pelo filho porque a lei não
permite, estamos dando oportunidade para se criar
mais um marginal. Essa é a verdade.

A escola hoje não está mais preparada para
educar porque tiraram a autoridade dos professores.
Aliás, o grande colapso desta Nação vai acontecer na
educação, porque, dentro de bem pouco, não teremos
mais professor na sala de aula, pois quem fica esti
:riuiado hoje a enfrentar uma sala de aula para educar
uma crianç<1, um jovem quando se tira a autoridade do
professor e do pai?

Portanto, vamos dar ao jovem a oportunidade de
trabalhar. Prefiro que um empresário, um agricultor, um
empreendedor adote meu filho, meu jovem, a deixá-lo
à margem, exposto à marginalidade. Por isso, acredito
que ternos de ser a favor dessa lei, pois é importan
te, mas deveríamos, acima de tudo, construir uma lei
por meio da quai demos ao jovem a oportunidade de
aprender o valor da vida através do trabalho.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V Exa_ a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT-PE. Pela

ordem_ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro apenas fazer uma pergunta. Quantas pessoas já se
manifestaram sobre a matéria?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Qua
tro Deputados_
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o SR. FERN .NDO FERRO - Obrigado.
O SR. PRESI· ENTE (Arlindo Chinaglia) - Para

discutir, concedo a : alavra ao nobre Deputado William
Woo, que falará co tra a matéria.

O SR. WILLI M WOO (PSDB"SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Pr

l
sidente, Srs. Líderes, Sras. e Srs.

Deputados, quero hamar a atenção dos nobres co
legas para o proje~ que está sendo votado. Trata-se
de proposta de altEj ação do art. 288 do Código Penal,
que versa sobre b .rido ou quadrilha, ou seja, sobre a
formação de grupo de 3 ou mais pessoas para a prá-
. d' Itlca e crime. :

A propósito, lê bro que tramita nesta Casa, desde
o ano 2000, projet Ido Poder Executivo que especifica
que grupos de 3 ou1mais pessoas, como o Primeiro Co
mando da Capital, opularmente chamado PCC, o Co
mando Vermelho el outras facções criminosas do País,
sejam classificada como organização criminosa.

Não podemo perder a oportunidade de aprovar
o projeto apresentl do pelo Deputado Onyx Lorenzo
ni, que estabelec que, quando usam menores para
a prática de ilícito ,os criminosos terão sua pena do
brada, assim com se pretende fazer com aqueles que
participam do Cri~Organizado- grupos de 3 ou mais
pessoas que se uni m para atacar transportes públicos,
supermercados, a· ências bancárias etc. Ou seja, o que
deve ser consider .do crime organizado é um bando
muito mais qualifi, ado na prática criminosa.

E a aprovaç o da proposta será a resposta ao
apelo feito pelos overnadores de São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Ja eiro e Espírito Santo ao Presidente
da República, no ia 9 de janeiro deste ano.

Peço o apoi de todos os Parlamentares no sen
tido de acataremSsa mudança do art. 288 do Códi-
go Penal. I

Vamos vota com coerência, mas também com
muita calma. Tem· s de cuidar do menor e, da mesma
forma, tipificar o d ime organizado.

Tenho certe a de que cada um dos Parlamenta
res, em seu resp divo Estado, conhece a existência
de pelo menos u I bando, uma organização criminosa
que tem de ser e .quadrada nesse artigo.

Peço, portan o, aos nobres colegas Parlamentares
que apóiem a me ida, a fim de tipíficarmos bandos ou
quadrilhas como rganização criminosa e que a pena
de reclusão de s us membros seja de 5 a 10 anos.

E, tendo em vista o fato de que o PL nO 2.858, de
2000, de autoria Executivo, tramita nesta Casa há 7
anos, devemos a roveitar o momento em que estamos
qualificando o ba do que usa menores para também
qualificar como oganização criminosa os bandos que
atentam contra a linstituições.

I

I i

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
discutir, concedo a palavra ao Sr. Deputado Vital do
Rêgo Filho, que falará a favor da matéria.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou procurar
ser rápido, até para ser também objetivo.

No momento em que Casa está concluindo a
sua primeira semana formal de trabalho, quero dizer
que estou me sentindo extremamente aliviado. E esse
alívio se deve não ao fato de não termos sido pauta
dos pela imprensa - e tampouco tentamos pautá-Ia-,
mas porque, sob o comando de V. Exa. , chegamos ao
final desta semana cumprindo uma agenda positiva.
E, efetivamente, isso reforma a imagem desta Casa,
sensibiliza a opinião pública e dá a este Parlamento a
devida importância.

Que bom, Sr. Presidente, sentir que caminha a
passos largos a definição de um novo projeto. Não po
deremos tratar dessa matéria sob arroubos emocionais
ou racional indiferença. Temos de nos posicionar diante
dos vários e vários projetos já apresentados.

Quero também, nesta oportunidade, louvar o Mi
nistro Ibrahim Abi-Ackel, que, embora não faça parte
desta Legislatura, continua presente na Casa na pes
soa de seu filho, o Deputado Paulo Abi-Ackel. Li o in
teiro teor do trabalho do ex-Deputado, que compilou
uma série de projetos oriundos da Comissão Especial
que trata da reforma processual penal neste País, e
posso dizer que S.Exa. apresenta a matéria tal como
se comprometeu com a Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na minha
opinião, vamos votar um extraordinário projeto de lei. Essa
proposta de autoria do Deputado Ony)( Lorenzoni, Líder
do PFL na Casa, recebeu emenda saneadora apenas em
razão de questão técnica, que trata especificamente da
posição genérica dos agravantes da penalidade.

Certamente, essa emenda vai ter a acolhida do
Relator, o nobre Deputado Roberto Magalhães, que
tem incontestável cultura jurídica, e haveremos de
avançar ainda mais.

Ao todo, em 24 horas, foram 3 os projetos aqui
aprovados - todos fruto do Legislativo --: um sobre cri
me hediondo, outro sobre porte de telefone celular, e
outro sobre agravante de pena.

Sr. Presidente, posiciono-me favoravelmente à
matéria e faço votos de que todo o Bloco - o PMDB,
o PT e os demais partidos aliados -possa definitiva
mente dar uma resposta moderna e atual à questão
da crescente criminalidade do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre

a mesa requerimento de encerramento da discussão
e do encaminhamento no seguinte teor:
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"Sr. Presidente, requeremos, nos termos
dos arts. 117, inciso XI, e 157, § 30, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o
encerramento da discussão e do encaminha
mento da votação do PL 166/07".

Sala das Sessões, Fernando Ferro; Bloco/PT;
Antonio Carlos Pannunzio, Líder do PSDB; José
Carlos Aleluia, Vice-Líder do PFL; Onyx Lorenzoni,
Líder do PFL; Márcio França, Bloco/PSB; Colbert
Martins, Bloco/PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Cristiano Matheus, que falará contra a matéria.

O SR. CRISTIANO MATHEUS (PFL-AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, pa
rabenizo V. Exa. pela condução dos trabalhos no início
desta Legislatura.

Clama a sociedade brasileira - e falo particular
mente em nome do povo do Estado de Alagoas - para
que a Casa discuta os problemas da criminalidade
que, infelizmente, tornou conta do País. No meu Esta
do não é diferente.

Os menores infratores, na verdade, precisam ser
punidos com mais rigor. E esta Casa está exercendo
importante papel neste momento ao apresentar pro
postas de leis mais severas e duras, capazes de ga
rantir um pouco de paz ao povo brasileiro.

O menor já tem a oportunidade de escolher um
Parlamentar para cuidar das leis do Município, do Es
tado e do Brasil; o menor, sem sombra de dúvidas,
muitas vezes assume a responsabilidade pela família;
portanto, é interessante que ele possa ser responsabi
lizado criminalmente quando pratica ilícitos ou participa
de facção criminosa.

Sou testemunha de que, já nesta primeira sema
na de trabalho, estamos dando respostas ao clamor
do povo brasileiro, em especial do povo do meu Esta
do. Percorri muitos Municípios alagoanos e, de suas
populações, ouvi o pedido para que fôssemos rígidos
na mudança da lei penal, de forma a agir mais seve
ramente em relação ao menor infrator.

O dia de ontem foi importante também no que
diz respeito à utilização de telefone nas penitenciá
rias. Afinal, é sabido que, a exemplo do que ocorre
na penitenciária do meu Estado, em quase todos os
presídios entram telefones celulares, armas de fogo e
armas brancas.

Com a aprovação desse projeto, ocorrida ontem,
será mais fácil impedir que telefones celulares entrem
em penitenciárias. Realmente, precisamos passar
essa responsabilidade às operadoras, a fim de que

elas façam bloqueios nas proximidades desses esta
belecimentos prisionais, dificultando a participação de
detentos no comando do crime organizado.

A Câmara dos Deputados está de parabéns. E
o Estado de Alagoas agradece à Casa a vontade e a
disposição de fazer leis mais severas contra os me
nores infratores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Fernando Ferro, que falará a favor do requerimento.

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há grande con
senso sobre a matéria. Portanto, peço seja encerrada
a discussão e que passemos à votação.

A proposta do Deputado Onyx Lorenzoni encon
tra amplo apoio no Plenário. Creio que já esgotamos
o debate e podemos passar à votação. Para isso, em
conjunto com os Líderes, apresentamos um requeri
mento para encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há
sobre a mesa Emendas de Plenário ao Projeto de Lei
nO 166, de 2007.

EMENDA ADITIVA N° 1

Fica acrescida ao art. 61, inciso 11 do
Código Penal a alínea M.

"Art. 61 ..
11- .
m) admitindo, na ação delituosa, a par

ticipação de menor de dezoito anos.

Justificação

O projeto, tal como lançado, amplia a punição
quando da participação de menores somente no crime
de formação de bando ou quadrilha. Tal crime exige a
associação estável de, no mínimo, quatro pessoas.

A presente proposição institui uma circunstância
agravante aplicável a todos os delitos.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2007. 
Flávio Dino - Bloco/pedoS; Antonio Carlos Pan
nunzio, Líder do PSDB; Fernando Coruja, Líder do
PPS; Márcio França, Bloco Parlamentar PSB/PDT/
PCdoB/PMN/PAN.
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DE PLENÁRIO N° 2

Inclu -se no projeto o seguinte artigo
, I

2°, renumrando-se o atual:

Art. 2° Revog .Jse o inciso I do art. 65 do Decre
to-Lei n° 2.848, de: 'de dezembro de 1940 - Código
Penal.

, ,[Justificação

De acordo co~M o dispositivo, o fato de o crimino-
, I .,

so ser menor de 21 anos ao tempo do Crime, ou maior
de 70 anos na dat. ~a sentença constitui circunstân
cia que atenua a p .na. A emenda suprime o privilégio,
sendo mais uma c; Intribuição do Parlamento para o
combate ao crime:drganizado, cujas quadrilhas con-

, I

tam, invariavelmen $, com a participação de menores
de 21 anos. , i

Sala das Se~ pes, de fevereiro de 2007. - José
Carlos Aleluia - V

l
!, q,e-Líder do PFL; Leonardo Vilela,

Vice-Líder do PSDB

EMEN '1DE PLENÁRIO N° 3

IncIJ~-se no projeto o seguinte artigo
2°, renumMando-se o atual:

t
i

Art. 3° O art.• 5 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de
dezembro de 194' 1- Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte alt~ração:

na d~i;:4ti~~2i:~·~i~;·d~ ·~~i~~~ .~~~

ji

I Justificação

De acordo dm o dispositivo, o fato de o cri
minoso se menoJ de 21 anos ao tempo do crime,
ou maior de 70 a bs na data da sentença constitui
circunstância qu ktenua a pena. A emenda supri
me o privilégio e i relação ao menor de 21 anos,
sendo mais uma, bntribuição do Parlamento para o
combate ao crim ' brganizado, cujas quadrilhas con
tam, invariavelme~~te, com a participação de menores
nessa idade. Alé ,., idisso, a iniciativa compatibiliza a
legislação penal •om o novo Código Civil, que fixa a
maioridade aos 1 I anos.

Sala das se~~ões, em de fevereiro de 2007
José Carlos I ',eluia, Vice-Líder do PFL; Leonardo

Vilela, Vice-Líder~!b PSDB.

EMEN A DE PLENÁRIO N° 4

Incl: a-se no projeto o seguinte artigo
2°, renu I erando-se o atual:

Art. 2° Fica ~ vogado o art. 115 do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de de 6mbro de 1940 - Código Penal".

Sexta-feíra 16 04911

Justificação

De acordo com o dispositivo, o prazo de prescri
ção deve ser realizado pela metade se, ao tempo do
crime, o criminoso era menor de 21 anos, ou maior de
70 anos na data da sentença. A emenda suprime o pri
vilégio, sendo mais uma contribuição do Parlamento
para o combate ao crime organizado, cujas quadrilhas
contam, invariavelmente, com a participação de meno
res de 21 anos. Além disso, a iniciativa compatibi/iza
a legislação penal com o novo Código Civil, que fixa a
maioridade aos 18 anos.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2007. - José
Carlos Aleluia, Vice-Líder do PFL; Leonardo Vilela,
Vice-Líder do PSDB.

EMENDA DE PLENARIO N° 5

Inclua-se no projeto o seguinte artigo
2°, renumeral1do-se o atual:

Art. 2° O art. 115 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de
prescrição quando o criminoso era, na data da senten
ça, maior de 70 anos.

Justificação

De acordo com o dispositivo, o prazo de prescri
ção deve ser reduzido pela metade se, ao tempo do
crime, o criminoso era menor de 21 anos, ou maior
de 70 anos na data da sentença. A emenda suprime
o privilégio em relação ao menor de 21 anos, sendo
mais uma contribuição do Parlamento, para o comba
ter ao crime organizado, cujas quadrilhas contam, in
variavelmente, com a participação de menores nessa
idade.. Além disso, a iniciativa compatibiliza a legisla
ção penal com o novo Código, que fixa a maioridade
aos 18 anos.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2007. - José
Carlos Aleluia, Vice-Líder do PFL; Leonardo Vilela,
Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra, para. oferecer parecer às Emendas
de Plenário, pela Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, ao Deputado Alberto
Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
5 emendas. A Emenda nO 1 tem o objetivo de alcançar
menores que participam de crimes e dl~ quadrilhas de
maneira individual. Portanto, a Emenda n° 1 muito soma
ao projeto apresentado e, por isso, vamos acatá-Ia.
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o Deputado José Carlos Aleluia retirou as Emen
das de nOs 2, 3 e 5, em razão do acordo entabulado
- e aproveitamos para agradecer ao Deputado a com
preensão.

É evidente que todos querem participar, e as
emendas são necessárias. Mas não podemos, de for
ma alguma, abrir um leque muito amplo, sob pena de
prejudicarmos vários projetos que tramitam na Casa.

Por tudo isso, é mais conveniente que acatemos
apenas a Emenda nO 1 e rejeitemos as demais, tal
como acordado.

É o parecer da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con

cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de
Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, ao Sr. Deputado Roberto Magalhães.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (PFL-PE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania segue a mesma
linha do parecer apresentado pelo Deputado Alberto
Fraga, pela Comissão de Segurança Pública e Com
bate ao Crime Orgahizado.

Vamos acolher a Emenda n° 1, porque ela com
plementa, de maneira feliz, o texto apno'5GnbJo no
projeto de autoria do Deputado Onyx Lorenzoni, quan
do) S.Exa. se referia ao aumento da pena em 50% na
:lipótese de participação de menor. Agora, por acordo
de Iider::tnças, o texto pas~a a ser "menor de 18 ar'os",
e não apenas "menor".

Paço a atenção da Mesa para o seguinte fato:
houve emenda ao projeto do Deputado Onyx Lorenzoni
que pretendia substituir o termo "menor" por "criança e
adolescente". Eu me opus à alteração, porque "criança e
adolescente" é uma terminologia do Estatuto da Crian
ça e do Adolescente, e eu não gostaria de coloca-Ia
no Código Penal, que usa terminologia mais antiga.
Lideranças e assessores chegaram a consenso em
relação à expressão "menor de 18 anos".

Aceitamos inteiramente a Emenda n° 1, que com
plementa o campo de ação da norma. O projeto original
alcança apenas bando ou quadrilha, que, pela definição
legal, é o crimepraticado por mais de 3 pessoas.

A Emenda n° 1, que acrescenta a letra "m" ao
art. 61, autoriza o juiz a gravar pena quando a ação
delituosa. não importa se praticada por bando, qua
drilha ou por um só, tiver a participação de menor de
18 anos, Desta forma, a emenda fica completa, clara
e objetiva.

É o parecer. Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

VExa. a palavra. •
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela

ordem. Sem r\?visão do orador.) - Sr. Relator, Depu
tado Faulo ;viagalhães, gostaria de chamar a atenção
de VExa. para o inciso 111 do art. 62 do Código Penal,
que trata de agravantes no caso de concurso de pes
soas.

Estabelece o inciso 111:
"Art. 62 .
111 - instiga ou determina a cometer cri-

me alguém sujeito à sua autoridade ou não
punível em virtude de condição ou qualidade
pessoal".

Para sistematizar o Código Penal, sugiro - uma
vez que o autor acha que o núcleo "admitir" não está
contemplado - que, em vez de se criar um inciso para
o art. 61, seja inserida a expressão no art. 62, inciso
111. O inciso ficaria assim: "instiga, determina ou admite
cometer crime alguém sujeito à sua autoridade ou não
punível" - que é o caso do menor de 18 anos - "em
virtude de condição ou qualidade pessoal".

Gostaria, portanto, que V.Exa. considerasse a
possibilidade de inserir no inciso 111 do art. 62 a pala
vra "admitir".

Estamos aprovando a proposta sem observar o
Código Penal como um todo, e isso é muito perigoso.
Temos de tomar cuidado.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
dizer Elo Deputado Fernando Coruja, por maior que seja
o respeilo que lenho por seu conhecimento e por sua
brilhante atuação nesta Casa, sobretudo na Comissão
de Constituição e Justiça, que wnsidero já estar bem
atendida a pretensão não só do autor do projeto, mas t ,
também daqueles que pretenderam colaborar com a
proposta em plenário.

Cumprindo acordo feito com Lideranças, repre
sentantes de Lideranças e assessores, data venia, fico
com o parecer já emitido.

Ó SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação a Emenda de Plenário nO 1, com parecer fa
vorável do Relator.
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DA ADITIVA N° 1

Fica i crescida ao art. 61, inciso 11 do
Código Penal a alínea M.

"Art. '1 .
I

11- .. !. .
m) a mitindo, na ação delituosa, a par-

I

ticipação d menor de dezoito anos.

O SR. PRESj ENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encaminhar, cone do a palavra ao nobre Deputado
Fernando Ferro, q ,e falará a favor da matéria.

O SR. FERN' NDO FERRO (Bloco/PT-PE. Sem
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, para maior cele
ridade, votamos p I~ aprovação da emenda.

I ,

O SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há
necessidade de aI! uma outra bancada fazer encami
nhamento? (Paus .)

I

Aumentamo , assim, a celeridade da votação
da matéria. I ;

O SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os
Srs. Deputados qUi la aprovam permaneçam como se
encontram. (Paus .)

APROVADA.
O SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - As

demais emendas ram retiradas.
O SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em

votação o Projeto I e Lei n° 166, de 2007.

O Congress, Nacional decreta:
Art. 1° O art 288 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7

de dezembro de 1 40 - Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte rei ação:

"Art. 288.
Par gráfo único. A pena aplica-se em

dobro se 'quadrilha ou bando é armado ou
envolve a participação de menor."

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. I ,

O SR. CHIC ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela or em.

Io SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CHIC ;ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do r6dor.) - Sr. Presidente, temos de
ter consciência d que é quase consenso entre estu
diosos do assunt que a questão central da violência
no Brasil, nesse specto dessa matéria e correlatas,
não está na amplil ção da pena, mas na agilização do
processo penal.

Não sou juri ta, mas os juristas de maior renome
e saber deste Paí ,inclusive o Ministro Márcio Thomaz
Bastos, sempre d stacam essa preocupação. Podemos
mexer na pena c ! rretamente, evitar abusos, mas, en-

I I

I

I !
I I

quanto o processo penal operar com lentidão e com
essas brechas, não ava.nçaremos de fato nesse aspec
to, nem considerando toda a questão social.

Portanto, o nosso voto é acompanhado dessa
advertência, sempre.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (Bloco/PDT-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
gratulo-me com V. Exa. e com este Plenário. Votamos
matérias da maior importância relativas a área em que
há clamor da sociedade para que atuemos.

Ontem, ao tratar da progressão de regime de
cumprimento de pena, tivemos um grande avanço. A
sociedade não mais aceitava que o praticante de crime
bárbaro cumprisse apenas um sexto da sua pena em
estabelecimento prisional e, depois disso, passasse
para o regime semi-aberto. Foi, portanto, uma decisão
que veio ao encontro do clamor social.

Também houve avanço na questão do uso de te
lefones celulares nos estabelecimentos prisionais.

Sr. Presidente, oriento o nosso Bloco a votar fa
voravelmente ao projeto. A sociedade não aceita mais
que criminosos utilizem crianças e adolescentes como
instrumentos e depois transfiram a responsabilidade,
que é deles, para esses menores.

Portanto, o Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
encaminha favoravelmente à matéria.

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
insinuações de que esse projeto pum~ menores de
18 anos. Devo dizer que, ao contrário, ele protege os
menores de 18 anos ao intimidar adultos que queiram
utilizá-los na prática de delitos. O projeto se soma a
uma legislação que tipifica, agride e ataca a corrup
ção de menores.

Nesse sentido, por compreender tratar-se de
projeto civilizatório, que ajuda no combate ao crime e
que preenche, no Código Penal, lacuna existente na
tipificação de corrupção de menores, a bancada do PT
encaminha o voto "sim".

O SR. NEILTON MULlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. NEILTON MULlM (Bloco/PPS-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
o projeto encaminhado pelo Deputado Onyx Lorenzo
ni. No entanto, nossa proposta tem em seu bojo maior
consistência quanto à reclusão e à detenção, uma vez
que o projeto do Deputado Onyx Lorenzoni trata espe
cificamente da participação em quadrilha.

Entendemos a importância de esta Casa pro
ceder à votação da matéria em regime de urgência
e pedimos a V.Exa. que, tão logo seja possível, em
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momento posterior, coloque também o nosso projeto
em votação.

O SR. JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para encaminhar pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, observamos
que, a cada dia, é maior o número de infrações prati
cadas por menores de 18 anos, que atuam mais em
bandos ou quadrilhas do que isoladamente. As esta
tísticas policiais indicam isso.

Logo, o objetivo desse projeto é o de proteger
ainda mais o menor, uma vez que o delinqüente maior
de 18 anos vai pensar 2 vezes antes de colocar no seu
bando um menor de idade.

Por essa razão, Sr. Presidente, o PSDB posicio
na-se favoravelmente.

A SRA. RITA CAMATA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tada, já houve encaminhamento pelo Bloco.

A SRA. RITA CAMATA - Quero apenas me ma
nifestar pelo PMDB, na condição de Relatora que fui
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Faço
esta concessão, mas peço a V. Exa. brevidade em seu
pronunciamento, porque há uma tensão no ar, já que
os Parlamentares que pedem celeridade no processo.
E este é omeu drama: o Plenário está me pressionan
do para agilizar a votação.

Tem VExa. a palavra.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Sr. Pre
sidente.

Além de cumprimentar as Sras. e os Srs. Depu
tados, quero dizer da minha satisfação em apreciar hoje
esta matéria, que prevê proteção aos muitos indefesos
utilizados de forma indevida por adultos inescrupulo
sos. Exemplo dessa prática ficou claro no bárbaro cri
me ocorrido na semana passada, no Rio de Janeiro,
no qual a participação de um adolescente se deu em
troca de um celular.

A sociedade vive momentos de muita angústia
que, muitas vezes, se deve à desinformação. Refiro-me
ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tão difama
do no País e, algumas vezes, também no nosso meio.
O ECA prevê punição para crianças e adolescentes
a partir dos 12 anos de idade. Portanto, confunde-se
imputabilidade com impunidade.

Sr. Presidente, é importante contarmos não ape
nas com o esclarecimento, com a informação, mas
também com a garantia da aplicação das políticas

previstas no Juizado da Infância e da Juventude do
País, previsto pelo ECA.

É com a certeza de que o debate necessita ser
feito com profundidade, sem exceção e sem emoção,
que encaminho favoravelmente à aprovação do projeto
que ora está sendo apreciado na Casa.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa.,

Deputada Rita Camata, falou na condição de Relatora
dessa matéria em outra Legislatura. E compreendemos
o papel de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (Pausa.)

APROVADO. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre

a mesa a Emenda de Redação n° 1 no seguinte teor:

"Inclua-se no parágrafo único do art. 288,
alterado pelo PL, no art. 1°, a seguinte expres
são no final: 'de dezoito anos'."

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2007. - Ro
berto Magalhães, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com
a palavra o Relator, Deputado Roberto Magalhães.
(Pausa.)

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Relator já
apresentou...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A
emenda é do próprio Relator?

O SR. ONYX LORENZONI - É do próprio Rela
tor, e foi acordada com todos os Líderes.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na emenda está escrito: "participação de menor de
18 anos".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O
Deputado Roberto Magalhães vai explicar o mérito
de sua emenda, que, ao final, inclui a expressão "de
18 anos".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com
a palavra o Relator.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, o projeto orig nário falava apenas em menor. Foi
apresentada emend que substituía o termo "menor" por
"criança e adolesce te", tendo em vista a terminologia
da lei que trata dos direitos da criança e do menor.

Ponderei qu~ preferia respeitar a terminologia
mais antiga const hte do Código Penal, para não
usarmos ora o ter· b"menor", ora "criança e adoles-, ,

cente".
Houve conse

i
~o, por parte das lideranças que

aqui estavam e del~assessores autorizados por Lide
ranças, no sentido I e mantermos "menor", acrescen·
tando, todavia, a e~ 'ressão "de 18 anos". Por isso, não
se colocou "crianç

t
·eadolescente".

O SR. PRESI,DENTE (Arlindo Chinaglia) - Está
I I

claro. I ;

O SR. PRES~:D.ENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação a Emenda: de Redação.

O SR. PRE 'IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os
Srs. Deputados qJei forem favoráveis à emenda per

II I
maneçam como s encontram. (Pausa.)

APROVADA bR UNANIMIDADE.
O SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há

sobre a mesa e v~ :submeter a votos a seguinte

RE .AÇÃO FINAL DO
I ,

PROJETOIDE LEI N° 166-A, DE 2007
I

Alte a o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembr I de 1940 - Código Penal, e dá ou-

J_ •
tras prov~ .enclas.

O Congress I Nacional decreta:
Art. 1° O in1so 11 do art. 61 do Decreto-Lei n°

2.848, de 7 de d

4
tembro de 1940 - Código Penal,

passa a Vigor~~~.t,I~~~CidO da seguinte alínea m:

11-
m) a ~itindo, na ação delituosa, a parti

cipação d~imenor de 18 (dezoito) anos."(NR)
I I

Art. 2° O art: 288 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1i 4D - Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte r~ :ação:

,

"Art.i 288.
Par, gráfo único. A pena aplica-se em

dobro se I quadrilha ou bando é armado ou
envolve aparticipação de menor de 18 (de-

I

zoito) ans."(NR)
I

Art. 3° Esta ILei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das S ssões, 15 de fevereiro de 2007.
- Roberto Magal 'ães - Relator.

I I

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chínaglia) - Os
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Que

ro cumprimentar o Líder Onyx Lorenzoni, o ex-colega
Moroni Torgan, o Deputado José Eduardo Cardozo, o
Deputado William Woo, o Deputado Albelrto Fraga e to
dos aqueles que se esforçaram para que se produzisse
um consenso em torno de tema tão relevante.

Pelo resultado, podemos dizer que o esforço va
leu a pena.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Passo
a palavra, pela ordem, ao Líder Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas enfatizar o que a Casa acaba de fazer. Trata-se
de passo importante no sentido de desestimular os
adultos a se utilizarem de crianças e adolescentes no
cometimento de crimes.

Em depoimento dado ontem, o Deputado Abelar
do Camarinha relatou de maneira tocante o drama que
enfrentou ao perder um filho de 24 anos, brutalmente
assassinado por um jovem que, aos 16 anos, matou,
aos 17 anos matou novamente e, aos 18 anos e 6
meses, matou pela terceira vez. E não havia nenhum
instrumento que pudesse evitar essas mortes.

O passo que a Câmara dos Deputados está dan
do é responsável e maduro e sinaliza à sociedade
brasileira que esta Casa está atenta e em ação. Não
queremos que a sociedade continue a conviver com
essas situações de violência que SE~ reproduzem no
cotidiano da vida das cidades.

Aproveito ainda para parabenizar toda a equipe
técnica do meu partido, liderada pelo sempre Deputado
Moroni Torgan, uma das figuras exponenciais na luta
pela defesa da segurança da população.

Sr. Presidente, em nome dos pais e mães do
Brasil, agradeço a V.Exa. o empenho para a votação
da matéria, juntamente com as demais Lideranças
partidárias. Agradeço também ao Lider do Governo,
Deputado Beto Albuquerque, e à bancada do Partido
dos Trabalhadores, por meio de seu Coordenador,
Deputado José Eduardo Cardozo, que, mais uma vez,
nos ajudou nessa caminhada, aos Deputados William
Woo, Roberto Magalhães e Flávio Dino, a ampliação
do passo que demos aqui.

Por fim, quero salientar que a Câmara dos Depu
tados ouve a sociedade e a ela responde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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o Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, solicito a VExa. seja colocado em votação o reque
íimento de regime de urgÊ,ncia para o Projeto de Lei n°
84, que trata da distribuiç~lo do fundo partidário.

O 5R. NEILTON MULlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palúvra.

O SFt. NEE..TON MULlM (Bloco/PPS-RJ. Pela
ordem. Se", re'Jisão do orador.) - Sr. Presidente, foi
apresentado à h/lesft requerimento para que a matéria
seja votada em regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Nei!ton Mulim, o pedido de regime de urgência será
votado neste instante, de acordo com o art. 155.

O SR. NEILTON MULlM - Sr. Presidente, Muito
obrigado.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira:: - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, desde ontem o Complexo do Morro
do Alemão, na Penha, na cidade do Rio de Janeiro,
está sob ocupação de forças policiais. Para não parecer
que estamos votando matérias apenas para a classe
média do País, porque votamos para toda a sociedade,
gostaria que a mesma ênfase que está tendo a morte
do menino João Hélio fosse dada às várias crianças
assassinadas ontem no Complexo do Alemão.

A nossa preocupação é coletiva: estamos preo
cupados com as crianças da classe média e também
com as da favela. Por isso, gostaria que também fos
sem entrevistadas as famílias que estão vivendo no
meio dos tiros, as comunidades carentes das favelas
do Rio de Janeiro.

O Sr.lnocêncio Oliveira, 2°Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre
a mesa requerimento de regime de urgência urgen
tíssima para a apreciação do Projeto de Lei n° 121,

de 2007. O requerimento é assinado pelo Deputado
Neilton Mulim e por vários Líderes.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a pé1lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr Presidente, sei que
há uma ansiedade por votação de projetos relativos à
segurança. Mas, ao longo do tempo, já se provou que
quando se aprovam projetos rapidamente, sem que
sejam analisados pelas Gomissões Temáticas, come
tem-se muitos equívocos.

Quero salientar que, agora há pouco, foi, equivo
cadamente, aprovada a Emenda n° 1, que coloca ma
téria no local inadequado do Código. O Código é siste
mático, e temos uma Comissão para analisar isso.

Acho que até podemos aprovar a urgência, mas
V Exa. só poderá colocá-Ia em votação depois de pas
sar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania. Do contrário, 3 minutos depois poderemos
votar um projeto sem analisá-lo. Portanto, se não for
para a Comissão de Justiça, vou votar contra ou pedir
que se retire da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou
explicar a. V.Exa. e a todos.

O fato de se votar o requerimento de urgência
não vai implicar votação do mérito hoje. É apenas a
urgência. Como o pedido é regimental, 'a Mesa vai
atender, mas estou informando a todos que isso não
vai para a pauta de votação hoje.

O SR. FERNANDO CORUJA - Mas é isso que
eu quero dizer. Só voto a favor da urgência se VExa.
assumir um compromisso conosco de que isso vai
passar primeiro na Comissão de Constituição e Jus
tiça e depois no plenário. Caso contrário, vou votar
contra a urgência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ao se
aprovar a urgência, cria-se condições de a matéria vir
a plenário. A atitude da Mesa de mandar diretamente
para a Comissão estaria contrariando a maioria regi
mental, que quer, peio menos ao fazer o pedido, que
a matéria venha para o plenário.

Faço outra proposta, até porque o Plenário é so
berano e vai decidir. Proponho a VExa. que procure o
autor do requerimento, o Deputado Neilton Mulim, e,
em acordo, procure fazer o debate necessário e sufi
ciente para que a matéria venha a plenário.

VEXa. sabe tanto quanto nós que o fato de se
aprovar a urgência não obriga a colocar na pauta ime
diatamente.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sei, isso eu sei.
Mas, Sr. Presidente, o Código Penal tem de ser sis-
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tematizado, temos i e tomar cuidado. Já aprovamos
coisas aqui fora de I ualquer sistematização.

Se o autor coq ordar que só se coloque a matéria
na pauta depois de passar pela Comissão de Consti
tuição e Justiça, vo' amos a favor da urgência.

O SR. PRESIENTE (Arlindo Chinaglia) -Vou
I

esclarecer o Plená ia e peço a atenção do Deputado
Neilton Mulim. :

Um Líder, co I o o Deputado Fernando Coruja,
falando contra, se eíu submeter o requerimento a votos
e der um resultad I numa votação simbólica, poderá
haver. .. Aliás, a vot ção tem que ser nominal, inclusi
ve. Pois bem, o qut,'eu estava imaginando é o que vai
acontecer: será a 'li, tação nominal. Com uma votação
nominal, aqui e ag: ra, não sabemos exatamente qual
será o resultado n~ mérito.

Então, creio ~~r adequado que se produza um
acordo imediato p~ra que eu possa submeter a votos,

dado que o autorlu. retira o requerimento ou vamos
à votação nominal ,

O SR. CHIC I ALENCAR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordfm.
O SR. PRE~ DENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

VExa. a palavra. i
O SR. CHIC ' ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do or
l
âor.) - Sr. Presidente, um esclare

cimento sobre esJ ;assunto.
VExa., no in'cio dos trabalhos legislativos, mui-

'. .to oportunamente ,Isse que tenamos uma pauta sem
sustos, sempre pr -acordada com as Lideranças, para
a profundidade do trabalho legislativo.

A indagaçãd que faço a VExa. é se numa ses
são extraordináriJ ,que regimentalmente tem a pauta
predeterminada J~ fixada, pode-se votar, sem entrar
no mérito, um pe I ido de urgência, porque não há na
pauta da sessão Jtraordinária a apreciação de pedi
dos de urgência. II "

O SR. PRE I'DENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou
I 'esclarecer VExa. I I

O art. 155 d !Aegimento Interno dispõe:

"Art] i55. Poderá ser incluída automati
camente I a Ordem do Dia para discussão e
votação i~ediata, ainda que iniciada a sessão
em que ta apresentada, proposição que verse
sobre ma~ . ria de relevante e inadiável interesse

nacionali"a req. uerimento da maioria absoluta
da comp sição da Câmara, ou de Líderes que
represent rn esse número, aprovado pela maio-

ria abSOlf.·1ta,' dos Deputados, sem a restrição
contida n' I§ 2° do artigo antecedente".

I :
I I

,: ,:

II i

i I

Ou seja, em qualquer sessão, se houver número
que represente a maioria da Casa e se ganhar pela
maioria, não há problema.

O SR. CHICO ALENCAR -Quero sublinhar: "ma
téria de relevante e inadiável interesse nacional".

Então, eu solicito a todos os Líderes que tenham
esse cuidado. Criticamos tanto as medidas provisó
rias!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Chico Alencar, só que quem assina interpreta que
aquele assunto é relevante e de interesse nacional. A
responsabilidade é de quem assina.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PP-PA. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
se tratando de matéria de urgência, pelo art. 154, o do
cumento sobre a mesa teria de ser apresentado por:

"Art. 154 .
I - dois terços do membros da Mesa,

quando se tratar de matéria dE! competência
desta;

I - um terço dos membros da Câmara ,
ou Líderes que representem esse número;"

Ou seja, não é só um Líder que pode pedir ur
gência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mas
ninguém disse que é só um Líder.

O SR. GERSON PERES - Não é contra a Mesa
a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDIENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu
citei o art. 155. Deixe-me explicar a VExa.

O SR. GERSON PERES - Mas o art. 155 não
anula a formalização do documento. É preciso ver se
esse documento está preenchido de acordo com o
Regimento Interno.

Solicito a V.Exa. esclarecer minha dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois

não.
O documento encontra-se na Mesa na forma de

um requerimento. Este é o documento. O art. 155 diz
que é necessário maioria absoluta, e as Lideranças
que assinaram o requerimento representam a maio
ria absoluta.

O SR. GERSON PERES - Então, está bem. Obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. ABELARDO CAMARINHA. - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.



04918 Sexta-ieira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

o SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço a V Exa. a complacência com este Deputado
ontem, e aproveito para dar a este Plenário o teste
munho da repercussão de nossos trabalhos na mídia
regional, em São Paulo e em Brasília.

Esta Casa está em perfeita sintonia com as vozes
roucas e cansadas das ruas. Às vezes é melhor come
ter um pecado por ação do que por omissão.

Cumprimento mais uma vez V.Exa., Sr. Presi
dente, que tem estado em sintonia com a maioria do
pensamento do povo, da massa dos trabalhador~s, dos
cidadãos brasileiros, que querem uma posição desta
Casa, que é a caixa de ressonância do pensamento,
do espírito e do humor da população.

As medidas que VExa. tem tomado não requerem
muita formalidade; o que se requer é a vontade des
ta Casa em participar para solucionar ou pelo menos
amenizar o problema.

O sentimento que desejamos passar à população
é o de que não pensem que quem cometer crime não
será punido. VExa. está no caminho certo, mesmo que
cometa algumas pequenas falhas.

Parabéns pela convocação e pelo quorum alcan
çado esta manhã.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Abelardo Camarinha, primeiro quero cumprimentá
lo. Ontem VExa. foi protagonista de um dos momentos
de maior emoção que eu talvez tenha vivido neste ple
nário. Foi também, confesso, um momento de profunda
reflexão dada a circunstância em que VExa. pediu a
palavra. E as palavras de V.Exa. ontem, apesar de toda
emoção, trouxeram raciocínio claro e absolutamente
surpreendente para qualquer um que pôde ouvi-Ias.
Faço essa referência agora porque ontem não pude
manifestar-me.

Como fomos vizinhos de gabinete na Assembléia
Legislativa de São Paulo, posso e quero testemunhar
o significado da atitude de V.Exa., não só na condição
de Deputado, mas principalmente trazendo as marcas
da vida como pai.

Portanto, fico realmente satisfeito com o fato de
que, nós, Deputados tenhamos produzido propostas,
mesmo que singelas, sem causar nenhuma ilusão de
que estamos resolvendo problemas tão graves. Mas,
de qualquer maneira, penso que todos nós - V. Exa.
inclusive - teremos um papel a cumprir de maneira
persistente e continuada. Esses momentos de votação
de urgência serão superados por um trabalho mais
duradouro que, a meu ver, esta Casa irá produzir.

V. Exa. teve a solidariedade e a compreensão não
da Mesa, mas de todo o Plenário e de quem assistiu
à sessão de ontem.

O SR. ABELARDO CAMARINHA - Agradeço,
nobre Presidente. Lembro e reafirmo que o meu que
rido filho Rafael freqüentava o seu gabinete. Acho que
devemos dar muito mais ouvidos ao povo e às vítimas
do que a intelectuais ou a pseudo-sociólogos, que não
vivem o cotidiano da população e não sabem o que é
o sofrimento da população. Deveríamos buscar o tes
temunho de pessoas que passaram por isso.

V Exa. trilha o caminho correto, mesmo que haja
algumas imperfeições. Parabéns e muito obrigado pela
oportunidade concedida_ Penso que falei em nome de
todos aqueles que passaram por essa situação.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos
termos do art. 95 do Regimento Interno, considerando
que o art. 66, § 4°, e o art. 67, caput e § 2°, determi
nam expressamente que sessões extraordinárias se
rão destinadas exclusivamente à discussão e votação
de matéria constante da Ordem do Dia do ato de sua
convocação, pergunto se, em vista disso, não estamos
ferindo o Regimento ao apreciarmos - volto a dizer que
não estou me referindo ao mérito da proposta - pedi
dos de urgência, que não podem ser solicitados em
sessão extraordinária.

Este é o meu entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - VExa.

quase me convenceu. Quero cumprimentá-lo.
O SR. CHICO ALENCAR - Quem nos convence

é o Regimento Interno, como me ensinou VExa. Ele é
o nosso Vade Mecum legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Emo
cionei-me com suas palavras e consultei o Regimento
Interno.

VExa. tem toda razão quando cita aqueles arti
gos. Porém, o art. 155 diz expressamente que é em
qualquer sessão. Se V. Exa. consultar esse artigo, vai
perceber que ele faz referência à sessão ordinária. E
o art. 155 faz referência a qualquer sessão.

V. Exa. vai terminar se transformando num juris
consulto.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
um apelo ao Deputado Neilton Mulim. Mesmo que a
urgência seja aprovada, a matéria não será votada
hoje. Seria mais conveniente que VExa., Sr. Presiden-
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te, assumisse o co: promisso de transferir a votação
I

para a próxima se~'ana, porque ainda teremos de vo-
tar pel~ menos 10 :.' cordos internacionais. Seria bom
aproveitar o quoru _

Se houver vOi'ção nominal agora, a maioria dos
Deputados vai se r ' irar do plenário e a situação ficará
ruim para os partid ,s. Alguns Deputados já estão indo

pegar seus vôos. :~
Peço ao DepJ ado Neilton Mulim um pouco mais

de compreensão. q so não haja unanimidade, solicito
a V. Exa., Sr. presi~'ente, que converse com o Depu
tado e convença-o deixar a votação da matéria para
a próxima semana! Votaríamos ainda hoje a urgência
e os projetos de d creto legislativo.

O SR. NEILT N MULlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ord m.

I

O SR. PRES
1
DENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

VExa. a palavra. i

O SR. NEILlI NMULlM (PPS-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do oi ador.) - Sr. Presidente, devido à
complexidade e re evância da matéria e ao anseio da
sociedade, contan 'o com a concordância do Deputado
Fernando Coruja, 8clusive em relação à tramitação,
se for o caso, na ,omissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pe

t
'so que o Plenário deve votar o pro

jeto agora, de maJ eira simbólica. Não devemos mais
prorrogar a votaçéj.

O SR. PREjSDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu-
I '

tado Neilton Muli I ,Iesclareço a VExa. que só poderá
haver votação si I I:!>ólica se houver unanimidade do
Plenário. É certo q ~ qualquer Deputado pode solicitar

I

votação nominal. 0r isso, proponho aos Líderes que
retirem o requeri ~nto, até porque não há necessida
de alguma de vot ri a matéria hoje.

O SR. NEILT
i

IN M~~IM - Sr. Presidente, já existe
consenso quanto matena.

O SR. PRE~ mENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Neilton MUlii' I VExa. não tem - eu também não
tenho - certeza d ,.' ~ue algum Parlamentar vai solicitar
votação nominal. : rl1eiO que não é prudente correr esse
risco. Porém, se q Líderes mantiverem a assinatura,
colocarei a matéri I em votação. Para a Mesa, não há
problema algum. I

O SR. NEIL <i>N MULlM - Se os Líderes assina-
I

ram, a votação d v'e ser mantida.
O SR. PRE' IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Per

gunto aos Lídere se irão manter suas assinaturas. O
Deputado Neilton I ulim poderia ter uma compreensão
mais ampla. Se n pvotarmos hoje, poderemos votar
na semana que 'em ou na outra. Não há problema
algum.

Posso retira: ?requerimento, Srs. Líderes? (Pau-
sa.) Consulto os l:deres.

I
I
I

I

I I

'I', i

Pergunto ao Líder do PT se mantém o requeri
mento. Caso seja mantido, votaremos hoje. Não posso
dialogar com cada Deputado.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, o PT re
tira a assinatura.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, o
Bloco, ao retirar o apoiamento, acaba...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Na
verdade, encaminhei mal. Perdoem-me V.Exas. Tem de
haver acordo para retirada da matéria de pauta. Per
gunto aos Líderes se estão de acordo. Peço a VExas.
que encaminhem em 1 segundo.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (Bloco/PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, defendemos
a retirada de pauta, até porque o PT está de acordo
com o que disse o Deputado Fernando Coruja. Só
haveria concordância se a matéria fosse submetida à
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
concordamos com a retirada.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PP-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se o PT
retira, não há maioria absoluta e o requerimento cai.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É que
eu quero repartir a responsabilidade política.

O PP assinou? (Pausa) Não?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com

a palavra o Líder do PSDB.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSOB

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDS entende que não houve consenso. Logo,
considero muito mais prudente a retirada da urgência
para que o assunto seja debatido quando retornarmos,
depois do Carnaval, ocasião em que poderemos votar
tranqüilamente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Cla-
ro.
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Então, como houve acordo, Deputado Neilton Mu
lim, V.Exa. vai continuar batalhando e voltará a discutir a
matéria em plenário. por conta desse requerimento.

O SR. NEILTON MULlM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. NEILTON MULlM (Bloco/PPS-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas um adendo. Por ser autor do projeto, quero deixar
registrada Tlinha perplexidade. Esse projeto ingressou
nesta Cas2 antes mesmo de o Deputado Onyx fazê-lo. O
meu projeto tem relevância ainda maior e é muito mais
consistente. O projeto do Deputado Onyx, que acaba
de ser aprovado, cita especificamente o envolvimento
com quadrilha. Eu vou muito rnais além, porque esse
projeto é bem mais complexo.

Portanto. deixo registrada minha perplexidade.
Solicitaremos que esse projeto de lei entre na

pauta da próxima sessão, para que possa ser votado
em regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Neilton Mulim, a Mesa analisou se caberia o apen
samento ou não. Não coube. A Assessoria informou
que cada projeto trata de assuntos diferentes.

Ocorre que o projeto do Deputado Onyx Lorenzo
ni produziu acordo e o que foi apresentado por VExa.
não. V. Exa. já obteve uma grande vitória: convencer os
Líderes a solicitar a urgência urgentíssima. Essa maté
ria virá naturalmente a plenário e, em momento mais
apropriado, terá seqüência. Fique tranqüilo.

Parabenizo-o pela sua obstinação em trabalhar
o tema. Porém, não tenho direito de julgar qual proje
to é o melhor.

O SR. NEILTON MULlM - Agradeço à Mesa
a compreensão e ratifico o nosso desejo de que, na
próxima sessão, consigamos consolidar a votação em
regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Isso
será feito.

O SR ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presiden'te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, no momento em que V.Exa. havia deixado por
alguns instantes a Presidência, propus, sob o comando
do Deputado Inocêncio Oliveira, a votação do requeri
mento de urgência apresentado por diversos Líderes,
inclusive por mim, para o Projeto de ~ei n° 84.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Estou
com eie em mão. Como há assinaturas suficientes, vou
colocá-lo em votação.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do arti
go 155 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, urgência par apreciação do Projeto de Lei n°
84, de 2007, 00 Deputado Henrique Eduardo Alves,
que "Dispõe sobre critérios para distribuição do Fun
do Partidário."'

Sala das Sessões, em 8 de fevereiro de 2007.
Luiz Sérgio, Bloco/PT; Onyx Lorenzoni, Líder do

PFL; Antonio Carlos Pannunzio, Líder do PSDB; Jovair
Arantes, Bloco/PTB: Miro Teixeira, Bloco/PDT; Benedito
de Lira, Bloco /PP; Luciano Castro, Bloco/PR; Henrique
Eduardo Alves, Bloco/PMDB.

O SR. MARCELO ORTlZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós discor
damos do pedido.

Ficamos reunidos até altas horas da noite deba
tendo a matéria, preocupados com o que vem ocor
rendo no País em relação à segurança, e hoje inicia
mos cedo a discussão. Portanto, estranhamos o fato
de que tenhamos de votar requerimento de urgência,
contrariando o art. 155 do Regimento Interno, que de
termina o seguinte:

"Art. 155. Poderá ser incluída automati
camente na Ordem do Dia para discussão e
votação imediata, ainda que iniciada a sessão
em que for apresentada, proposição que verse
sobre matéria de relevante e inadiável interesse
nacional. a requerimento da maioria absoluta
da composição da Câmara (.. ,):'

OcorrE que esse requerimento refere-se a Fundo
Partidário, a dinheiro, a numerário que cada partido
pode receber.

Portanto, estou perplexo - talvez pela primeira
vez nesta Casa - com o fato de que, em sessão como
esta, em que estamos mostrand~ao Brasil que temos
preocupação com a segurança do nosso povo, discu
tamos requerimento de urgência referente ao Fundo
Partidário, deixando de lado outros projetos de maior
importância.

O Partido Verde é contra.
Não estamos preocupados, porque não somos

partido de aluguel. O Partido Verde tem ideologia. O
P;:,rtido Verde tem posição nesta Casa e no Brasil.

Não concordamos com as atitudes que estão
sendo tomadas. E saibam que não há influência em
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relação à quantia q I e o Partido Verde recebe. Nós es
tamos preocupado I é com o que esta Casa perde ao
mostrar ao povo br I sileiro vontade de votar o referido
pedido de urgênciai

Muito obrigad ; Sr. Presidente.
O SR. PRESI. ,ENTE (Arlindo Chinaglia) - Para

contraditar, conced :a palavra ao nobre Líder, Depu
tado Antonio Carlo ' ipannunzio.

O SR. ANTO 10 CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. S rh revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a questão d~ ~elevância e urgência, como VExa.
pôde explicitar no aso anterior, é resultante do pen
samento daquelesl'ue apresentaram o requerimento
de urgência. I'

Tenho muito r speito por todos os partidos e pelo
Líder Marcelo Ortt, meu amigo pessoal, mas não
posso aceitar o arg ,mento de que estamos desviando
o rumo dos traball os desta Casa para votar matéria
menos importante~ Ela é muito importante.

Sr. Presiden e, VExa. sabe muito bem, assim
como o Líder Mar6 lo Ortiz, que na pauta de hoje não

, I

consta mais nenh mprojeto relacionado à segurança
pública. Consequ~ temente, é importante tratar de le
gislar para sanarit~rpretações que feriram a vontade
do legislador, prati ~das pelo Tribunal Eleitoral. A vida
dos partidos políti :os é fundamental para a democra
cia. Eles são impo antes para o funcionamento das 2
Casas do Congre I$0 Nacional.

Por isso, re~ 'ro· a necessidade de votarmos a
• • I

urgencla. I

Muito obriga, o.
O SR. CHIC; i ALENCAR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ord m.
I .

O SR. PRE .IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra. i .

O SR. CHIC' !ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do ai ador.) - Sr. Presidente, a despeito
da resposta da M Iia à minha questão de ordem, devo
esclarecer - e iss: 'pode ter conseqüências dentro do
processo democr lico - que, no nosso entendimento,
o art. 155, ao autd i~ar a proposta de requerimento de
urgência quanto 'h1atérias de inadiável interesse na
cional na Ordem "Dia, não alcança a exceção feita
para sessões ext~ ordinárias.

Todavia, é i portante destacar, citando o pró
prio art. 155, qu~, 'além do pedido de urgência com
o número de as 'inaturas exigido - e o pedido que
está nas mãos di y.Exa. atende a essa exigência-,
a matéria tem delser aprovada pela maioria absoluta
dos Deputados. ~

Caso persis am com o requerimento de urgên
cia, ele, obrigato 11(~.mente, terá de ser aprovado pela

I .
, :

maioria absoluta dos Deputados, o que se verifica com
a votação nominal registrada no painel.

Então, há 2 questionamentos. Como estabelecem
os arts. 66 e 67 do nosso Regimento Interno, sessão
extraordinária convocada exclusivamente para apreciar
matérias previamente estabelecidas não comporta esse
requerimento. Mas podemos recorrer inclusive à CCJ,
em razão da orientação da Mesa. Caso prevaleça isso,
nesta sessão, para além de todos os questionamen
tos futuros, só com a aprovação da maioria absoluta
dos Deputados.

Às vezes, os evangélicos e os cristãos citam a
Bíblia de cor, mas estou citando o texto do Regimen
to Interno que tenho em mão - palavra lavrada para
a perenidade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Chico Alencar, quanto à referência feita à primeira
questão de ordem apresentada, acato o recurso de
VExa. Vamos encaminhá-lo à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. Em relação ao item
2 da questão de ordem que VExa., ao final, formula,
só submetemos a matéria à votação simbólica se há
unanimidade do Plenário. Portanto, V. Exa. tem razão.
Esse requerimento só poderá ser aprovado por votação
nominal. Assim sendo, não haverá votação simbólica,
porque está claro que há divergências.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL apóia
a posição do PSDB.

É importante votarmos a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con

cederei a palavra aos Líderes para que orientem as
bancadas. Quando há requerimento e há quorum, é
dever da Mesa colocar a matéria em votação.

No item anterior, alertei que, se não houvesse
unanimidade, haveria votação nominal. Os Líderes pon
deraram e decidiram, por maioria, que a matéria deveria
ser retirada de pauta. Nesse caso, depois da orienta
ção de cada bancada, saberemos se vamos retirar a
matéria de pauta ou proceder à votação nominal.

Como vota o PRB? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Entendemos que o reque
rimento de urgência é anti-regimental. A matéria, no
mérito, merece profunda discussão, mas ela não é
inadiável para o interesse nacional.
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o Fundo Partidário, um fundo público, deve ser
muito bem discutido. O que não pode ocorrer é 4 gran
des partidos definirem a sua composição de afogadilho,
numa sessão extraordinária. Aliás, é bom que a Justiça
deste País saiba como estamos procedendo.

Sr. Presidente, V. Exa., outro dia, pediu que tivés
semos cuidado com todas as matérias apreciadas por
esta Casa para que não houvesse problemas com ou
tro Poder. Foi uma belíssima lembrança.

Nesse sentido, sou contra o requerimento de
urgência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sinto muito
que isso tenha ocorrido.

O Deputado Antonio Carlos Pannunzio sabe per
feitamente que tenho por ele o mesmo respeito que
S.Exa. disse ter por mim. Mas fico extremamente indig
nado ao ver que querem votar - com todo respeito, Sr.
Presidente - uma matéria que ainda tem de ser ana
lisada, estudada, conversada. Não podemos admitir,
até mesmo se V. Exa. colocar em votação a urgêncía,
que apreciemos, numa sessão extraordinária. matéria
dessa ordem. Aliás, isso não ocorre na Casa. Sempre
que há urna urgência aprovada, a matéria não é dis
cutida, não é analisada e não é votada numa mesma
sessão. Temos de ter oportunidade de mostrar o que
é mais correto para que se vote.

Essa forma de decidir de afogadilho deixa os
partidos menores numa condição muito ruim, desigual.
Queremos ter a possibilidade de debater as matérias
na Casa em igualdade de condição. Não podemos
admitir esse tipo de procedimento. Aliás, é a primeira
vez que, na condição de Líder do Partido Verde - já
fui Líder anteriormente -, estou tendo esse posicio
namento em relação aos demais partidos, com quem
o Partido Verde sempre manteve o melhor relaciona
mento, para o bem da Casa, para o bem do povo e
para o bem deste País.

A matéria não tem a relevância necessária para
que seja admitida a possibilidade ele urgência sem que
tenhamos oportunidade de realizar as discussões nor
mais em Comissões - enfim, usando os meios próprios
estabelecidos pelo Regimento.

O PV vota "não".
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Júlio Redecker, para
uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.

O SR. JÚLIO REDECKER (pSDB-RS. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o tema que me traz à tribuna não é o

que está sendo apreciado. Registro a preocupação de
todo o País com o tratado assinado hoje, às 9h, pelo
Governo brasileiro e pelo Governo boliviano.

O tratado, que permitiu investimentos na área do
gás, da transmissão ou do transporte de gás da Bolívia
para o Brasil, está tendo reajustes, como no caso de
Cuiabá, o que vai repercutir no agronegócio, no preço
do dólar, na proporção de , para 4,3 dólares, com re
percussão de quase 50 milhões de dólares.

Se o Governo brasileiro der à Bolívia o mesmo
preço praticado com a Argentina, de 4,3 para 5 dóla
res, trará uma repercussão financeira de mais de 300
milhões de dólares.

O Governo brasileiro não está autorizado - por
ser um tratado - a fazer esse dispêndio sem autori
zação do Congresso Nacional. O Governo brasileiro,
de acordo com a Constituição Federal, tem de trazer
o assunto a esta Casa por se tratar de tratado e pelo
fato de ser gravoso ao patrimônio nacional, com reper
cussão de mais de 350 milhões de dólares.

O Governo está usurpando as suas prerrogativas
no momento em que desconsidera a participação da
Casa, já que o art. 48 da Constituição diz:

"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República, não
exigida esta para o especificado (.. .):"

E cita alguns artigos.
Os incisos I e V do art. 49 dizem o seguinte:

"Art. 49 .
I - resolver definitivamente sobre trata

dos, acordos ou atos internacionais que acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional;

v- sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites de delegação legislativa; (... )."

Quer dizer, grava o patrimônio nacional, diz res
peito a contratos, prejudica a competitividade dos
setores empresariais brasileiros e não respeita a le
gislação expressa na Carta Magna nesse sentido, Sr.
Presidente.

Se o Governo acha que vai fazer alterações nesse
tratado com repercussão financeira para a nacionali
dade, nós, como partido político, entraremos com uma
ADIN, porque não é possível que o Presidente Lula
continue a desrespeitar a lei e esta Casa. A Câmara
dos Deputados é soberana e tem de se manifestar
sobre o assunto. Não iremos silenciar sobre tratados
assinados na véspera do Carnaval.

'~~---__• ......~~"""""''''IIIlIII1JIII'''''''''''~'IllI ''' .~~'I""i...,..., """""':;;;--"'!.,"'AP_:....;;;;-,'..".,..,.._"""",...." ...."'IOR--~
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Está aqui o ali rta, Sr. Presidente, para que seja a posição do Bloco é no sentido de liberar a bancada
cumprida a Constitpição e o Governo brasileiro res- para votação.
peite esta Casa. 1i Particularmente, a bancada do PSB orienta o

O SR. PRESI]:E.NTE (Arlindo Chinaglia) - Como voto favorável.
vota o PPS? • O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chínaglia) - Depu-

O SR. FERN~INDO CORUJA (PPS-SC. Pela or- tado Luiz Sérgio, como vota o Bloco Parlamentar PMDBI
demo Sem revisão ,o. orador.) - Sr. Presidente, o PPS PT/PTB/PP/PR/PSC/PTC/PTdoB?
adia um pouquinh~ O SR. LUIZ SÉRGIO (Bloco/PT-RJ. Pela ordem.

O SR. PRESI ENTE (Arlindo Chinaglia) - Como Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primei-
,

vota o PFL? ' ro lugar, quero dizer muito rapidamente ao Líder da
O SR. ALBE I TO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem. Minoria que o preço de gás nunca foi reajustado por

Sem revisão do or dor.) - Sr. Presidente, o PFL man- tratados, mas sim por contratos. Portanto, por ser re-
tém a posição de ~ otar a urgência, até mesmo para ajustado mercê de contratos entre empresas, nunca
mandar um recadlpara o Tribunal Superior Eleitoral: tal negociação passou pelo Congresso Nacional- e
quem legisla é o C ngresso Nacional e não o TSE. não será agora que irá passar. Foi uma aberração a

Portanto, ma i tenho a posição. fala que aqui buscou politizar uma questão que, a meu
O SR. PRESiDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou ver, há muito foi superada.

prestar um esclar~lcimento. Talvez eu tenha induzido Quanto à questão que ora tratamos, devo dizer
a uma percepção quivocada ao dizer que, ao final da que o funcionamento dos partidos políticos é essencial
votação, decidiría os sobre a retirada ou não. Não há à democracia. O Supremo Tribunal Eleitoral legislou
como retirar, exce o se depois houver algum tipo de e, ao fazê-lo, modificou a decisão dos Parlamentares,
acordo. Não creio I ue isso irá ocorrer. Deve haver a quando legislaram sobre a matéria. Por isso, encami-
concordância, por panimidade, em retirar. nhamos o voto "sim".

Portanto, oS~Líderes vão orientar as bancadas O SR. RODOVA.LHO - Sr. Presidente, peço a
como deverão vot .r o requerimento. palavra pela ordem.

Como vota o! PSDB? O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
O SR. ANTO~IO CARLOS PANNUNZIO (PSDB- V. Exa. a palavra.

SP. Pela ordem. Ser revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. RODOVAlHO (PFL-DF. Pela ordem. Sem
te, Srs. Parlament ~es, reitero o que disse há poucos revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de ter
instantes. Esgota os a pauta de hoje, no que se refere acesso ao PL n° 84, para melhor situar-me na dis-
a matérias relacio as com segurança pública. Há na cussão.
pauta decretos le islativos que tratam de politica ex- O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chínaglia) - Está
terna. Se porventura houve atraso de uma semana na sendo distribuído, Deputado Rodovalho.
votação, os acorrt

l
s•• já estão firmados, não vai haver O SR. RODOVA.LHO - Obrigado, Sr. Presiden-

nenhuma proble a. A Câmara dos Deputados vem te.
cumprindo religio amente suas obrigações. O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como

A Casa é for :ada por partidos políticos, que são vota o Líder da Minoria?
fundamentais na d mocracia. Houve uma interpretação O SR. PAULO A.BI-ACKEL (P8DB-MG. Pela or-
do Tribunal Eleitor Ique alterou a distribuição do Fundo demo Sem revisão do orador.) - Opina "sim", Sr. Pre-
Partidário. Estam I s querendo retomar a iniciativa de sidente.
definir essa distri .uição ao Poder Legislativo. O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como

Sr. Preside~~~, apresentei requerimento de ur- vota o Líder do Govemo? (Pausa.)
gência, assinadolélos vários Líderes que compõem a O SR. COLBERT MARTINS .- Sr. Presidente,
maioria absoluta ~r:. Casa, para que possamos avançar peço a palavra pela ordem.
em relação a est~ tema fundamental para a democra- O SR. PRESIDIENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
cia: o fortalecime I to dos partidos políticos. V. Exa. a palavra.

Muito obrig do. O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
O SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

tado Rodrigo Roll emberg, como vota o Bloco Parla- te, nós, do PMDB, que fazemos parte de um Bloco,
mentar PSB/PDT PCdoB/PMN/PAN? preferimos votar hoje apenas a urgência para termos

O SR. ROO IGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. tempo de fazer uma negociação com outros partidos
Pela ordem. Semi revisão do orador.) - Sr. Presidente, que conosco compuseram.

, ,

:

11·
I !
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o qUl~ estamos fazendo é um apelo a todos os
partidos no sentido de votarmos apenas a urgência
hoje, se todos concordassem, para termos tempo para
votar o mérito após a negociação. Se houver entendi
mento nesse sentido, podemos superar essa dificul
dade, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou
deixar bem claro: só haverá votação simbólica se hou
ver acordo de todos os presentes.

Pergunto se há acordo de todos para votação
simbólica? (Pausa.)

O SR. RENILDO CALHEIROS (Bloco/PCdoB
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Não, Sr.
Presidente.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por
tanto, ou os Líderes se organizam para pedir a retirada
de pauta, ou o projeto será votado imediatamente, a
exemplo do requerrmento anterior.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindq Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, talvez
possamos fazer um entendimento para votar hoje ape
nas a urgência. Se isso ocorrer, talvez consigamos o
apo;o de todos os Líderes, deixando para uma outra
sessão a ser marcada o exame do merito.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Miro Teixeira, já houve essa proposta por parte
do Deputado Colbert Martins, mas já foi falado ao mi
crofone que não haverá acordo para votação apenas
da urgência.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Então, como o Bloco
liberou, encaminho para o PDT o voto "sim", pela ur
gência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A Pre
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus
lugares, a fim de iniciarmos a votação.

O SR. RENILDO CALHEIROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. RENILDO CALHEIROS (BlocoJPCdoB-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, apenas para um esclarecimento. O Bloco ao qual
o meu partido, o PCdoB, se integra liberou a votação,
tal como acordado entre nós, mas sinto a necessidade
de esclarecer a posição de meu partido.

Consideramos que não há sentido a votação da
matéria com tanta urgência. Esta Casa tem experiência

acumulada. Após o acordo sobre o mérito, vota-se com
rapidez. É exatamente por este motivo que os Parla
mentares do PCdoB participarão da obstrução nessa
votação e tentarão derrubar a votação da matéria.

No mérito, somos contra o projeto aprovado.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PPS
encaminha "sim".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O PPS
encaminha "sim".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o requerimento. t

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlin~o Chinaglia) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de repetir o "sim" para a bancada do POT.

O SA. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, além de en
caminhar o voto "sim" à bancada do PFL, gostaria de
cumprimentar V.Exa.

O ritmo que a Casa está adotando está agra
dando ao Brasil.

VExa. está de parabéns ao pautar o tema segu
rança com os 3 projetos que conseguiram ser vencidos
nas últimas 24 horas. Há muito tempo essas feridas
não são tocadas. A Casa está respondendo com ação
à omissão que anteriormente marcava a situação da
segurança no Brasil.

A ação que VExa. está empreendendo permitiu
que esta Casa. conseguisse avançar na questão dos
celulares, responsabilizando não apenas o criminoso,
mas também o diretor e os funcionários. Lamentavel
mente, há uma lacuna nesse processo e se trata de
um ambiente de corrupção, que todos sabemos ser
real, verdadeiro e cotidiano.

No que se refere à progressão das penas, conse
guimos fazer com que aqueles que cometam crimes e
reincidam fiquem mais tempo na cadeia, mais distan
tes do cidadão de bem.

"-",o.,
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O Parlamentot mbém avançou noque diz respei-
to ao agravamento I as penas na hipótese de o adulto
se utilizar de criançt:.1 ou adolescente. É uma sinaliza
ção para a socieda ' e de que essas providências têm
por objetivo fazer c! mque os criminosos adultos pa
rem de recrutar as ,danças e os jovens para o mundo
do crime. I

Portanto, em pme da bancada do PFL, quero
dar os parabéns a I .Exa., saudá-lo pelo seu trabalho
e dizer que o Braslseguramente o está aplaudindo.
É um reconhecim nl0 merecido, Presidente Arlindo

Chinaglia. ~ :
O SR. PRESI 'ENTE (Arlindo Chinaglia) - Obriga-

do, Líder Onyx Lore :zoni, mas quero repartir com V.Exa.,
com os demais Líd res, com a bancada do PFL e com
as demais bancad esse ritmo de trabalho e, eu diria,
essa capacidade d se produzir sínteses por meio de
consenso, o que é i~ícil em temas tão complexos.

Creio, portaria, que essa satisfação do dever
cumprido é nossa.! '

Acredito sinc ramente que, se o trabalho con
tinuar nesse ritmo conseguiremos fazer com que a
Câmara dos Depu dos desempenhe o papel que to
dos desejamos. I'

Obrigado a t 'dos, parabenizo-os.
O SR. FER ANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pelordem.
O SR. PRES DENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V.Exa. a palavra. I '

't·'O SR. FERNNDO FERRO (Bloco/PT-PE. Pela
ordem. Sem revis ó do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos vivendo u , momento extremamente positivo
neste início de Le~islatura.

Faço minha q 'estão de ordem sobre uma matéria
e, ao mesmo temp ,expresso uma reclamação. Trata
se de mat~ria p~.,~.Iliipad~ hoje no Correio Brazil.iense,
em que o JornahsJr' InSinua que todas as Comissões
desta Casa forani constituídas por acordos de inte-
resses e lobbies. ~

Por exemplo no meu caso particular, sou enge
nheiro eletricista I á 4 mandatos participando da Co
missão de Minas ~ Energia e da Comissão de Ciência
eTecnologia, área~ com as quais tenho maior afinidade
por formação téchiwa. Segundo a matéria desse jornalis
ta, ali estou porqu I recebi contribuição de uma empre
sa que está legal'll ente constando da minha prestação
de contas junto 03.9 Tribunal Superior Eleitoral. Está dito
que eu atendo int resse desse lobby.

Trata-se de atéria difamatória, que vai na con
tramão de nOSS0 sforço para recuperar a imagem da
Casa. Não quer9fzer qualquer apologia à Casa nem
defesa corporativ ,mas devemos ter atenção com nos
sa imagem e não, eder a esse tipo de matéria. Poderia
eu até insinuar q ehá jornalistas que recebem J'abás

I '

não sei de quem, mas eu seria injusto com o conjunto
dos jornalistas.

A matéria é difamatória e tem por objetivo ma
cular a imagem da Casa exatamente neste momento
de recuperação que estamos vivendo.

Devemos reagir e tomar alguma atitude, em nome
da nossa história, da nossa memória pessoal, da nos
sa honradez e da honra da instituição a que perten
cemos.

É inaceitável esse tipo de achincalhamento da
Casa, essa moda de falar mal da Câmara dos Depu
tados.

Espero que esse novo momento nos permi
ta recuperar a imagem da Câmara. Falo isso sem
qualquer ranço corporativo, no sentido de defender
a Câmara a qualquer custo, no afã de preservar a
imagem desta instituição, que tem compromisso
com a sociedade.

Sr. Presidente, registro minha indignação com esse
tipo de matéria e de jornalismo. Não me consultaram
para saber em que condições recebo doações. Rece
bo, sim, legalmente, doações de quem quiser ajudar na
minha campanha. Não tenho compromisso com lobby.
Cheguei a recusar recursos de determinados segmentos
porque me pareceu que ética e moralmente não deveria
recebê-los. Os casos em que recebi estão legalmente
comprovados. Recuso esse tipo de matéria difamante,
que, no fundo, tenta desmoralizar a Casa.

Não podemos aceitar passivos e calados esse
tipo de jornalismo que procura destruir e desconstruir
um dos importantes Poderes da democracia, o Par
lamento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Res

pondo ao Deputado Fernando Ferro. Não li a matéria,
mas conheço S.Exa. e dou meu testemunho da lisura
com que atua na política ao longo de décadas. Assu
mo o compromisso de ler a matéria.

Confiando integralmente na avaliação de S.Exa.,
determinarei à Procuradoria da Casa que analise o
caso e verifique se cabe alguma medida, inclusive ju
dicial. Se algum jornalista, sem prova, faz insinuações,
da maneira que S.Exa. relata, evidentemente não tem
direito nem autoridade para fazê-lo.

Compartilho de sua indignação. Não podemos
admitir, de quem quer que seja, julgamento genéri
co que coloque em jogo a honra e a história de cada
Parlamentar.

Posteriormente, depois de ler essa matéria e
outras, informarei ao Plenário as medidas a serem
tomadas.

O SR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.
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o SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PR-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pri
meiramente, parabenizo V. Exa. pela condução dos
trabalhos da Casa, colocando na pauta da Ordem do
Dia matérias que com certeza são de interesse da
população brasileira.

Chamo a atenção principalmente da bancada
ruralista e da Comissão de Agricultura da Câmara
dos Deputados.

O Espírito Santo é o maior produtor nacional de
café conilon. O setor cafeeiro no Espírito Santo gera
350 mil empregos por ano.

Fomos surpreendidos com informações de que
os fabricantes de café solúvel do Brasil vão importar 1
milhão de sacas de café conilon do Vietnã. Queremos
contar com o apoio da Comissão de Agricultura da Câ
mara dos Deputados, com a sensibilidade do Ministro
da Agricultura, a fim de que possamos trabalhar com
o setor para rever essa situação.

Não podemos permitir que os agricultores conti
nuem sendo punidos. A região norte do Espírito Santo,
principalmente São Gabriel da Palha, Nova Venécia,
Águia Branca, Barra do São Francisco e Línhares,
produz a maior parte de café conilon do Estado.

Chamamos a atenção do Congresso Nacional
e da Comissão de Agricultura desta Casa para que
possamos trabalhar sem causar prejuízos a milhares
de produtores rurais do Espírito Santo, que vão sofrer
abalo muito grande se realmente essa importação de
cerca de 1 milhão de sacas de café conilon for reali
zada pelos fabricantes de café solúvel do País.

Sr. Presidente, contamos com o apoio de V.Exa.
e da Comissão de Agricultura. Queremos a sensibili
dade do Ministro para resolvermos essa situação em
favor do povo do Espírito Santo.

O SR. VALDIR COLLATO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. VALDIR COLLATO (Bloco/PMDB-SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, está difícil falar nesta Casa. Já me
inscrevi 3 vezes para apresentar projeto de decreto le
gislativo, com base no art. 105 do Regimento Interno,
para desarquivar o Decreto Legislativo nO 1.619, de
2005, que apresentamos a esta Casa, a fim de con
testar a Resolução n° 2.963, de 28 de maio de 2002,
do Banco Central, que passou por cima da Medida
Provisória nO 9, da Lei nO 10.437, que trata do endi
vidamento agrícola. Essa resolução não permitiu os
financiamentos dos agricultores sem condições de
pagar por falta de mercado ou por estiagem, como
aconteceu nos últimos 3 anos. Essas dívidas foram

transferidas dos bancos para o Tesouro Nacional e
passaram a ser dívidas fiscais.

São 50 mil agricultores no Brasil, 10 mil em San
ta Catarina, que estão sendo acionados pelo Tesouro
para pagar suas dívidas, inclusive tendo suas proprie
dades confiscadas.

Épreciso que esta Casa nos apóie nesse projeto
de decreto legislativo que anula resolução do Banco
Central - que passou por cima da lei. Precisamos anular
esse ato para que 50 mil agricultores não percam suas
propriedades, por meio dessa resolução que impede
que a dívida seja prorrogada automaticamente.

Peço a esta Casa que nos ajude a aprovar o
Projeto de Decreto Legislativo n° 1.619, de 2005, que
anula ato do Poder Executivo que exorbita a lei. E é
o que estamos pedindo nesse decreto legislativo de
nossa autoria.

O SR. RENILDO CALHEIROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, atingido
o quorum, o PCdoB sai da obstrução e vota "não".

O SR. LEONARDO VILELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. LEONARDOVILELA (PSDB-GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder da Mino
ria, Deputado Júlio Redecker, alertou a esta Casa que há
poucos minutos foi assinado no PaláCio do Planalto acordo
extremamente lesivo para o País: o reajuste do preço do
gás importado da Bolívia. Quem vai pagar essa conta de
350 milhões de 'dólares ao ano é o contribuinte brasileiro,
seja pela utilização direta do gás, seja pela utilização de
bens em que o gás entra no processo industrial.

Segundo o art. 49 da Constituiçãb Federal, esse
acordo é de competência exclusiva do Congresso
Nacional.

O PSDB estuda urna série de medidas contra esse
ato extremamente lesivo ao País, divulgado amplamente,
de forma efusiva, em tom ufanista, pelos jornais bolivianos.
De acordo com o diário La Razón, Brasil se curva aos
interesses bolivianos; Brasil aceita pagar mais pelo gás
da Bolívia. Acerto de Cuiabá gerará maiores ingressos
de recursos para o País e assim por diante.

O Presidente Lula diz que o Brasil tem de ser
generoso nos acordos bilaterais. Generoso com o di
nheiro da população brasileira?

Segundo Marco Aurélio Garcia, Brasil e Bolívia
estão muito satisfeitos com o acordo. Satisfeito de pagar
mais pelo gás? Os industriais que converteram suas
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indústrias hoje se e contram em estado de absoluta

insegurança. ~'
Comunico a e· ta Casa que entrarei com um pro-

jeto de decreto legi,lativo anulando esse ato lesivo ao
País, assim que fO~~'p.ublicado mais esse tratado da
noso de uma polític •externa caótica que não atende
aos interesses naci: nais.

Muito obrigad , Sr. Presidente.
O SR. EDUA I DO VALVERDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pel ordem.
O SR. PRES DENTE (Arlindo Chinaglia) - Há

uma lista de inscrit, s e vou pedir a todos a brevidade
I '

democrática. Tem~.Exa. a palavra.
O SR. EDU RDO VALVERDE (Bloco/PT-RO.

Pela ordem. Sem r visão do orador.) - Sr. Presidente,
I '

seo PS08 qUiSer~~almente revogar esse contrato,
terá de revogar o C ' digo Civil primeiro. Trata-se de um
contrato de naturez! 'privada em relação a um produto
do mercado para 0t'<;lual há demanda. É bom lembrar
que foi o PSOB qu estabeleceu no Brasil essa matriz
energética e deixd ~ a indústria paulista dependente
do gás boliviano. Elo preço que está sendo pago hoje
pela PETROBRAS ao gás boliviano é inferior ao que
a Argentina paga .1 Bolívia e, além do mais, é inferior
a preço do gás pa o na Europa.

O PSOB tem I ue ler o contrato privado, para de
pois fazer djSCUrSo~na tribuna. Fazem um debate sem
qualquer fundame to teórico. Gostaria de saber o se
guinte: se eles fos~em bolivianos, praticariam também
essa lesa-pátria d~1n.'ão lutar pelas suas riquezas natu
rais? Todo povo te de lutar para que as suas riquezas
naturais não seja I ;exploradas por um preço vil.

Quero tambein' solidarizar-me com o companheiro
Femando Ferro. Sa mos o que deixamos acontecer nesta
Casa, quando rejeit mos o Conselho Nacional de Jomalis
mo, proposto com tObjetivo de disciplinar no Brasil a prá
tica de um bom jor lismo e não para cercear a liberdade
de imprensa. O pro' to foi elaborado para que a imprensa
brasileira possa se consentânea com a realidade. Que
ro saber se o jorna que divulgou isso deixou de receber,
durante muito tem, ., recursos do Governador Joaquim

I

Roriz, se não foi r'n t;ltido, durante todo esse tempo, com
recursos públicos, em qualquer questionamento.

Portanto, es,~a' leviandade praticada contra o Par
lamento brasileiro tem de ter pronta resposta.

O SR. CAR OS ALBERTO LERÉIA - Sr. Presi
I

dente, peço a pai vra pela ordem.
O SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. CA~' OS ALBERTO LERÉIA (PSOB

GO. Pela orde . Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, pri ,eiro, quero cumprimentar V.Exa.
e toda a Mesa O retora por comandarem os traba
lhos desta Casa. '

I

11 '

I !

Com base no art. 105, § 1°, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, encaminho requerimento
acompanhado de outros cinco solicitando o desarquiva
mento de 10 projetos de lei, que se encontram na Casa e
que por mim foram apresentados na outra Legislatura.

Muito obrigado.
O SR. PEPE VARGAS - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. PEPE VARGAS (Bloco/PT-RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs.
Deputados, quero associar-me às manifestações feitas
há poucos minutos pelo líder do PFL, Deputado Onyx
Lorenzoni, e parabenizar V.Exa. pela determinação
de conferir um ritmo adequado de trabalho à Casa,
votando matérias importantes não apenas na área de
segurança. Parabéns, Presidente!

No que diz respeito ao que estamos votando da
área de Segurança Pública, não podemos passar a
idéia à população brasileira de que, ao endurecermos
as penas, resolveremos todos os problemas de violência
e de segurança do País. Inclusive, com um dado im
portante, um alerta que precisa ser feito: votei favorável
ao endurecimento das penas nos crimes hediondos,
votei favoravelmente ao endurecimento da pena para
aqueles que aliciam adolescentes para a formação de
quadrilha e continuarei votando favorável a todas essas
medidas. Entretanto, essas atitudes vão fazer com que
haja aumento da população prisional.

Uma vez que os presídios já estão superlotados,
a União e os Estados precisam fazer pesados inves
timentos no sistema prisional. Do contrário, isso não
será solução de problema algum.

Por fim, Sr. Presidente, também não será alter
nativa a redução da maioridade penal, por uma razão
muito simples: a maioria dos crimes cometidos por ado
lescentes são contra o patrimônio. Colocar um jovem
que cometeu crime contra o patrimônio na cadeia só
aumentará o problema.

Seria mais adequado mantermos a maioridade
penal e trabalharmos a ampliação das medidas socioe
ducativas em meio fechado, com privação da liberda
de. Em vez de 3 anos, talvez 6 anos ou algo parecido.
É preciso prudência neste momento.

Então, quero fazer o alerta de que é preciso in
vestimentos no sistema prisional; elo contrário, não
adianta endurecer pena.

O SR. JOSÉ FERNANDO APAIRECIDO DE OLI
VEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI
VEIRA (pV-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
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323 Srs. Deputados
42
01

- Sr. Presidente, quero parabenizar VExa. pelo ritmo
de trabalho implantado nesta Casa e perguntar quando
será votado o segundo turno da proposta de emenda
à Constituição que diz respeito ao fim do voto secretc.
Será antes ou depois do carnaval?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pode
ocorrer no dia em que a Liderança do seu partido
propuser na reunião de Líderes. Ainda não houve tal
proposição. E temos discutido a pauta na reunião de
Líderes. V.Exa. procure seu Líder. Quem sabe a ban
cada o auxilie na definição e, por conseqüência, na
decisão da Mesa.

O SR. CELSO MALDANER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, em primeiro lugar,
quero parabenizarVExa. pela agilidade dos trabalhos.
Na nossa caminhada, pregamos, primeiramente, a ética
na Câmara dos Deputados. Estamos muito felizes.

Em segundo lugar, registro minha preocupação
com o pacto federativo, a descentralização que temos
de implantar no Brasil, a exemplo de Santa Catarina.

Em terceiro lugar, nossa preocupação com as
reformas estruturantes. Já que estamos falando de
fundo partidário, temos que falar também da reforma
política, sensibilizar os Líderes de todos os partidos
para que coloquemos logo em pauta essa matéria e
também outras reformas fundamentais para o País,
tais como a reforma fiscal. Temos de baixar os gastos
públicos, a carga tributária, investir mais no setor pro
dutivo. Enfim. fazer as reformas estruturantes de que
o Brasil precisa, para que o País possa deslanchar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, insisto em
alguns pontos.

Em primeiro lugar. na condição de Presidente da
Frente Parlamentar pelo Fim do Voto Secreto, devo dizer
que o Deputado Chico Alencar, nosso Líder, pediu, sim,
que essa matéria seja colocada imediatamente em vo
tação, já que ela foi votada, em primeiro turno, por una
nimidade, nesta Casa. Eu estranho por qu~ os Líderes
partidários não estão convergindo para votar imediata
mente matéria de extrema relevância para o Congresso
Nacional e de impacto positivo para a sociedade.

Portanto, peço a V Exa. que coloque na pauta a
PEC na 361, que acaba com o voto secreto no Con
gresso Nacional.

Em segundo lugar, endossamos a posição de
V. Exa. de colocar na Ordem do Dia de hoje, indepen
dentemente da resistência de Líderes partidários ou
Parlamentares, a votação do requerimento que cria a
Comissão Externa destinada a investigar os proble
mas do metrô de São Paulo. Hoje, as obras da maioria
das frentes do metrô do Estado foram paralisadas,
ou seja, um reconhecimento explícito de que está
em risco a vida dos trabalhadores e do povo de São
Paulo. Essa é uma questão nacional. Devemos votar
essa matéria hoje. Quem for contra, que vote contra,
mas vamos votar. Estamos aqui para votar.

Em terceiro lugar, estranho o fato de que, nesta
Casa, há Deputados que têm a coragem de vir aqui
solicitar medidas de endurecimento contra a Bolívia, um
país que foi espoliado, ao longo de 5 séculos, no ouro,
na prata e no estanho. E, quando resolve, por intermé
dio do seu povo e da sua liderança, ter uma postura de
defesa dos seus interesses nacionais, pedem aqui que
o povo seja massacrado. Isso é um absurdo!

Sr. Presidente, apoiamos as medidas que igua
lam o preço do gás, sim, a outros países que pagam
o mesmo valor. E se os Deputados não entendem que
o Brasil gasta 180 bilhões de juros e pode deixar de
ganhar 300 milhões com a miséria do povo boliviano.
entào, não temos uma visão de solidariedade com os
povos oprimidos da América Latina.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - En

cerrada a votação.
Resultado da votação do requerimento de urgên

cia para o Projeto de Lei n° 84, de 2007:

VOTARAM

SIM
NÃO
ABSTENÇÃO
TOTAL: 366 votos.

É APROVADO O REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA PARA

PROJETO DE LEI N° 84, DE 2007.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL N° 84/2007 - REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA - Nominal Eletrônica
Início da votação: 15-2-2007 11 :55
Encerramento da votação: 15-2-2007 12:20
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia
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Resultado
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I

Giovanni! ueiroz:

Lira Maia'
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Total Pa á: 10
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Átila Li
Carlos Sduza,

Marcelo

ParlalDenar
RoraiJna (' )
Angela Po! ela
Edio Lope'
Luciano C stro
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PSB PsbPdtPcdobPmnPanPhNão
s
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Cleber Verde

Ribarnar AIves

Roberto Rocha
Waldir Maranhào
Total Maranhão: 14
Ceará (CE)

Ariosto Hol anda

Amon Bezen-a
Chico Lopes

Davi Alves Silva

Domingos Dutra

Flávio Oino

Gast..."io Vieira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
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Sabino Castelo Branco

Vanessa Grazziotin
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Eduardo Valverde
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Moreira Mendes
Natan Donadon
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João Oliveira
r _ázaro Botelho
Moises Avelino
NIIITlar Ruiz
Osvaldo Reis
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Maranhão (MA)
Carlos Brandào
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o SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei,
mas não sei o que aconteceu do ponto de vista técnico.
Peço a VExa. que solicite o exame da Mesa para...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A pre
sença de VExa. é a prova mais eloqüente.

Vamos registrar o seu voto, Deputado Augusto
Carvalho.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cumprimento V Exa. pela forma firme e democrática
como vem presidindo a Casa e pelas matérias impor
tantes votadas ao longo da semana. Sem dúvida al
guma, há um reconhecimento por parte da sociedade
do esforço que a Câmara vem fazendo.

Acho muito importante que, neste momento de
comoção nacional, a Câmara dos Deputados também
se debruce, com serenidade e seriedade, sobre o pro
blema da segurança pública. Faço um apelo a VExa.
para que, além dessas importantes medidas repressivas
que foram aprovadas, esta Casa também discuta uma
agenda social que garanta, por exemplo, a abertura
das escolas aos finais de semana para uso da comu
nidade; mais investimentos em educação, cultura, es
porte e lazer; a utilização dos recursos do FUST para
programas de inclusão digital e de informatização de
nossas escolas e bibliotecas.

Por fim, solidarizo-me com o Deputado Ivan Va
lente no sentido de que esta Casa vote, em segundo
turno, a proposta de emenda à Constituição pelo fim
do voto secreto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou

colocar em votação o mérito da matéria.
Informo a todos os Parlamentares que consultei

os Líderes. Não há nenhuma indicação de que só se
votaria hoje a urgência. Portanto, vamos passar à vo
tação da matéria.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa.

tem razão. Até propus esse entendimento aqui, o que
não aconteceu.

Como estamos tratando de fundo partidário, essa
é uma discussão que tem que permear também a re
lação das bancadas com as direções partidárias. Pelo
menos no caso do PDT, desejamos o entendimento
com a direção do partido para definir nossa posição.

Diante disso, se essa matéria for à votação - sem
prejuízo de até votarmos esse projeto adiante -, o
POl vai ficar em obstrução.

O SR. LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (Bloco/PT-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com o Partido dos Traba
lhadores.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O
Deputado que não votou na hora apropriada não pode,
neste momento, intervir, porque estamos encaminhan
do votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Da
rei agora a palavra aos Líderes que estão junto aos
microfones.

Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já deixamos
clara nossa posição, mas repetirei.

Deixo patente que o Partido Verde, pelos cálculos
efetuados, não perde nada. Fica com a mesma posi
ção. Não quero deixar a impressão de que nosso par
tido esteja brigando por numerário. Não é esse nosso
propósito. Nosso propósito é evitar que, quanto a uma
matéria dessa ordem e que ainda não foi discutida, seja
feita uma votação açodada. Achamos que o momento
é impróprio, e por esse motivo dizemos "não".

Respeitamos os partidos maiores, que querem
adequar a proporcionalidade dos seus votos aos valo
res a que têm direito. Entendemos isso. Respeitamos,
como sempre fizemos aqui, os partidos e os Deputados.
Mas continuaremos com nossa posição

Deixo consignado que o Partido Verde diz "não"
por ser contrário à votação agora. Votaremos essa
matéria, mas não hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Avi
so ao Plenário que este não é o momento de orientar
bancada.

O SR. FÁBIO FARIA - Sr. Presidente, peço a
palavra para falar corno Líder do PMN.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O PMN
faz parte de um Bloco. VExa. não pode fazer uso da
palavra agora.

----_._._-,.....__._-------, JI4i;
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Deputado Pas or Manoel Ferreira, por gentileza.
Estamos verificand se há acordo para não colocar a
matéria e~ vota?ã?r.'oje, ~a~ o~ signatário~ do reque
rimento tem o direi! ,de reivindiCar a votaçao.

O SR. FÁBIOj ~ARIA - Sr. Presidente, o Bloco
foi liberado. iL
2. O SR. PRESlrFNTE (Arlindo Chinaglia) - Item

PROJETd pE LEI W 84, DE 2007
(Do Sr. H Ihrique Eduardo Alves)

Disc Issão, em turno único, do Pro-

J"eto de Le' n° 84, de 2007, que altera a Lei
I '

n° 9.096, di 11995, para estabelecimento do
critério de! 'istribuição do Fundo Partidário.
Pendente ~, parecer da Comissão de Cons
tituição e ~lJstiça e de Cidadania.

O SR. FÁBllO~ARIA - Sr. Presidente, ~ Bloco foi
liberado. Peço a pia,vra para falar pelo partido.

O SR. PRESI lENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado, não é este olrt:'l0mento. Peça a algum assessor
que lhe auxilie. V. j. ,a. tem um Assessor que está lhe
orientando mal. I'

O SR. PAST I RMANOEL FERREIRA - Sr. Pre
sidente, peço a pai avra pela ordem.

O SR. PRE~ ~ENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra. "

O SR. PAS~PR MANOEL FERREIRA (Bloco/
PTB-RJ. Pela ordW/n. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, confi~[rt:'lO o meu voto "sim" na votação
passada,i

O SR. PRES! I?ENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra, pa a oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Co~ tituição e Justiça e de Cidadania,
ao nobre Deputa~:i José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉICARLOS ALELUIA (PFL-BA. Para
emitir parecer. Se I tevisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deput ~os, o projeto cuja urgência acaba
de ser aprovada a, Jnde aos preceitos constitucionais.
Portanto, nosso pf.1tl•. ecer é favorável à sua aprovação,
porque ele não fe~r a Constituição Federal nem a boa
técnica legislativaw :

~
I

O SR. PRE 10.ENTE (Arlindo Chinaglia) - E no
, I

mérito, nobre Líd .r?
O SR. JOSIICARLOS ALELUIA - No mérito,

a Comissão de C nstituição e Justiça e de Cidadania
também é favorávl I., porque a matéria corrige um erro
de interpretação ,a lei anterior.

O SR. JAC , SON BARRETO - Sr. Presidente,
peço a palavra p1~ ordem.

O SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
I I

VExa. a pa~vra.11

III

o SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PTB-SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Carlos
Willian, que falará contra a matéria.

O SR. CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros Deputados,
ontem eu disse que as matérias sobre segurança pú
blica, que há muito adormecem nesta Casa. precisam
ser amadurecidas. Para isso faz-se necessário a ins
talação de uma Comissão Especial.

Os pequenos partidos que fazem parte da de
mocracia deste Brasil lutam para que não sejam atro
pelados pelos grandes, que têm espaço na mídia. Os
pequenos, que são alternativas para o eleitor, estão
sendo massacrados por este Congresso Nacional, que
lhes retira o direito que lhe foi concedido, o repasse
financeiro.

Sr. Presidente, considero um absurdo votarmos
essa matéria com tanta urgência, inclusive tendo de
emitir parecer da Comissão em plenário e designan
do um Líder que é a favor do pensamento da Maioria.
Isso significa matar os pequenos partidos. Obviamen
te, S.Exa, é favorável, e digo isso com todo o respeito
que tenho pelo nobre Líder Aleluia.

Sr. Presidente, pelo projeto justifica-se a necessi
dade da democracia representativa. Mas que democra
cia é essa? Que democracia pode ser representativa
enquanto asfixia os pequenos partidos? Que demo
cracia é essa que mata por inanição os pequenos par
tidos, quando permite que somente 5% dos recursos
sejam distribuídos a essas agremiaçôes?

Não querem o crescimento dos pequenos parti
dos. Não querem que os pequenos abalem os grandes.
Ora, democracia é dar condições. se não iguais, pelo
menos semelhantes.

Sr. Presidente, esse projeto deveria estar embuti
do na reforma política; não deveria ser pinçado, como
está sendo, como matéria de urgência.

Por que até hoje não discutimos e não aprova
mos pedidos de urgência para a concessão de 1% do
Fundo de Participação aos Municípios, item da reforma
tributária? Representações de prefeitos já estiveram
aqui inúmeras vezes, mas ainda não apresentamos o
pedido. Por que não solicitar urgência para matérias de
segurança pública? Por que não pedir urgência para a
reforma da Previdência, para a reforma sindical e até
mesmo para a reforma política? Por que fazer urna
colcha de retalhos com assuntos como este?

Deixem os partidos pequenos sobreviverem! Dei
xem os partidos pequenos respirarem! Não será agin
do dessa forma, retirando-lhes recursos a que têm di-
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reito, que haverá democracia neste País. Ainda mais
5%, Sr. Presidente. Se fossem 20% ou 30% a serem
distribuídos para os partidos pequenos, com pouca
representatividade, e, depois, proporcionalmente ao
número de Deputados, concordaríamos. Mas 5%, Sr.
Presidente! É muito pouco...

Devemos amadurecer mais a discussão desta
matéria. Democracia só se faz oferecendo opções a
todos; democracia só se faz oferecendo ao povo al
ternativas no momento de votar. Como irão crescer
o PV, o PSOL, o PSC, o PTC, se não nos dão condi
ção financeira mínima para manter nossos partidos?
Temos tempo na televisão, mas não temos recursos
financeiros para produzir um programa televisivo de
comunicação partidária.

Solicito aos colegas que votell) a favor de uma
divisão mais equânime do Fundo Partidário. Só assim
a democracia prevaleceri, neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Cl1inaglia) - Antes

de conceder a palavra ao Deputado Jilmar Tatto, quero
falar de forma absolutamente solidária ao Deputado
Fábio Faria, porque S.Exa., cor1;o todos perceberam, é
um jovem Deputado e deve ouvir sua /l,ssEcssoria neste
início de Lagislatura. Assim corno eu, na Presidência,
ouço minha Assessoria: se ela me orientar bem, acerto;
se me orientar ma!, erro. Naquele momento eu tinha
de conduzir a sessão e muitos queriam falar. Naquele
momento específico, quando o Deputado Miro Teixei
ra disse que não havia consenso, essa era a única in
formação de que eu precisava para saber se havia ou
não consenso. A partir daquele momento, a Mesa já
tinha condição de encaminhar. Se o Deputado Fábio
Faria tivesse falado antes do Deputado Miro Teixeira
e o Deputado Miro Teixeira tivesse tentado falar em
seguida, a Mesa também não poderia permitir.

Portanto, quero me desculpar com o Deputado
Fábio Faria, porque talvez ali eu tenha sido um pouco
duro com S.EX8. (Palmas.)

O Deputado Fábio Faria esteve aqui, num gesto
muito elegante, e pude explicar-lhe o que aconteceu.
Mesmo assim quero aplaudi-lo, porque ele estava aten
to e defendendo 05 direitos de seu partido.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
parabenizamos V. Exa_ pela atitude.

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa_ a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (PFL-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu
tado Jilmar Tatto.

O SR. JILMAR TATTO (Bloco/PT-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs.
Deputados, esta matéria, na verdade, visa corrigir urna
distorção eXistente na lei eleitoral.

Há consenso, nesta Casa, de que precisamos fa
zer uma ampla reforma política neste País. Penso que
ternos de começar a fazer essa reforma. E VExa., Sr.
Presidente, disse, em entrevista, que temos de fazê-Ia
de forma gradativa, discutindo para valerfinanciamen
to público de campanha, para que não haja promis
cuidade no processo eleitoral. E que se discutam as
questões da lista e da fidelidade partidária, para que
possamos, nas campanhas eleitorais, discutir progra
mas e ternas, e não pessoas, para que os partidos
políticos possam ser caracterizados por suas idéias,
por aquilo que defendem e pelos rumos que desejam
para este País. Por isso não podemos medir esforços
para iniciar, de preferência ainda este ano, o debate
sobre a reforma política. É necessário discutir a coliga
ção proporcional, para que possamos, já na próxima
eleição para Prefeitos e Vereadores, ter uma legisla
ÇEIO eleitoral mais atualizada, mais condizente com a
realidade brasileira.

Na verdade, desejamos corrigir essa distorção - e
é por isso que me inscrevi para falar a favor do PL n° 84

-. porque o Fundo Partidário apresenta essa questão
de forma taxativa. A lei diz que tem de haver democra
cia na distribuição dos recursos desse fundo.

O que queremos dizer com isso? Que garantimos
a todos os partidos o registro no Tribunal Superior Elei
toral e 5% dos recursos do Fundo Partidário, !TIas os
95% têm que fazer valer a vontade do eleitor.

Nesta Casa, quando da eleição do Presidente e
dos demais dirigentes da Mesa, discute-se também a
proporcionalidade_ Quando definimos os Presidentes
e Vice-Presidentes das Comissões o fazemos a partir
da proporcionalidade do voto do eleitor no seu Estado.
É·exatamente isso que pretendemos corrigir, para que
o eleitor que votou no partido A, B, C ou D, tenha re
presentatividade na Casa, nas Comissões, e também
seja representado no Fundo Partidário.

Nobres Sras. e Srs. Deputados, encaminho favo
ravelmente ao PL n° 84, que cohige essa distorção,
embora ainda pairem dúvidas quanto à distribuição.
Portanto, por auxiliar o Tribunal Superior Eleitoral, ao
deixar mais claro como devem ser distribuídos os re
cursos do Fundo Partidário, e de forma democrática,
c~Or.lOS favoráveis ao PL n° 84.

---~_._------,--...----------.-_;; ._"'""""'t"""l--..... 14 I'" i* WF4i .......'-'-....1---·----~
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o SR. PRESI . ENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra, par falar contrariamente à matéria, à
Sra. Deputada Luci' na Genro.

A SRA. LUCI NA GENRO (PSOL-RS. Sem re
visão da oradora.) . Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, senhoras e ~ Inhores que assistem a esta ses
são, a votação apr ssada desse projeto é mais uma
demonstração de q~ los grandes partidos no País estão
totalmente descon ctados das reais necessidades do
povo brasileiro e, pd :anto, das reais propostas e proje
tos que deveriam e lar sendo debatidos nesta Casa.

É impression ~te como, com tanta rapidez, os
grandes partidos s' I uniram para defender seus pró
prios interesses, e ,orno essa rapidez toda não ocorre
quando se quer dis ótir e votar propostas de interesse
da maioria do povd •

Aqui se vai sa Jamentar uma desigualdade extre
ma, no que diz res 1 ~ito ao financiamento dos partidos
políticos. Partidos dmo PT e PSDS vão receber mais
de 1,5 milhão de re lS por mês, enquanto outros como
o PSTU vão receb tapenas 20 mil reais por mês. O
PSOL vai receber 110 mil reais por mês. Isso poderia
até ser justo se de ~ato o resultado das eleições fos
se uma expressão eal da vontade popular, se de fato
houvesse condiçõ ~ iguais de disputa, e, então, a par
tir dos votos de ca I~ partido, fosse feita a distribuição
do Fundo Partidári JNo entanto, existe financiamento

I

privado, o que tran fprma as campanhas eleitorais em
verdadeiras feiras I

J
r~s de venda de figuras e de votos,

de compra de man, atos e de utilização do dinheiro das
grandes empresasl~ dos bancos para financiar alguns
partidos e seus ca ~idatos - e estes aqui se transfor
mam muitas veze lem fantoches dos interesses da
queles que financi Imseus partidos e suas campanhas
milionárias. É por i ~o que defendemos uma profunda
reformapolítica, p ~r acabar com o financiamento pri
vado e para dar rrl ,IS poder à população para decidir
os rumos do País.1 I

O Governo t, ~ dito que irá apresentar propos
tas de reforma polítka para esta Casa, mas não tem
a coragem de faz~ -lo sob a forma de projeto de lei. O
Governo apresent ~m texto a ser debatido, quem sabe
por anos, na Câma Ádos Deputados, como é o caso da
proposta do CED .S, de se fazer referendos populares
para decidir sobre! tbmas importantes do País.

,

Nós, do PS ,L, temos uma proposta em tramita-
ção na Casa sobr~ ~eferendo popular. Apresentamos a
proposta do fim do! financiamento privado no debate da
pequena reforma· olítica feita ao final do ano passado
porque queremos I ma verdadeira democracia no País.
Essa Verdadeira d mocracia só vai se construir quan-

, ,

do houver de fato I <t>ndições iguais e justas de disputa
eleitoral, e quand •?povo brasileiro puder interromper

I

I
I
I
I

os mandatos dos corruptos, puder interromper os man
datos daqueles que não cumprem seus compromissos
de campanha, puder decidir se o País deve continuar
pagando 36% do seu Orçamento a banqueiros e es
peculadores com os juros da dívida pública.

Essa, sim, seria uma verdadeira democracia. A
mesma democracia que acontece hoje na Venezue
la, onde a população tem oportunidade de decidir.
A mesma democracia que ocorre na Bolívia, onde o
Presidente Evo Morales está honrando o compromis
so que assumiu com seu povo. Quando ele exige do
Brasil que pague pelo gás a mesma coisa que outros
países estão pagando, ele está defendendo a sobe
rania de seu povo.

Nosso Governo não faz isso porque prefere se
ajoelhar perante os interesses do Governo Bush, que
aqui será recebido com pompa e circunstância, enquan
to faz guerra no Iraque que mata milhares de inocen
tes, enquanto faz severos cortes no financiamento da
saúde dos Estados Unidos com o objetivo de financiar
a guerra e a matança indiscriminada.

Esse é o Governo Lula, esses são os grandes
partidos do País que apóiam a lógica de financiar suas
milionárias campanhas eleitorais com o dinheiro dos
banqueiros e da população, sem respeitar os direitos
das minorias, que não tiveram oportunidade de disputar
em pé de igualdade as eleições porque não aceitam
sejam vendidas aos grandes interesses privados que
financiam os grandes partidos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chilflaglia) - Para

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Efraim
Filho, que falará a favor da matéria.

O SR. EFRAIM FILHO (PFL-PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em nome da bancada do PFL,
pronunciamo-nos favoráveis ao projeto por entender
que ele privilegia a democracia representativa, fazen
do valer a vontade do povo e também Ireconhecendo
os direitos das minorias, dos partidos de menor por
te, dando-lhes condições para que também possam
realizar seu trabalho.

Nesse sentido, a democracia representativa se
estabelece e o fortalecimento das instituições demo
cráticas é o nosso maior objetivo ao acompanhar o
voto favorável ao projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Chico
Alencar, que falará contra a matéria.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
somos contra a matéria porque somos a favor de uma
reforma política substantiva, que, para ser profunda - a
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pressa é inimiga da tentativa da perfeição -, precisa
incorporar elemento fundamental do financiamento
público dos partidos políticos.

Somos contra a matéria porque, a nosso juízo,
ela está nesta pauta ilegalmente. O nosso Regimen
to Interno determina, em seus arts. 66 e 67, que, em
sessão extraordinária, não cabe aprovarmos o que não
conste da pauta previamente estabelecida. Essa é uma
segurança para os Parlamentares contra golpes, sustos
e imediatismos absolutamente questionáveis.

Somos contra a proposta. É difícil alguém vir
aqui e dizer que a redistribuição do Fundo Partidá
rio é matéria de inadiável interesse nacional, neste
15 de fevereiro, às vésperas do Carnaval, em sessão
objetivamente esvaziada, porque os 451 Deputados
registrados no painel não serão os mesmos votantes.
É de interesse das organizações partidárias, inciusive
do PSOL, mas queremos fazer uma ampla discussão
a respeito do assunto. Será que não percebemos que
a cláusula de barreira, a cláusula de asfixia caiu por
unanimidade no Supremo Tribunal Federal, em dezem
bro? Será que não percebemos que há 2 semanas o
Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade

'que essa distribuição pretérita do fundo era absolu-
tamente injusta?

Um partido que aufere 1 milhão e 800 mil de reais
por mês passará a receber 1 milhão e 100 mil reais
por mês, enquanto outros menores recebem 3 mil ou
5 mil reais por mês, não chegando nem à casa dos
100 mil; passarão a outro patamar, recebendo 10 ou
15 vezes menos do que os grandes. Isso é justo? É
um absurdo! E será que tínhamos de rever a matéria
com toda essa p~essa?

Será que é possível definir que partido peque
no é tendencialmente de aluguel, enquanto o partido
grande age sempre de acordo com os cânones da sua
doutrina, não faz acordos regionais fisiológicos, não
cede à tentação da cultura política geral, que é a do
toma-Iá-dá-cá?

É preciso discutir tudo isso com serenidade.
A Câmara dos Deputados tem votado com muita

rapidez. Às vezes, a rapidez é necessária. No entanto,
isso não pode ser feito em prejuízo de um debate de
profundidade como merece esta matéria. Não achamos
sejam intocáveis aqueles percentuais definidos à luz
da legislação pelo TSE. Podemos e devemos discutir
isso, mas com calma.

O que motivou essa iniciativa dos 4 grandes par
tidos da Casa? O PMDB nos dizia que queria discutir
mais, que não queria votar o mérito agora. O PSB, o
PCdoB, o POT já avisaram que vão entrar em obstrução
porque querem discutir mais. É isso que esta Casa pede.
Aqui é o espaço da divergência e do encontro possível.

Aqui é o espaço do consenso, quando for possível, e
da votação, esgotada a mínima trajetória do debate. E
isso não está ocorrendo. Vamos passar o rodo, garantir
os milhões para os grandes e manter os pequenos na
sua condição de pequenos. Será assim?

Temos ideal, mas há uma base material, sim. Te
mos de discutir, porque às vezes esse fundo é usado
indevidamente, é embolsado por dirigentes partidários
- o que, no entanto, não pode servir de condenação,
marca, atributo, sinal particular do pequeno partido.

Portanto, pela democracia, pela discussão em
profundidade da reforma política, sem decisão de afo
gadilho, sem festim pré-carnavalesco, por uma discus
são aprofundada da repartição justa e democrática do
fundo público partidário, somos contra a votação dessa
matéria com essa' pressa e sem a mínima discussão,
sequer no âmbito das Comissões da Casa.

Essa pressa vai sofrer objeções do ponto de
vista judicial, porque tudo isso se dá numa sessão ex
traordinária, na qual matéria como esta não pode ser
apreciada dessa forma.

Pela reforma política democrática, com partici
pação popular sempre'

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
requerimento para encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
haver o encerramento, o Regimento Interno impõe 3
oradores a favor e 3 oradores contra. O Deputado An
tonio Carlos Pannunzioé o último a falar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
discutir, concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio
Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSOB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, não vim aqui fazer ne
nhum discurso carbonário. Quero mostrar um pouco
os números aos Parlamentares, mas sobretudo aos
cidadãos brasileiros.

A lei em vigor, no que se refere aos fundos par
tidários, dava aos pequenos partidos, antes da inter
pretaçãodo TriblJlnal Superior Eleitoral, uma média de
2 mil e 300 reais, sendo que o menor deles, o PCO,
recebia 904 reais por mês. O PSOL, que. me antecedeu,
recebia 2. mil e 874 reais por mês. Com a interpretação
do Tribun$.l, os pequenos partidos passaram a receber
montantes bem cliferentes. O PSOL passou a receber
163 mil reais por mês. Os menores partidos, sem ne
nhuma representação no Congresso Nacional, alguns
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até mesmo de existfncia legal duvidosa, do ponto de
vista de seu funcioreamento como partidos políticos,
estão recebendo 1j6 mil reais por mês.

O que estamos propondo com essa lei? Fazer uma
distribuição adequa; aem conformidade com a vontade
popular, ou seja, 5"A ao total do Fundo Partidário será
distribuído de man i.~a igual entre todos os partidos
menores, enquanto: qs 95% restantes de acordo com
a proporcionalidad " 10 tamanho das bancadas.

Isso é absolut 'mente ético. Isso é necessário para
o fortalecimento do 'uadro partidário dos verdadeiros
partidos políticos, q ais sejam, aqueles que estão aqui
porque têm bandei I 's e princípios ideológicos.

O que aconte :Jrá com os pequenos partidos? O
PTC, por exemplo, ' Lle recebia 2 mil e 800 reais, na lei
em vigor, e que pa ~ou a receber 163 mil reais, com
a interpretação do I SE, vai passar a receber 99 mil
reais. Não é nenhu' , disparate. Os grandes partidos,
todos eles - o PT. PMDB, o PSDB -, estão perden
do alguma coisa e I relação à lei em vigor. antes da

,

interpretação do Tr l:1unal.
Portanto. nã ~stá havendo esbulho algum. O

que estamos fazerlo é retomar uma prerrogativa do
Parlamento. Não d be ao Tribunal Superior Eleitoral
distribuir fundo par idário a critério de juiz. Isso é com
petência dos Parll~entares, é competência do Par
lamento brasileiro.1 ~ é isso o que estamos repondo
hoje, nesta data. I:

Nosso enca inhamento é a favor da matéria,

I

,

Sr. Presidente. I

a SR. PRES DENTE (Arlindo Chinaglia) - So
bre a_ mesa requef'rpento para encerramento da dis
cussao. ,

Sr. President i requeremos. nos termos do ar-
,

tigo 117, inciso XI ~a Câmara dos Deputados, o en-
cerramento da di$ ~ssão e do encaminhamento do
PL 84/07. !

I '
Sala das Sessões,
Antonio Carlo

l
IPannunzio, Líder do PSDB; Colbert

Martins, PPS; Rodngo Maia, Vice-Líder do PFL; Luciano
Castro, Bloco PR; aria do Carmo Lara, Bloco/PT.

a SR. PRE IDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o requeri ento.

a SR. PRES ~ENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, que
falará contra o req erimento.

O SR. IVAN ALENTE (PSOL-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. residente, Sras. e Srs. Deputados,
queria a atenção b Plenário para analisar um fato
que ocorreu depo S! da decisão do Supremo Tribunal
Federal sobre a cI i.Jsula de barreira.

O que aconte eu é que, ao estabelecer a cláusula,
vários partidos pe9~enos, com a anuência dos grandes

II

partidos, partiram para a fusão partidária a toque de
caixa, sem projeto, sem programa, sem ideologia.

Quais foram os partidos que foram ao Supremo?
Exatamente os partidos que têm programa, projeto e
ideologia: o PCdoB, com sua história; o PSOL; o pv.
E o Supremo entendeu que partidos programáticos e
ideológicos têm o direito de existir e expor suas idéias
para a sociedade.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao deliberar sobre
isso, entendeu que os partidos têm direito ao Fundo
Partidário, a tempo de TV e até a uma estrutura míni
ma para montar uma liderança aqui para falar para a
sociedade brasileira. E está certo, porque os partidos
de aluguel correram logo, e os grandes absorveram
porque lhes interessava fazer isso.

Por isso. se quiséssemos discutir seriamente essa
questão, não seria com esse açodamento, a toque
de caixa, no final de uma sessão extraordinária que
discutiu sobre segurança pública. Vamos sentar para
conversar e encontrar uma proposta que seja razoá
vel. Mas uma boa parte não quer expor isso porque o
Fundo Partidário, no Brasil, rigorosamente serve para
manter altas e luxuosas burocracias de partidos.

E aqui quero responder ao Deputado JilmarTatto.
Se existisse cláusula de barreira no começo da década
de 1980, não existiria o PT, o segundo maior partido
nesta Casa. Havia uma série de restrições, mas ele
sobreviveu porque se afirmou programaticamente, po
liticamente, com base social. Portanto. o PT não pode
fazer isso agora com partidos programáticos e ideoló
gicos, com essa lógica cruel de passar com o trator e
não discutir as coisas.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de dizer que os
grandes partidos da Casa não fazem campanhas com
Fundo Partidário; fazem campanhas com o financiamen
to privado de empreiteilâs, bancos e grandes empresas.
Afinal, é isso que elege a maioria. O Fundo Partidário
serve para divulgar programas políticos, para que as
agremiações partidárias possam editar seus programas
de TV, pelos quais expõem as idéias minimamente, e
para que dialoguem com a sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Ivan Valente, há vários Deputados que estão para
viajar. Apelo a V. Exa. que conclua.

O SR. IVAN VALENTE - Vou concluir, Sr. Pre
sidente.

Eu gostaria de dizer que o PSOL tem boa von
tade para discutir uma proposta, ampliar esse debate.
Não vamos correr atrás de dinheiro, mas queremos
ter o direito de existir e comunicar nosso programa
partidário em todo o País, de lançar uma candidata
que obteve 7% dos votos nacionais para Presidente
da República - e isso, parece, não é computado pelo
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Fundo Partidário; são computados somente votos para
Parlamentares. E assim por diante.

Vamos discutir uma reforma política que tenha
financiamento público, lista partidária, fidelidade, e
tudo mais.

Por isso o PSOL é contra o encerramento da dis
cussão e pede aos partidos uma reflexão maior sobre
o tema, porque podemos fazê-Ia.

Peço particularmente ao PT que reflita a respeito
desse pleito no sentido de discutirmos mais detidamen
te este a~sunto. Primeiro, devemos discuti-lo em uma
mesa; depois, em plenário. E não de forma açodada
e contrária aos interesses de partidos ideológicos e
programáticos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encamin'iar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Luiz Sérgio, que falará a favor do requerimento.

O SR.lUIZ SÉRGIO (8:cco/PT-!~J.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, estamos res
peitando a legitimidade das unias: segundo, estamos
respeitando e reconhecendo os pequenDs partidos,
pois a distribuição anterior lhes garantia 1%. c o pro
jeto eleva o percentual para 510 e prevê ,jlstnbuição
igual para todos.

Quanto ao segundo ponto, precisamos d? um
pouco de coerência. Em outros momentos, quando o
Supremo Tribunal Federal concedeu algumas liminares
a alguns Parlamentares, muito vieram a este plenário
com a mesma bravura para afirmar que estava haven
do interferência no Poder Legislativo e que deveríamos
levantar a cabeça e não aceitar tal coisa. Hoje estamos
assistindo à mesma coisa: o Tribunal Superior Eleito
ral está legislando. Esta Casa, com a mesma bravura,
não pode aceitar isso.

Aprovamos o processo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pror

rogo a sessão por 1 hora.
O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço um
esclarecimento.

Tenho ouvido vários Líderes de partidos que
pertencem a Blocos Parlamentares se pronunciarem.
Pergunto-lhe o seguinte: V.Exa. está concedendo a pa
lavra ao Deputado porque vai falar contrariamente ao
requerimento, por qualquer outro motivo ou porque é
Líder de partido? Se a palavra for concedida aos líde
res, apenas 1 por Bloco poderá se manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou
explicar a V.Exa.

Foi apresentado requerimento para encerramento
da discussão. Regimentalmente, falam todos os orado
res inscritos. Quando há requerimento de encerramen
to de discussão e de encaminhamento, o Regimento
impõe que concedamos a palavra a 2 Deputados para
falarem contrariamente e, a outros 3, para falarem a
favor da matérié1. ta! como foi feito. Depois, houve en
caminhamento. O Deputado Ivan Valente encaminhou
contrariamente, e o Deputado Luiz Sérgio encaminhou a
favor, ambos manifestando-se sobre o requerimento.

Agora, vamos votar o requerimento para saber se
encerramos ou não a discussão e o encaminhamento.
É o que vou fazer.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - OS
81'S. Deputados que o aprovam permaneçam como se t
2 J1C'ontram. (Pausa.)

APROVADO.

ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas
sa-se à votação da matér:a.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o Projeto de Lei n° 84, de 2007.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1". Inclua-se o artigo 41-A na Lei n °9.096/95,

com a seguinte redação:

"Art 41-A. Cinco por cento do total do
Fundo Partidário será destacado para entre
ga, em partes iguais, a todos os partidos que
tenham seus estatutos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral e noventa e cinco por cento
do total do Fundo Partidário serão distribuídos
aos mesmos, na proporção dos votos obtidos
na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados."

Art. 2°. Revogam-se o inciso V do artigo 56, e o
inciso 11 do artigo 57 da Lei n° 9.096/95.

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
forme havia dito à Assessoria da Mesa, concederei a
palavra aos Líderes de todos os partidos, a fim de que
orientem a bancada, pelo tempo de 1 minuto, impre
terive!mente. Obedecerei à seqüência, começando a
chamar os Líderes dos menores e, em seguida, dos
maiores partidos.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

..
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procedimentos. O Judiciário não erra sempre por ser
outro Poder, e esta Casa não acerta sempre por ter
maior representação e contato com a população.

O PSOL, questionando novamente a votação
nesta sessão extraordinária, é contrário ao projeto de
lei em análise, em nome da distribuição mais equâni
me dos recursos do Fundo Partidário.

Esperamos que os partidos políticos compro
metidos com a democracia e com a reforma política
peçam, pelo menos, a votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Verde mantém a sua posição. Entretanto, vou atender
à solicitação dos colegas e retirar a objeção anterior,
para que todos se manifestem. (Palmas.)

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOL está
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PPS?

O SR. MOREIRA IMENDES (PPS-RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto de
lei fecha uma lacuna da lei e resgata o direito desta
Casa de legislar sobre a matéria.

Com relação ao mérito, o PPS concorda com a
proposta, que entende justa. Até porque, na verdade,
quem decide sobre a distribuição da verba partidária
é o eleitor, o povo. Então, o caminho para todos os
partidos, do maior ao menor, é o de buscar o voto.
Quantos mais votos conseguirem, maior participarão
no bolo terão.

O PPS encaminha o voto "sim".
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaríamos
de registrar a mudança na orientação do nosso voto:
de "não" para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PFL?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PANI
PHS?
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Desculpem-me. Vou conceder a palavra ao Líder
de cada partido. Esta Presidência ainda estava conta
minada pelo questionamento anterior.

O PHS dispõe de até 1 minuto. (Pausa.)
Como vota o PAN?
O SR. ClEBER VERDE (Bloco/PAN-MA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, tive a oportunidade de me inscrever
para falar contrariamente à matéria, mas tenho certeza
de que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela ma
nutenção e pela organização dos partidos.

Os Deputados talvez não saibam o custo, por
exemplo, da produção de uma fita para exibição em
programa veiculado em rede nacional.

O nosso partido entende que a matéria está sendo
apreciada de forma precipitada, com urgência. Somos
contrários à matéria, mas temos de votar.

O PAN, neste momento, entra em obstrução,
considerando que precisamos de entendimento maior
para chegarmos ao consenso e que 5% a serem divi
didos entre os partidos não é o suficiente. Os partidos
pequenos precisam sobreviver.

Solicitamos aos Srs. Deputados compreensão,
principalmente aos membros dos grandes partidos,
que na verdade, quando das eleições, procuram os
pequenos partidos para formar coligações e se ele
ger. Peço-lhes compreensão porque, neste momento,
vamos obstruir a votação da matéria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como

vota o PMN?
O SR. SERGIO PETECÁO (Bloco/PMN-AC. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós
do PMN - 5 Deputados desta Casa -, estamos de
certa forma decepcionados. Até agora não consegui
mos entender o motivo da urgência para votar esta
matéria. A sessão extraordinária foi convocada para
tratarmos de matéria relativa à segurança pública do
nosso País.

Temos de votar a matéria em momento que não
consideramos adequado. A Casa vive um processo
de transformação e de moralização. No nosso enten
dimento, este projeto não deveria ser votado na ses
são de hoje.

O PMN está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como

vota o PCdoS?
O SR. RENILDO CALHEIROS (Sloco/PCdoB-PE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em primeiro lugar, parabenizo V. Exa. pela decisão de
ouvir os Líderes de todos os partidos, bem como o Lí
derdo PV, Deputado Marcelo Ortiz. A decisão de V.Exa.

é relevante, exatamente porque dá a cada partido a
possibilidade de apresentar a sua posição.

Em uma sociedade com tantas desigualdades,
a única coisa que justifica a manutenção de um fundo
partidário do qual são destinados milhões de reais aos
partidos é a preocupação do Congresso Nacional de
que tenham melhores condições para se organizarem
e sustentarem a sua estrutura. É evidente que, se esse
princípio for abandonado, o Fundo Partidário perderá
a razão de existir.

Não imagino o PMDB ou o PSDB, por exemplo,
com necessidade extrema de recursos do Fundo, tendo
em vista que seus Prefeitos, Vereadores, Deputados
Estaduais, Senadores, Governadores e Deputados
Federais podem contribuir com o partido.

Quem mais necessita do Fundo Partidário são
exatamente aqueles partidos que não dispõem de tan
tas possibilidades. O seu uso, portanto, exige compro
misso com a democracia. E foi essa a decisão tomada
por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Queremos resguardar a proporcionalidade. mas
também queremos um debate amplo parachegarmos
a uma equação, com o apoio da Casa, para que não
fiquemos submissos à imposição dos grandes parti
dos.

O PCdoB é contrário à matéria e está em obs
trução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
já havia manifestado a sua posição pela obstrução.
Votamos a favor do requerimento de urgência, mas
entendemos que a matéria tem de ser discutida, que
cálculos devem ser feitos. Imaginamos necessário o
entendimento até com a direção do partido e não ex
clusivamente com a bancada.

Podemos adiante até votar a favor, depois de
fazermos as necessárias verificações do equilíbrio e
da justiça da distribuição dos recursos do Fundo Par
tidário. Agora. vamos manter a obstruçãó.

Saindo do tema, peço a V.Exa., Sr. Presidente,
que considere agora a marcação de obstrução na ban
cada como presença de alguns Deputados do PDT que
estavam tentando fazer consultas à direção do partido,
a pedido da Liderança, e acabaram não registrando
o voto na votação anterior. No plenário, estariam em
obstrução. V.Exa. poderia, então, contar ai presença
também na votação ant~rior.

Estamos em obstrução. Obrigado, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PSB?

"I.. i4:;:a;:::ua 7f1k4\qxr
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O SR. RODRI O ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF.
Pela ordem. Sem re isão do orador.) - Sr. Presidente,
entendo que o Tribu ~ ai Superior Eleitoral exorbitou das
suas funções, ao re ~Iamentar a matéria.

A posição do I ~B é favorável à matéria. Enten
demos que V. Exa. , I ri Presidente, conseguiu construir,
nestas duas sema, as na Presidência da Casa, um

. ,
ambiente de enten: Imento entre todos os partidos.
E isso não deve se: perdido. Se tivermos mais tempo

I

para discutir a que tão, teremos condições de firmar
entendimento que I tenda ao interesse de todos os
partidos. I .

Não apenas rr nome do PSB, mas em nome
do Bloco Parlame *r que representamos, estamos
em obstrução. i

O SR. PRESI ENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
, I

vota o PTdoB? I

O SR. VINICI 1 5 CARVALHO (Bloco/PTdoB-RJ.
Pela ordem. Sem r I :isão do orador.) - Sr. Presidente,

b I '- t b'estamos em o stru ao am em.
, I

O SR. PRESI, fNTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PTC? I

O SR. CARL ' 5WILLlAN (Bloco/PTC-MG. Pela
ordem. Sem revisã l ido orador.) - Sr. Presidente, pa
rabenizo V.Exa. pelacondução competente dos tra-

I

balhos desta Casa acima de tudo com humildade. A
própria palavra de! IDeus diz que os humildes serão
exaltados. .

Com essa m ,~ma humildade, apelo para os lí
deres dos grandes IRartidos, dos partidos gigantes, já
que somos nanicos -t para o PT, pedindo que relembre
sua história de luta ~elas minorias; para o PMDB, que
também luta pelos I enos favorecidos -, no sentido de
que protelemos a di tribuição desses recursos, adiando
a discussão desta ktéria, em busca do entendimento
nesta Casa, como ~mpre fazemos. Não há necessi
dade de urgência ~ votação, já que nenhum partido
está recebendo os recursos ainda.

Peço um pra d para trocarmos idéias, para que
não sejamos mass I ~rados pelos grandes partidos. No
período das eleiçõ I~' somos considerados partidos de
aluguel, o que não' somos. E sempre estamos contri-

I

buindo com os gr rides partidos. O mesmo entendi-
mento que seus re ' rbsentantes buscam, na época das
eleições, estamos I édindo agora. Ou seja: pedimos o
adiamento da vot ão da matéria, a fim de que pos
samos discuti-Ia. I

Muito obriga o.
O SR. PRESIENTE (Arlindo Chinaglia) - Como

vota o PSC? '
O SR. HUGOI LEAL (Bloco/PSC-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do or1 or.) - Sr. Presidente, quanto à dis
cussão travada ho. €i sobre o Fundo Partidário, todos

. I

sabemos, desde que o mundo é mundo, que existem
opressores e oprimidos. Hoje, os pequenos partidos
estão aqui na condição de oprimidos.

Não vamos discutir o mérito da matéria - se são
mais mil ou mais 100 mil-, e, sim, a forma totalmente
imprópria de condução deste debate, numa sessão
extraordinária, como se o projeto fosse de relevante e
inadiável interesse nacional, o que não é.

O Projeto de Lei n° 84 poderia ter sido assinado
por todos os outros partidos pequenos, mas só os 4
grandes partidos resolveram assiná-lo, na calada da
noite e na obscuridade dos interesses.

O debate precisa ser privilegiado Ilesta Casa, por
meio das Comissões.

O PSC caminha com as Minorias, pela obstru-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PTB?

O SR. SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
encaminha o voto "sim". Entendemos que pouca coisa
vai mudar para a população em geral. E as empreiteiras
vão continuar patrocinando alguns Deputados.

Encaminhamos o voto "sim", para que isso se
resolva de uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PR?

O SR. LUCIANO CASTRO (Bloco/PR-RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
tendemos que a proposta em exame é bem melhor
do que aquela que atendia aos pequenos partidos. O
rateio era de 1"lo. Estamos falando de !rateio de 5%.
Estamos evoluindo.

Encaminho o voto "sim", entendendo que estamos
perdendo a oportunidade, por meio deste projeto, de
também decidir sobre o horário eleitora~ gratuito, que
deveria ser incluído no projeto. Vamos ter de fazê-lo
em outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP-AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido Progressista, ao ouvir a análise de cada um
dos Líderes desta Casa, na tramitaçãlo deste projeto,
chega à conclusão de que as eleições proporcionam
oportunidades igualitárias para que todos os partidos
políticos tenham representatividade nesta Casa. Alguns
têm, outros não. Ao longo de muitos anos, partidos fo
ram criados e até hoje não houve absolutamente nada
que pudesse trazê-los para esta Casa.

Estamos praticando ato de absoluta justiça: o
de favorecer aqueles que realmente trabalham, con
tribuem, têm representatividade e oportunidade. Não



04948 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

é O Tribunal Superior Eleitoral que deve legislar sobre
esta matéria. O fórum competente é esta Casa.

O PP vota "sim" a esie projeto,
O SR. PRESIDENiE (Arlindo Ch inaglia) - Como

vota o PT?
O 8Ft RICARDO BERZOI'NI (Bloco/PT-SP. Pela

ordem. Sem revisfto do orador.) .- Sr. Presidente, esta
matéria só estÉ! tramitando por causa da decisão do
Tribunal Superior Eieitoral, que, no nosso entendi
mento, dos Deputados e partidos que apóiam esta
matéria, exorbitou de sua prerrogativa de interpretar
a lei e não de :e9!slar. A prerrogativa de legislar é do
Parlamento.

Neste momento em que estamos propondo a
aprovação de um projeto que restabelece o princípio
da proporcionalidade, quintuplicamos a parcela a ser
distribuída de igual forma entre os partidos, ou seja,
os recursos a que os partidos pequenos podem ter
acesso pelo critério da distribuição igualitária.

Em segundo lugar, estamos garantindo que o
voto do eleitor depositado na urna reflita no Fundo Par
tidário, ou seja, que haja distribuição de acordo com
a força da urna, com a força do eleitor, que atribuiu a
cada partido a representatividade que deseja.

Este projeto respeita a vontade do povo quanto
à distribuição dos recursos do Fundo Partidário e res
tabelece para o Parlamento a prerrogativa de legislar
sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PMDB?

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
lamento não ter sido aceita a proposta que fiz deste
microfone, de acordo com todos os Líderes partidários
para a votação apenas do requerimento de urgência.
Essa foi a orientação da nossa Liderança.. O D(~put8do

Tadeu Filippelli e eu participamos de várias discussões
com os demais Líderes. Lamentavelmente, perdemos
a oportunidade de obter mais tempo para discutir pro
posta nossa, que transmiti deste microfone.

Neste momento, o PMD8 encaminha o voto "sim",
por uma razão: quem decide sobre Fundo Partidário
não é o tSE. O tribunal ínterpréteJu além do que deve
ria. Já mudou decisões a respeito da verticalização das
coligações partidárias; já rm.:d,)u o Fundo Partidário.
Os Srs. Ministros pensam que podem mudartudo, mas
não mudam nada. Nós é que somos legisladores. O
recado é claro: quemlegisla somos nós, e o TSE inter
preta a lei. Qualquer interpretação que não seja a mais
adequada vai ser corrigida aqui. Queremos respeitar
o Poder Judiciário, mas não para eles leçtíslarem. Nós
é que legislamos.

Sr. Presidente, encaminhamos o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota a Liderança da Minoria?

O SR. PAULO ABI-ACKEL (pSDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reco
mendamos o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota a Liderança do Governo?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
este assunto não diz respeito ao Governo. É privativo
dos partidos políticos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB

DF) - Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Veri

ficação concedida.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema ele1 rônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

peço a palavra peia ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço que se registre o voto "sim" do Bloco Parlamen
tar/PMDB no painel eletrônico, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Beta Albuquerque,
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Como Líder.) - Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados,
precisei vir à tribuna para não dar recibo nem deixar
passar em branco o ataque feito há pouco pelo Líder
da Minoria ao Presidente Lula, ao nosso Governo e
também a nosSas convicções democráticas de respeito
à autonomia dos povos.

O Líder da Minoria, em seu discurso contundente,
crítico e ofensivo sobre o acordo comercial da PETRO
BRAS como detentor da produção de gás natural, a
Bolívia, lembrou-me um pouco as tendências daque
les que acham que os povos, as nações não podem
ter autodeterminação, tampouco limitar seus direitos a
partir de suas fronteiras. O discurso do Líder da Minoria
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parece que propõe i guerra quando o assunto é o gás
entre alguém que o adquire e alguém que o vende.

Não estamos tratando de acordo internacional
entre o Brasil e a B lívia. Por isso, refutamos qualquer
insinuação de capit :Iação nesse debate. Trata-se de
debate comercial e. ire a empresa PETROBRAS, que
aliás gere de forma!dompetente seus negócios ao au
ferir lucros importa les para este País e também por
ter obtido autonomi Ide petróleo, e o país fornecedor
do gás, a Bolívia. i !

Lembro ao no . re Líder da Minoria, Deputado Júlio
Redecker, que não I dmos nós que submetemos o Bra
sil a 100% de depe' tlência do gás boliviano. Não foi o
Governo Lula que bdiu, num determinado momento
histórico, que este 1 ~aís só consumiria gás boliviano,
só dependeria de rh gasoduto ligado a uma mesma
torneira. Quem to Idu essa decisão anos atrás, como

• I

V.Exas. sabem, fOI poverno que nos antecedeu. Ade-
mais, é preciso dizJr~ue o que preside a relação desse
acordo comercial el tre comprador e vendedor não é a
política, mas os int r~sses comerciais de parte a parte.
É preciso que issq fique claro. Surpreende-me que o
discurso tenha em Cado de um socialdemocrata. As
partes legitimame I t.e constituídas devem ser respei
tadas em seus int r6sses.

O gás não é I ~a commodity internacional, não
tem preço normati ddo internacionalmente. Ao contrá
rio, em muitas rela '5es comerciais no resto do mundo,
chega-se a pagar I 15 dólares por milhão de BTUs, 8
dólares por milhão eBTUs. Até a PETROBRAS reco
nhece que o mix d, hegócio de gás hoje tem custo fixo
de 6 dólares por Ihão de BTUs. Portanto, o contrato
entre a empresa e Idetentor do fornecimento de gás é
vantajoso, porque usta cerca de 5 dólares por milhão
de BTus,.. abaixo dfpreços praticados internacional
mente e abaixo d próprio custo do mix do negócio
gás estimado pel~ mpresa contratante.

Não podemo I ceitar a política que considera que
os países não de ~m ser respeitados e que as fron
teiras são meramJ II~e demarcações territoriais. Nosso
Governo é democ ático, respeita a autodeterminação
dos povos, a auto dmia das nações, a autonomia e as
decisões políticas de cada país. Não somos imperia
listas, somos um áís que defende seus interesses e
por isso negocia' Jxaustão todos os acordos que faz
com outras naçõe .I Queremos construir um ambiente
de entendimento ~ :MERCOSUL, um ambiente de en
tendimento com o dontinente africano, com o Oriente
Médio, com outra Ipartes do mundo com as quais o
Brasil nunca teve bragem de dialogar.

I

Quero tamb 'tn dizer que, ao contrário do Go-
verno anterior, nã lestamos de braços cruzados nem
acomodados coni I reféns de um único fornecedor. O

I '
I
I
I

I

Governo do Presidente Lula, por intermédio da PE
TROBRAS, já trabalha para, nos próximos 3 anos,
proclamar a independência não só no petróleo, mas
também no gás natural. Temos potencial para isso.
Não capitularemos como no passado e também no
gás seremos auto-suficientes.

Nessa hora, a intervenção do Líder da Minoria
parecia um convite a pegarmos em armas, porque
somente dessa forma seria possível impor a quem
vende o preço que queremos. Não vamos fazer isso,
mas, antes de ficar presos a esse debate, estamos de
senvolvendo o projeto de autonomia do gás brasileiro,
como já fizemos com o petróleo, por meio de nossa
empresa. Em 3 anos, não dependeremos mais ape
nas desse tipo de relação em que nos colocaram 8,
10 anos atrás. Teremos nosso gás, e nosso gás terá o
preço que quisermos, porque seremos os detentores
da produção.

Faço este registro para não passar recibo a uma
crítica infundada, raivosa e completamente desco
nectada da realidade democrática das relações que
o Governo do Presidente Lula mantém e continuará
mantendo com todos os países com os quais nos re
lacionamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, para uma Comunicação de Liderança,
pelo PSDB.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Parlamentares, ouvi atentamente o ilustre
Líder do Governo, Deputado Beto Albuquerque, par
ticularmente quando falava da autodeterminação dos
povos.

De que forma os povos afirmam a sua condição
de decidir sobre seus destinos e sobre que leis regerão
o seu crescimento, a sua sociedade, a vida em seus
respectivos países? Pelas Constituições Federais.

Pois bem, prezado Deputado Beta Albuquerque.
A Constituição Federal, no seu art. 49, inciso I, deixa
muito claro que é da competência excllusiva - repito:
exclusiva - do Congresso Nacional decidir definitiva
mente sobre tratados, acordos ou atos internacionais
que acarretem encargos o compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Digo isso exatamente porque o Presidente Lula
da Silva decidiu refazer um acordo que existia entre
o Brasil e a Bolívia, trazendo seriíssimos prejuízos ao
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interesse nacional, sem submetê-lo ao Congresso Na
cional. Sem dúvida, foi essa a razão que levou o Lider
da Minoria a fazer uso da palavra sobre o tema.

Para corroborar o que estou dizendo, gostaria de
citar julgado do SuperiorTribuna! de Justiça, no qual fica
claro que o art. 98 do Código Tributário Nacional permi
te a distinção entre os chamados "tratados-contrato" e
os '1ratados-lei". Ambos, quando gravosos, têm de ser
submetidos à apreciação do Congresso Nacional.

É um absurdo, Sras. e Srs. Parlamentares, usur
par a competência desta instituição. Épreciso, vez por
todas, que a politica externa deste País seja dirigida
em consonância com os mais legítimos interesses dos
cidadãos brasileiros e não pela simpatia ideológica
do Presidente da Repúb!ica ou do eventual Ministro
indicado por S.Exa. para aconselhá-lo na área da po
litica externa.

Não é aceitável que ouçamos vozes inflamadas
aqui defendendo o interesse boliviano e fazendo tábula
rasa do interesse legítimo dos brasileiros.

Lembro que boa parte das termelétricas só fun
cionam hoje porque, há mais de 20 anos, iniciamos
negociações com vários e sucessivos Governos bo
livianos, o que resultou finalmente na construção do
Gasoduto Brasil-Bolívia. Isso aconteceu no Governo
Fernando Henrique Cardoso.

Em boa hora, Fernando Henrique Cardoso nos
deu condições de diversificar um pouco mais a nossa
matriz energética, a fim de não ficarmos na dependên
cia exclusiva do petróleo, boa parte do qual, naquele
tempo, era importado.

Quanto cresceu a produção de petróleo e de gás
em território nacional? A maior parte foi exatamente
nos Governos que antecederam o que aí está, que
nada inovou em matéria de exploração de petróleo
e de construção ele termelétricas. As que foram leva
das adiante foram aquelas já negociadas no Governo
anterior.

Vamos defender a todo o momento o interesse
nacional. Depois, vamos discutir os interesses dos
outros países.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Júlio Redecker,
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.
(Pausa.)

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (Bloco/PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que a
Mesa verifique a concessão da palavra ao Deputado

Júlio Redecker, porque, no meu entendimento, S.Exa.
já falou na condição de Líder nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Peço
lhe desculpas, nobre Líder Júlio Redecker, mas VExa.
já utilizou esse tempo.

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente, quero
um esclarecimento. Fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - VExa.
já usou o tempo da Liderança.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PR-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PI. (Pausa.)

O SR. LEONARDO VILELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder
do PT não foi indicado pelo Bloco Parlamentar. Portanto,
também não pode fazer uso da palavra. O Deputado
Luiz Sérgio não é Líder do Bloco Parlamentar e não
pode usar a palavra na condição de Líder.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
tendo Liderança constituída, do mesmo modo peço
desculpas ao ilustre Líder do PT e informo que não
pode utilizar esse tempo.

O SR. MIA0 TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PR~SIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR.MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora
tenhamos atingido o quorum, o PDT se manterá em
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dan
do continuidade à chamada dos oradores que cons
tam da list~ de inscrição, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Edson Santos. (Pausa.)

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. P'RESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Verde, por intermédio de seu Líder, informa que con-
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tinua em obstrução,! inda que já tenha sido alcançado
o número regiment ' I para a votação.

O SR. PRESI ·ENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao ' obre Deputado Luiz Couto, que
dispõe de 3 minuto: .i(Pausa.)

A preSidência~"~forma que esta votação é imp?r
tante e, portanto, v, i! encerrá-Ia até as 13h55min. As
14h terá início sess .ti de debates, mas serão mantidos
os registros no pai' di eletrônico.

Não haverá dr~em do Dia na sessão da tarde,
mas apenas debatf~, nos períodos do Pequ~no ~x
pediente, do GrandpJExpedlente e das ComunJcaçoes
Parlamentares. End~rrarei a sessão às 19h.

O SR. PRESI'~NTE (Inocêncio Oliveira) - Em
permuta com o D~P tado Luiz Couto, tem a palavra
pela ordem o Depu do Luiz Sérgio.

I '
O SR. LUIZ S RGIO (Bloco/PT-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do or or.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em pri I iro lugar, quero deixar claro que
o Brasil compra gá I ~a Bolívia não pela coloração ide
ológica de quem e tã no comando daquele país, mas
porque produz gás ~ precisamos do produto.

É preciso dei Jar alguns pontos claros. O Pre
sidente Lula assin Üacordos de cooperação com o

I I

Governo bolivianol Como manda a Constituição Fe-
deral, esses acordtde cooperação serão enviados
à Câmara dos De lados.

Os acordos cooperação não definem o pre-
ço do gás. Os con rbtos, sim, mas não precisam ser
apreciados por e~ ~ Plenário porque são acertados
entre empresas. I i

Vamos ter cl 'reza do que está em jogo para não
confundir, principa' rhente, quem nos está ouvindo.

I

Os contratos fpram assinados há muitos anos.
Suas cláusulas p ~mitem às empresas signatárias,
num determinado I eríodo, rever os preços praticados.
Ou seja: não vam .' ~ levar a superficialidade do ques
tionarT]ento ideoló I ifo para o centro do debate.

E preciso, a ima de tudo, respeitar e elogiar a
atitude do Govern Ibrasileiro, que f~z acordos de co
operação com o G, remo boliviano. E preciso também,
visando ao fortale imento do MERCOSUL e do bloco
sul-americano, qJI , na condição de representantes
do País mais fort I economicamente, adote postura
de generosidade I de respeito à autodeterminação
dos povos. I .

Houve aqui I kbates e acusações que não ex
pressam a verdade

l

l do fato. O que vai determinar ou
não o aumento d, ,preço do gás são as revisões ou
não de contratos I'ue contêm cláusulas que podem
abrir ou não a ne dciação. O que o Governo Brasilei
ro assinou foi um : fordo de cooperação que só pode

I I

I

vir a esta Casa depois de assinado pelo Presidente
da República.

Peço calma aos Deputados da Oposição. Não
fiquem apressados nem nervosos porque, conforme
determina o Regimento da Casa e a Constituição do
Brasil, esses contratos de cooperação entre os Esta
dos brasileiro e boliviano serão apreciados por esta
Casa no momento devido.

São estes os esclarecimentos. Acima de tudo,
precisamos ter responsabilidade, porque a nossa fala
serve também de informação a milhares de brasileiros
que estão nos assistindo.

O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente, pos
so fazer uma pequena comunicação, na qualidade de
Vice-Líder do meu partido?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
existe a figura do Vice-Líder na Ordem do Dia, nobre
Deputado. Somente pode fazer Comunicação de lide
rança o Líder da bancada.

O SR. RAUL JUNGMANN - Mesmo com a con
cessão do Líder não posso falar?

O SR. PRESIDENTE (I nocêncio Oliveira) - Não
pode, infelizmente.

O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente, muito
obrigado. Aguardarei uma próxima oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depois
chamarei V. Exa. Vou inscrevê-lo neste instante.

O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente, agra
deço a V. Exa. a generosidade habitual.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Mau
ro Nazif.

O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, temos ouvido atentamente a discussão a
respeito do Gasoduto Brasil-Bolívia e das negociações
sobre o preço do gás boliviano.

Na verdade, discutem-se simplesmente as con
seqüências de um trabalho, seja do Governo do PSDB,
seja do atual Governo Federal, do PT. Enquanto isso,
as causas não são tratadas. Como e)(emplo, podería
mos citar o Gasoduto Urucu-Porto Velho, no Amazonas,
que, estendido, pode chegar até o Estado de Rondô
nia, mas nem isso foi contemporizado no Programa
de Aceleração do Crescimento - PAC. Apresentamos
uma emenda ao projeto do PAC, para que o Governo
garanta a extensão do gasoduto até Rondônia e de
pois até Mato Grosso.

Esperamos contar com o apoio da bancada do
Governo Federal e trabalhar pela extensão do gaso
duto. Pedimos o apoio para tratarmos de fato a causa.
Chega de discutir simplesmente reajuste de preços,
quando sai e quando entra governo.
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Peço apoio para qW\ na apreciação da propos
ta do PAC, realmente discutamos a situação do ga
soduto.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ZÉ GERALDO (Bloco/PT-PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cada vez mais estou convencido de que
precisamos realizar a reforma política neste Pais, para
regularizar situações como a que ora discutimos.

Não fora a decisão errada do Tribunal Surerior
Eleitoral, poderiamos discutir outras matérias tão im
portantes para o País. No entanto. discutimos algc. c;ue
penso ser muito correto. Também não é justo que par
tidos que na verdade nem existem, a não ser no papel,
recebam agora 120 mil reais, 140 mil reais mensais.
Daqui a pouco, a melhor coisa neste País será a cria
ção de partido para chegar a esta Casa e receber do
Fundo Partidário de 100 a 200 mil reais mensais. O
nosso povo não aprova esse sistema paliidário.

Hoje pela manhã, um jornal de quinta categoria,
o Correio Braziliense, publicou nomes de Deputados,
inclusive o meu, Sr. Presidente. Peço a V. Exa., que
também se comprometeu em ser um guardião desta
Casa, que tome providências em relação a situações
como essa. Fiz a opção de participar da Comissão de
Minas e Energia. E por quê? Porque, na Região Nor
te, especificamente na Amazônia, nunca houve tanto
investimento nessa área. Cito a construção de hidro
elétrica em Rondônia, a previsão para a construção
da Usina de Belo Monte, no Pará, e retomada dos ga
rimpos. Há pouco discutíamos justamente a volta do
funcionamento do garimpo de Serra Pelada.

Fiz a opção de compor essa Comissão, e o Cor
reio Braziliense ligouDeputados a financiamento legal
e público de lima empresa mineradora. Ora, quer dizer
que, se quisesse participarda Comissão de Transportes
e houvesse a contribuição de uma empresa do setor,
isso significaria que estou a serviço da ihiciativa pri
vada? Quer dizer que, se participasse da Comissão
de Meio Ambiente e houvesse a contribuição de uma
empresa ligada à área, isso significaria: que estou de
fendendo seus interesses?

É UHia situação injusta, uma declaração injusta,
um poslcionamen:o injusto do jornal Correio Brazi
liense, ao qual faço um desafio: a auditoria da minha
prestação de contas e das suas contas, para todos
saberem a origem dos recursos para financiamento
de tal emJ:)resa.

No meu Estado, o Pará, havia um jornaleco onde
trabalhava um assessor especial do Governo, que já
foi demitido. Não sei se um jornal como esse não vem
sendo financiado por recursos públicos.

Por isso, desafio o jornal Correio Braziliense a tra
zer à TV Câmara a sua prestação de contas, para veri
ficarmos de onde vêm os recursos que o financiam.

P,,,ço ao Presidente da Casa que tome providên
cias, porque o Deputado Fernando Ferro e eu fomos
citados por termos optado pela titularidade na Comissão
de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

Esta Casa não pode aceitar insinuações de pes
soas irresponsáveis e de jornal de quinta categoria
que, até que me provem o contrário, pode receber,
sim, recursos públicos. •

O SR. MARCO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. MARCO MAIA (Bloco/PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Boa-tarde, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, funcionários desta Casa legis
lativa. É uma satisfação enorme mais uma vez contar
com V.Exa., Deputado Inocêncio Oliveira, na condução
dos trabalhos da Casa.

Venho a esta tribuna comunicar aos nobres pares
que no dia de ontem protocolei nesta Casa projeto de
lei de suma importância para a Nação, principalmente
para a geração de emprego.

Obtive a concordância do Senador Paulo Paim,
obstinado nessa matéria, que já havia sido discutida e
protocolada, tendo sido. no entanto, arquivada no final
da Legislatura passada. Com a articulação política que
travamos tanto nesta Casa quanto no Senado, proto
colei projeto de lei que trata da redução da jornada de
trabalho no Brasil para 40 horas semanais.

Este não é tema menor porque, com a redução
da jornada de trabalho, ao mesmo tempo em que me
lhoraremos a qualidade de vida das trabalhadoras e
dos trabalhadores !do País, poderemos criar condi
ções para gerar milhares e milhares de novos postos
de trabalho é contribuir com as políticas de geração
de trabalho e renctaprotagonizadas pelo Ministério do
Trabalho e,pelo Presidente Lula. Devemos fazer com
que a chaga do désemprego se transforme, cada vez
mais, em apenas história contada aos nossos filhos de
um passado vivido no nosso querido Brasil.

Sr. Prf::!sídentei, protocolei esse projeto no dia de
ontem e anuncio a esta Casa e ao povo brasileiro que
vamos trabalhar para que ele efetivamente se trans
forme em realidade.

Sr. Presidente, quero ressaltar a importância do
trabalho realizado pela Casa nesta semana. Destran-

,
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camos a pauta; vo~ mos medidas provisórias impor- a tramitação de matéria de interesse do Congresso
,

tantes para a Naçã ; mas também fomos capazes de Nacional.
discutir um apelo p ,pular: o de mudança na legislação Muito obrigado.
pertinente à segur~nça pública e ao tratamento dado O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
aos presidiários, te 'a importantíssimo.

Votamos mu '~nças importantes na legislação, Presidência, conforme anunciou, faltando 5 minutos
mas precisamos ap I ,fundar o debate sobre as medidas para as 14h, declara encerrada a votação.
que deverão ser to I adas para qualificar ainda mais a Às 14h vamos iniciar a sessão de debates, manti-
recuperação de jov, hs, de trabalhadores ou de quem dos os registros de presença no painel eletrônico. Não
acaba escolhendo, Icaminho do crime para buscar a haverá Ordem do Dia. Apenas debates e trabalho de
solução dos seus p' óblemas. Aliás, precisamos refletir comissões. Vou presidir a sessão até as 19h. Todos
muito sobre esse t;~a para que não sejam tomadas vão falar hoje. Quem não falou, vai falar.
medidas apressad s que lá na frente venham a se O SR CHICO ALENC R P'd
mostrar improced Irites e que não vão efetivamente . A - Sr. resl ente, peço

. bll , a palavra pela ordem.equacionar o pro . ma.
Em outra oP: ritunidade vou trazer mais dados O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

sobre estudos rea! i~ados no País por especialistas V. Exa. a palavra.
que tratam do tem ~a imputabilidade, da maioridade O SR. CHICO ALENCAR (PSOL.-RJ. Pela or-
penal e, principalml hte, dos casos de reincidência de demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota-
quem cumpre pen, ~, quando se vê em liberdade, re- mos "não", depois de alcançado o quorum. Era o que
toma o caminho d criminalidade. queria esclarecer aos nobres colegas.

Precisamos p! omover profundo debate a respeito
, I O SR. VALDIR COLLATO - Sr. Presidente, peço

da matéria, para q, r esta Casa seja capaz de produ-
zir resultado que a enda aos interesses da Nação, ou a palavra pela ordem.
seja, um novo mar ~ legal que dê garantia de tranqüi- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
lidade e seguranç ao povo brasileiro tão sofrido, que V. Exa. a palavra.
necessita de resp sta imediata do Parlamento. O SR. VALDIR COLLATO (Bloco/PIMDS-SC. Pela

Sr. President' ,I agradeço à V. Exa. a atenção e o ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
carinho. Parabéns ela forma como tem conduzido os votação anterior, acompanhei a orientaç:ão de voto do
trabalhos na Casa, I Líder da bancada.

O SR. PRESI ,ENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ A
cedo a palavra, p ,Iíil ordem, ao ilustre Deputado Le-

d V'I I I Mesa vai anunciar o resultado da votação:onar o I ea. .
O SR. LEO , ÀRDO VILELA (PSDB-GO. Pela VOTARAM:

ordem. Sem revis"'d do orador.) - Sr. Presidente, en- SIM: 292 votos
caminho à Mesa, rpjeto de lei de minha autoria que NÃO: 16 votos

, '

aumenta o percent ai obrigatório de adição de biodie- ABSTENÇÕES: 06
sei no óleo diesel, ~nsumido no País. TOTAL: 314 votos.

Temos estud, 'I que mostra a nossa capacidade
I É APROVADO Oinstalada, 3 vezes lsuperior àquela exigida pela legis-

lação atual. ', , ;

E uma contri ;uição concreta que o Congresso
Nacional pode dar: pra a redução dos efeitos do aque
cimento global, o feito estufa.

Sr. Presiden é, aproveito a oportunidade para
apresentar requer menta de instituição de Comissão
Externa desta Ca, a, para verificar in loco a situação
atual das negocia ões entre os Governos do Brasil e
da Bolívia para a I evisão dos preços do gás natural
boliviano. '

Sabemos q ~ a revisão contratual é extrema
mente prejudicial : rBrasil e queremos acompanhar

I I

, I
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Resultado da votação
Sim:
Não:
Abstenção:
Total da Votação;
Art. 17:
Total Quorum:
Obstn.tção:

292
16
6
3]4
I
315
51

o rientaçã()
PrndbPtPpPrPtbPse. _:
PsbPdtPcdobPnmPanPhs:
PSDB:
PFL;
PPS:
PV:
PSOL:
MINORIA:

Sim
Obstnlção
Sim
Sim
Sim
Obstrução
Obstrução
Sim

PP PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PFL Sim
PR PmdbPtPpP.-PtbPsc.. SiITl
PSOB Sim
PT PrndbPtPpP.-PtbPsc.. Sim.
PSDB Sim
PT PmdbPtPpPrPtbPsc.. Si.m
PSDB Sim
PMDB PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

Partido Bloco

PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Obstrução
PsbPdtPcdobPmnPanPh

Ob
-struçao

s
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sitn

Voto

Sim
SiITl
Sim.

PmdbPtPpPrPtbPsc ..

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. SiITl
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPh

Ob
-

s struçao

PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
Não

Sim
Sim

PsbPdtPcdobPrnnPanPh
N

_
ao

s
PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc..
PrndbPtPpPrPtbPsc..

PMDB
PP

PSB

PT

PTC
PMDB
PR

PSB

PP
PSDB

PT
PFL

PCdoB

PMDB
P1VIDB
PR

Maria Helena

Neudo Campos
Urzeni Rocha
Total Ro....ainlB: 6
Amapá (AP)
Dalva Figueiredo
Davi Alcol.umbre

Evandro Mi lhomen

Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Luccnira Pimentel
Total AInapá: 6
Pará (PA)
Gerson Peres
Lira Maia
Lúcio Vale
Nils(;m Pinto
Paulo Rocha
Wandenkolk Gonçalves
Zé Geraldo
Zenaldo Coul"inho
Zequinha Marinho
Total Pará; 9
AJnazonas (AM)
Atila Lins
Carlos Souza

Marcelo Serafim

Praciano

Parlamentar
RoraiJna (RR)
Angela Ponela
Edio Lopes
Luciano Castro

""~-""'"""""-'--"""---"'__"' •__""' ...n. --------- ~---
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Sim
Sim
Sim
Sim

PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc..
PrndbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc..

Siml
Sim
Sim
Sim
Sim

PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPnnnPanPh

Ob
_

struçaos
PsbPdtPcdobPmnPanPhOb t -
s s ruçao

Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPh S.
iRl

S

PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PrndbPtPpPrPtbPsc ..

PmdbPtPpPrPtbPsc..

PrndbPt.PpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Abstenção
PsbPdtPcdobPmnPanPh

Ob
_

stnlçao
s

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
Abstenção

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

PSbPdtPcdobPrrmPanPhObstruçâo
s

Sirn
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim

PrndbPtPpPrPtlbPsc ..
PmdbPtPpPrPtlbPsc..

Sin"l
PsbPdtPcdobPrnnPanPh

Ob
_

5 stIuçao

PsbPdtPcdobPrnnPanPh
Ob

_
s stnJçao

PtndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPh

Ob
_

stn1çaos
PsbPdtPcdobPmnPanPh

Ob
ã

s s~ço

Sim
Sínll
Sinll
SiITl
Si Iltl

PtndbPtPpPrPtbPsc.. Sina
PsbPdtPcdobPmnPanPhNâo

PSDB

PAN

PDT

PT

PCdoB

pp

PTB

pedoS

PSDB
PFL

PSB

PP
PMDB
PFL
PMDB

PT
PMDB
PP
PT
PPS
PT

PCdoB

PMN

PT
PV
PMDS

PSB

PPS
PMDB

PDT

PFL
PTB
PMDB
PSDB
PSDB

PMDB
PSB

11

I

Moreira Mendes
Natan Do .<idon
Total Rori .onia: 6
Acre (AC
Fernando
Flaviano I

Gladson C 1 .
Henrique ifonso
Ilderlei C r'deiro
Nilson M J,rào

, ,

I J •
Perpétua • ~tnelda

Rebecca G~rcia
Sabino C~teloBranco

Vanessa G:· iotin
I

Total AJo. onas: 7
RondonialCRO)
Eduardo V Ih'erde
Lindomar. arçon
Marinha !upp

Sergio Pe bão

Total Acrf i: 8
Tocantins (TO)
Eduardo Ómes
João Oli v ! iira

Laurez M . reira
i I

Lázaro Bd elho
Moises A ~lino
NIlmar R ' iiz
Osvaldo clis
Total To~ iotins: 7
Maranhã .1 (MA)
Carlos B ! fdãO

Cleber veI (te
I

I

Davi A1ve! I Silva

Domingo. butra
I •
I I

Flávio Di· 0
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PsbPdtPcdobPmnPanPhOb t -
s s ruçao

PsbPdtPcdubPrnnPanPh
Ob

_
s struçao

Sim
PmdbPt.PpPrPtbPsc.. Sim

Sim
Sirn
Sim
Sim

Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PrndbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc..

•

PmdbPtPpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc ..

Sim
Sim
Sim

PmdbPt.PpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhOb -struçao
s
PsbPdtPcdobPmnPanPhOb -
s stru.çao

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
Pm<..ibPtPpPrPtbPsc.. Sim

PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc ..

s
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPrrmPanPh

Ob
_

s s truçao

PmdbPlPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. SiITl
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. SiITl
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

Sim
Sim

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

PrndbPtPpPrPtbPsc.. Não
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPh

Ob
_

struçao
s
l'mdbPt.PpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc..
PnldbPtPpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc..

PSB

PMDB
PMDB

PT
pp

PFL
PMDB
PT
PTB

PMN

PFL
PR

PTB

PSB

PT
pp

PMDB
PT
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB

PSB

PFL
PTB
PSDH
PSDB
PM.DB
?P

PSB

PT
PR
PTB
PT

PTB
PR
PFL
PT

PSB

André de Paula
Armando Monteiro
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
Edgar Moury
Eduardo da Fonte

Fernando Coelho hlho

Amon Bezerra

Ciro Gomes

Eudes Xavier
Eugênio Rabelo
Flávio Bezerra
José Airton Cirilo
José Pimentel
Mauro Benevides
Paulo Henrique Lustosa
Raimundo Gomes de !vlatos
Vicente Anuda
Zé Gerdr-do
Total Ceará: 14
Piauí (Pf)
Antonio José Medeiros
Ciro Nogueira
Júlio Cesar
Marcelo Castro
Nazareno Fontc1es
Paes Landim
Total Piauí: 6
Rio Grande do Norte (RN)

Fábio Faria

Felipe Maia
João Maia
Total Rio Grande do Norte: 3
Paraíba (PB)
Armando Abílio
DalTÚão Feliciano
Efraim Filho
Luiz Couto

Manoel Junior

F ernando FeITo
Inoccncio ()liveÍra
José Múcio Monteiro
Paulo Rubem Santiago

Marcondes Gadelha

Vital do Rêgo Filho
Wilson Santiago
Total Paraíba: 8
Penu\mbuco -(PE)

Ana A.rraes

; ; ;:na
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Sim
Sim
Sim
Obstrução

PmdbPtPpPrPtbPsc..
PrndbPtPpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPrPtbPsc._
PmdbPtPpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPrPtbPsc. _
PmdbPtPpPrPtbPsc_ .
PmdbPtPpPrPtbPsc ..

Sim
Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnlPanPhObstruçâo
s

Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPh

Ob
_

s ~ruç~

Sim
Sim
Sim

PsbPdtPcdobPm.n.PanPh
N

_
aos

Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc._ Sim

Sinl
Obstrução
Sim
Sim
Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPh
Ob

_
s stn.lçao

PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc..

PmdbPt.PpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPrPtbPsc..

Sim
Sim
Sim
SiJTl
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPh
Ab

_
s stençao

PrndbPtPpPrPtbPsc ..

PrndbPtPpPrPtbPsc..

Sim
Sim

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sinl
Sim

PsbPdtPcdobPnmPanPh
Ob

_
s struçao

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Süu
PrndbPtPpPrPtbPsc.. SiIT'l

PT
PMOB
PPS

pedoB

PFL

POT

PSDB
PSC
PT
PTB
PFL
PFL

PSB

PP
PMDB
PFL

PMN

PFL
PR

PFL
P.I\1.DB
PT
PSOB
PP
PFL
PFL
PFL
PT
PFL
PSDB

PSB

PFL
PFL
PT
PFL

PMN

PT
PT

PR
PPS
PMDB
PV

Pedro Eugê io
Raul Henry ,

Raul JUD§a.nn
Renildo Ca 1eiros

Roberto M galhàes

W olney Qu ~roz

Total per~~buco: 18
Alagoas ( )
Benedito d Lira
Carlos Albd+o Canuto

Cristiano j,theu.••

Francisco 4norio

Gerônimo 1Adefal

M.aUriCio~•.• 'intella Lessa
Total A1ag ~Ias: 6
Sergipe (S
Albano F co

. I

Eduardo A~I oom
Iran Barbo~J
J ackson BalH-eto
José Carlo~ Machado

, I

Mendonça, irado
I,

Valadares Ilho
I I
, I

Total Ser pe: 7
Bahia (DA !

Antonio C '10s Magalhães Neto
Colbert Ma' ins
Guilherme j enezes
João Alnlel
João Leão
Jorge Kho I I
José CarloJ t'leluia
José Rocha
Joseph Ba deira
lus:mari 01 .Jreira
Jutahy Juni' 'r

Lídice da ~ta
Luiz Carre~rja
Paulo Mag Ihães
Sérgio Ba I das Carneiro
Tonha Ma álhães

Uldurico p: ~to
, ,

Walter Pín eiro
Zezéu Rib iro

, ,

Total Rahi ': 19
Minas Gc ;~s (MG)
Aelton Freitas
Alexandre: 'ilveira
Ao tónio A fu-ade
Antônio R : Iherto
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PmdhPtPpPrPtbPsc.. Sim
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPhObstrução
s

Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhOb t -s ruçao
s
PtndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhOb t -s ruçao
s

Aracely de Paula
Bilac Pinto
Carlos Melles
Carlos W illian
Ciro Pedrosa
Ednlar M oreira
Eduardo Barbosa
EJisITlar Prado
Fábio Ranlalho
Fernando Diniz
George Hilton
Gilmar Machado
Humberto Souto
JaiIne Martins
Jairo Ataide
João Binar
João Magalhães
Iosé Fenlando Aparecido de Oliv
Juvenil Alves
Leonardo M ootei ro
Lincoln Portela
Luiz Fernando Faria
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Montes
Maria do Carnlo Laca
Mauro Lopes
Miguel Corrêa Jr.
Narcio Rodrigues
Odair Cunha
Paulo Abi-Ackel
Paulo Piau
Reginaldo Lopes
Sarai va Felipe
Virgílio GuiIllarães
Vitor Penído
Total Minas Gerais: 39
Espírito Santo (ES)
CaITlilo Cola
lriny Lopes

Jurandy Loureiro

Luiz Paulo VeHozo Lucas

Manato

Neucirnar Fraga

Sueli Vidigal

Total Espírito Santo: 7
Rio de Janeiro (RJ)
Alexandre Santos
Andreia Zito
Ayrton Xerez
Bernardo A ri ston
Carlos Sanlana
Chico Alencar
Cida Diogo

PR
PR
PFL
PTC
PV
PFL
PSDB
PT
PV
PMDB
PP
PT
PPS
PR
PFL
PFL
PMDB
PV
PT
PT
PR
pp
pp
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PT
PSDB
PPS
PT
PMDB
PT
PFL

PMDB
PT

PAN

PSDB

PDT

PR

PDT

PMDB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PSOL
PT

PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPrPtbPsc..

PrndbPtPpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc..

PrndbPtPpPrP tbPsc..

PrndbPtPpPrPtbPsc..

PrndbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc..
PrndbPtPpPrPtbPsc ..

PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PrndbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc ..

PtndbPtPpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc..
PrndbPtPpPrPtbPsc..

Prndbl~tPpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPrPtbPsc..
PrndbPtPpPrPtbPsc..

PrndbPtPpPrPtbPsc..

Sim
Sim
Sim
Abstenção
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Obstrução
Sim
Sim
Não
Sim
Sim.
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SiITl
Sim
Sim.
Abstenção
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

____......, .... ...__• __...II:lIIl\I .. .....-------- -,jiil@i4lliiip,••IU _
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PmdbPtPpPrPtbPsc..

PrndbPtPpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc..

PmdbPtPpPTPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc ..

PrndbPtPpPrPtbPsc ..
PrndbPtPpPrPtbPsc, .
PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc..

Obstrução
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Obstruçâo
Sim
Sim
Sirn
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPh
Ob

_
struçao

s
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc, ,
PmdbPtPpPrPtbPsc. ,

PmdbPtPpPrPtbJPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc.,
PrndbPtPpPrPtbPsc. '
PmdbPtPpPrPtbPsc..

PrndbPtPpPrPtbPsc., Obstrução
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPlllnPanPh

Ob
_

s stnlçao

Sim
Sim
Sim

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim

Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPh
Ob

_
s struçao

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

Sim
Sim
Art. 17
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SiITl
Não
Sim
Obstrução
Obstrução

PsbPdtPcdobPmnPanPh
Ob

_
struçaos

PSC
PR
PMDB
PT

PSB

PV
PMDB
PMDB
PSC
PP
PPS
PRB
PMDB
PT
PMDB
PPS

PDT

PR
PSDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PFL
PR
PTdoB

PSB

PP
PMDB
PSDB
PSDB
PT
PTB
PPS
psnB
PFL
PSOB
PT
PP
PTC
PT
PV
PV

PSB

PSDB
psnB
PSDB
PMDB
PTB
PFL

Deley
Dr. Adils n Soares
Edson Ez (juiel
Edson Sa ; tos

Eduardo 'opes
I

F clTlando Gabeira
Fernando Lopes
Geraldo llidim
Hugo Le~ ,
Jair Bois ,rlaro
Leandro ,Ãmpaio
Léo Viva# I
Leonardo, Picciani
Luiz Sér~d)
Marcelo ~ 'giba
Marina Jggessi

M
" .1:.
lro Tel: eIra

Neilton "~Llim
Otavio L1ilte
Pastor Mânoel Ferreira
Rodrigo !jUaia
Silvio Lo~les
Solange Almeida
Solange Ârnaral

t~:~iUS~"larvalho
Total Ri. Ide .Janeiro: 33
São Paul ,(SP)

Abelardo,l famarinha

Aline Cortêa
Antonio ~ulhões
Antonio <tiarIos Mendes Thame
Antonio <Clarlos Pannunzio
Arlindo &hinaglia
Arnaldo Fba de Sá
Arnaldo JÁrdim
Arnaldo Madei ra
Bispo G~ irenuta
Carlos S~J/npaio
Carlos Zãtattini

~~~~~~~~:&~::::~s
Devanir 'beiro
Dr. Nechr
Dr. Talm"}

DT. Ubiai
I

Edson A' arecído
Emanuel l ,

Fernand' Chucre
Francisc: IRossi
Frank A liliar
Guilhe 'e Campos
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Sim

Sim

PmdbPtPpPrPtbPsc. _
PmdbPtPpPrPt:bPsc..
PrndbPtPpPrPtbPsc..

Não
PmdbPtPpPrPtbPsc.. SiOl
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPh

Ob
_

s struçao

PrndbPt.PpPrPthPsc.. Sim
Sim.
Sim
Sim
Sim
Sim
ObstIução

PsbPdtPcdobPnmPanPh
Ob

_
s struçao

Obstrução
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PtndbPtPpPrPtbPsc.. Sirn
PsbPdtPcdobPrrLnPanPh

Ob
_

s struçao

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sirn

SíJn
ObstTução
Sim
Sim.
Sim
Sínl.
Sinl
Sirrt
Sirn
Sim.
Sim

PrndbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc ..

PmdbPtPpPrPtbPsc..
PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PmdbPtPpPrPtbPsc ..
PrndbPtPpPrPtbPsc ..

PrndbPtPpPrPtbPsc..

PrndbPtPpPrPtbPsc._
PrrtdbPtPpPrPtbPsc ..

Sim
Sim
Sim.
Sin'l
Sinl

PsbPdt.PcdobPm.nPanPh
Ob

-
struçao

s
Pm.dbPtPpPrPtbPsc ..

SiITl
SÍln
Sim
Sirn
Não

PsbPdtPcdobPmnPanPhOb -struçao
s
PnldbPtPpPrPtbPsc.. Sim

PSB

PR

PT
P1'v1DB
llV
pp

PSDB

PSDB

PSOL
PT
PT

PD~'

PT
PFL
PSDB
PT
PT
J~T

PV

PSB

PV
fOR
PTB
PT

PDT

PT
PTB
PSDB
PV
PFL
PSUB
PT
pp
PR
PSDB
PT
PFL
PSDB

PFL
PPS
PR
PT
PFL

PSB

PMDB

Marcelo Ortiz
Milton Monti
Nelson MarquezeHi
Paulo Teixeira

Ivan Valente
Janete Rocha Pietá
Jilnlar Tatto

João Dado

Reinaldo Nogueira

Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Ricardo Tripoli
Roberto Santiago
Sil vinho Peccioli
Sil vio Torres
Vaccarezza
Vadão Gomes
ValdelTlar Costa Neto
Vandedei Macris
Vicentinho
Walter Ihoshi
Williarn W 00

Total São Paulo: 54
Mato Grosso (MT)
Carlos Abicalil
Carlos Bezerrd
Eliene Lima
Pedro Henry
Thelrna de Oliveira

João Paulo Cunha
Jorginho Maluly
José Aníbal
José Eduardo Cardozo
José Genoíno
José Mentor
José Paulo Tóffano

Luiza Erundina

Vaitenir Luiz Pereira

Wdlington Fagunde"
Total 1\1.ato Gros!>o: 7
Distrito Federal (l")F)
Alberto Fraga
Augus~oCarvalho
Jo1"ran Frejat
Mag~~a

H..üdovalhu

Rodrigo Rollemberg

Tadeu Fílippelli
Total Distrito Federal; 7
Goiás (GO)
Carlos Alberto Leréia

--._-_.---------------------------------



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 16 04961

PMDB PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PSDB Sim
PTB PrndbPtPpPrPtbPsc .. Sim
PMOB PmdbPtPpPrPtbPsc .. Sim
PSDB Sim
PMDB PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PMDB PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PT PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PSDB Sim
PP PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PFL Sim
PP PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PTB PrndbPtPpPrPtbPsc .. Sím

PT PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
pp PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

POT PsbPdtPcdobF'mnPanPh
Ob

_
_ s~~o

:->

PT PmdbPU>pPrPtbPsc .. Sim
PMDB PmdbPtPpPrPtbPsc. _ Sim
PSDB Sim

PFL SilTl
PSDB Sim
PFL Sinl
PTB PrndbPtPpPrPtbPsc .. Sim
PSDB Sim
PT PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PT PmdbPtPpP.-PtbPsc.. Sim

PDT PsbPdtPcdobPmnPan.Ph
S

·
1ms

PPS Sim
PR PmdbPtPpPrPtbPsc .. Sim
PP PmdbPtPpPrPtbPsc .. Sim
PT PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PFL Sim
PR PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PSOB Sim
PSDB Sim
PFL Sim
PMDB PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PMDB PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PP Pmdb~pPrPtbPsc.. Sim
PMDB PmdbPtPpPrPtbPsc .. Sim
PMDB PlTldbPtPpPrPtbPsc.. Sim
pp PrndbPtPpPrPtbPsc .. Sim

PAN PsbPdtPcdobPmnPanPh
Ob

_
s struçao

Íris de A
João Ca
Jovair A
Leandro:
Leonard' Vilela
Luiz Bit ncourt
Pedro C ' ~ves
Pedro ~ ison
Professo Raquel Teixeira
Roberto i alestra
Ronaldol Caiado
Sandes j' nior

,

Tatico I

Total G iãs: 14
Mato G1·bslílO do Sul (MS)
Antônio I<Carlos Biffi
Antonio ,<i:'ruz

Dagobe i o
Vander . pubet
Walde r Moka
WaJdir I fves
Total ato Grosso do Sul: 6
Paraná PR)
Abelard I Lupion
Affonso (Camargo
Alceni uerra
Alex Ca lziani
AIfredo' :aefer
Andre "1~rgas
Angelo lanhoni

iBarbosallNeto

Cezar Sil -lrestri
Chico d, rincesa
Diteeu S erafico
Dr. Rosi! ha

Eduardo
l
' 15.ciarra

Giacobo
Gustavo: ruet
Luiz Ca' Ibs Hauly
Luiz Ca Ibs Setim
Max Ro nmann
Moacir' icheletto
Nelson ~ eurer
QSlTlar S rraglio
Reinhol: Stephanes
Ricardo I alTOS

Takaya I a
Total P raná: 24
Santa C ' 'tarina (Se)
AngeIa 'tnín
Celso M ldaner
Décio Llrha
Edinho ,bz

I
,

I

I

I

i I

pp

PMDB
PT
PMDB

PrndbPtPpPrPtbPsc ..
PntdbPtPpPrPtbPsc..
PrndbPtPpPrPtbPsc..
PrndbPtPpPrPtbPsc..

Sim
Sirn
S:im
Sim
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Fernando Coruja
João Matos
Mauro Mariani
Paulo Bornhausen
Vignatti
Zonta
Total Santa Catarina: 10
Rio Grande do Sul (RS)
Adão Pretto
Afonso HarrlITl

Beta Albuquerque

Claudio Diaz

Dr. Basegio

Gennano Bonow
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luciana Genro
Luis Carlos Heinzc
Luiz Carlos Busato

Manuela DÁvila

Marco Maia
Maria do Rosário
Onyx Lorenzoní
Paulo Pimenta
Paulo Roberto
Pcpe Vargas

Pompeo de Manos

Professor Ruy l'auletti
Renato Molling
Sérgio Moraes

Vieira da Cunha

Vilson Covatti
Total Rio Grande do Sul: 24

PPS
PMDB
PMDB
PFL
PT
pp

PT
pp

PSB

PSDB

PDT

PFL
PT
PSDB
PSOL
PP
PTB

PCdoB

PT
PT
PFL
PT
PTB
PT

PDT

PSDB
pp
PTB

POT

pp

Sim
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim

Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc... Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPh

Ob
_

s struçao

Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPh

Ob
-

s struçao

Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sím

Sim
Não

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPh

Ob
_

s struçao

PrndbPtPpPIPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

Sim
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc... Sim
PrndbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PsbPdtPcdobPmnFanPh

Ob
-

s st~~o

Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim
PmdbPtPpPrPtbPsc.. SiTI1
PsbPdtPcdobPmnPanPh

Ob
-

s struçao

PmdbPtPpPrPtbPsc.. Sim

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI W 84-A, DE 2007

Altera a Lei n° 9.096, de 19 de setembro
de 1995, para estabelecimento do critério
de distribuição do Fundo Partidário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995,

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 41-A:

"Art. 41-A. 5% (cinco por cento) do total
do Fundo Partidário serão destacados para
entrega, em partes iguais, a todos os parti
dos que tenham seus estatutos registrados
no Tribunal Superior Eleitoral e 95% (noventa

e cinco por cento) do total do Fundo Partidá
rio serão distribuídos a eles na proporção dos
votos obtidos na última eleição geral para a
Câmara dos Deputados."

Art. 2° Revogam-se o inciso V do art. 56 e o in
ciso \I do art. 57, ambos da Lei nO 9.096, de 19 de se
tembro de 1995.

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

Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2007.
- José Carlos Aleluia - Relator

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.

-"---"'·-""~"' I , " __""",."",~_,,, ,---__...@_Mi""'iQ4&l$..'__.....A ~·



Carlos Brandão PSOB
Davi Alves Silva POT PSB POT PCdoB PMN PAN
PHS
Nice Lobão PFL
Pedro Novais PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Professor Setimo PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Ribamar Alves PSB PSB POT PCdoB PMN PAN
PHS
Roberto Rocha PSOB
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 8

Fevereiro de 2007 J. DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

VI - ,~CERRAMENTO
I,

O SR. PRESlqE:NTE (Inocêncio Oliveira) - Nada
mais havendo a tratl=lr, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESI.[j~NTE Jlnocêncio Oliveira) - COM
PARECEM MAIS ASESSAO OS SRS.:

IRORAIMA

Luciano Castro PR RMOB PT PP PR PTB PSC
Maria Helena PSB SB POT PCdoB PMN PAN PHS
Neudo Campos PPII MOB PT PP PR PTB PSC
Urzeni Rocha psolB
Total de Roraima: :

Sexta-feira 16 04963

MARANHÃO

AMAPÁ

Oalva Figueiredo PII PMOB PT PP PR PTB PSC
Davi Alcolumbre P~I!..

Evandro Milhomerl [PCdOB PSB POT PCdoB PMN

PAN PHS ~
Fátima Pelaes PM. BPMOB PT PP PR PTB PSC
Jurandil Juarez P ·OB PMOB PT PP PR PTB PSC

Total de Amapá: 5

t
I PARÁ

Gerson Peres PP .' M

b
' OB PT PP PR PTB PSC

Nilson Pinto PSOB
Zenaldo Coutinho P OB
Zequinha Marinho .'rIMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Total de Pará: 4 I

IAMAZONAS

Átila Lins PMOB pMOB PT PP PR PTB PSC
Marcelo Serafim P~~ PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Rebecca Garcia P~I PMOB PT PP PR PTB PSC
Sabino Castelo Banco PTB PMOB PT PP PR PTB
PSC ·1

Total de Amazon+~:4

II RONDÔNIA

Eduardo Valverde9T PMOB PT PP PR PTB PSC
Mauro Nazif PSB 5B POT PCdoB PMN PAN PHS
Natan Oonadon P OB PMOB PT PP PR PTB PSC
Total de Rondôni I: 3

I

ACRE

IIderlei Cordeiro R S
Nilson Mourão PT ~MOB PT PP PR PTB PSC
Perpétua Almeida: CdoB PSS POT PCdoS PMN PAN
PHS I
Total de Acre: 3 I

1.TOCANTINS

Lázaro Botelho P IPMOS PT PP PR PTS PSC
Total de Tocanti J: 1

II
II

CEARÁ

Aníbal Gomes PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Ariosto Holanda PSB PSB por PCdoB PMN PAN
PHS
Arnon Bezerra PTB PMOB PT PP PR prB PSC
Chico Lopes pedoB PSB por PCdoB PMN PAN
PHS
Ciro Gomes PSB PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Eunício Oliveira PMOB PMOB PT PP PIR PTB PSC
Raimundo Gomes de Matos PSOB
Vicente Arruda PSOB
ZéGeffi~oPMOBPMOBPTPPPRPTBPSC

Total de Ceará: 9

PIAuí

Ciro Nogueira PP PMOB PT PP PR PTS PSC
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMOB PMOB pr PP PR prB PSC
Osmar Júnior PCdoB PSB por PedoB PMN PAN PHS
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PSB por PCdoS PMN PAN PHS
Felipe Maia PFL
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Damião Feliciano PR PMOB PT PP PR prB PSC
Efraim Filho PFL
Manoel Junior PSB PSB por PCdoB PMN PAN PHS
Marcondes Gadelha PSB PSB POT PCdoB PMN PAN
PHS
Wilson Santiago PMDB PMOB pr PP PR prB PSC
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTS PMOB PT PP PR prB PSC
Bruno Araújo PSOS
Edgar Moury PMOB PMOB PT PP PR prs PSC
Eduardo da Fonte PP PMDS pr PP PR PTB PSC
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José Múcio Monteiro PTB PMDB PT PP PR PTB PSC
Marcos Antonio PAN PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Raul Henry F'MDB PMDS PT PP PR PTS PSC
Raul Jungmann ;:>PS
Renildo Calheiros PCdoB PSS POT PCdoB PMN PAN
PHS
Roberto Magalhães PFL
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Cristiano Matheus PFL
Francisco Tenorio PMN PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Maurício Ouintella Lessa PR PMDB PT PP PR PTB
PSC
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PMDB PT PP PR PTB PSC
Jackson Barreto PTS PMOS PT PP PR PTE. PSC
Mendonça Prado PFL
Valadares Fi!ho PSB PSS POT PCdoB PMN PAN
PHS
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Daniel Almeida pedoB PSB PoT PCdoB PMN PAN
PHS
Fernando de Fabinno PFL
Guilherme Menezes PT PMDS PT PP PR PTS PSC
Jo5.o Leão PP PMD8 PT PP PR PT8 PSC
José Carlos Ale:uia PFL
Jusmari Oliveira PFL
Lídice da Mata PS3 PSB POT PCdoB PMN PAN
PHS
Paulo Magalhães PFL
2everiano Alves POT PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Uldurico Pinto PMN PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Veloso PMDB PMDB PT PP PR PTB PSC
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Aracery de Paula PR PMOS PT PP PR PTB PSC
Carlos Willian PTC PM08 PT PP PR PTB PSC
Fábio Ramalho PV
Fernando Oiniz PMOB PMOS PT PP PR PTB PSC
Jaime Martins PR PM08 PT PP PR PTB PSC
Jô Moraes PCdoB PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
João Magalhães PMOS PM08 PT PP PR PTB PSC
José Fernando Aparecido de Oliv PV
Juvenil Alves PT PMOS PT PP PR PTB PSC
Leonardo Ouintão PM08 PM08 PT PP PR PTB PSC
MaL:ro Lopes PMDB PMOB PT PP PR PTB PSC
Narcio Rodrigues PSOB
Paulo Abi-Acke! PSOB
Paulo Piau PPS

Saraiva Felipe PM08 PMOB PT PP PR PTB PSC
Virgílio Guimarães PT PMOB PT PP PR PTS PSC
Vitor Penido FrL
Total de Minas Gerais: 17

EspíRITO SANTO

Camilo Cola PMOB PMOB PT PP PR PTS PSC
Jurandy Loureiro PAN PSB POT pedoS PMN PAN
PHS
Leio Coimbra PMOB PMOB PT PP PR PT8 PSC
Neucimar Fraga PR PM08 PT PP PR PTB PSC
Rita Camata PMOB PMOB PT Pi=> PR PTS PSC
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMOB PMDB PT PP PR PTB PSC
Andreia Zito PSOB
Ayrton Xerez PFL
Bernardo Ariston PM08 PMOB PT PP PR PTB PSC
Oeley PSC PMOB PT PP PR PTB PSC
Edmílson Valentim PCdoB PS8 POT PCdoB PMN
PAN PHS
Edson Ezequiel PMOB PMOB PT PP PR PT8 PSC
Hugo Leal PSC PMOB PT PP PR PTB PSC
Indio da Costa PFL
Leandro Sampaio PPS
Leonardo Picciani PMoB PMOB PT PP PR PTB PSC
Miro Teixeira POT PSB POT PCdo8 PMN PAN PHS
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia PFL
Rogerio Lisboa PFL
Solange Almeida PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Vinicius Carvalho PTdoS PMOB PT PP PR PT8 PSC
Total de Rio de Janeiro: 17 ..

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PSB POT PCdoB PMN
PAN PHS
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Arlindo Chinaglia PT PMOB PT PP PR PTS PSC
Arnaldo Faria de Sá PTB PMDB PT PP PR PTB PSC
Carlos Sampaio PSOB
Celso Russomanno PP PMOB PT PP PR PTB PSC
Oevanir Ribeiro PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Or. Nechar PV
Ouarte Nogueira PSOB
Fernando Chucre PSOS
Ivan Valente PSOL
João Paulo Cunha PT PM08 PT PP PR PTS PSC
Jorge Tadeu Mudalen PFL
José Aníbal PSOB
José Mentor PT PMOS PT PP PR PTB PSC
Marcelo Ortiz PV
Michel Temer PMoB PMOB PT PP PR PTB PSC
Milton Monti PR PMOB PT PP PR PTS PSC
Nelson Marquezelli PTS PMOB PT PP PR PTB PSC

,

_.__. .... ...._; • -...:-.__-•• M....... _
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I

Reinaldo Nogueira I OT PS8 POT PCdo8 PMN PAN
PHS
Ricardo Izar PTS p' 08 PT PP PR PT8 PSC
Ricardo Tripoli psd
Roberto Santiago :V
Silvio Torres PSOB! :
Vaccarezza PT PM :8 PT PP PR PTB PSC
Vadao Gomes PP i ~08 PT PP PR PTS PSC
Vanderlei Macris P DS
Total de São Paul, ~ 27

I ATO GROSSO
I I

Carlos Abicalil PT ' MOS PT PP PR PTS psc
I I

Carlos Sezerra PM S PMOS PT PP PR PTS PSC
Pedro Henry PP p' los PT PP PR PTB PSC
Wellington Fagund' s PR PMOB PT PP PR PT8 PSC
Total de Mato Gr~ -Iso: 4

DI tRITO FEDERAL
I I

Augusto Carvalho, !PS
Rodrigo Rollembe~ PSS PS8 POT PCdoB PMN PAN
PHS ' I

Total de Distrito 'Jderal: 2
I

I GOIÁS

Carlos Alberto Ler' la PSOB
íris de Araújo PMDB PMOB PT PP PR PTB PSC
João Campos PSOB
Jovair Arantes PTm IpMOB PT PP PR PTB PSC
Leandro Vilela PM!lJ8 PMOB PT PP PR PTS PSC
Pedro Wilson PT ~~OS PT PP PR PTS PSC

Sandes Júnior PP~:P,"MD8 PT PP PR PTS PSC
Tatico PTB PMOB! PT PP PR PTB PSC
Total de Goiás: 8, •, I

I

MAl] I GROSSO DO SUL

Waldemir Moka P~••' ,,:08 PM08 PT PP PR PTS PSC
Total de Mato Gr sso do Sul: 1

, '

i PARANÁ
• I I

Alceni Guerra PF I I

Alex Canziani PTe IPMOS PT PP PR PTB PSC
Alfredo Kaefer PS' 'B
Cezar Silvestri P~ I

Giacobo PR PMO IPT PP PR PTB PSC
Gustavo Fruet PS B
Hermes Parcianenl IpMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Luiz Carlos Hauly ~SOB
Max Rosenmann M08 PMD8 PT PP PR PT8 PSC
Odílio 8albinotti ,08 PM08 PT PP PR PTS PSC
Osmar Serraglio i M08 PMD8 PT PP PR PT8 psc
Reinhold Stephan si PMOB PMOS PT PP PR PT8 PSC
Ricardo 8arros P, ;IPM08 PT PP PR PT8 PSC
Rocha Loures PM08 PMDB PT PP PR PTS PSC

, I

I

I

: I

: I

Takayama PAN PS8 POT PCdoB PMN PAN PHS
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT PMOB PT PP PR PTB PSC
Décio Lima PT PMOB PT PP PR PTB PSC
João Matos PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Mauro Mariani PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Paulo Bornhausen PFL
Zonta PP PMOB PT PP PR PTB PSC
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Beto Abuquerque PSB PS8 POT PCdoB PMN PAN PHS
Luciana Genro PSOL
Luiz Carlos 8usato PTB PMOS PT PP PR PTB PSC
Onyx Lorenzoni PFL
Pompeo de Mattos POT PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Sérgio Moraes PT8 PMOB PT PP PR PT8 PSC
Vilson Covatti PP PM08 PT PP PR PTB PSC
Total de Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OS SRS.:

RORAIMA

Mareio Junqueira PFL
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PSB POT PCdoB PMN PAN
PHS
Total de Amapá: 1

PARÁ

Elcione Barbalho PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Jader Barbalho PMOB PMOB PT PP PR PTB PSC
Total de Pará: 2

TOCANTINS

Vicentinho Alves PR PMD8 PT PP PR PTB PSC
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Manoel Salviano PSOB
Total de Ceará: 1

PIAuí

Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 1



04966 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB PT PP PR
PTB PSC
Nélio Dias PP PMOB PT PP PR PTS PSC
Rogério Marinho PSB PSB PDT PCdoB PMN PAN
PHS
Sandra Rosado PSB PSB POT pedoB PMN PAN PHS
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Ronaldo Cunha Lima PSOB
Wellington Roberto PR PMOB PT PP PR PTS PSC
Wilson Braga PMOB PMOB PT PP PR PTS PSC
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Gonzaga Patriota PSB PSB PDT PCdoB PMN PAN PHS
José Mendonça Bezerra PFL
Maurício Rands PT PMD8 PT PP PR PTS PSC
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDS PMOB PT PP PR PTB PSC
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Jerônimo Reis PFL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Edson Duarte PV
Geddel Vieira Lima PMDB PMOB PT PP PR PTS PSC
João Carlos Bacelar PR PMDB PT PP PR PTS PSC
Luiz Bassuma PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Marcelo Guimarães Filho PMDB PMDB PT PP PR PTB
PSC
Marcos Medrado POT PSB POT PCdoB PMN PAN PHS
Mário Negromonte PP PMDB PT PP PR PTS PSC
Maurício Trindade PR PMDS PT PP PR PT8 PSC
Roberto Britto PP PMDB PT PP PR PTB PSC
Sérgio Brito POT PSB PDT pedoB PMN PAN PHS
Total de Bahia: 10

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Geraldo Thadeu PPS
José Santana de Vasconcellos PR PMDS PT PP PR
PTB PSC
Júlio Delgado PSB PSB PDT PCdoB PMN PAN PHS
Lael Varella PFL
Miguel Martini PHS PSB PDT PCdoB PMN PAN PHS
Total de Minas Gerais: 6

EspíRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB PMOB PT PP PR PTS PSC
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PSB PDr PCdoS PMN PAN
PHS
Eduardo Cunha PMDB PMDB PT PP PR PTB PSC
Filipe Pereira PSC PMDB PT PP PR PTB PSC
Sandro Matos PR PMDB PT PP PR PTB PSC
Simão Sessim PP PMDB PT PP PR PTB PSC
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB PDr PCdoB PMN PAN
PHS
Antonio Palocci PT PMDB PT PP PR PTB PSC
Beto Mansur PP PMOB PT PP PR PTS PSC
Cláudio Magrão PPS
Enéas PR PMOB PT PP PR PTB PSC
Lobbe Neto PSOS
Regis de Oliveira PSC PMDB PT PP PR PTB PSC
Total de São Paulo: 7

MATO GROSSO

Homero Pereira PR PMDB PT PP PR PTB PSC
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Sandro Mabel PR PMDB PT PP PR PTS PSC
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PMD8 PT PP PR PT8 PSC
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Airton Roveda PPS
Ratinho Junior PSC PMDB PT PP PR PT8 PSC
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMOB PMDB PT PP PR PTB PSC
Eliseu Padilha PMDB PMDB PT PP PR PTB PSC
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMOB PT PP PR PTB
PSC
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer
ro a sessão, convocando outra, para hoje, quinta-feira,
dia 15, às 14h. com a seguinte Ordem do Dia:
Debates e Trabalho de Comissões.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 59
minutos.)

.....4 $ .tA< UhM
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Ata a 138 Sessão, em 15 de fevereiro de 2007
Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente.

Pedro Fernandes, 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

TU RA DA SESSÃO

o SR. PRESI lENTE (Inocêncio Oliveira) - Ha
vendo número regi 'ental, declaro aberta a sessão.

I
Sob a proteç .~ de Deus e em nome do povo

brasileiro iniCiamos~tossos trabalhos.

11 - ~ITURA DA ATA
O SR. PRESI lENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica

dispensada a leitur Ida ata da sessão anterior.
O SR. PRESI lENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se à leitura do rediente.

11I EXPEDIENTE

(Não há expe iente a ser lido)
O SR. PRESI ENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

IV - PE UENO EXPEDIENTE

Concedo a ~rlavra ao Sr. Deputado Edinho
Bez. '

, I

O SR. EDIN .0 BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem re-
visão do orador.) ..l tr. Presidente, meus colegas Par
lamentares, venhd f lar, obviamente, sobre a boa co
lheita do milho no' ste de Santa Catarina e também
no restante do no •do Estado.

A previsão d' boa safra realmente confirmou-se.
Apesar de reduzid, ilem 10% a área plantada, a expec
tativa da EPAGRI . de que haja aumento de 26% na
produção devido bom clima. Será a melhor safra
dos últimos tem ,~, graças ao apoio da EPAGRI e,
principalmente, a, s agricultores de Santa Catarina,
que têm se empe :~?do na produção agrícola.

O rendiment,' .e.e alguns agricultores chega a ser
mais do que o do ro da produção do ano passado,
haja vista a forte ' ~tiagem que castigou as lavouras.
Agora, graças às d rdições meteorológicas favoráveis
durante os últimosl meses, as lavouras catarinenses de
milho obtiveram ai rhelhor produção dos últimos anos,
com a safra aum~ lando mais de 25% na temporada
e trazendo saldo 'tSitivo para o comércio, por conta
de mais circulaçã ' ,e dinheiro. Além da boa colheita, o
preço do milho es' ano superou o preço do ano pas
sado. Os agricultor és e prestadores de serviços espe
ram cobrir as dívid Is que restaram de anos anteriores.
E vale lembrar qu los agricultores vivem com dívidas

atrasadas, e, portanto, o resultado dessa colheita vai
amenizar a situação daqueles que plantam milho. Es
peramos que a boa safra de milho beneficie toda a
economia catarinense, reduzindo o déficit do produto
no Estado. Afinal, o milho é a base de alimentação de
bovinos, suínos e aves. e vai ajudar os produtores a
se reestruturarem e restabelecerem o ânimo.

Santa Catarina, como todos sabem, é um grande
produtor na área de alimentos. Estamos contentes.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que dê ampla di
vulgação a este pronunciamento.

O SR. AFONSO HAMM (Bloco/PP-RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para anunciar que es
tamos reestruturando a Frente Parlamentar em De
fesa da Fruticultura Brasileira, lançada no dia 16 de
fevereiro de 2006, momento em que fui titulado como
presidente. Solicitamos o apoio dos Deputados para
que se integrem à Frente Parlamentar, assinando o
Termo de Adesão que está sendo encaminhado a to
dos gabinetes.

A instalação da frente parlamentar teve como
objetivo buscar as melhores alternativas e respaldos
do Congresso Nacional para este importante segmen
to do agronegócio. A Frente Parlamentar da Fruticul
tura foi um pleito que colocamos em prática quando
estivemos durante 5 meses em 2006, na Câmara dos
Deputados. Esta foi uma reivindicação dos fruticultores
e de órgãos representativos como o Instituto Brasileiro
de Frutas - IBRAF, a Câmara Setorial da Fruticultura,
instituições de pesquisa, associações dos fruticultores,
entre outras entidades.

Agora, a intenção de reestruturá-Ia tem o propósi
to de fomentar seu crescimento na produção, exporta
ção, geração de renda e emprego, considerando que a
fruticultura tem apresentado uma evolução continuada
no atendimento ao grande mercado interno e na otimi
zação do acesso ao mercado internacional.

A fruticultura é uma das principais atividades
geradoras de emprego no meio rural, e por isso tem
um grande impacto social, além do econômico. Diante
desta realidade, consideramos que o setor tenha total
apoio dos Parlamentares para o fortaleGimento de seu
desenvolvimento. Inc€'ntivar a fruticultura. é dar relevân
cia aos programas de fixação do homem no meio rural
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com condições de geração de renda, de melhoria da
qualidade de vida e de diversificar a produção.

A produção de frutas no Brasil é, em média,
de 40 milhões de toneladas, o que o classifica como
terceiro produtor mundial. Essa produção ocupa 2
milhões de hectares no País, gerando urna colheita
de 38 milhões de toneladas. É urna das atividades
agropecuárias que mais emprega, envolvendo cerca
de 5 milhões de pessoas. Além disso, demanda mão
de-obra intensiva e qualificada e gera oportunidades
de ocupação de 2 a 5 trabalhadores, na cadeia pro
dutiva por hectare cultivado. A receita anual bruta do
segmento é de aproximadamente de R$15 bilhões. A
fruticultura proporciona uma margem de lucro de 20%
a 40% do rendimento bruto obtido. Nos últimos 5 anos
vem sendo registrado um crescimento das exportações
com o incremento de 27% em frutas frescas, 23% em
castanhas e nozes, 18% em polpas e 13% em sucos,
com exceção da laranja.

Com esses números, estamos convictos de que
a cadeia produtiva da fruticultura brasileira passou a
ter grande importância a partir do momento em que
a economia se abriu para o setor da exportação, fato
que nos leva a um acompanhamento mais próximo da
atividade frutas. Isto também obriga o setor público a
interagir com o setor privado visando à implementa
ção de uma política nacional do desenvolvimento da
fruticultura.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS ALBERTO CANUTO (Bloco/

PMDB-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 19 de janeiro
de 2007, o Vice-Prefeito da cidade de Pilar, Gilberto
Pereira Alves, o "Beto Campanha", meu correligionário
de particio, o PMDB, foi morto com 10 tiros de pistola
calibre 380, na principal avenida de acesso à cidade de
Maceió. Segundo informações publicadas na Gazeta
de Alagoas, edição de 7 de fevereiro de 2007, esse
crime bárbaro foi objeto de investigações por parte de
uma divisão especializada da polícia, o núcleo de inte
ligência da ul1idade denominado Tigre. O resultado da
apuração desenvolvida por esse núcleo de inteligência
aponta que a morte cie "Beta Campanha" ocorreu em
razão de fatos ligados a recursos públicos estimados
em 3 milhões de reais,parie dos royallíes repassados
para o Município de Pilar pela PETROBRAS.

Ainda de acordo com essa reportagem, as inves
tigações da unidade Tigre apontariam para o envolvi
mento do ex-secretário municipal de infra-estrutura
do Município de Pilar, Geraldo Carvalho, e do policial
civil Alfredo Pontes. Além desses também teriam par
ticipado do crime mais 4 pessoas, entre elas um po
liciai militar.

Se os procedimentos policiais tivessem continu
ado dentro da normalidade operacional que se espera
de um órgão responsável pela apuração das infrações
penais e pela proteção à integridade física das pessoas,
eu estaria neste plenário elogiando o esclarecimento
desse crime revoltante. Infelizmente, como parece ser
rotina neste País, as ações de prisão dos culpados,
inexplicavelmente, não se concretizam. Em que pese
o falo de terem sido emitidos mandados de prisão,
de ter havido quebra de sigilos bancário e telefônico,
conforme determinação do juiz substituto da Comarca
de Pilar e a pedido do próprio delegado responsável
pela investigação, até hoje, Sr. Presidente, mais de 10
dias após sua expedição, esses mandados ainda não
foram cumpridos. E, embora não cumpridos, pasmem,
a expedição da ordem judicial teve ampla divulgação
nos meios de comunicação.

Não é preciso ser um luminar para concluir que,
passado todo esse tempo após a expedição dos man
dados sem sua efetivação, os criminosos covardes que
matarãm "Beta Campanha" estão em total liberdade. E,
sabedores da existência dos mandados, já tomaram
providências para eliminar as provas de cometimento
do delito ou mesmo para preparar, preventivamente,
sua fuga.

Mas isso não fica por conta apenas da inércia
dos responsáveis pelo cumprimento dos mandados a
afronta à ordem pública. O periódico O Jornal, em sua
ediçêio de 8 de fevereiro, publicou, na sua página A-1 O,
reportagem anunciando para todos os seus leitores
que, naquela manhã, cerca de 50 policiais civis iriam
invadir as casas dos suspeitos, a fim de cumprirem os
rriandados. Ora, senhoras e senhores, se um jornal,
que inic:a a impressão de sua tiragem na véspera para
fazer a entrega na manhã seguinte, já sabia que na
quele dia seria desencadeada uma operação policial,
imaginem os culpados - entre os quais integrantes
das Polícias Civil e Militar. É crível que essa mega
operação pirotécnica, anunciada com antecedência
por um jornal, pudesse ter algum resultado positivo?
É evidente que não.

Neste fim de semana retornei de Alagoas, e até
agora a situação vigente nào se alterou em nada. O des
caso policial pela ordem judicial continua o mesmo.

Assim, em face do grau de ofensa aos direitos
humanos, materializado na impunidade dos responsá
veis pela morte violenta de um cidadão 110nesto, cujo
ato que determinou a perda de sua vida foi defender a
coisa públioa contra o assalto promovido por parasitas
que se alimentam de rScursos a serem investidos em
benefício da população, só há um caminho possível: a
transferência do comando das ações de repressão e
de apuração do crime para o ãmbito federôl. A Cons-
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tituição Federal pre: ê essa possibilidade, em seu art.
109, § 5°, o qual e' tabelece que, "nas hipóteses de
grave violação de ~ireitos humanos, o Procurador
Geral da Repúblic~f com a finalidade de assegurar o
cumprimento de o rigações decorrentes de tratados
internacionais de di ~itos humanos dos quais o Brasil
seja parte, poderá ~ fcitar, perante o SuperiorTribunal
de Justiça, em qual quer fase do inquérito ou proces
so, incidente de d 's,locamento de competência para
a Justiça Federal".: :

Pelo andame' to das ações da polícia estadual,
d i I • ~ dtenho certeza e q !9 somente com a Intervençao a

esfera federal ess: prime será solucionado e os as
sassinos de "Beto I ampanha" responderão pelo ato
praticado.

Por isso, Sr. I r~sidente, Sras. e Srs. Deputados,
apresento desta t~ Duna um pedido para que o Pro-

, I

curador-Geral da' epública adote as providências
que se fizerem ne ~sSárias para concretizar a trans
ferência da apuraçãpe julgamento desse crime para
o âmbito federal, pbF só assim teremos a certeza de
que essa barbárieh~o aumentará a estatística da im
punidade no Brasil. que os culpados serão presos e
condenados. I

Era o que tin ~~ a dizer. Muito obrigado.
O SR. SERGI PETECÃO (Bloco/PMN-AC. Sem

revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, pri.meirame1~•.' tle, registro a presença na Casa de
4 colegas Deputa· ~s Estaduais do Acre, que vieram
participar de uma. ~união - e tive a oportunidade de
acompanhá-los, juntamente com a Deputada Vanessa
Grazziotin e outro

t
'teputados Federais do Acre e do

Amazonas - sobr, a ação dos grileiros de terras no
sul do Amazonas" e estão expulsando os moradores
da região. E sequJr1são donos das terras.

Refiro-me a& Deputados Estaduais Mazinho
Serafim, Moisés DJ1rliZ, Chagas Romão e Walter Prado,
verdadeiros heróis+e não questiono o poder de legis
lar -, porque tive~m a coragem de verificar in loco a
situação e de dent~ciá-Iaàs autoridades federais. Se
Deus quiser, vamGS resolver o problema.

Dito isso, sr'l!residente, passo ao assunto que
me traz realmente; esta tribuna: a visita ao Brasil do
Presidente da BOI: ia, Evo Morales.

Tentei pronu biar-me na sessão de ontem, mas
~. • I

nao conseguI. .'
Este é o mo •+nto de os dirigentes do Brasil pedi

rem ao President~ da Bolívia e às autoridades daquele
país o mínimo de :éspeito pelos brasileiros que vivem

vezes humilhado· tdestratados. O Presidente boli
viano foi tratado c mo príncipe no Brasil e teve todas
as suas reivindica es atendidas - acompanhei o fato

pela imprensa. S.Exa. conseguiu o aumento de 250%
no preço do gás.

Repito: gostaria que as autoridades brasileiras
aproveitassem a estada do Presidente da Bolívia em
nosso País para lhe pedir que determine o tratamento
respeitoso aos acreanos que vivem na fll'Onteira entre
o Brasil e aquele país.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO VALVERDE (Bloco/PT-RO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sugerimos à
Comissão de Minas e Energia a criação de uma sub
comissão para tratar das energias renováveis.

Sou amazônida, vivo numa região rica em fauna
e flora, e sei que encontrar uma alternativa energética
que permita a conservação dessa fauna e flora é um
desafio. Mas a Comissão de Minas e Energia tem que
enfrentar esse problema. Já existe um marco regula
tório, o biodiesel. Há experiências exitosas no campo
da energia "verde" em diversas universidades públicas
brasileiras. Concentrar todo esse esforço acadêmico
e legislativo numa subcomissão para fazer um bom
debate é o que se propõe.

O Brasil tem condições tecnológicas, espaciais,
geográficas e tem potencial principalmente para o apro
veitamento do consórcio agroflorestal da Amazônia.

Na condição de amazônida, quero estabelecer
parcerias com as populações tradicionais - seringuei
ros, ribeirinhos, povos indígenas - e tratar dessa ma
téria com toda retidão.

O biodiesel, o biocombustível, a biomassa per
mitem que essas populações tradicionais produzam
energia na sua própria localidade para abastecer o
trator, o gerador elétrico, e assim quebram o paradigma
do velho modelo industrial pautado no carvão e no pe
tróleo, que agrava o fenômeno de aquecimento global,
adotando o paradigma que leva em conta o consumidor
de energia e sua produção em base sustentável.

Essa é a temática que vamos tratar na Comissão
de Minas e Energia para que o Brasil faça esse enfrenta
mento de maneira correta, científica e democrática.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WELLtNGTON FAGUNDES (Bloco/PR-MT.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho à tribuna tratar do Pacote so
bre Segurança Pública, quando o Brasil todo discute
a imputabilidade do menor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais
senhoras e senhores aqui presentes e os que sintoni
zam a Rádio ou TV Câmara, o estúpido assassinato
do menino João Hélio Fernandes, de apenas 6 anos,
ao ser violentamente arrastado por vários quilômetros
na cidade do Rio de Janeiro, chocou toda a socieda
de brasileira.
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Em torno disso, novamente voltam à tona as
discussões sobre um "pacote de segurança". Toda a
sociedade parece ter os olhos voltados para o Con
gresso Nacional, exigindo fi solução de providências
que diminuam os assustadores índices de violência
em nosso País.

Sr. Presidente, devemos realmente fazer alguma
coisa. Ninguém pode nos acusar de que estaremos le
gislando movidos pela emoção desse horrendo crime
que abalou a nós todos. Não podemos mais esperar
momentos de calmaria. Estamos sendo atingidos, dia
riamente, por atos de vandalismo e barbaridade. Pre
cisamos estancar urgentemente essa sangria.

Algumas dessas medidas serão apreciadas pelo
Plenário da Câmara. Entre elas, destaco o projeto de lei
que determina que, para crimes hediondos, o criminoso
terá que cumprir obrigatoriamente um terço da pena
em regime fechado. A título de exemplo, alguém con
denado a 21 anos de prisão terá que ficar encarcerado,
no mínimo, 7 anos, sem direito ao regime semi-aberto.
Pelo sistema atual, o detento permaneceria preso por
apenas 3 anos e 6 meses.

Srs. Parlamentares, outra medida que devería
mos analisar nesta Casa é a da diminuição da maiori
dade penal, hoje em 18 anos. Se o jovem de 16 anos
pode votar para Presidente da República e escolher
seus representantes no Congresso Nacional, por que
não pode ser também responsabilizado por delitos
que venha a cometer em sua vida privada? Escolher
os políticos que irão determinar os rumos do País, e
a própria vida das pessoas, tem a mesma gravidade
que cometer um assassinato.

Sobre essa questão, todas as pesquisas de opi
nião pública indicam que a esmagadora maioria da
população brasileira é a favor do estabelecimento da
maioridade penal aos 16 anos. Sondagem efetuada esta
semana pela Rádio Bandeirantes, na capital paulista,
constatou que 90~;' dos que se manifestaram sobre o
tema são favoráveis àquela diminuição.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais
senhoras e senhores, a sociedade exige de nós que
ofereçamos nossa cota de contribuição à diminuição
da violência em todos os setores de nossa vida social.
Não podemos mais postergar essa responsabilidade,
sob pena de transformamos o Brasil num campo de
batalha cada vez mais sangrento.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que meu pronun
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunica
ção da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa.

será atendido, Deputado Wellington Fagundes, Presi
dente da Comissão de Desenvolvimento Econômico,

Indústria e Comércio. Meus parabéns pela vitória. Te
nho certeza de que fará um grande trabalho, à altura
das necessidades da Comissão e do grau de compe
tência e espírito público de V. Exa.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, muito rapidamente apresento
à Mesa projeto de resolução sobre o qual já havíamos
dialogado há dias. Até mesmo em função do ânimo,
da vontade, enfim, da atitude dos colegas, especial
mente dos novos Parlamentares que vêm muito entu
siasmados para cá, a ponto de a Casa estar cheia na
segunda, terça, quarta e quinta-feira. Quando o Presi
dente chama, estão todos os Deputados aqui, quando
S.Exa. não convoca, nem precisa fazê-lo, porque aqui
estamos do mesmo modo.

Estamos imbuídos de um novo momento, de uma
nova perspectiva nesta Legislatura: resgatar a imagem,
a ação, a atitude da Câmara dos Deputados. Por conta
disso, estamos apresentando um projeto de resolução
que aumenta o tempo de duração da sessão. Em vez
de as sessões, nos dias de deliberação, começarem
as 14 horas, começariam as 13 horas. Assim, o perí
odo das 13 às 14 horas se destinaria à apresentação
de projetos, propostas e discursos como lido.

Este é o projeto de resolução que estamos su
gerindo à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Cleber Verde.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PAN-MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, inicialmente, lamento a forma como foi aprovado
o Projeto de Lei n° 84, posto que não foram ouvidos
todos os partidos, os grandes usaram a prerrogativa da
urgência e do mérito, enfim, não houve discussão.

Aproveito a ocasião para parabenizar o Ministro
Nelson Machado e o Presidente da República pelo
decreto assinado, visando à redução da alíquota de
contribuintes autônomos e facultativos.

Sr. Presidente, venho do Maranhão, Estado onde
há muitos desempregados, muitos estudantes e muitas
donas-de-casa. Chegamos a esta Casa com o objetivo
de tentar construir, com o Governo, a redução dessa
alíquota, e já pércebo a boa. vontade do Governo em
assim fazê-lo. O decreto permite a aplicação de uma
alíquota de 11 % - houve redução de 20%, para 11 %. Ha
verá, com certeza, redução de 70 para 38,50 reais.

Trata-se, portanto, de um grande avanço, a re
dução de 11 %, que permitirá a estudantes e donas-
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de-casa fazerem s a inscrição no Regime-Geral da
Previdência e, assirhl na velhice, terem garantida sua
aposentadoria com! <h interstício de 15 anos de con-
tribuição. I I

Aproveito par~ Idizer que tive a oportunidade e
o privilégio de ser ddnduzido pelo Bloco Parlamentar
do qual faço parte àItitularidade da Comissão de Se
guridade Social. TiJé, igualmente, o privilégio de ser
eleito um dos Vice-[. tesidentes da Comissão, que tem
a prerrogativa de d Jcutir, neste momento tão impor-
tante, a ~eguridade, la saúde e a família. .. _

Deixo, portan d, patenteada nossa partlclpaçao.
Vamos trabalhar p~.+contribuir e corrigir leis ou criar
novas, propor eme âas, com a finalidade de atender
aos interesses do~rabafhadores. Tenho certeza de
que a Frente Paria entar em Defesa dos Aposenta
dos e Pensionista· , que iniciamos nesta Casa, terá
efeito prático. II

Nesse sentid<b, peço a contribuição de todos os
Srs. Deputados pdrrque nos ajudem na condução
deste trabalho. I~

O SR. PRESlbENTE (Inocêncio Oliveira) - Aviso
aos oradores do Gr nde Expediente que o Pequeno
E~ped!ente irá atéf·l~ 16.horas. Na prime.ira hora, usa
rei meia hora paré\ <bs discursos de 1 minuto, a outra
meia hora para osi liscursos de 5 minutos; a partir da
concessão de 1 h· ria a mais, para os discursos de 3
minutos. Os 4 orad&~es inscritos no Grande Expediente
se pronunciarão e;1 em seguida, concederei a palavra
por 3 minutos até JJ 20h ou 21 h, dando oportunidade

de falar a todos. .~
O SR. PRESIDENTE (InocêncIo Oliveira) - Con

cedo a palavra ao.: r. Deputado José Airton Cirilo.
O SR. JOSÉ i IRTON CIRILO (PT-CE. Sem revi

são do orador.) - S~.I. presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é com muita alegr·1 que ocupo a tribuna. Aproveito a
oportunidade para! mandar um grande abraço ao povo
do Ceará, meu Es I bo, principalmente ao povo de Ara
cati, minha terra, à! bpulação dos Municípios de Icapuí
e Fortim, que nos .~oiou com carinho e determinação,
enfim, a todos os Gli~adãos que nos conduziram a esta
Câmara dos Dep4t~dos, para representá-los.

Sr. PreSiderj~t., quero registrar um grande en
contro interestadu~1 que, desde ontem, acontece na
cidade de Icapuí,li ~eunindo trabalhadores da pesca
daquele municípi~.1 O evento conta com a presença
de S.Exa. o Mini!.~o Altemir Gregolin, da Secretária
Especial de Aqüicl ,tura e Pesca, e tem como objetivo
promover um de ate sobre a problemática do setor
na nossa região. 1 I

Atravessam ISI um período de muitas dificuldades,
pois a pesca, nã1somente no Ceará, mas em todo o
Nordeste, vem sO'rtndo constantes quedas de produ-

II

tividade, em função da pesca predatória. Esperamos
que nesse encontro, que reúne pescadores, colônias de
pescadores, Federação dos Pescadores, empresários
e todos os segmentos envolvidos no setm, busquemos
uma saída para essa atividade tão importante para o
Estado e para o País, sobretudo a pesca da lagosta,
a atividade mais importante do Ceará e que enfrenta
inúmeras dificuldades. Que o nosso Ministro da Pesca
e todos aqueles envolvidos nessa atividade encontrem
soluções para um setor tão importante e fundamental
para o País.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
agradecer-lhe o convite que nos fez hoje para partici
par de atividade em sua residência. Como nordestino e
cearense, transmito-lhe meu abraço. Nós, da bancada
do Nordeste, vamos trabalhar juntos para que nossa
região, a cada dia, se desenvolva mais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Obri
gado a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, com a instalação, ontem, das Co
missões, oferecendo aspecto de absoluta regularidade
aos nossos trabalhos parlamentares, não será demais
alertar a Presidência da Casa para a recomposição
da Comissão Especial destinada a apreciar a reforma
universitária, enviada à apreciação do Congresso na
Legislatura passada pelo Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.

Componente que fui daquele colegiado, apenas
chegamos a decidir sobre as primeiras audiências
públicas, ouvindo representantes da área acadêmica
e da própria sociedade, a fim de que oferecêssemos
emendas à redação original, elaborada pelo Ministé
rio da Educação.

O tema é inadiável, inadmitindo-se indevida pro
telação em seu exame, para que, sem mais delongas,
consigamos enviar a proposição a debate do Senado
Federal.

Ressalte-se, por oportuno, que na íniciativa oficial
está prevista a criação de mais 4 universidades fede
rais, o que suscitou indisfarçável interesse em várias
regiões do País.

No meu Estado, o sertão central passou a reivin
dicar uma dessas unidades, dentro de justa mobiliza
ção a que me entreguei com justificado entusiasmo e
visual persistência.

Torna-se indispensável, pois, que seja reconstitu
ída a aludida Comissão Especial, com novos integran
tes, já que alguns deles não retornaram a esta Casa
na eleição de outubro passado.
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A reforma universitária, a exemplo da política,
deve integrar o elenco de proposições prioritárias, que
não comportam dilações injl'stificáveis.

Daí o apelo que dirijo ao Presidente Arlindo Chi
naglia, na expectativa de sua pronta decisão. privi
legiando uma proposta de inquestionável relevancia
para o Pai"s.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ADÃO PRETTO (Bloco/PT-RS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, prezados colegas. no
último dia 13, o Presidente Lula instalou o Fórum Na
cional de Previdência Social, que discutirá a questão
das aposentadorias e benefícios dos cidadãos brasi
leiros. Esperamos que não sejam retirados direitos dos
trabalhadores. Temos um pouco de cautela e preocu
pação, visto que algumas entidades ficaram de fora,
corno, por exemplo, a Associações dos Aposentados,
a Via Campesina e a Federação dos Trabalhadores na
I\gricultura Familiar dos Região Sul- FETRAF/Sul.

Preocupa-nos esse fato, porque a grande impren
sa fez enorme campanha, principalmente contra o tra
balhaaor rural, mostrando que a Previdência é defici
tária em virtude de o agricultor não contribuir de forma
suficiente para fazer jus aos direitos que recebe.

Sr. Presidente, isso não é verdade, o agricultor
contribui para o FUNRURAL com 2% do va!úr de todo
o produto que vende. Certamente, muito desse dinhei
ro não chega até os cofres públicos, mas o agricultor
contribui.

agrande rombo da Previdência existe por causa
dos sonegadores de impostos, dos clubes de futebol
que nào pagam a PrevidênciR, de algumas empresas,
e assim por diante.

A grande imprensa também vem fazendo cam
panha contra a mulher trabalhadora rural que recebe
salário-maternidade. Publicaram matérias vergonhosas
nos jornais, na televisão, afirmando que agricultoras
estão engravidando para receber salário-maternidade.
Isso é um desrespeito à mulher trabalhadora rurai.

Portanto, queremos que esse Fórum repare tom
cautela essa distorção. Aliás, tam~)~m o apost:,'üado
urbano que se aposentou com 10 salários mínimos já
está recebendo 7 salários mínimos, porque a correção
do benefício foi desvinculada da correção do saiário
mínimo. Esperamos que nesse projeto também isso
seja corrigido.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PIMENTA (Bloco/PT-RS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero registrar a importilncia de a Casa ter feito
o debate sobre o tema da segurança pública durante
esta semana e avançado na aprovação de projetos
importantes.

Chamo a atenção para o trabalho desenvolvido
durante 20 meses por esta Casa, na CPI que investigou
o tráfico de armas e munição no País e as organizações
criminosas. Foi um trabalho extremamente técnico, que
analisou 19 projetos de lei e 22 encaminhamentos para
nudanças de condutas e procedimentos em diferentes
órgãos da administração pública, envolvendo a Polícia
Fe'~2t'a!, é: Peceita Federal e outros órgãos da área de
segurança pública nos Estados.

Com certeza, nesse relatório. que eu tive a honra
de coordel1ar, existe um conjunto de propostas que.
colocadas em práticas, poderão aumentar e muito a
eficiência e a capacidade de trabalho não só das Po
lícias, mas do Ministério Público, do Poder Judiciário
e do próprio sistema penitenciário.

Precisamos analisar o tema do aumento da vio
lência e da criminal idade no âmbito de um sistema
complexo, que se estende desde a política de inclu
são necessária e fundamental até a eficiência da ca
pacidade punitiva do Estado nd âmbito do sistema
penitenciário.

Portanto, a Mesa pode, Sr. Presidente, trazer para
o debate das Lideranças o relatório da CPI, apresen
tado no mês de dezembro, que tem propostas muito
bem elaboradas, atuais, tecnicamente consistentes e
que, certamente, qualificarão o debate que esta Casa
pretende fazer sobre o tema no próximo período.

Obrigado.
A SRA. MANUELA D'ÁVILA (Bloco/PCdoB

RS.) - Sr. Presicente, Sras. e Srs. Deputados, corno
é razoável e de bom senso, ocupo esta tribuna pela
primeira vez com toda a expectativa que caracteriza
os Deputados novatos. É a animação daqueles que
chegam com disposição de trabalhar e contribuir com
esta Casa, que há muito se esforça para superar as
desigualdades em nosso País.

Por coda disso, pensei em muitos assuntos que
poderia abordar neste instante. Pensei em falar sobre
a crise do meu Estado, o Rio Grande do Sul, a todas
as dificuldades que temos para superá-Ia; pensei tam
bém em falar sobre os limites do novo Governo e os
pacotes que lança para .diminuir o papel do Estado
gaúcho no seu próprio desenvolvimento. Mas acho
que é impossível eu, a Deputada mulher mais jovem
da Casa, não falar sobre segurança pública.

Nesta semana, aprovamos alguns projetos muito
importantes,nao só por sua objetividade, más também
pelo ambiente de debate que criaram nesta:Casa e na
sociedade sobre aquilo que é necessári0 .fazer para
que nosso Pais seja um lugar mais seguro, onde as
pessoas vivam sem violência.

Um assunto que sempre surge quando passamos
a debater a segurança pLlblica ou os índices de violência
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em nosso País é jus~mente o da redução da maiorida- Temos que pensar se reduzir a maioridade penal e
de penal. Talvez pelk! idade, não tenho problemas em fazer com que os nossos jovens sejam responsabiliza-
participar de todas ~s discussões que queiram fazer dos pelo processo de exclusão no País é o correto.
sobre qualquer assili~to, mas é inadmissível que toda Acho que é tarefa desta Casa pensar. Já que neste
vez que se resolva 1~~ater segurança pública tratemos momento todos estamos em sintonia com o povo, de-
a redução da maio iclade penal como a solução para batendo o desenvolvimento do País, em sintonia com
os problemas da vi Itncia em nosso País. o povo que reelegeu o Presidente Lula e quer ver o

É inadmissív I ouvir pessoas comprometidas País crescer, acho que o mínimo que todos nós, 513
com a busca de u sociedade melhor defenderem Deputados, devemos fazer é debater como incluir 48
que nossos jovens ~ejam submetidos a novas legis- milhões desses brasileiros que estão nas filas do de-
lações que os pun .~ em um Estado como o nosso, semprego, que são de carne e osso, que se evadem
que não conseguiu superar as desigualdades sociais do sistema escolar todos os dias. Temos que debater
e criar condições Jra que nossos jovens vivam em como fazer com que eles sejam incluídos e constru-
melhores condiçõe jJ É inadmissível que eles paguem am esse futuro, que certamente só terá validade se for
o preço da incomd~tência administrativa secular do efetivamente trilhado a partir de hoje.
nosso País, que g~rbu tal desigualdade. Temos que pensar, Sr. Presidente, se a culpa da

O Brasil obse.. ~Jlou um sentimento que talvez seja violência, se a culpa pela falta de segurança pública,
o mais humano quê podemos sentir ao ver a mãe do se a culpa pelas filas de desempregados em nosso
menino João Hélio Ihorando sua morte e também a País ou se a culpa pelos 38% de jovens que saem
família dos maiore de idade envolvidos em seu as- da escola é das crianças que hoje, com 6 anos, car-
sassinato. Todos n sensibilizamos. Mas acho que é regam cocaína nas periferias das nossas grandes e
tarefa nossa nos Insibilizarmos na mesma medida médias cidades.
com os 30 mil jovefque morrem por ano em nosso Creio que essas são as reflexões que temos de
país.lnfelizm.ente,: mos m.. uitO.s Joões., muitos Josés, fazer para, a partir delas, legislar.
muitas Marias, muita Paulas morrendo em nosso País. Muito obrigada. (Palmas.)
São 30 mil os jover que fazem com que nosso País O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre
viva numa SituaçãOfemográfica de guerra - esse é o Deputada Manuela D'Ávila, em nome da Mesa Direto-
term.o~orreto par~.' e referir. à si~uaçã.o da juventude ra, transmito meus parabéns pela estréia alvissareira
brasileira, sobretu~ quanto aos Jovens do sexo mas- de V.Exa., trazendo uma mensagem aos jovens e às
cUI.ino. Vivemos. u~.. s. ituação demográfica de guerra, autoridades. Agora entendo por que V. Exa. foi a mais
porque nossos jov p,s entre 16 e 24 anos morrem en- votada no glorioso Estado do Rio Grande do Sul.
volvidos no narcotafico. Parabéns pelo seu pronunciamento.

E se acham lilie a redução da maioridade penal O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Con-
é a solução para Jáses problemas, lamento informar cedo a palavra ao Sr. Deputado Lúcio Vale.
que há jovens ou ijolescentes de 12 anos que carre- O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR-PA. Pronuncia
gam armas na pei eria brasileira. Lamento informar, o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
se não é de conh

l
imento daqueles que defendem a Deputados, dirijo-me a V. Exas., na condição de repre-

redução da maiori<il~de penal para 16 anos, que com 6 sentante do povo do Estado do Pará e da Amazônia,
anos muitas crian Js carregam papelotes de cocaína para informar que estou elaborando, desde a semana
na periferia brasil ~.a. Portanto, não é esse o proble- passada, junto com minha assessoria e a Consultoria
ma. Acho que po. mos discutir tranqüilamente esse da Câmara dos Deputados, uma indicação à Mesa da
assunto, pois exist outros projetos desse teor trami- Câmara, sugerindo à Presidência da República a cria-
tando nesta Casa. Dessa forma, devemos discutir com ção do Ministério das Florestas do Brasil.
tranqüilidade, cOm Jauxílio de outros que possam nos Faço-o com o elevado sentimento das responsa-
ajudar na elabora ão de legislações mais justas. bilidades públicas que passo a assumir como Deputado

Fui Parlameill1ar na minha cidade e convivi com Federal amazônico e em função da enbrme necessida-
muitos parlamentàR'es que gostavam de elaborar pro- de que tem o setor florestal brasileiro de ser agraciado
jetos de lei, outro~ ue gostavam de parir projetos de e distinguido com um órgão ministerial que venha a
lei. Isso é diferent~'1 porque quando queremos ser pai conduzir esse importante setor da vida social, cultural e
ou mãe de um Pf&jfeto, muitas vezes abstraímos opi- econômica do País. Não se trata de pros1elitismo político
niões importante~ ara melhorar a legislação e sua e sim de reconhecer o papel que hoje o mundo inteiro
eficiência. vislumbra para a floresta tropical brasileira.

I

I
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As florestas brasileiras, diante das suas grande
zas periilam possibilidades de contribuir com o desen
volvimento econômico e social do País, assim como
com o bem-estar do planeta, atenuando os efeitos das
mudanças climáticas globais Então, se justifica a nos
sa proposta de um Ministério que comande todas as
operações estratégicas de caráter regulatório e indutivo
para o desenvolvimento integrai dos recursos florestais
nacionais, em todas as suas dimensões econômicas,
humanas e ambientais.

A economia, que se apóia nos produtos de nossas
florestas, gera receita superior a 25 bilhões de dólares.
Isso significa que a economia florestal aparta atual
mente quase 4,5% do PIB, contribui, na carga tributária
líquida, com um valor de 4,6 bilhões de dólares e gera
quase 7 milhões de empregos diretos e indiretos.

Apesar das contribuições aqui dissertadas, a
participação do Brasil no mercado internacional de
produtos florestais, um negócio de 290 bilhões de dó
lares/ano, é paradoxalmente ridícula: 1,5%. O Cana
dá participa desse mercado com 20,5%; e os Estados
Unidos com 11 ,6%. Esse mercado tem crescido em
média 2% ao ano.

A interação entre o meio ambiente e a floresta é
dimensão relevante, ajuda a perceber e a explicar o
papel das florestas nas mudanças climáticas globais,
hoje uma das mais sérias ameaças ao bem-estar do
planeta.

O Brasil tem demonstrado vontade de comba
ter os problemas indutores das mudanças climáticas
e danos ambientais, entretanto, nota-se uma falta de
meios legais e institucionais para a implementação
de medidas.

Sr. Presidente, meus caros Deputados, procuro,
neste curto espaço de tempo, demonstrar a importância
do setor florestal brasileiro para a economia e a socie
dade do Brasil e também para o planeta.

A mundialização do problema passa a exigir da
República um novo formato institucional para imple
mentar as políticas públicas do setor. Proponho, pois,
a criação do Ministério das Florestas do Brasil porque
acredito que o momento é oportuno. Para isso, farei a
indicação à Mesa desta Casa, evidentemente acompa
nhada de argumentação técnica que justificará a inicia
tiva como fortalecimento de nossa política florestal.

Assim, Sr. Presidente, convido todos os membros
deste Parlamento, universidades e professores, em
presários e trabalhadores do setor florestal, os povos
da floresta, enfim, todos os brasileiros, direta ou indi
retamente ligados à floresta, a se unirem em torno da
idéia que aqui me faz presente: a criação do Ministério
das Florestas do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência tem o prazer de anunciar a visita, neste
momento, à Mesa Diretora dos trabalhos do ilustre Juiz
de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Rio de
Janeiro, Or. Guaraci de Campos Vianna, a quem rende
mos nossas homenagens pelo trabalho realizado.

S.Exa. veio a esta Casa, nesta hora em que se
discute segurança pública no País, em que o senti
mento do povo brasileiro clama por segurança, trazer
uma contribuição para que nós, Parlamentares, pos
samos melhorar cada vez mais a segurança pública
do País.

É com satisfação que anunciamos a sua visita a
este plenário. Agradecemos, em nome do Presidente
Arlindo Chinaglia, de todos os Parlamentares que com
põem a Mesa Diretora desta Casa, a contribuição que,
por certo, será importante para os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Zequinha Marinho.

O SR. ZEQUINHA MARINHO (Bloco/PMDB-PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, neste Pequeno Expediente, nós também
não poderíamos deixar de comentar o tema que hoje
permeia a sociedade brasileira, a segurança pública.
Queremos apresentar nossa opinião, até em função
da abrangência do tema que envolve toda a socieda
de. Infelizmente foi preciso acontecer o caso do João
Hélio para que todos nós nos envolvêssemos nessa
discussão.

Do meu ponto de vista, esta Casa tem sido tímida
no que diz respeito a tomar posições, que podem pa
recer paliativos, medidas superiiciais, pequenas, mas
não deixam de ser importantes, precisam ser tomadas,
afinal representam mudanças na legislação.

Uma dessas mudanças aconteceu ontem, quando
esta Casa tornou mais rígida a legislação que permi
te aO presidiário, ao bandido, usufruir de seus direitos
quando em cumprimento de pena. Hoje também mo
dificamos o art. 288 do Código Penal, para dobrar a
pena para bandos, quadrilhas que cometam crimes e
tenham na sua companhia um menor de idade.

É importante continuar o debate, porque preci
samos ecoar a voz e o clamor da sociedade. A redu
ção da maioridade penal é medida pequena e sim
ples, como as outras que já foram tomadas aqui, mas
é importante, porque é com um pouquinho de cada
lado que vamos somando e tirando de ação algumas
pessoas que, de forma irresponsável, tiram a vida e
destroem famílias.

Essas medidas repressivas são interessantes,
precisam ser tomadas, e esta Casa 1em de se posi
cionar sobre este tema não só nesses dias, quando os
acontecimentos estão na consciência do povo brasi-

--__...,.".... "I~_"...........-
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leiro, mas constante ente. A discussão da segurança
pública tem ser per anente.

Se a Comissã de Segurança Pública desta Casa
monitorasse a violê~Cia no Brasil, não teríamos tantas
mortes. Se examinássemos do Acre ao Rio Grande do

Sul veríamos quanlt..•. I'pessoas morrem pordia, quantas
são seqüestradas, faltadas, violentadas de todas as
maneiras, em razã flo quadro que aí se encontra. .

O debate te . (Je continuar. Mas é importante
que as medidas n J sejam voltadas apenas para a
repressão. É preci •qbuscar as causas, encaminhar
ações que elimine II ou reduzam as causas que es
tão provocando os i esultados que temos hoje. Temos
de chegar também· ~é a família desestruturada, onde
essas crianças sã Igeradas, colocadas no mundo e
abandonadas à pr pria sorte, desconhecidas do Es
tado. Precisamos .Hegar aos detalhes das causas e

. I

elaborar propostas.,.i ~ue possam nos ajudar a trabalhar
no sentido de coibi essa onda de crime que nos en
vergonha diante do undo, das sociedades bem mais
civilizadas do que ... Inossa.

Estamos col i endo o resultado do descaso do
Estado brasileiro ,dm o seu povo. Não poderíamos
esperar que fosse'diferente, porque colhemos o que
plantamos, de aco do com a semente semeada.

A Casa e a ri ~~a Mesa estão de parabéns pela
produtividade nOPijnário e pela condução dos traba
lhos. Fico orgulho II de ver o resultado dos trabalhos
neste início de m I ?dato. Faço votos no sentido de
passarmos os pr<~ Imos 4 anos produzindo e deba
tendo temas impo tkntes, como tem ocorrido nesses
primeiros dias. I

Muito obriga o.
O SR. DR. R I SINHA (Bloco/PT-PR. Sem revisão

do orador.) - Sr. 'r~sidente, Sras. e Srs. Deputados,
acompanhei ases •ão da manhã e ouvi alguns pronun
ciamentos da tard.'~ que trataram das relações entre
o Brasil e a Bolívi . Faz 4 anos e meio que estou na
Casa e tenho me i edicado muito à política externa,
principalmente no: A mbito do MERCOSUL e da Amé
rica do Sul. Hoje, leia manhã, escutei uma série de
bobagens ditas d . tribuna.

Agora à tard~j um Parlamentar disse que o Pre
sidente Evo Mora~es, quando esteve no Brasil, rece
beu tratamento dii~~ensado a prí~~ipe. O Presidente
Lula recebeu o prl~idente da Bollvla e o tratou com o
respeito que mer •de qualquer dirigente, de qualquer
Nação, que vem : i,bitar o País. Não houve privilégio
nem tratamento PlihciPesco. A recepção foi a mesma
dedicada a todo ~ qualquer presidente.

Felizmente, I+e oportunidade de cumprimentar
a ambos e acomR~nhei parte da reunião. Os debates
deram-se em tor I l da integração entre os 2 países.

I

Não houve a intenção de um país que tem condição
econômica melhor impor ao outro sua vontade sobe
rana. Houve o propósito de respeitar a soberania de
cada um. A negociação foi no sentido de que todos
pudessem ganhar para haver integração.

Ouvi dizer que os brasileiros têm sido desrespei
tados na Bolívia. Em parte a notícia é verdadeira. Mas
os bolivianos em São Paulo também são desrespeita
dos. Muitos deles trabalham em regime de escravidão
ou semi-escravidão.

Devemos usar o processo de migração - um dos
assuntos debatidos ontem - para servir como integra
ção e não como perseguição. Os brasileiros não podem
ser perseguidos na Bolívia, tampouco aqui.

Outro tema abordado foi o preço do gás, sobre o
que escutei uma série de referências. Todo contrato, e
os telespectadores que estão em casa sabem disso,
pode ser renegociado, até os contratos de aluguel.
Quando alguém não consegue honrar com a outra
parte ou se sente superexplorado, pode exigir a ne
gociação desses contratos.

Nada mais fizeram o Governo boliviano e sua em
presa estatal do que negociar um contrato com outra
empresa. E o fizeram em igualdade.

O resultado dessa negociação sequer significou
o aviltamento do Brasil nem o aumento do preço do
gás para o consumidor brasileiro, pois boa parte da
correção, no que diz respeito ao gás de consumo in
dustrial, a PETROBRAS tem condições de incorporar
a pequena despesa, e assim o fará.

Também no que diz respeito à termelétrica, a NU
CLEBRÁS e a ELETROBRÁS conseguem debater o
ajuste dentro do seu programa nacional de tarifas.

Portanto, o que está fazendo o Brasil durante o
Governo Lula é uma política externa como jamais foi
desenvolvida na história recente do nosso País. Não
serve a política externa do PSDB e PFL como parâ
metro. Costumo lembrar que, com Fernando Henrique
Cardoso, o Brasil estava de joelhos perante as exigên
cias dos grandes países como Estados Unidos e os
pertencentes à União Européia. Não é à toa que Celso
Lafer tira os sapatos para entrar, descalço, nos Esta
dos Unidos, uma exigência da alfândega e da polícia
norte-americana. Ele fez isso por 3 vezes.

Isso não tem ocorrido com o Governo Lula, que
está fazendo com que o Brasil seja inserido no contexto
mundial e de maneira integrada no MERCOSUL, cons
truindo a Comunidade Sul-Americana de Nações de tal
modo que a integração se dá com respeito e soberania.
Tanto que o Brasil nunca havia sido tão respeitado no
exterior como agora, quando negocia na Organização
Mundial do Comércio em igualdade com os grandes
países; quando faz o debate MERCOSUUUnião Eu-
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ropéia com o objetivo de um tratado de integração e
não de livre comércio em que os poderosos impõem
suas tarifas. É isso que o Brasil está construindo com
o Governo Lula.

O Brasil constrói um MERCOSUL estratégico, a
fim de que esse bloco faça debate igualitário com os
Estados Unidos, não se submetendo ao Tratado de
Livre Comércio que aquele país tenta nos impor.

E o que faz PFL e PSDB? Choram aquilo que
não conseguiram para se vingar. Aqueles que falam
em seu nome continuam a cometer erros e a querer
colocar o Brasil de joelhos perante a comunidade in
ternacional.

Muito obrigado.
O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB

PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem
e hoje demos significativo passo no enfrentamento da
tormenta sem fim que é a insegurança pública neste
País, com a aprovação de 3 novos dispositivos legais.
Entenda-se, porém, essas iniciativas ainda corno uma
sinalização apenas, como uma tomada de atitude, ou
seja, como uma determinação desta Casa de tomar
nos braços os problemas.

Aalteração dos prazos para progressão de regime
em crimes hediondos, por exemplo, tem efeito limitado,
porque não atinge o âmago da questão ou do propó
sito da sociedade, que é inibir o intento criminoso, o
animus deliquehdi, o animus necandi, o animus, seja
de que natureza for.

O bandido não questiona a intensidade ou a
duração do seu castigo na hora de perpetrar o delito.
A única coisa que eventualmente passa pela sua ca
beça naquele instante é a antinomia: punição versus
impunidade. E essa, entre outros desafios, suscita a
necessidade de se começ~r já a discussão da cha
mada impunidade absoluta, aquela que protege sem
reservas o menor de 18 anos qualquer que seja a na
tureza, qualquer que seja a fieira de crimes em que
esteja envolvido.

Não se diga que esta é urna discussão apressa
da. Desde a Constituinte de 1988, essa matéria está
em pauta e há pelo menos 15 anos tem o seu debate
intensificado, sendo objeto de inúmeros seminários,
workshops, colóquios dentro e fora da Casa. Foram
aqui criadas Comissões Especiais, inúmeros disposi
tivos legislativos foram encaminhados ao longo des
ses anos e estão ainda mofando nos escaninhos. Na
imprensa, na OAB, em toda parte a matéria foi exaus
tivamente debatida.

Evidente q'ue não se chega a um consenso, e
nessas horas manda a boa ordem democrática que
se decida no voto, pela vontade da maioria aqui re
presentada.

A contemporização do problema, o adiamento
dessa dolorosa decisão e a protelação em nada ajudou
até hoje. É impressionante como aumentou a incidên
cia de crimes por jovens na proporção do volume de
informações que é posta à sua disposição.

A ciência prova que essa interação, essa pletora
de informações acelera o desenvolvimento do cére
bro e antecipa de certa forma a maioridade. Em uma
palavra, o conceito de adulto com base só na idade
biológica está ultrapassado, quando se entende por
maioridade a capacidade de discernir entre situações
e estímulos e agir consentaneamente. Um adulto de
16 anos, hoje, é necessariamente muito mais adulto
do que outro de 18 anos era na década de 40, quando
foi concebido o Códi90 Penal. É claro que o juiz pode
considerar o fator idade como atenuante, mas jamais
como elemento diacrítico para caracterizar a impuni
dade. Escusável dizer que essa atenuante não exclui
o cotejo com outros gravames como a formação de
quadrilha, a impossibilidade de defesa da vítima ou
requintes de crueldade que não são incomuns nem
estranhos a esse tipo de criminoso.

Conheci um garoto na FEBEM de São Paulo que,
aos 17 anos, já tinha 11 crimes de morte em sua folha
corrida. E era dado ao hábito pouco infantil de degolar
os seus inimigos.

Digo tudo isso, Sr. Pt"esidente, para embasar uma
reclamação à Mesa pelo início imediato da apreciação
da redução na maioridade penal. E, por favor, não me
venham com a hipocrisia de que não podemos discutir
sob fortes emoções. Simplesmente, não há nem have
rá daqui por diante nenhum dia sem fortes emoções,
ou seja, sem um crime horripilante cometido por um
menor neste País. Não haverá trégua que nos permi
ta serena e madura reflexão, e a teor desse raciocínio
nunca votaríamos essa matéria. No entanto, precisa
mos votá-Ia, Sr. Presidente. Não porque a sociedade
exige, não porque o Senado poderá fazê-lo antes de
nós, mas porque é nossa obrigação, responsabilidade
e dever, em respeito ao direito mais comezinho do ser
humano: o direito de viver.

Muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nasceu pobre, negro e na periferia? Teje
presol

O terna da redução da maioridade penal mais
urnEc vez ganha amplos espaços de debates no País,
motivado principalmente pela forte comoção nacional
~:eraC:a pelo assassinato brutal do menino João Hélio,
arrastado no carro da própria mãe por uma quadrilha
em fuga composta por 4 adultos e 1 adolescente, fato
ocorrido em 9 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

--~'-__"","'i;~"' ---'''''_ ........- __.... , • ..............IiI\fIlIII.~... _ .,
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Nas últimas de adas esse cenário tem sido recor
rente. Os crimes pr ticados por adolescentes ou com
participação deles t"ln:' grande repercussão. Dependen
do da gravidade, a dqmoção é generalizada, e retorna
à baila a proposta 6 redução da maioridade penal.

Trata-se de u àvisão míope de sociedade, dis
tante da realidade. bpovo e da situação da infância
no Brasil. A propost' ide redução de maioridade penal,
defendida pela impr.' Ifl

l

sa sensacionalista e por políticos
conservadores, nad

i
mais é de que u~a saída hipócrita

de quem defende u'11 modelo de sociedade que gera
exclus.ãO' miséria e ~';bfrimento na maior parte da popu
lação. Será que ai~ restamos na época da teoria do

eugenismo, por me..,~~a qual se acre.dita q~e.aJgumas
pessoas nascemp~ dispostas e serem Criminosas e,
portando, devem s11 presas ou eliminadas logo que
nascem? Ou vamd encarar a realidade.

A questão a I€fr respondida é: como a socieda
de cria crianças e ~CJolescentes capazes de cometer
crimes que Choca~'lia todos? Para responder a essa
questão, basta tira, ~m pouco os olhos do próprio um
bigo e refletir so.bre1a.!s conseqüências das políticas que
vem sendo implerrl 'ntadas no País.

Mesmo diant I ijo fato de apenas 10% dos crimes
cometidos terem qImo autores pessoas com menos
de 18 anos, algun I'setores, no calor dos debates e
de maneira oportu .. i~ta, tentam fazer crer a sociedade
brasileira que o pr Ilema da violência no País tem nos
adolescentes sua rincipal fonte.

Por desconh&dimento, ou por má-fé, alimenta-se
o mito de que o E I,thtuto da Criança e do Adolescen
te - ECA fortaleceid impunidade e estimula os crimes
praticados por adq éscentes, por ser "omisso em rela
ção à responsabili ~ção de adolescentes autores de
infrações penais".: I

O ECA, dia I eda prática de atos infracionais,
estabelece medi s denominadas socioeducativas.
São elas: advertê: ia, obrigação de reparo do dano,
prestação de ser~ o à comunidade, liberdade assis
tida, semiliberdad~1 e internação, que é uma medida
de priv.ação de li','Jrdade. Elas serão aplicadas pelo
Juiz da Vara da I [tI...ncia e da Juventude conforme a
gravidade do ato. •

É evidente q essas normas foram definidas e
são trabalhadas ~ iante uma visão de responsabi
lização pelos atos ~ a possibilidade de reinserção do
adolescente, o qUI~las. difere~cia da pena aplic~da .ao
adulto que comet JCrime, cUJa pena de detençao visa
castigá-lo pelo ~t! 'lue cometeu.

A internação, ~onforme estabelece o ECA, deve
rá ser cumprida e •instituição de caráter educacional
que possibilite ar ,inI· serção do adolescente. Justamen
te por isso, o EC estabelece que essa medida está

I
I,

I

I

I

"sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade
e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvol
vimento", além de limitar em 3 anos o período máximo
de internação, depois dos quais o adolescente deverá
passar pela semiliberdade ou pela liberdade assistida.
Todo esse processo deve ser avaliado periodicamente
por técnicos da área e pelo Juiz competente.

Os defensores da redução da maioridade, e al
guns deles compõem o Congresso Nacional blindados
por medidas judiciais por terem assaltado os cofres
públicos, oferecem como alternativa aos adolescen
tes o sistema penal, de onde querem estar longe, pois
sabem da degeneração desse sistema.

Assim, não é por falta de legislação que os res
ponsabilize que adolescentes se envolvem em crimes
de menor ou maior gravidade, mas sim pelo descum
primento dela por parte do Estado brasileiro, que não
trata os direitos de crianças e adolescentes como prio
ridades políticas.

A redução da maioridade penal não resolve o
problema central da violência, que é a miséria e a falta
de perspectivas educacionais, culturais e de trabalho
para a adolescência e a juventude. Não basta alterar
uma lei para que esse contexto se transforme para
melhor. Exemplos disso não faltam.

No dia 14 de fevereiro deste ano, o UNICEF di
vulgou pesquisa em que foi avaliada a qualidade de
vida de crianças e adolescentes dos países mais ricos
(países ditos "em desenvolvimento", como o Brasil, não
aparecem). A Inglaterra, primeiro país na história a se
industrializar e a produzir leis de proteção ao trabalho
infantil, visando inclusive à educação de crianças e
adolescentes, aparece em último lugar em qualidade
de vida dessas pessoas.

Para ficarmos no Brasil, nossas primeiras legis
lações proibitivas do trabalho infantil datam do final do
século XIX e meados do século XX. Porém, atualmen
te, no século XXI, trabalham em nosso País aproxima
damente 2 milhões de crianças e adolescentes entre
5 e 14 anos, a maioria em condições completamente
degradantes.

Dentro desse contexto, os resultados da última
prova do ENEM - Exame Nacional do Ensino Mé
dio refletem a tragédia que está sendo produzida na
educação pública. A pífia performance dos alunos da
rede pública mostra como a educação é tratada pelos
mesmos que agora defendem a maioridade penal. No
Estado de São Paulo, o mais rico e desenvolvido da
Federação, governado há mais de 1 década pela "mo
dernizante" coligação PSDB/PFL, os alunos da rede
pública concluem o ensino fundamental sem a capa
cidade de compreender um texto curto ou de redigir
uma carta simples.
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Além disso, a própria situação das escolas públi
cas, caindo aos pedaços, inseguras, com professores
mal pagos e mallorrnados, completa o quadro de total
descaso com a educação pública. Qual a chance da
criança que estuda nessas escolas? Quais as alter
nativas de lazer, além dos bares e os campinhos de
terra, controlados pelos traficantes?

Só será possível iniciarmos o debate de mudan
ça da legislação, seja para diminuir a maioridade pe
nai, seja para a mudança do período de internação,
no dia em que o Estado brasileiro der condições de
igualdade e oportunidade a todos os adolescentes
quanto à educação, assistência social, saúde, profis
sionalização etc.

O Governo brasileiro, em 2006, destinou R$180
bilhões para o pagamento de serviços da dívida interna!
externa. Para este ano estão previstos R$240 bilhões.
Esse dinheiro vai encher os cofres de banqueiros e
especuladores do mercado financeiro, que, ano após
ano, batem recordes de lucro.

Investir em educação pública, em políticas para a
juventude? Que nada. Investir em infra-estrutura, mora
dia, saúde, políticas que gerem emprego e renda. Isso
é populismo, ideologia do atraso que não deu certo em
lugar nenhum do mundo. Que o mercado regule nos
sas vidas. Essa é a modernidade pregada pelos que
agora querem a redução a maioridade penal.

O resultado dessa modernidade é o aumento da
exclusão, do desemprego, da proliferação de favelas
nos centros urbanos - lugares abandonados pelo po
der público; cenário ideal para o tráfico de drogas se
instalar e controlar o direito à vida e à morte.

É nesse cenário que nascem as crianças - mui
tas, filhos de adolescentes que nem conhecem os
pais; outras, filhos de famílias completamente destru
ídas pelo neoliberalismo, vítimas do desemprego, da
falta de perspectivas, que as levam ao alcoolismo e à
violência. É nesse ambiente que crescem milhões de
adolescentes, desde cedo acostumados a maus-tratos,
3S vezes dentro da própria família.

A saída para isso é a cadeia? Reduzir a maiori
dade penal, agora para 16 anos; depois. para 14,12,
10,8 anos, progressivamente, até o ponto de termos
uma unidade policial nas maternidades. Nasceu, é po
bre, é negro. é da periferia? Teje preso!

O SR. AL8ANOFRANCO (PSD8-SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, é preocupante
a situação que atualmente atravessa a Universidade
Federal de Sergipe, principalmente com telação ao que
tem sido noticiado pela imprensa do meu Estado.

Segundo dados que chegam ao nosso conheci
mento, o processo de transformação da Universidade
Federal de Sergipe é visível. Em 2006, ingressaram na

instituição 2.415 alunos. Este ano serão mais 1.655,
totalizando, neste últimos 2 anos, 4.070 novos univer
sitários.

Isso acarreta necessidade de mais professores
qualificados, estrutura de recursos humanos, material
didático moderno e recursos financeiros para permitir
que os alunos possam vir a ter o ensino de qualidade
que todos desejam.

Por essa razão, peço ao Ministério da Educação
especial atenção à Universidade Federal de Sergi
pe. Sei que isso que ocorre no meu Estado também
acontece em outras Unidades da Federação, mas não
podemos deixar de alertar para a crise do ensino no
nosso País.

Em todos os níveis, a educação precisa ser prio
rizada, pois sem investimento nesse setor certamen
te não vamos atingir, principalmente numa sociedade
do conhecimento, indicadores de desenvolvimento
satisfatório.

Estou certo de que essa preocupação não é so
mente minha. Por essa razão, junto-me a todos aqueles
que lutam pela causa da educação.

Já é tarde, mas ainda é tempo para que os en
tes federativos coloquem a educação como prioridade
nacional e não deixem a escola carente, o aluno de
sassistido e o ensino com baixa qualidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sada o período destinado aos pronunciamentos de 1
minuto e de 5 minutos, os Srs. Deputados agora fala
rão por 3 minutos, por concessão desta Presidência,
até as 16h.

Em seguida terá início a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conce

do a palavra à nobre Deputada Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB

AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, fui informada há pouco de que está em
curso, nas cidades de Manaus e São Paulo, uma opera
ção da Policia Federal, mais uma daquelas deflagradas
após intensa investigação sobre crimes cometidos em
nosso País. Neste caso, um crime tributário.

A informação que recebemos é a de que aproxi
madamente 40 mandados de prisão estâo sendo cum
pridos neste momento. São empresários estabelecidos
nas cidades de São Paulo e de Manaus; funcionários
da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SU
f RAMA: da Procuradoria-Geral do Estado; da Secreta
ria de Fazenda do Governo do Estéj.do do Amazonas.
Enfim, Sr. Presidente, a operação busca combater a
conduta ilícita contra a ordem tribUtária nacional.

Tenho-me debruçado, nesta Casa, a cada ano,
sobre a elaboração de orçamentos, e os recursos

------ ......,_! .._~~mpam"-..........,..---.....__-"'._' ~-T~I!1~LW"'~ IAG4ç:;&llii\":!",",iI!~ r:;:a.II"-:
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não são suficientes ara fazer frente às necessidades
do País. Da mesm~ forma, semanalmente os jornais
estampam manchees sobre o déficit da previdência
públi?a. brasileira. O próprio Presidente Lula t~m~dit?,
nos ultlmos tempo~, ique o problema da Prevldencla
Social não é de déf'qit em si.

A instituição t ' rh problemas em 2 setores. O pri
meiro diz respeit0i;1<i> fato de que programas sociais
são computados c rho benefícios da Previdência, ou
seja, gastos com p~ogramas sociais são computados
como gastos previ~"enciários. O outro problema é a
sonegação. Essesl são os problemas. Quantos em
presários Brasil a~ ta cobram mas não recolhem a
contribuição previdi'nciária do trabalhador aos cofres
da Previdência So ,ial?

I

As investigaç es feitas pelo Ministério Público e
pela Polícia Feder~lsão necessárias. A denominada
Operação Rio Nilo teve início, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a ,adido da própria Superintendência

da Zona Franca de*.",anaus. Faço questão de dizer isso
porque, quando u I a operação é realizada em outros
Estados do Norde t6, do Sudeste e do Sul, é uma a
mais para o combtte aos crimes tributários normais.
Entretanto, se a op I ração é feita na cidade de Manaus,
a imprensa diz qu, é problema dos incentivos fiscais
da Zona Franca, Pl:ri;\ bater em um modelo importante
que dá certo, mas I we, infelizmente, tem incomodado
muitos interesses I' r.ivados instalados em outros se
tores do nosso PaIs.

Vejo vários II arlamentares de São Paulo e da
Região Sul neste ~Ir.nário. Está na hora de esta Casa
estabelecer um no I q momento, em que não exista mais
a guerra de São P; !-llo contra o Amazonas.

Sr. presidenl~e, Sras. e Srs. Deputados, o Go
verno de São pd 'lo, cujo Secretário da Fazenda
já foi Superintenl :ente da SUFRAMA, aumentou
as alíquotas do ~.: fV1S incidente sobre produtos da
Zona Franca de I anaus para impedir o crescimen
to da produção I: cal de aparelhos de informática.
Não é esse o cdrÍ1portamento que se espera do
Governo Estadu~l:

O Brasil é únllb. São Paulo precisa do Amazonas;
o Amazonas precisa de São Paulo. Precisamos do Ce
ará, da Paraíba. N bpodemos permitir a continuidade
dessa guerra fisc ':entre os Estados brasileiros.

A operação I a Polícia Federal a que me referi
iniciou-se devido duma denúncia da Superintendência

I ,

da Zona Franca d 'Manaus, o que é muito bom para
o País e para o p ,vo brasileiro.

Muito obrig~ a.
I •

O SR. JAIR pLSONARO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela or em.

, I
I ,

I

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PP-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho
um compromisso. Estou inscrito para falar às 15h25min.
Tenho uma mala direta informando que vou fazer uso
da palavra no Grande Expediente. Quase 40 mil mili
tares me esperam.

Há tempo para o Pequeno Expediente e para os
demais oradores na semana após o Carnaval.

Apelo a V. Exa. para que o Grande Expediente se
inicie na hora certa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa a V. Exa. que, se fosse seguida a
norma, hoje seriam dois oradores no Grande Expe
diente. São quatro. Talvez não satisfaçamos dois, três
ou quatro, mas vamos satisfazer quinze ou vinte que
vão falar nesse período. Contudo, vou atender VExa.
Às 15h30min, abro uma exceção, VExa. fala, e depois
continuamos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Lindomar Garçon.

O SR. L1NDOMAR GARÇON (PV-RO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, chego à Câmara dos Deputados para lutar
pelo interesse coletivo e pelo bem comum, em nome do
povo de Rondônia, em especial da população de Porto
Velho, Candeias e região, que aqui tenho o privilégio
de representar, e de todos os cidadãos brasileiros. Sei
que o desafio é grande, os problemas são inúmeros, o
trabalho é gigantesco, mas com a proteção de Deus,
a confiança dos rondonienses e o apoio dos compa
nheiros Deputados deste Parlamento haveremos de
ver em breve esse sonho realizado.

Para mim, vitória nas eleições não representa
triunfo político nem vantagem pessoal, mas a enorme
responsabilidade que me pesa como representante do
povo, de quem recebi uma procuração, um mandato,
para fazer da ética, da honradez, da moralidade e do
decoro os princípios que devem nortear o desempenho
de qualquer homem público.

Aqui estou não apenas para trabalhar por Ron
dônia, Estado que amo como se nele tivesse nascido,
mas também para me fazer defensor da Região Norte,
esse mundo de terra que corresponde a quase me
tade do território brasileiro. Apesar dessa impressio
nante extensão, parece, às vezes, que não pertence
ao Brasil, tal a distância que nos separa do progresso
econômico e da prosperidade social das outras regi
ões. E assim continuará a ser, infelizmente, até que
nos convençamos de que o desenvolvimento do Bra
sil pressupõe, obrigatoriamente, o desenvolvimento
da Região Norte.
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Temos tudo para transformar em riqueza, em con
quistas sociais e em promoção humana o gigantesco
potencial de que dispomos. Possuímos, sobretudo, um
patrimônio que 1120 tem preço: a capacidade de traba
lho dos rondonienses, a firmeza, a determinação com
que, ontem como hoje, lutam pela dignidade humana,
pelo crescimento econômico e pela justiça social a que
todo cidadão tem direito.

Esse o motivo que me leva a destacar a impor
tância da construção de 2 pontes sobre o Rio Ma
deira: uma, na BR-364, que liga Porto Velho, Capital
de Rondônia, a Rio Branco, Capital do Acre, a qual
beneficiará nossa Capital e, em especial. a regizlo
da Ponta do Abunã; a outra, na BR-319, ligará Porto
Velho a Humaitá, no Estado do Amazonas. Para que
avaliemos a dimensão dos projetos, a primeira ponte
terá 1.098 metros de extensão e custará 54 milhões
de reais. As obras, paralisadas devido a pendências
com o Tribunal de Contas da União - TCU, deverão
ser reiniciadas ainda neste mês, segundo o Ministétio
dos Transportes.

Como ganhos sociais e econômicos, enumere
se a melhoria do tráfego por aquelas rodovias fede
rais. Com a execução dessas obras, serão atendi
dos, diariamente, milhares de pequenos agricultores,
em especial os moradores do assentamento Joana
D' Are, sem falar na integração dos Estados do Norte
- Rondônia, Amazonas e Acre - com outras Unida
des da Federação e o incremento da ligação entre o
Brasil e o Pacífico, de fundamental relevância para
o desenvolvimento brasileiro e para o fortalecimen
to das relações econômicas com nossos vizinhos
sul-americanos.

Que por essas pontes caminhemos, assim, na
direção de um futuro economicamente mais próspero
e socialmente mais digno, em que o progresso mate
rial conviva, de maneira racional e harmônica, com a
defesa ecológica e a proteção do meio ambiente. Esta
é a bandeira que defendemos: não há crescimento eco
nômico que justifique o dano ambiental, a destruição
da natureza, o desmatamento da Amazônia, a devas
tação do nosso Brasil.

Essa a luta que inicio na Câmara dos Deputados,
em respeito ao mandato de que fui merecedor. Na ins
tituição que se proclama, com orgulho, a "Casa de to
dos os brasileiros", quero ser a voz do eleitor anônimo,
do cidadão comum, dos homens e das mulheres que,
com a força dos músculos e o brilho da inteligência,
trabalham pela glória de Rondônia e pela grandeza
do Brasil!

Aproveito a oportunidade para cumprimentar a
amig& Deputada Marinha Raupp, o Deputado Mauro

Nazif e o ex-Senador Moreira Mendes, que se encon
tram presentes.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Carlos Za
rattini. herdeiro do grande Deputado Zarattini, nos
so colega, a quem transmito nesta hora minhas
homenagens pelo trabalho desenvolvido na última
Legislatura. Tenho certeza de que V.Exa., assim
como seu pai, haverá de honrar o mandato. Rece
ba meus cumprimentos.

O SR. CARLOS ZARATTINI (Bloco/PT-SP. Sem
revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sras. e Srs. Deputados, gostaria de falar acer
ca da construção da Linha 4 do metrô do São Paulo.
Junto com a Deputada Luiza Erundina e o Deputado
Ivan Valente, estamos solicitando a formação de uma
Comissão Externa para acompanhar os fatos que es
tão acontecendo nessa obra.

É de conhecimento público que há cerca de 1
mês tivemos um trágico acidente em obras do metrô,
na Estação Pinheiros, no qual morreram 7 pessoas,
de forma literal, engolidas pela terra devido ao desa
bamento do túnel do metrô.

Aquele não foi o primeiro acidente. Houve outros
11, inclusive desabamento de casas naquele região,
por co'nta dessa obra.

O grande problema em relação ao caso é que o
metrô de São Paulo mudou a forma de contratação das
empreiteiras que estão realizando a obra. Utiliza agora
o sistema chamado turn key, em que se contrata toda
a obra com um valor definido. Retirou a fiscalização
das obras que fazia anteriormente e simplesmente
faz um medição para verificar se o cronograma está
sendo cumprido. Não verifica a qualidade do material
usado, sé a quantidade de material empregado étec
nicamente corr!3ta, enfim, não fiscaliza a qualidade do
conjunto da obra. É isso o que está acontecendo com
as obras do metrô.

Agiu corretamenté o Governador José Serra ao
paralisar todas as obras da Linha 4 devido a novas de
nlJncias. Epreciso verificar exatamente o quanto está
custando ao pbvo de São Paulo essa obra, nas quais
as empreiteiras procuram reduzir ao máximo o custo.

O Governador José Serra deve também avaliar
muito bem a parceria público-privada licitada e deve
assumir á operação do metrô, como num verdadei
ro processo deprivatização. Essa PPP, na qual o
Governo do Estado participa com mais de 70% do
custo da obra, vai garantir à empresa operadora um
subsídio para que a tarifa seja cheia. Ou seja, vai
receber integralmente por cada passageiro trans-

~~"""""'-·~""'·_----- ' .~""_""""'__1;"'''''''' d_..jj'~~~,----------
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portado, ainda quel' esse passageiro seja integrado
em outras linhas. !

É um verdadeio absurdo o que está acontecendo
no metrô de São PI'U'O, meio de transporte por todo o
Pais recon,hecidam' hte eficiente e de qualidade. Ve
mos hoje a Comparl 'ia do Metropolitano de São Paulo
simplesmente ded !ando.

Caso haja airealização da PPP - uma verda
deira privatização, Ia' entrega do metrô -, veremos
funcionários trabal ando com salário inferior aos dos
funcionários do m I rô, certamente com pior nível de
qualidade, com as t~smas despesas que tem o metrô
hoje, às vezes atéaiores.

Sr. Presidente! ~uero protestar, porque a bancada
do PSDB nesta ca~,avem tentando obstruir a votação
dessa Comissão •xterna, como em São Paulo vem
tentando impedir J donstituição de uma CPI para fis
calizar esses fatos 1 Estranhamente, o PSDB, quando
atua como OPOSiÇãt,,'~esta Casa, sempre quer investigar
e apurar; mas no ~ lado de São Paulo, onde governa
há 12 anos, nuncal Jceita sequer um questionamento
sobre seus atos. I

Chegou a ho ada verdade em São Paulo, de se
investigar para vai ~ o que está acontecendo. Hoje é
evidente o escând lo das obras do metrô, o superfa
turamento e a má I ualidade nesse contrato.

Precisamos éssa CPI para acompanhar o que
está acontecendo I àUnha 4 do metrô em São Paulo

M · b' I IU1to o r,lga 0.
,. I I

O SR. PEDR I WILSON (Bloco/PT-GO. Sem re-

Mesa pelos trabal, bs realizados nessas 2 semanas.
Estamos demonst ~ndo que o Parlamento brasileiro,
especialmente a, âmara dos Deputados, está a ser
viço do povo, di;; Jtindo temas dos mais candentes
àqueles que vão ti~nstruindo uma Pátria mais justa
e fraterna. ' I

Sr. Presiden ~, Sras. e Srs. Deputados, está na
ordem do dia do d, Date nacional a discussão encabe
çada por diversos~leiOS de comunicação, membros da
Câmara dos Dep ~dos, do Senado Federal e setores
da sociedade civil dbre a propalada redução da maiori
dade penal de 18,ãra 16 anos, como forma de reduzir
a criminalidade eliviolência em nosso País.

Já virou roti a no Brasil, toda vez que aconte
ce alguma traga ,i~, como a que ocorreu no Rio de
Janeiro, onde u a criança foi arrastada de forma
covarde por quat @bairros da cidade carioca, cau
sando dor e sofri I ento em todos nós, surgirem vo
zes orquestrada k inflamadas a favor da redução
da maioridade p nal. Exigem mudanças no Código
Penal e no Esta,tll t, o da Criança e do Adolescente.
Cobram mais d~rha das leis e rigor na punição.

I

i :

II

Aproveitam-se do sentimento de comoção nacional
para subliminarmente associar a tragédia à fragili
dade da jurisprudência.

No entanto, é preciso ver o outro lado da mo
eda. A redução da maioridade penal joga no lixo
grande parte das conquistas na área de direitos da
criança e do adolescente, e o próprio ECA já esta
belece punição para o menor infrator e formas para
que volte ao convívio social. Nos arts. 101 a 112
estão descritas medidas de punição e medidas so
cioeducativas: advertência, obrigação de reparar o
dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade
assistida, regime de semiliberdade, internação em
estabelecimento educacional, significando, inclusive,
privação de liberdade.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, essas medi
das, acreditamos, por serem mais justas e apropriadas
ao adolescente em desenvolvimento, são bem mais
eficientes que a simples diminuição dia idade penal e
o conseqüente ingresso do adolescente no precário
sistema penitenciário brasileiro. A responsabilidade
para que elas sejam aplicadas é do Governo, com o
apoio da sociedade. Muitas experiências bem-suce
didas mostram que, quando existe vontade política e
pessoas responsáveis, os programas saem do papel
e viram realidade.

Precisamos de medidas na área de educação,
medidas de punição e principalmente medidas de
prevenção com participação da comunidade, família,
escola. Precisamos investir na aprendizagem, na qua
lificação humana e técnica para a juventude brasileira.
É preciso apoiarmos a ação do Estado (mais e melhor)
através dos juizados, ministérios públicos, conselhos
de crianças e adolescentes, centros socioeducativos
e meios de comunicação compromissados com a pro
moção humana.

Precisamos esgotar as alternativas de discussão
sobre o tema em fóruns específicos, com envolvimento
de representantes da sociedade civil e do Governo, que
possuem acúmulo de conhecimento sobre o assunto.
Precisamos mostrar para a sociedade que o foco na
educação e numa cultura de paz é mais importante
que o foco na prisão.

Acreditamos fortemente que a solução para o
problema da violência entre crianças e jovens é fazer
a prevenção primária da violência, por meio das estra
tégias cientificamente comprovadas, facilmente repli
cáveis e definitivamente muito mais baratas do que a
recuperação de crianças e adolescentes que cometem
atos infracionais graves contra a vida.

A construção da paz e a prevenção da violên
cia dependem de como promovemos o desenvolvi
mento físico, social, mental, espiritual e cognitivo
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das nossas crianças e adolescentes, dentro do seu
contexto familiar e comunitário. Trata-se, portanto,
de uma ação intersetorial, realizada de maneira sin
cronizada em cada comunidade, com a participação
das famílias, mesmo que estejam incompletas ou
desestruturadas.

A prevenção primária da violência inicia-se com
a construção de um tecido social saudável e pro
missor, que começa antes do nascer, com um bom
pré-natal, parto de qualidade, aleitamento materno
exclusivo até seis meses e o complemento até mais
de um ano, vacinação, vigilância nutricional, edu
cação infantil, principalmente propiciando o desen
volvimento e o respeito à fala da criança, o canto, a
oração, o l;Jrincar, o andar, o jogar; uma educação
para a paz e a não-violência.

A segunda área da maior importância nessa pre
venção primária da violência envolvendo crianças e
adolescentes é a educação, a começar pelas creches,
escolas infantis e de educação fundamental e de ní
vel médio, que devem valorizar o desenvolvimento do
raciocínio e a matemática, a música, a arte, o esporte
e a prática da solidariedade humana.

As escolas nas comunidades mais pobres deve
riam ter dois turnos, para darem conta da educação
integral das crianças e dos adolescentes; deveriam
dispor de equipes multiprofissionais atualizadas e
capacitadas a avaliar periodicamente os alunos.

Todos esses direitos estão previstos na lei; é
necessário um amplo debate, principalmente sobre o
acesso aos direitos fundamentais, acompanhado da
imprescindível decisão política em todos os níveis de
governo e da sociedade civil, para a soma de esforços
a fim de executar essas políticas. Naturalmente, um
real controle social, por meio dos conselhos setoriais
e dos conselhos dos Direitos da Criança e do Adoles
cente, de forma objetiva e articuladora, poderá ajudar
na prevenção da violência e na recuperação de crian
ças e adolescentes.

E um real controle social, por meio dos conselhos
setoriais, tutelares e os dos Direitos da Criança e do
Adolescente poderá estimular essa ação intersetorial
e manter a vigilância para o cumprimento da lei.

O que a mídia conservadora, e pouco crítica,
quer nos fazer acreditar é que o Estado, Leviatã,
tem que executar a política do "prendo e arreben
to". Não basta lavar as mãos. Tratar apenas como
caso de polícia não resolve. A sociedade precisa
se envolver, é responsabilidade de todos nós. Pre
cisamos compreender que a punição é mais custo
sa e menos eficaz do que a prevenção e que não é
se cobrando medidas paliativas que vai se resolver
um problema estrutural. Para combater a violência,

mais educação! Mais cultura de paz! Menos baixaria
na televisão! Só assim estaremos garantindo uma
vivência social harmônica, de paz, de justiça e de
efetiva plenitude dos direitos humanos.

Sr. Presidente, aproveito para comunicar à
Casa que, por iniciativa dos Deputados Pepe Var
gas, Angela Arnin e Luiz Paulo Vellozo Lucas, na
próxima semana constituiremos a Frente Parlamen
tar em Defesa da Cidade, de Regiões Metropolita
nas e Aglomerados Urbanos, para ajudar o Brasil
a crescer com mais urbanidade, desenvolvimento
sustentável, geração de emprego e renda, sanea
mento e moradia.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT-PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, saúdo o Governo Federal pelo início de
ações para integrar as bacias do semi-árido, em parti
cular a do Rio São Francisco, que envolvem os Estados
do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco
e da Paraíba.

Essa obra faz parte das iniciativas do Programa
de Aceleração do Crescimento - PAC para o forneci
mento de água a parcela expressiva do semi-árido,
com várias áreas sob regime de emergência e cuja
população vive hoje momentos dramáticos em função
de sua escassez.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, o Rio São Fran
cisco está no período de cheia, com vazão de 8 mil
metros cúbicos por segundo, e serve adequadamente
para atender às usinas de produção de energia, eli
minando a possibilidade de colapso ou de restrições
nessa área. Por outro lado, leva bastante água para
a região seca.

O Programa Integração de Bacias Hidrográficas
procura criar canais e reservatórios que represem
parte dessa água para dirigi-Ia ao semi-árido, que
não a possui.

Esse é um debate importante. E falo isso na con
dição de Deputado responsável pela relataria da PEC
para a revitalização do Rio São Francisco. Entendemos
que o uso racional e sustentável das águas do São
Francisco exige grande investimento, com atendimento
às demandas de reflorestamento, além da promoção
de educação ambiental, de disciplinamento dos múlti
plos usos da agua e da garantia da integridade daque
le curso d'água, a fim de que seja utilizado de forma
adequada, sustentável, para gerar riqueza e continuar
a produzir bens para a Região Nordeste, como tem
ocorrido ao longo de sua existência.

Portanto, louvo os responsáveis pela apresenta
ção das licitações para dar início ao Programa Integra
ção de Bacias Hidrográficas. É urna medida importante
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e envolve principal ente as questões ambientais. Pre
ocupamo-nos no s' ntido de que essa obra seja reali
zada em respeito a s relatórios de impacto ambiental
e obedecendo aos1critérios das ações em defesa do
São Francisco.

Por último, Sr: Presidente, quero registrar a mo
bilização de médic~~ formados pela ELAM - Escola
Latino-Americana d6 Medicina, de Cuba, que vivem no
Brasil situação cont~~ditória. É um contingente expres
sivo de médicos q~alificados, até porque a Medicina
que se pratica e se ,I hsina naquele país tem qualidade
reconhecida intern' tionalmente, que está proibido de
exercer suas funçõ~ k porque há dificuldade com rela
ção à validação de Seus diplomas.

Dirijo, então, I pelo ao Governo, ao Ministério da
Educação, ao Minil tério da Saúde para que se inte
grem em uma açã política no sentido de validar es-
ses diplomas. : '

Com a anuê~'dia dos Conselhos Regionais de
Medicina, é possív I' estabelecer processos de capa
citação, através dei ~rovas, como se faz na OAB com
relação aos advog dos, a fim de estabelecer procedi
mentos para que ~Ekes profissionais possam prestar
serviço em várias ri giões do Brasil.

Há áreas do kís em que se oferecem salários
altíssimos para mé: icos, mas ninguém se apresenta.
Por que não criar ~ ~ banco de profissionais compos
to pelos médicos q' ~ estão nessa situação, para lhes
oferecer trabalho I ésses locais mais distantes, que
apresentam muitas ificuldades e precisam de médicos
para atender à pop 16ção? Infelizmente, devido à con
centração das esc, las e da moradia desses médicos
nas Capitais, regiõ ~ importantes ficam abandonadas,
sem receber esse Iprofissionais de saúde, que são
adequados para fa êr esse trabalho.

" I 1E o nosso ape q. Vamos atender ao pedido desses
médicos, formados principalmente em Cuba, que hoje
estão impedidos d exercer a profissão. Assim, ajuda
remos muito os br ~i1eiros na área de saúde pública,

, I

principalmente emlr$giões que hoje se ressentem da
ausência de profissionais de saúde.

Muito obrigad ;.
O SR. REGINi too LOPES (Bloco/PT-MG. Sem

revisão do orador.)i 1 Sr. Presidente, esta foi uma se
mana emblemátic para a Casa, quando discutimos
importantes questql S relativas à segurança pública. Há
também importante projeto, apresentado na Legislatura

,

passada, que tratá os direitos da população jovem e
propõe uma agend :positiva.

Venho solicit r ao Sr. Presidente, à Mesa Dire
tora da Casa e aol Colégio de Líderes a inclusão na
pauta da PEC quJ ?ontempla a intenção do projeto
proveniente da Coissão Especial de Políticas para

,

! I

a Juventude, de autoria do Deputado Sandes Júnior,
no sentido de reconhecer na Constituição brasileira os
direitos da população de 15 a 29 anos.

Como diz um poeta, "sem deveres, sem direitos;
sem direitos, sem deveres". É fundamental que esta
Casa reconheça ter essa parcela da população direito
a oportunidades.

Seria uma pauta extremamente positiva, pois as
ações relativas à segurança são hoje muito conserva
doras. Sei também que, ao emendar a Constituição,
consolidar o jovem como sujeito de direito, também
não vamos resolver todas as mazelas da sociedade
brasileira, mas vamos garantir a 50 milhões de pessoas
- e ao povo brasileiro, já que em algum momento da
vida todos passam pela fase da juventude - direito a
políticas públicas. É impossível combater a violência
no País enquanto 65% dos jovens não conseguirem
passar da aa série.

Portanto, faço um apelo a esta Casa para que
consolidemos uma política de Estado para a juven
tude brasileira, a fim de iniciar esse debate, discutir
o Orçamento, debater ações positivas. Vamos votar
a PEC dos direitos da população jovem e depois
continuar votando outros marcos regulatórios, como
o Estatuto da Juventude e o Plano de Metas para
os próximos 10 anos, que o Estado brasileiro será
responsável por cumprir em relação a nossa popu
lação jovem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, antes de iniciar meu discurso, re
gistro, em meu nome e no do Prefeito de Manaus,
Sr. Serafim Corrêa, o falecimento da Sra. Maria de
Lourdes Archer Pinto, ocorrido em Manaus. Ela foi
proprietária dos periódicos O Jornal e Diário da Tar
de, tendo prestado relevantes serviços ao Estado
do Amazonas.

Sr. Presidente, motoristas que trafegam pela Ro
doviaTransamazônica estão sendo forçados a pagar um
pedágio clandestino para seguir viagem. É que índios
tenharins e diahos estão colocando troncos de árvores
na pista, obrigando os motoristas a parar.

Desde outubro do ano passado, mesmo com a
intervenção da Polícia Rodoviária Federal, depois de
vários momentos de tensão, os indígenas decidiram
instituir o pagamento obrigatório de pedágio, que vai
de R$20,00, para veículos pequenos, até R$140,00,
para caminhões e carretas. O pedágio ilegal e imoral
é cobrado em um trecho do km 140, sentido Humai
tá-Apuí, e já rende mensalmente algo em torno de 80
mil reais.
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Como já mencionei, os indígenas das tribos Te
nharins e Diahos foram os que instituíram a cobrança
do pedágio. Eles possuem uma área de 60 quilôme
tros no trecho da Transamazônica. São cerca de 1.600
índios, que se dividem em 6 aldeias localizadas nas
proximidades da rodovia.

Os índios bloquearam a Transamazônica como
forma de protesto contra a falta de recursos, que, se
gundo a comissão que lidera o movimento, não esta
vam sendo repassados pela Fundação Nacional do
índio, a FUNAI.

Sr. Presidente, a organização do pedágio é im
pressionante. Usando coletes pretos da FUNAI, as
equipes de 6 a 8 de "índios fiscais" posicionam-se em
2 trechos curtos da rodovia. No primeiro é feito o pa
gamento e emitido o recibo, que deve ser apresentado
no segundo pedágio, para que a viagem possa conti
nuar. O pape! impresso tem até uma logomarca com
o nome das tribos.A cobrança é feita nas 24 horas do
dia. O problema maior é que esses índios querem le
galizar esse pedágio imoral. A intormação que temos
é de que a FUNAI está negociando para que os índios
liberem a estrada.

Não existe nenhuma regulamentação sobre a
cobrança de pedágio em terras indígenas. É preciso
orientar essas lideranças indígenas sobre a interrup
ção urgente dessa prática.

O protesto na Transamazônica é por mais verbas
para as ações da FUNA: em Rondônia e no sul do
Amazonas, onde vivem cerca de 9 mil indígenas, de 45
povos. Conforme informaçÕES que temos, parece que
tudo isso está acontecendo porque os índios manifes
tantes estavam sem recursos para alimentação.

Os índios são extremamente organizados e reve
lam um plano que demonstra o quanto a mentalidade
capitalista tem mudado a rotina deles. Eles querem,
com a regularização do pedágio, dar início à agricul
tura mecanizada, aproveitando as terras que estão
ociosas. Falam que, com c pedágio, poderão deixar a
agricultura de subs:stênci3. e passar a uma agricultura
mecanizada, com alugue! de máquinas e tratores.

Eles querem, ainda, que o Governo Federal
"facilite" esse processo no sentido de que sejam li
berados recursos para a aquisição de tratores e im
plementos agrícolas, para o início dessa atividade.
Entretanto, eles esquecem ou, mesmo, não sabem
onde irão buscar tecnologia e know-how necessários
para o plantio.

Sr. Presiden1e, enquanto os indígenas falam em
agricultura mecanizada, dezenas de agricultores de
Humaitá, que dedicaram a vida a essa atividade e re
únem não só equipamentos como também anos de
experiência, enfrentam sérias dificuldades. Muitos,

inclusive, já abandonaram o campo. Humaitá, que já
produziu mais de 10 mil hectares de soja, hoje vive
apenas da lembrança desse tempo.

O jornal O Curumirn, de Humaitá, do dia 13 de
fevereiro, portanto, de 2 dias atras, ouviu o jurista Ar
naldo Wald, autor de livro sobre o assunto, que afir
mou: "A cobrança apenas é legítima quando o usuário
da rodovia tem algum benefício que não encontra em
estrada comum, como iluminação, conservação per
manente, sinalização, ambulâncias de plantão, rapidez,
segurança e conforto".

Dizem os especialistas que nenhum país do mun
do cobra pedágio pelo uso de rodovia em má conserva
ção ou mesmo "pelo uso de uma estrada convencional,
ainda que mantida em boas condições".

A reportagem do jornal encaminhou e-mail à
Superintendente Regional do DNIT no Amazonas,
Circ8 Muri& Lima Gandra Baptista, questionando a
cobrança do pedágio e perguntando que providên
C!é!S '3stão sendo tomadas, mas até agora não hou
ve resposta.

Sr, Presidente, esperamos uma urgente resposta
do DNIT e da FUNAI para a solução desse problema.
Temos de garantir o direito de ir e vir de todos sem
exceção.

Era o que tinha a dizer. t
O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PP-AM. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, no Programa de Aceleração do Crescimento
- PAC há vários pontos positivos e muitos acertos com
os pontos r:egativos.

Quanto a pontos positivos, trago uma preocu
pação não apenas minha, mas também de todas as
autoridades, particularmente do povo da minha cida
de no Amazonas. Refiro-me à questão da TV digital e
ao set-top box, conversores que Ileceberão a imagem
para transformar a TV analógica em digital.

Essa preocupação vai depender muito da com
preensão de vários Estados brasileiros para acabar
verdadeiramente com a exclusividade de alguns Es
tados, que têm PIB de 33%.

O Amazonas hoje é um exemplo de desenvolvi
mento, de simbiose entre desenvolvimento e produção.
O nosso pólo industrial é um dos maiores da América
Latina e não é poluente. A preservação da nossa flo
resta l~ de 97%.

Portanto, chegará o momento de discutir-se nesta
Casa a questão do Programa de Aceleração do Cres
cimento - PAC, e tenho certeza de que a sensibilidade
de todos os Parlamentares, sejam do Sul, sejam do
Sudeste, sejam do Centro-Oeste, irá falar mais alto,
porque todos temos responsabilidades não de pen-

• r ti F J
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sar somente no nisso Estado, mas no crescimento Antiga aspiração das comunidades e que sempre
do Brasil. II constou da agenda de reivindicações deste Parlamen-

Muito obrigadp, Sr. Presidente. tar, a conclusão das adutoras do Oeste, do Agreste,

Dura~te o discurso do Sr. Carlos Souza do Pajeú, de Pirapama e de Agrestina está em vias de
o Sr. Inoc€Jncio Oliveira, 2° Vice-Presidente: ser concretizada pelo Plano de Aceleração do Cres-
deixa a ca ~ éira da presidência, que é ocupa- cimento. Essas realizações inserem-se na linha de
da pelo Sr! Pedro Fernandes, § 2° do art. 18 interiorização do desenvolvimento e de superação
do Regim~ to Interno. das desigualdades intra-regionais. A Hidrovia do São

O SR. PRESI, lENTE (Pedro Fernandes) _ Con- Francisco e o Projeto de Irrigação do Pontal devem ser
cedo a palavra ao ' r. Deputado Inocêncio Oliveira. saudados como iniciativas que vão redimir exclusões

O SR. INOe, NelO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. sociais dos nossos irmãos brasileiros sertanejos, ha-
I bitantes do semi-árido nordestino.

Pronuncia o seguin, e discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ,mtempos de semeadura, a regio- Também solicitamos ao Presidente Lula, ao Mi-
nalização de inve~ irnentos públicos, obras de infra- nistro Pedro Brito, da Integração Nacional, e à Minis-
estrutura e projet9 I estruturadores constroem pers- tra Dilma Rousseff a inclusão no PAC do Projeto de
pectivas venturosa ros campos econômicos e sociais Irrigação de Serrinha, localizado em Serra Talhada,
com a implement~b~o, pelo Governo do Presidente Pernambuco, minha terra natal, com 4 mil hectares
Luiz Inácio da Silv " :do Plano de Aceleração do Cres- desmatados, estrada de contorno construída e eletri-
cimento _ PAC. I, ficação já iniciada.

Mais que proj~ tar grandezas econômicas, o PAC Energia, por definição, é insumo essencial ao de-
investe na superaçh) de desigualdades regionais ao senvolvimento. Os investimentos do PAC em infra-esc
reservar cerca de 20 bilhões de reais para empreen- trutura energética asseguram, a médio e longo prazos,
dimentos em infra-iIstrutura de transportes, saneamen- o suprimento de petróleo, gás natural e combustíveis
to, habitação e en~ g,~ ia, nos pólos geográficos que se renováveis para abastecer nosso parque industrial e
ressentem de mais dinamismo econômico. Essa cifra agregar novos empreendimentos. O Governo trabalha
equivale a 64% do recursos programados de 503 bi- na perspectiva de recuperar a infra-estrutura existente,
Ihões de reais. O lhe e o Nordeste e os vazios eco- concluir os projetos em andamento e viabilizar a expan-
nômicos do Centrd Oeste devem ser as regiões mais são das atividad~s produtivas em escala dinâmica.
contempladas. I' Serão destinados 22,6 bilhões de reais para a

A distribuiçã, ~egional desses empreendimen- modernização e ampliação de 10 refinarias de petró-
tos em infra-estrutJ\~afaz parte da concepção central leo existentes no parque de refino. A implementação
do projeto, segundqa Ministra da Casa Civil, Dilma de tecnologias modernas permitirá a essas unidades
Rousseff. t', industriais processa~ uma maior parcela do óleo pesa-

Obra de gran! ~ porte, a construção da ferrovia do produzido nas plataformas do Brasil, em substitui-
Tr~nsnor?estina, c I rr t.800 quilômetros de extensão, ção ao óleo mais leve e mais caro que o País importa.
vai permitir o esco JTlento da produção agrícola e mi- Também serão implantadas usinas de biodiesel para
neral, de grãos, .deilfruticultura irrigada e de gesso da a produção de 200 mil barris/dia. Esses são ganhos
ordem de 15 milh5es de toneladas, dos Estados do ambientais e avanços tecnológicos.
Norte e Nordeste ~ra os portos modernizados de O Governo do Presidente Luiz Inácio da Silva
Suape, em Perna buco, e de Pecém, no Ceará. A in- segue na linha da autocsuficiência energética e da
tegração das econ mias regionais resulta em redução vanguarda na exploração de fontes renováveis de
de custos e dinaniitação das atividades produtivas, energia. O desenvolvimento e o incremento do álcool
mais qualidade dé I~ida, mais renda e mais emprego e do biodiesel proporcionarão a posição de vanguarda
para a ~opulação. I.. do Brasil em matriz energética no cenário mundial. As

Alem da ferr9 la Transnordestlna, a refinaria de projeções indicam que até 2010 a produção de álcool
petróleo Abreu e Li a, numa parceria entre a PETRO- deve alcançar 23,3 bilhões de litros e a de biodiesel,
BRAS e a PDVSA,I da Venezuela, as fábricas de PTA 3,3 bilhões de litros, somando-se 13,3 bilhões de reais
e POY .e.~ Estalei~ Atlântico Sul, cujas obras estão em investimentos.
sendo iniCiadas pe a empresa Camargo Corrêa, são As ações a serem implementadas pelo PAC na
empreendimentos' e grande porte capazes de alavan- expansão da nossa planta energética vão garantir a
car uma escalada' ~envolvimentistaem Pernambuco infra-estrutura necessária para sustentara crescimento
com irradiações P9 itivas em todo o Nordeste. econômico a médio e longo prazos.

I

I '

I
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Parlamentar e entusiasta do programa econômi
co desenvolvimentista, somos parceiros do Governo
nessa empreitada rumo à prosperidade, à geração de
riquezas e de empregos e à remissão das exclusões
sociais que ainda afligem milhões de brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. GEORGE HILTON (Bloco/PP-MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Fundo de Manutenção e Desen
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB ganhou decisiva
contribuição do Congresso Nacional a partir do rela
tório da nobre Deputada Iara Bernardi, na medida em
que fez inserir as creches no sistema de financiamento
proposto, corrigindo falha da proposta encaminhada
pelo Poder Executivo.

Dessa forma, os municípios mais pobres, aque
les que não têm uma atividade econômica dinâmica
e dependem basicamente do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM, poderão aspirar a montar re
des de atendimento a suas crianças de até 5 anos.
Trata-se da etapa da vida na qual tudo se decide para
a formação da pessoa, como mostram as mais avan
çadas pesquisas.

Do ponto de vista da eficiência do sistema edu
cacional, somente um forte investimento na educação
das crianças pequenas ensejará a eliminação de re
petências, do abandono e da distorção idade-série.

É na faixa de menor renda em que há menos
crianças com acesso à educação infantil. Essa oferta
precária é agravada nos municípios pobres. Estamos
discutindo, Sr. Presidente, a inclusão social.

O FUNDEB será um instrumento para estimular
a matrícula, além de viabilizar o aperfeiçoamento da
qualidade do ensino, a partir da melhora das condi
ções do principal "material" para o desenvolvimento
da educação: o humano.

Com a subvinculação de recursos para os salá
rios dos professores, a definição de planos d(~ carreira
e o estabelecimento do piso salarial nacional, haverá
importante impacto positivo na vida do professor e,
portanto, na sala de aula.

A matéria está em discussão no Congresso. Fo
ram apresentadas nada menos que 229 emendas à
MP nO 339/06, que regulamenta o FUNDEB.

Sabemos que há alguns interesses - legítimos
- de Estados e municípios em jogo. Entretanto, soli
citamos que haja amplo entendimento para que se
construa urna proposta que leve em conta o equilíbrio
federativo, sobretudo na dimensão da eqüidade - o
que significa prestar atenção especial aos municípios
mais pobres. Para tanto é imprescindível que os co
eficientes referentes às creches, às pré-escolas e ao

ensino fundamental, sobretudo o oferecido nas zonas
rurais, não sejam subestimados e incorporem nos res
pectivos pesos os elementos que fazem com que seu
custo seja aumentado.

Também no que se refere à parcela de até 10%
da complementação da União, direcionada para pro
gramas de qualidade, cabe priorizar os municípios com
menor índice de Desenvolvimento Humano - IDH.

Para que se fortaleça a Federação cooperativa,
que no Brasil compreende a esfera municipal corno ente
pleno, há que se fortalecer seus elos mais frágeis.

O FUNDEB representa uma oportunidade ímpar
para diminuir as desigualdades. Cabe ao Parlamento
assumir o papel de fiador do pacto federativo e dotar a
educação brasileira de instrumentos que aperfeiçoem
sua qualidade e acessibilidade, sobretudo nos locais
mais necessitados de apoio técnico e financeiro - os
municípios pobres do interior deste vasto País.

Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT-PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Partido dos Trabalhadores está passando por
um momento de transformação com a mesma garra
e força de um jovem de 27 anos que vê nos desafios
e problemas oportunidade para crescer, amadurecer.
E, com essa maturidade adquirida ao longos desses
27 anos, nosso partido quer aprofundar o debate so
bre as perspectivas da mudança social no Brasil. Mas
essa será também a oportunidade para avançarmos
na renovação de nossa cultura política.

Sras. e Srs. Parlamentares, essa reflexão que es
tamos fazendo tem um único objetivo: manter a unidade
e o fortalecimento do nosso partido. Unidade que se
constrói no debate, no confronto de idéias, e essa é a
prática preservada pela nossa sigla. Mas, no final de
semana passada, em Salvador, participamos de um ato
político em que tivemos oportunidade de reencontrar
companheiros do Parlamento; Deputados Estaduais,
Vereadores, dirigentes nacionais e estaduais, além
do Presidente Lula, que fez questão de lembrar que
o PT chega aos 27 anos com energia para mudar o
Brasil, enfrentando o debate político de forma aberta,
franca e positiva.

Tivemos a oportunidade de discutir temas de re
levância que farão parte do 3° Congresso do PT, que
acontece em julho, como o PAC, projeto de desenvol
vimento com distribuição de renda e riqueza, que se
conecta com a visão geral do Brasil e a nova política
adotada pelo nosso Governo. O 30 Congresso repre
senta para nós um momento de balant;:o da experiên
cia partidária e, sobretudo, um momento de empenho
coletivo que visa estabelecer diretrizes estratégicas e
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definir ações conc' etas para uma nova atuação nas
próximas décadas.!

Caros colega: ' nós, do Partido dos Trabalhado
res, queremos rea, irmar as características originais
do PT: a de um pa~ ido de massas, com quadros mili
tantes, radicalmenti ! democrático, capaz de governar
e transformar o Br

l si! e de lutar por uma sociedade
mais igualitária. ~'

O Presidentelll.ula alcançou 61 ,73% dos votos
válidos, percentual! superior ao de 2002, e ainda ree
legemos o Govern dor do Piauí, elegemos Governa
dores em Sergipe, bre, Bahia, além da Governadora
do Pará, Ana Júli~ Carepa, que venceu as eleições
com a força do po~ ! paraense.

O cenário pai ico que temos hoje no Brasil, e de
forma especial no Jrá, nos dá a chance de fazermos
um governo voltad, para as causas sociais. Para isso,
quero atuar junto cdl\' os Governos Federal e Estadual,
com o objetivo de mpliar os investimentos na educa
ção, saúde, infra-el trutura, saneamento e áreas que
beneficiem diretarrl inte o trabalhador.

Nossa missã aqui no Legislativo é também aju-
I

dar o Governo do ri sso Estado na constituição da rede
estadual de proteç J social, da rede estadual pelo tra-

I

balho e emprego,rtalecendo o Fundo Estadual de
Combate à Pobre~ I, que garantirá complementação
financeira para os ;rogramas sociais federais, como
o Bolsa-Família e l I PROUNI, e incentivar ações de
geração de renda, In,serção no mercado de trabalho e
economia solidária :

Era o que tin ~ a dizer, obrigado.
I

Dura t6 o discurso do Sr. Paulo Rocha, o
Sr. Pedro '~rnandes, § 2° do art. 18 do Regi
mento lnte rio, deixa a cadeira da presidência,
que é ocu ,a:da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2°
Vice-Presi ente.

O SR. PRESI
1

~NTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao r. Deputado Frank Aguiar.

O SR. FRAN lAGUIAR (Bloco/PTB-SP. Pronun
cia o seguinte disc l ~so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com, rldito orgulho assumo uma cadeira
na Câmara dos Dê~utados como um cidadão brasi
leiro, eleito legitim n':1ente por voto direto e pelo povo.
É com muita emo ,ão que me dirijo a você, cidadão
brasileiro, que tem acompanhado minha carreira de
artista durante tod Sesses anos e agora está me ou
vindo como Depu! do Federal.

Durante anos planejei este dia. Preparei-me, es-
tudei, formei-me e I :Direito e agora estou aqui. Viajei
pelo País inteiro co ~o artista, assisti a inúmeras mani
festações e vi de p~ ~to os problemas enfrentados por

I ,

minha gente. Vivenciei tudo isso, o que me despertou
a vontade de representar meu povo.

Esta é uma Casa de Leis importante e atuan
te. Aqui temos diversos instrumentos para trabalhar,
para dar incentivo, para defender e brigar pelo ideal
de um país melhor e mais justo. E é com essa segu
rança, com esse espírito que inicio uma nova etapa
na minha vida. Uma etapa cheia de responsabilida
des e desafios, mas estou pronto! Cresci com meu
pai dizendo que um homem pontual é um homem
determinado, vencedor, preciso. E é com essa pon
tualidade, seriedade e ritmo que pretendo nortear o
meu mandato parlamentar.

Quero também, neste momento, cumprimentar
todos os representantes do povo brasileiro que chegam
pela primeira vez a esta Casa, como eu, com imensa
vontade de trabalhar e de fazer as coisas acontecerem.
Aos que foram reconduzidos, meu abraço fraterno e o
desejo de estarmos sempre juntos legislando a favor
do povo brasileiro.

Agradeço aos concidadãos do Estado de São Paulo
- cidade tão amada e acolhedora. Embora nascido no
Piauí, tenho enorme gratidão pelo povo dessa terra ge
nerosa, que tem uma diversidade cultural enorme e me
recebeu de braços abertos. A São Paulo, meu compro
misso de honrar a confiança em mim depositada. Farei
de meu mandato um instrumento de luta e de trabalho,
para fazer as coisas acontecerem com seriedade.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Presiden
te, chego a esta Casa com humildade e cautela. Bus
co entender o funcionamento, para poder agir com
responsabilidade e discernimento. Estarei sempre ao
lado dos meus pares no que for preciso. Pauto minhas
ações sempre de forma positiva, conciliativa e propo
sitiva. Sou mais pelo debate de idéias e projetos do
que pelo embate de vaidades. O meu perfil é pelo bom
relacionamento com todos os que integram o Congres
so Nacional, desde o mais simples funcionário até o
Presidente da Casa. Estou aqui para somar; busco o
consenso, o bom entendimento e a dignidade sempre
centrado no que é melhor para o povo brasileiro.

Vou pontuar meu mandato em defesa da edu
cação e da cultura, temas que fazem parte da minha
história de vida. Meus projetos estarão mais voltados
para a questão cultural; não somente para a música,
mas para todas as marnifestações artísticas em todas
as suas vertentes. Fui convidado pelo Deputado Fer
nando Gabeira para participar da Frente Parlamentar
em Defesa da Educação e Cultura. Esse convite mui
to me honrou, pois meu planejamento é exatamente
sobre essas demandas. Estou juntando as idéias de
grupos e entidades ligadas à cultura para depois trans
formá-Ias em ação.
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A Frente Parlamentar vem ao encontro de minhas
idéias, além de ter como objetivos debater e propor
ações conjuntas que objetivem o aprofundamento
das ações de desenvolvimenlO da cultura, respeitan
do as condições socio-etno-culturais de cada Estado
brasileiro.

Espero receber o apoio de meus pares e prin
cipalmen1e de meu partido - o PTB. A educação e a
cultura é uma causa de todos. Nessa questão, não há
situação, oposição ou meio-termo. Todos são sensíveis
e estão cientes de que é urgente e premente que fa
çamos algo mais objetivo e contundente para que to
das as manifestações populares sejam reconhecidas
de fato como Patrimônio Cultural Brasileiro e recebam
incentivos para tal. É uma causa bem-vinda para todos
os partidos. Estou otimista e confiante.

Quero também apoiar todos os projetos relevantes
em tramitação na Câmara. No entanto, não vou me ater
somente nesse tema. Neste momento de modernidade e
de moralização da Câmara dos Deputados, acredito ser
papel do Parlamento acelerar as reformas, entre as quais a
política, da previdência, (,Q trabalho e da segurança, além
de projetos que beneficiem a população brasileira.

Desejo que os anseios de nosso povo encontrem
ressonância nas 3 esferas de Governo, para que seja
possível colaborar para a construção de um Brasil me
lhor, mais democrático e desenvolvido. É preciso que
o Governo Lula acelere o debate com a sociedade
para que esse tão sonhado encontro aconteça.

Chego à Câmara dos Deputados com a certeza
de que esta é a legítima Casa dos cidadãos brasileiros.
Tenho absoluta convicção de CjUI~ surgirão neste plená
rio, as mais inteligentes e sensíveis decisões.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Estamos convivendo com uma sucessão de cri

mes hediondos inaceitáveis. Precisamos tomar alguma
medida contundente e definitiva. Não podemos conti
nuar permitindo que ações como a que aconteceu no
Rio de Janeiro com o menino João Hélio continuem
desafiando o Poder Público e as instâncias policiais.
Em São Paulo também estamos vivendo sob um cli
ma constante de violência, com atos terríveis sendo
cometidos contra os cidadãos, que são brutalmente
agredidos e assistem a essa tragédia social sem saber
quais realmente são as atitudes a serem tomadas.

Estarrecidos, acompanhamos o noticiário so
bre a violência em que cidadãos inocentes morrem
covardemente. Convivemos com crimes terríveis, os
quais estão sendo planejados dentro dos presídios.
São utilizados bélndidos que estão soltos para praticar
contravenções de todos os tipos.

É preciso que nosso sistema prisional mude.
Mas, no momento, é hora de juntar todos os esforços

e mostrar quem efetivamente está no comando - os
Estados apoiados pelo Governo Federal. É preciso
também que nós Parlamentares façamos um esforço
concentrado para votar os projetos de lei sobre segu
rança pública que estão na pauta desta semana na
Câmara dos Deputados.

Entre os projetos sobre esse tema, há o do Poder
Executivo que torna mais rígida a progressão do regime
prisional para os condenados por crimes hediondos.
O projeto muda de um sexto para um terço o tempo
mínimo exigido de pena para que o preso possa ser
beneficiado com a prowessão de regime - ou seja, dei
xar o regime fechado para o semi-aberto ou liberdade
c;ondicional. Os reincidentes deverão ficar metade da
pena na cadeia. As propostas também estabelecem
um tempo mínimo de pena para que autores de crimes
hediondos possam receber visitas: um sexto da pena.
Outro projeto na pauta é oriundo do Senado.

As 2 propostas tornam mais rígida a progressão
do regime prisional para os autores de crimes consi
oerados hediondos. Só para termos uma idéia, pelo
menos 4 dos responsáveis pela morte do menino João
HÉlio, que aconteceu semana passada no Rio de Ja
neiro, enquadram-se nessa categoria. Inclusive, um
deles é menor de idade.

Com esses projetos, esperamos desencorajar os
criminosos a cometer delitos, pois ficarão mais tempo
detidos em regime fechado antes de conseguirem qual
quer benefício. É estatístico que 7 a cada 10 detentos
voltam à criminal idade quando saem da cadeia.

Outros projetos também estão na pauta. São
os que reformulam o Código Processual Penal. Entre
eles, há o que determina o envio do inquérito policial
ao Ministério Público no máximo em 20 dias e estipu
la o prazo de 60 dias para o término da investigação,
que atualmente é de 30 dias.

Há também proposta que torna inadmissível a
obtenção de provas ilícitas (aquelas obtidas infringin
do princípios ou normas constitucionais, como a vio
lação de domicílio, tortura ou maus-tratos) e simplifica
a realização de perícias em localidades desprovidas
de recu rsos.

Outras proposições pertinentes ao assunto ainda
não ficaram prontas para serem votadas. Elas estão na
Comissão de Constituição e Justiça, para depois serem
apreciados em plenário. São 11 projetos que vieram do
Senado e que combatem o crime organizado.

Nessas proposições temos: a criação do regime
penitenciário de segurança máxima; proibição da liber
dade condicional para reincidentes em crime doloso;
indispohibilidade dos bens de autores de crime dolo
so para fins de futura reparação econômica; criação
do serviço de inteligência penitenciária subordinada
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ao Ministério Púbii: o; redução da maioridade penal;
aumento da idade; de internação de menor infrator
dos atuais 21 ano, para 25 anos; instalação obriga
tória de bloqueado~esde celulares nos presídios; fim
da progressão da ~ena para criminosos de altíssima
periculosidade, co!,'b autores de crimes hediondos,
condenados à pen "~áxima de 30 anos de prisão; uso
de videoconferênci

l
!para interrogató~i~ d? pres?s por

juízes, delegados ~Imembros do Mlnlsteno Publico;
extensão dos benêf,ícios da delação premiada para
pessoas já condenà?as; aplicação da pena disciplinar
de falta grave para b!detento que usar celular ou outro

11' d 'doequipamento de comunicação dentro o presl 10.

Tenho certez] (le que os integrantes da Comis
são de ConstituiçãJ~ Justiça vão trabalhar com afinco
no sentido de apro~~!resses projetos, com regras mais
claras para punir o~ hlarginais, oque será de enorme
importância para al~opulaçãobrasileira. Depois, eles
irão para o Plenári' ,I onde serão discutidos e aprova
dos com consensd entre os Parlamentares.

I '

Era o que tin I é! a dizer.
O SR. ARNA DO JARDIM (PPS-SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) iSr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, decreto do ' *ecutivo acaba de criar o Conse
lho Nacional de Bi ecnologia. É uma primeira grande
medida no sentido I kcolocar nosso País no caminho
de uma tecnologiaÚe aponta para um grande futuro
na área das ciênci ~ biológicas.

É relativame e recente o debate travado nesta
Câmara com resp I ito à produção de vegetais trans
gênicos, em especj ~I a soja. O Presidente do PPS, o
então Deputado R, ~erto Freire, liderou esses deba
tes, participando d atos públicos, de reuniões com o
mundo acadêmicoJ <tIando a público um trabalho dos
mais elucidativos, dm o título O PPS, a Ciência e os
Transgênicos. ' j.

Não foram p lICOS os obstáculos encontrados
pelos cientistas b~ sileiros para quaisquer avanços
na área. Vimos os fetensos radicais queimarem ex
perimentos científi os, destruírem laboratórios numa
homenagem ao ob curantismo!

Seja o viés id ológico, que queria fazer da ques
tão uma luta contrd 6 imperialismo, seja o viés religio
so, que insistia err) colocar nas mãos de um deus o
poder de criar vidal seja, ainda, a questão ambiental
aí exacerbada, tud : impediu que o debate se desse
em torno de ques ões concretas, a mais relevante
delas, sem sombra de dúvida, sendo o progresso da
ciência no País. I,

Poucos os qu se opunham à biotecnologia, sem
fazer aqui qualque~ ressalva, se deram conta de que
grandes cientistasllqrasileiros se transferiam para o
mundo acadêmico para além de nossas fronteiras, na

perspectiva de levar adiante pesquisas que, nacionali
zadas, seriam de imensa valia para nossa economia,
para nosso povo e nossa terra.

De nada adiantou trazer ao debate a questão re
ferente à reserva de mercado na área da informática,
que impediu o País de avançar no setor, de forma que,
ainda hoje, caminhamos na rabeira de países emer
gentes, tais como a índia.

Os preconceitos sobrepujavam o conhecimento
científico, impedindo que o Estado pudesse dispor de
instrumentos eficazes para levar adiante as pesquisas
aqui mesmo iniciadas. E°preconceito, seja de que natu
reza for, é o que existe de mais anti-social e retrógrado,
razão por que deve ser, sem quartel, combatido.

É o que reconheceu o Sr. Presidente da Repú
blica ao assinar o decreto que deu vida e organização
ao Conselho Nacional de Biotecnología. É que órgãos
governamentais, tais como o CNPq e o BNDES, com
recursos como sempre não muito fartos para aplicar,
ainda careciam de definição oficial a respeito, o que
vem de ocorrer com a criação daquele Conselho.

Fazemos coro com o Presidente Lula quando re
clama do fato de apenas 10% dos recursos necessários
à pesquisa biotecnológica estarem sob responsabili
dade do setor privado, o que comprova o desinteresse
motivado por uma anomiaque até agora persistia, mas
que desejamos ver superado, o que será garantido
como a real implantação do Conselho!

Novidade a ser destacada é que, se até o mo
mento os recursos para o setor eram exclusivamente
para pesquisas, agora podem ir para a produção de
bens e serviços inovadores.

Louvamos a iniciativa governamental. Entende
mos que a ciência, no Brasil, precisa acertar o passo,
em definitivo, com o progresso, para que não nos ve
jamos impotentes diante de uma revolução tecnológi
ca que deu marca digital a este principio de século e
que não podemos deixar ao largo, sob pena de sofrer
prejuízos irreparáveis e de fazer ainda mais urgentes
as carências de nossa gente.

Estamos vigilantes para que as intervenções
anunciadas e a mudança de postura proclamada re
almente se tornem realidade!

Obrigado.
O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI

VEIRA (PV-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, solicito a V. Exa. a transcrição nos Anais da Casa do
artigo Começou a Revolução, de autoria do Deputado
Vittorio Medioli, publicado no jornal Pampulha, do Es
tado de Minas Gerais.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR



04990 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

Começou; a revolução
'CERTAMENrE'A AMª~A» PELA PRIMEIRA,VEZ'NA,HISTÓRIA;SERÂ

DIV~f}l'~A: EN,Y'RE Tom~~ POBRES ERICOS, NORTE E SUL, LESTE E OESTE.

fORÇA~ A'TOMAD~l>E DECISÕeS DRÁSTICAS E URGENTES. OS CU!DADOS
,_ • ./:", ~ .• ,.- ..""".t. _ _.

AMBIENTAIS FORÇO~MENTE PROVOCARAO UMA 'REVOlUÇAO GLOBAL.
. .... . ~ :

,Vittorio:',:,Medjó~li
~~_Jw

, fali:. (t".<dl)'~).'~

. Vittorio MedioU também
escreve de terça.a sexta e aos
domíngos no jorn:aJ OTempo

çosamente. coma elevação
do nt,lIel das águas·'1.Jro.vóca
da pel~derTetimeritó'dege-

. leiras; migrar para' lugares
que llles permitam sobrelJi-

, ver. Da mesma forma o au
mento de áreas desértiCas
impulsionará ~dos de bi
lhQes de pessoas. 'Mas para·
onjie?--Já qUe o esPaço fértil··
séra disputado palmo a paZ-o
'mo, ,podemos prever CQ1i-

"lt.r:ntos tribais e gu;eàfis.

Guerras en.tre'nações espre- .
midasparnec.essit:úules ina- '
diáveis_ r

Cert4men te a ameaça,
pela p,r'frneíra vez na histó-

·ria-.(&{i. dividida entre to
dos,-, pobres e rico,s,., norre e
sul. leste e oeste., Forçará a,
tomada de decisões drásti-

. cas e urgentes. Os cuidlulos
,ambientais forçosamente
provocarão umo Té!volução
global.

umã oon&ntmçii.o tama·
n~~de lucrosgem porsi só um
l!Ôrtice de interesses eronórnf
cos em rondi{x'o de tragar o-
que~ pela fre.,-,-~ Claro. - .

.J::: r..t!$sa órfca-q,ue se dcvf!
prestar .atençáo -~s dados
ci1fasrrójicos ammciad()s em
Paris na última $l!1Vfzna. SG-

pia-se da .. iTiz.vi44k 'da S/r
•',-~o e'dos ptj.jj$ssos qUê:a

.aIímentalJwn;'UriiiJersit:iade, .
:'çentros di P;jijujsàs. êien~;'~
..tas que, em.côndições de cal~;:

c:uklrqi1thfluulo. de 2 mais!.
avisaram' desde adécada:M.
80 que chegarÚlmos em__br'e~~'
ve ao "ApoCalipse"'. Já esfih\
riiosnele-. O anúncio de,Pa-t1$
é apenas um desp~;tartat~_

dJ!}J;om o sol raiqtyJ..osobre ,a
,cizü4trofe . .','iQ-' ,

:" ,'J;Jf pr~blema/f{~fTlintd:.
-do~'J'1,eJo urso polar (que nãO-
beiJii.~Coca:-CoJa/'/fl{.l.S se alI~
menta defoiki.s.t4n~(;Ípam o

drama de 'bilhões de,seres
humarws que vivem em fai
xas, costeiras (a maioria da
,humanidade) .e deverl!o f 07-

M
:' 00. é de hoje que o .

. ,çlima mudou.l!ara,
~~~..~m maiS, de' "
,titekí s~/o de úiáa

f' uma memória raz.oável,
.nllÕ !túfarrt episódiasintti
gan~s 1imttconrar sóblf o
clima que 1.iiWu..!1-a juvi.f",tu
de compmado ct:i~ o atiltlL

'A!; CtlUSOS nesta set7Ulna,
enfim, foram com, inquestio-'
nálJe-l cJare.za ,debitadas à
queima de cmiibU$tíVf!~6S-

, sc~ Digamosqu~id ,ua so
beJamente daras de. a
pré-história tio ambi!:fif.ális
mo, mas liÍl.Iiam ce.rr:.adas de
dúvidas alimentadas pór in
terosses rxxJ-erasos e alJ(l/an
ches de petroo6lares;' Quem
realiza mai5lueros no pianr:
ta? As empreJiis petrolíferaS-

. Esta seman~ l.i?;nas a
She11. gigante "do:~r,.apre·
sentou seu ba,~~ 2006
com nada men~:tiflúeUS$ 25
bilhôes de luark: $omando-'
s'l! lU primeirtl!',d~emp~
do tPror pettfiJif,ero.. os gti
nhos anua~,líqUidos PQ.JSll
Tão os ,estratosféricos iJS$~

200 bilhões' quli garant67l.it.~
pelletrarM não '-"tJ.penas ~'
s.ubsolo, mas em qualquer
múiia'do, !nundo.

.. Ui ..
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O SR. PRESI, ENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas-
sa-se ao

v- GR NDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolso

I
naro. I

O SR. JAIR OLSONARO (Bloco/PP-RJ. Sem
revisão do orador.) -;- Sr. Presidente, prezado Depu
tado Inocêncio Oli~ira, numa futura reforma política,
apresentarei uma e I enda de maneira que meu voto a
V. Exa. seja perma lente, pela forma com que sempre
conduz os trabalh9 .nesta Casa.

Sras. e Srs. D lJutados, antigos e novos, muitos
com as esperança renovadas, outros chegando com
muita esperança, ~ luta no plenário é bastante com
plexa. Os interess~s são os mais variados possíveis
e a forma de venc~rlessa barreira seria apenas uma,
no meu entender: i : voto independente de cada um.
Enquanto muitos stiverem trabalhando para fechar
apoio ao Governol~m troca de cargos, o Brasil não
terá futuro. Fico pa mo em assistir, inclusive, à pres
são do Governo F deral para votarmos contra uma
possível proposta I e emenda constitucional que re
duza a maioridade Ipenal para 16 anos. Parece que a
fidelidade passa a: ~er 100% para muitos.

Partindo desJb: princípio, não podemos ter muita
esperança, mas ai~~a acredito que, quando viermos
a discutir assuntO~domoo PAC, PECs, a redução da
maioridade penal, i maioria pelo menos votará com
isenção, o que po i dar esperança a este povo.

Sr. President ,!Sras. e 51's. Deputados, sou Capi
tão do Exército bra ileiro, posto que muito me orgulha.
Devo em muito a II inha vida hoje ao que o Exército
me moldou, depois lue, aos 17 anos, deixei o convívio

I

da minha família. I

Quero falar u i ,pouco do Exército brasileiro, Ma
rinha e Aeronáutid ; também, em especial, de seus
problemas, e plant r junto a este jovem Parlamento
idéias, de modo qu I ~enhamos a socorrer nossas For
ças Armadas. É atél c,ômico alguém subir à tribuna para
defender as Forças Armadas do seu País, mas, infeliz
mente, o silêncio e surdecedor da caserna não trans
mite, na verdade, o lJroblemas sérios que os militares

,

atravessam, quer 11 Itocante à satisfação profissional,
quer no tocante às ecessidades básicas de qualquer

I

chefe de família, e I . especial, a remuneração.
Estou nesta asa começando o quinto mandato.

Por 3 vezes os mi'li ares estiveram na iminência de ir

Para - não vou diz~r falido - o mal administrado INSS:
I

2 vezes no Govern Fernando Henrique e uma vez no
atual Governo LUlt' por meio da PEC n° 40/03, que
colocou praticame: t~ na mesma situação os nossos
pobres servidores, ?Executivo.

,

O militar sempre se mantém de forma disciplina
da, cumpre seus deveres e, pelo que tenho apreendido
até hoje, não recebe a contrapartida de atenção por
parte do Executivo. O Legislativo muitas vezes passa
batido, pois nosso interesse se volta para o Estado,
para o Município e para a comunidade e qualquer coi
sa que venhamos a falar sobre as Forças Armadas,
o custo é elevado; mas sem Forças Armadas não te
mos Nação.

Lembro que, no tempo do Ministro Viegas, só
para fazer uma introdução, quiseram tirar o tempo de
serviço dos cadetes da Academia Militar das Agulhas
Negras, da Escola Naval, da Academia da Força Aérea,
das Escolas Preparatórias de Cadetes, da Escola de
Formação de Sargentos, dos CPORs. Queriam fazer
com que esse tempo de serviço não viesse a contar
mais para a inatividade. Estava praticamente decidida
uma proposta nesse sentido, mas expus ao Ministro
Viegas os problemas que adviriam dessa idéia. O Go
verno queria aumentar o tempo de serviço do militar
alegando que, ao se aposentar, com aproximadamente
48 anos de idade, ainda estava jovem. Fiz entender que,
caso essa proposta viesse a se concretizar, eu iria às
academias militares incentivar os cadetes a pagarem
a Previdência como autônomos; iria também dizer aos
cadetes que não teriam mais que obedecer ao seu te
nente, capitão, coronel ou general porque passariam
a ser universitários. Ele entendeu perfeitamente o as
sunto e essa idéia acabou sendo sepultada.

Mas, na verdade, não existem mais atrativos para
a carreira militar. Não estou chorando, não. Dizem que
o militar tem muitas mordomias. Não conheço os novos
Parlamentares, mas da Legislatura passada nenhum
teve um filho ingressando na carreira das Armas, ne
nhum me procurou, porque seria comum, para pergun
tar como faria para que o filho prestasse um concurso
para a carreira das Armas. Portanto, a estória de que
militar tem mordomia serve para os outros, serve para
criticar as Forças Armadas.

Sr. Presidente, até meados do segundo mandato
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, um recruta
ganhava um salário mínimo; hoje, o recruta, filho de
pobre, filho de uma pessoa subempregada, filho de pai
não declarado, na verdade, filho de miserável, recebe
uma remuneração bruta de 207 reais. Com esses da
dos, acho que nem é preciso falar do salário de quem
é das Forças Armadas - é algo vexatório.

Um cabo da Polícia Militar de Brasília, merecedor
que é - eu saúdo o Coronel Deputado Alberto Fraga
neste momento, pela maneira como se conduz na luta
pelos policiais, que, em grande parte, votam nele-,
um cabo da Polícia Militar de Brasília 'ganha mais que
um aspirante a oficial do Exército ou da Aeronáutica,



04992 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

ganha mais do que um guarda-marinha, que, logica
mente, pertence aos quadros da Marinha.

A conseqüência deste nosso quadro salarial são
as demissões. Só em 2006, no ano passado, 197 capi
tães e tenentes de carreira pediram desligamento das
Forças Armadas -a grande maioria devido a concurso
público realizado em outras instituições, onde come
çam ganhando, pelo menos, o dobro do que ganham
quando militares.

Sorne-se a isso a Medida Provisória nO 2.215
10 (reedição da MP nO 2.131, de dezembro de 2000),
até hoje não votada. Nós vencemos uma LegislatLra
de Parlamentares que, embora iniciada em 2003. até
agora, em 2007, nem ficaram sabendo da existência
dessa medida provisória, nem sequer puderam apre
sentar alguma emenda a ela. Essa medida provisória,
por seu turno, esculhambou a carreira militar. A minha
turma, por exemplo, perdeu o direito de receber os
proventos cabíveis ao qrau hierárquico superior, o de
general, por coisa de 2 meses. Um subtenente amigo
meu, em Resende, por 4 dias perdeu o direito de ter os
proventos de se']undo-tenente. É justo, depois de 29
anos, 11 meses e 26 dias, alguém chegar, via medida
provisória, e dizer que dali para frente mudou, que não
é mais assim? É justo?

A Justiça não reconhece quaisquer dos nossos
direitos quando os pleiteamos, até porque, lamenta
velmente, o juiz que bate o martelo contra o Executivo
não é lembrado para ser Ministro do Supremo Tribunal
Federal, do STM, do STJ, nem para ser desembarga
dor, e aí por diante. E o militar, quando entra na Justi
ça, tem problemas. Até hoje ainda existe má vontade
por parte dos superiores, quando algum militar entra
na Justiça. Mas tudo bem.

Qual é o maior problema que vamos começar a
viver agora? Quando pensamos que há esperança,
aparece o problema. Temos o PAC pela frente. O pro
jeto de lei complementar que está sendo anunciado
e que está para chegar a esta Casa destina a todos
os servidores do Legislativo, Executivo e Judiciário
recomposição apenas da inflação, mais 1,5%, por 10
anos. Agora pergunto: e o pessoal da carreira típica
de Estado? Nossos bravos colegas do Legislativo, do
Judiciário, do TCU ganham em média 3 vezes mais do
que nós, militares das Forças Armadas, ou do que os
servidores civis do Plano de Classificação de Cargos.
É justo, por 10 anos, dar o mesmo percentual de re
ajuste a essas categorias? Tratar igualmente os desi
guais? Será que os militares vão fazer greve? É esse
o caminho? A maior conseqüência, com toda certeza,
serão as evasões.

Uma questão bastante curiosa aconteceu no ano
passado. com o chamado "apagão aéreo". O problema

estaria nos controladores de vôo. E o Governo achou
que deveria aumentar não os salÉlrios dos militares,
mas dos sargentos, obviamente dos controladores de
vôo da Aeronáutica.

No final do debate ocorrido no dia 13 de dezem
bro, em audiência pública nesta Casa, com a presença
do Ministro da Defesa, Waldir Pires, e do Comandante
da Aeronáutica, Luiz Carlos Bueno, tratamos desse
assunto. Naquele momento, os Parlamentares foram
quase unânimes na questão salarial.

No dia seguinte, tomamos conhecimento de que o
Ministro Waldir Pires mandou aprofundar estudos sobre
a medida provisória, essa que está congelada desde
2000, para ver o que poderia fazer, a fim de atender,
pelo menos em parte, aos militares. Depois de con
versar com o Chefe Supremo das Forças Armadas, o
Presidente Lula, S.Exa. resolveu assinar a Exposição
de Motivos nO 601, de 15 de dezembro de 2006, que
tenho em minhas mãos.

Vou ler apenas um trecho dessa exposição:

"A presente proposta de medida provisó
ria tem a finalidade de rever a estrutura remu
neratória dos militares das Forças Armadas,
alterando o percentual eLo adicional de com
pensação orgânica. criando a gratificação de
auxílio-moradia e reativando o adicional de
tempo de serviço.

Com relação à compensação orgânica, é
importante ressaltar que a alteração ora pro
posta visa a restabelecer percentual já prati
cado no passado.

Com referência ao auxílio-moradia, tem
a finalidade de proporcionar melhores condi
ções de habitação a um grande número de
militares".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a medida
provisória já estava pronta, com aceitação da equipe
econômica e do Presidente Lula - a deste último, no
meu entender, indispensável. A medida provisória es
tava na mesa da Ministra Dilma Rousseff, pronta para
chegar a esta Casa, mas, de repente, não saiu de lá

Não quero ser leviano e acusar quem quer que
seja, mas eu gostaria de ouvir a opinião do Coman
dante da Marinha e do Comandante do Exército so
bre o porquê de a medida não vingar - a opinião do
Comandante da Aeronáutica já conhecemos, pois ele
trabalhou para isso -, até para que S.Exas. possam,
por meio do Céntro de Comunicação Social da respec
tiva Força, publicar o aconselhamento dado ao Minis
tro da Defesa nesse caso. Não estamos enxergando
outra coisa a não ser um desentendimento entre os 2
Comandantes e o Comandante da Aeronáutica. Não
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quero criticar, mas t.ostaria de ler a Exposição de Mo- votar. Sou favorável, tudo bem. Mais do que isso, ele
tivos de S.Exas. 1 é votado. Tenho um filho que foi votado, com 17 anos,

O que me co:
1

sta é que o desentendimento se e eleito no Rio de Janeiro.
deu porque os comandantes consideraram 40% de Os argumentos não são emocionais. Deputado
compensação orgât,i,ca e 30% de auxílio-moradia per- Inocêncio Oliveira, já em 1989, um ano após a pro-
centuais um tanto' úanto elevados. mulgação da Constituição, existiam 4 PECs tratando

E agora, o qu I acontece em decorrência disso? A desse assunto. Hoje -falta os colegas as desarquiva-
Aeron.áutica conti.nHcom problemas relativos a seus rem - são aproximadamente 15 PECs.
controladores de vpo. E o que vem acontecendo? A Ontem ouvi a Relatora do ECA, Deputada do Es-
Casa Civil estUdai6va medida provisória conceden- pírito Santo, dizer que não podemos diminuir a maio-
do uma gratificaçã! /:3.specífica apenas aos sargentos ridade penal, caso contrário, vamos ,encher de mais
controladores de 1 60. Em valores, a proposta seria gente ainda as penitenciárias.
mais ou menos - o, inúmeros ainda não estão conso- Ora, meu Deus do céu, encher a penitenciária de
lidados: um nível d' 1600 reais, outro de 1.000 reais e menor marginal é muito melhor do que encher cemi-

I ,

outro de 1.400 reai!. térios de pessoas inocentes. E achar que um garoto
Então, pergu ~ tio: como ficaria, dentro da Aero- de 16, 17 anos não tem entendimento das coisas é

náutica, o sargento' rinfantaria? Um terceiro-sargento abusar da nossa inteligência.
controlador de vôo; fi Aeronáutica iria ganhar mais do O principal objetivo de uma cadeia não é recupe-
que um suboficial aAeronáutica? Como ficariam os rar alguém, mas, sim, retirar do convívio da sociedade
demais sargentos ~ Marinha e do Exército? esses marginais. Tenho certeza de que se colocarmos

Será que set,1~er criar um caos nas Forças Ar- 90% deles num colégio de freiras, eles não vão se re-
madas, fazendo c rJ, que os sargentos se sintam re- cuperar. Então, é cadeia, é prisão perpétua - sei que
legados a terceiro fano, se a atividade-fim da Força é cláusula pétrea -, é pena de morte e por aí afora.
não é o controle aé éo, e sim, a infantaria, a cavalaria, Alguns dizem que não vamos resolver o problema.
a artilharia? Será 1660 o que o Governo Lula quer? Sei que não vamos. Se tivéssemos como resolvê-lo, já

Quero até pe~~ar que o Governo recuou porque teríamos dado uma soiução para esse fato, que não é
estava esperando lai troca de Ministro. Seja lá quem deste momento. Todos os dias estamos vivendo esse
assumir, seja o D;'RutadO Aldo Rebelo, seja Domel- caos em nosso País.
les, seja outro no e que está pipocando na mídia, Tenho visto os nossos queridos colegas Arlindo
que seja dele a pat. ~.nidade dessa medidaprovisória, Chinaglia e Renan Calheiros tomando posição con-
para que ele poss começar, vamos assim dizer, for- trária à redução da maioridade penal. Não se trata da
talecido na Força. II ' posição deles. Tenho certeza de que a maioria aqui

Tão logo essá. /:3xposição de motivos chegue ao - pode não ser a maioria absoluta - é favorável à re-
meu gabinete - n~ste momento, meus colegas mili- dução da maioridade penal.
tares estão assisti I ~o ao meu pronunciamento -, eu Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
a colocarei na Inte riet. E vamos atrás desse enigma, Carlos Souza, pedindo-lhe que seja bastante breve.
vamos procurar sJbbr de quem é essa responsabili- O SR. CARLOS SOUZA - Deputado Jair Bolso-

dade. AliáS,. nuncql.Vi, .. em categoria alguma, equipe naro, a redução da maioridade é um tema que tem de
econômica e Presiente da República concordarem ser muito bem discutido nesta Casa. Não se trata de
e os Com'andante I ,i não. Peço desculpas, antecipa- prorrogar essa discussão, mas de amadurecê-Ia, para
damente, ao Com~ dante da Marinha ou ao da Aero- saber o que queremos fazer. Não podemos passar à
náutica, caso eu el teja equivocado, mas esse é um sociedade, que hoje clama por justiça, que cobra de
assunto que temo'g ~e discutir de forma pública, pois nós, Parlamentares, e das autoridades, verdadeiras
a sociedade sofre ! dnseqüências, às vezes, de ques- punições, a impressão de que uma lei adotada por
tões hão bem traI I as em nosso País, como o caso esta Casa vai ser a panacéia para todas as violências
dos controladores evôo. no Brasil. Concordo plenamente com V. Exa. em que

Sr. President ,: outro assunto que abordarei de um jovem de 17 anos e 11 meses, quando mata uma
maneira rápida é a questão da maioridade penal aos pessoa de forma cruel, como aconteceu com o João
16 anos. Não pOSSf:entender o argumento de alguns Hélio, passar 3 anos numa casa de ressocialização é
colegas sobre ess ;assunto. Hoje, alguns são con- um verdadeiro absurdo. Ele tem que pagar pela tipifi-
trários. Respeito a opinião dos colegas, mas os ar- cação do crime que praticou. É uma questão para ser
gumentos são fal.tl s. Quanto a ser favorável, alguns discutida aqui. Mas temos que buscar outras questões
citam como exemp:ld o fato de um garoto de 16 anos sociais no âmbito do Governo. Precisamos abrir, nas

I !
,
,
,

I
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periferias do País, as escolas que no sábado e domingo
estão fechadas. Os jovens poderiam estar utilizando
esses preciosos espaços para praticar esportes, para
se qualificarem profissionalmente, no entanto, estão nos
cantos das ruas aprendendo a ser bandidos, qualifican
do-se no mundo do crime. Então, Deputado, concordo
com V.Exa.: a questão da redução da maioridade penal
é um assunto que tem de ser muito debatido, para que
não passemos para a sociedade a impressão errada
de que vamos resolver todos os problemas.

O SR. JAIR BOLSONARO - Muito obrigado
pelo aparte.

Deixem-me só responder antes de conceder o
aparte ao colega.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ilus
tre Deputado Jair Bolsonaro, sem querer "fulanizar",
o aparte é urna breve intervenção do orador sobre
determinada matéria e nada mais. Senão, vai tornar
praticamente o tempo do orador, que é muito pouco
para discorrer sobre assunto tão profundo. O tempo é
de 25 minutos, e os apartes devem ser breves.

O SR. JAIR BOLSONARO - Realmente temos
que dar LIma satisfação. Não podemos esperar um
novo momento de emoção. A Casa vive sob emoção.

Para terminar este assunto e ouvir o aparte dos
colegas, digo que a própria Deputada Rita Camata,
ontem, entregou um discurso como lido. Ela é contra,
e uma frase sua é bastante importante:

"[Devemos dar] proteção integral à infân
cia, desde a gestação, no pré-natal, atendimen
to em creche, pré-escola, ensino fundamental,
médio e profissionalizante".

Ou seja, faça filho que o Governo garante. Eu
responderia com uma frase do General Gilberto Figuei
redo, Presidente do Clube Militar, que numa matéria
de revista respondeu da seguinte forma:

"Se exclusão social levasse necessaria
mente à prática de delitos, ninguém sobrevi
veria na índia".

Ouço o aparte do nobre colega.
O SR. JORGINHO MALULY - Nobre Deputado

Jair, sou do interior de São Paulo e faço um registro
em honra à sua defesa do nosso Exército. Em Araça
tuba, os atiradores do Tiro-de-Guerra, comandados
brilhantemente pelo Sargento Maurício, realizam um
grande trabalho social e de solidariedade. Reforço a
idéia de que devemos dar apoio a essa atividade do
nosso Exército, especialmente em defesa do Tiro-de
Guerra, que, no nosso caso, presta um grande serviço
à comunidade. Só isso, Deputado. Obrigado.

O SR. JAIR BOLSONARO - Não há a menor
dúvida. Até o próspero José Alencar, nosso Vice-Pre-

sidente da República, fez o Tiro-de-Guerra e tem sua
medalha alusiva a essa passagem.

Basicamente, o Tiro-de-Guerra sobrevive graças
aos Prefeitos. Não fosse isso, não teria como sobre
viver, até porque o atirador não recebe qualquer re
curso. O recruta ganha 207 reais; o atirador, simples
mente nada.

Outro assunto que vou abordar é o controle da na
talidade, mas concedo um aparte ao próximo colega.

O Sr. Praciano - Deputado Bolsonaro, represen
to o Estado do Amazonas e vou ser breve. Não quero
discutir o mérito da questão da maioridade penal, pois
esta Casa vai ter bastante tempo. A sociedade hoje co
locou em pauta esse assunto, e nós vamos enfrentá-lo.
Entretanto, quero remeter esse assunto ao Orçamento,
à nossa prática. Nós fazemos a lei, mas, nos nossos
Estados, nem sempre damos oportunidades à criança
e ao adolescente - vou citar alguns números e encerrar
minha intervenção. O Estado do Amazonas tem hoje
um orçamento de 6 bilhões de reais e gastou, no ano
passado, 23 mil reais com segurança para adolescen
tes. O Município de Manaus reserva, para 2007, 35
mil reais para tratar de crianças em situação de risco.
É só uma informação que nos deve levar a cobrar do
nosso próprio Estado e deste País uma política mais
séria para o adolescente. Muito obrigado.

O SR. JAIR BOLSONARO - Vou tentar respon
der ao Deputado e depois passarei a palavra ao nobre
colega Leio Coimbra - não sei se S.Exa. vai concor
dar comigo.

O próximo tema é controle da natalidade. No seu
Estado, com toda certeza, o número de filhos por mulher
é muito maior do que na nossa querida Região Sudes
te. O Brasil não tem como atender a uma demanda de
3 milhões a mais de habitantes por ano.

Não podemos falar em combater a fome, a mi
séria, a violência, sem antes falar em controle da na
talidade - a palavra é controle, sim; não adianta falar
em planejamento com quem nunca vai assimilar a
educação.

Como disse, são 3 milhões de novos habitantes
por ano, 250 mil por mês, 8.200 por dia. Quando eu
completar meu tempo de 25 minutos, mais 142 bra
sileiros terão nascido, a grande maioria sem a menor
condição de sobrevivência. Vale lembrar que, em 1970,
à época do Tricampeonato Mundial, éramos 90 mi
lhões de brasileiros; hoje estamos batendo à casa de
180 milhões, em apenas 35 anos. Os Estados Unidos,
com toda a sua cultura, no mesmo período, passou de
200 milhões para 300 milhões de habitantes, e 60%
desse crescimento advém de latinos, que nasceram
ou foram para lá.
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Então, esse .erá o assunto que abordarei nos
I

próximos minutos. mim destinados.
Mas ouço, cq prazer, o nobre Deputado Leio

Coimbra. .
O Sr. Leio C I imbra - Obrigado, Deputado Bol

sonaro. Sou do ESR rlito Santo. Realmente, controle da
natalidade é um te a importante e deve ser discutido,
em que pese a tax~ de fecundidade brasileira estar em
decréscimo. Nos s ! gmentos médio e alto, o índice de
natalidade é bem I ~enor do que nos de mais baixa
renda. Por isso, é teciso dar a esses segmentos a
opção de realizar d 40ntrole ou planejamento familiar,
para que o númer ide filhos esteja à altura da ren
da familiar. Quero ·1 rin registro breve, para não tomar
muito o seu tempo, acerca da questão da maioridade
aos 18 anos. Os a I ~. 5° e 288 do Código Penal, con
jugados, trazem e~ ~ questão como cláusula pétrea,
como direito funda 'enta!. Não podemos transigir no
tocante a punir os {Iminosos, sejam eles de qualquer
idade, autores de c itnes de natureza hedionda, como
aqueles praticados 1b Rio de Janeiro. Temos de buscar
soluções. Nesse s ~tido, a Casa tem procurado op
ções que possam anar a contento o problema, com
um Estado presenl~' não como vingador, mas como
corretor e punitivo. I

. I ~
O SR. JAIR, OLSONARO - A observaçao de

V.Exa. é procedent ,não há dúvida. Estou até apresen
tando requeriment ! de plebiscito. Sei que estou trans
gredindo a ConstitwiÇão, mas, por mim, haveria pena
de morte, prisão P1rpétua, trabalhos forçados.

Agora, os jUlrs~.as estão divididos no tocante a
ser ou não cláusul

l
IJétrea a maioridade aos 18 anos

- eu não sou adv I ~ado, mas há uma divisão muito
forte na classe. ! I

Uma coisa é ~ erta: nossa vida não é pétrea. En
tão, temos que end

J
1 !ntrar uma maneira de, o mais ra

pidamente possíve.1 ~.onter a gana desses que teimam
em ficar à margeml qa lei, nos assombrando todos os
dias. No meu Esta· d - eu sou paulista -, isso ocorre
todo dia, toda hora todo momento.

Estão-me diz! rido, pelo ponto eletrônico, a maio
ridade penal não é!c!láusula pétrea. Mas isso é discu
tível; alguns dizem 1 :ue é.

Temos de da1 ~m basta a isso.
Ouço o coleg por 10 segundos.
O Sr. Dr. Ubi li - Sou o Dr. Ubiali. Antes de ser

Deputado Federal! sou médico neurologista. Quero
dize~ a V. Exa. qu~,I~nquanto houve ~ Tir~-de~Guerra
- sei que essa na9 e sua preocupaçao primeira, por
que V.Exa, muito v Ildamente, reforça os ganhos dos
militares profissior\ is -, os jovens faziam a transição
da adolescência p ia a idade adulta de forma muito
mais simples e vai' ~osa, e isso atingia toda a comu-

I

I,

nidade, não só a elite, como hoje. São escolhidos os
melhores para participar do Tiro-de-Guerra.

O SR. JAIR BOLSONARO - Eu tenho conversa
do sobre esse assunto também com os Comandantes
do Exército ao longo do meu mandato. Eles são favo
ráveis à ampliação desse projeto, mas não têm meios
para tanto. A maioria das prefeituras está quebrada,
não têm como ceder uma casa para que funcione ali
o Tiro-de-Guerra, num auxílio a mais à garotada. Na
quela época, a garotada entrava no Tiro-de-Guerra aos
16, 17 anos. Hoje em dia, só aos 18 anos.

Continuando, Sr. Presidente, nossos queridos
ecologistas não podem falar em aquecimento global,
em conter a expansão das fronteiras agrícolas, sem
primeiro falar em controle da natalidade.

Hoje, no programa Mais Você, da Rede Globo
de Televisão, a apresentadora Ana Maria Braga dis
se: "Não compre carne se ela veio de uma área des
matada para pasto". É brincadeira. Logicamente, uma
pequena desinformação:

Quero saudar o Governador do meu Estado,
Sérgio Cabral, por abraçar essa causa do controle da
natalidade. É claro, pegou carona numa lei estadual
de 2006, de autoria do Deputado Estadual Flávio Bol
sonaro - por coincidência, meu filho -, que autoriza
o Estado do Rio de Janeiro a liberar a laqueadura e a
vasectomia para os maiores de 18 anos, desde que
tenham 1 filho.

Sérgio Cabral veste essa camisa porque sabe
que o custo de uma cesariana ou de cirurgia específi
ca para esse fim é infinitamente menor para o Estado
do que as conseqüências da lei federal que exige que,
para fazer laqueadura, uma pessoa tenha 3 filhos e 25
anos de idade.

Sr. Presidente, sou autor da Proposta de Emenda
à Constituição n° 584/02, que deveria ser mais discu
tida por nós.

Minha esposa fez laqueadura. E daí? Não devo
satisfação a ninguém. Paguei, ela fez. Quase todas as
minhas irmãs e algumas sobrinhas também fizeram.
Alguns homens também, apesar de serem machistas,
fizeram vasectomia.

Minha proposta visa descriminalizar a laqueadura
e a vasectomia em maiores de 21 anos - não colo
quei 18 anos porque, à época da sua apresentação,
o Código Civil falava em maioridade plena apenas
aos 21 anos.

Temos que enfrentar essa questão. Quem não
tem recursos continua parindo, fazendo cada vez mais
filhos, de forma inconseqüente, o que gera violência.
Não temos como educar essa molecada.

A grande verdade é esta: da maneira como se
faz filho no País, não temos como educar a maioria da
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nossa juventude ou, se a educarmos, será de forma
tão precária que ela não terá f:Jturo nenhum.

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, agra
deço a oportunidade. Agradeço também aos colegas
que me apartearam. Não sou bom orador, mas contem
comigo para defender as causas nacionais, que são
motivo de orgulho e de satisfação para todos nós.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência informa que nas sessões de debates e
trabalho de Comissões, em que não há Ordem do
Dia, o Vice-Líder pode falar em nome da Liderança
do partido.

O SR. LELO COIMBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESiDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do Coréldor.) - Sr. Presidente, em
nome da Vice-Liderança do PlV1DB, gostaria de ter o
usufruto desse tempo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio OlivE-ira) - V.Exa.
será inscrito, ilustre Deputado L.elo Coimbra.

O SR. PRESIDENTE Cnocéncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Jardim, para
uma Comunicação de L.cerança, pelo PPS.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre
Deputado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados,
assomo à tribuna, em nome da Liderança do PPS, da
nossa bancada e do nosso partido, para fazer urna
comunicação.

Reunida no último final de semana, a Direção
Nacional do Partido decidiu convocar uma Conferência·
Nacional Política. Deliberamos que ela seja denominada
Conferência Nacional Política Caio Prado Júnior, numa
atitude de respeito ao histórico de vida, à postura do
nosso querido perisador Caio Prado Júnior.

Haverá uma série de seminários, eventos e en
contros que culminará com a conferência propriamente
dita em julho deste ano.

Esse processo, para o qual estamos convidando
todos os democratas e as pessoas preocupadas com
o processo de transformação do País, não será sim
plesmente um encontro interno do partido, mas esta
rá aberto a todos aqueles que querem a ele acorrer
levando idéias, propostas e sugestões. E estes terão
espaço não só para se manifestar. mas inclusive, dado
o processo de abertura que ao longo do tempo algu
mas vezes o PPS celebrou, poderão participar também
da sua deliberação.

Permita-me enunciar neste instante, Sr. Presi
dente, ainda que rapidamente, os seguintes ternas a

serem abordados: poder local e a construção de uma
nova forma d·~ gestão participativa; a nova esquerda
e a questão ambiental; o desafio do desenvolvimento
social e econômico; educação. ()jência e tecnolouia;
metrópoles - o urbano e o social nas cidades; de
senvolvimento regional e integração nacional; a nova
esquerda e a reforma democrática do Estado; direitos
humanos e minorias; a cidadania e seu exercício.

São esses os grandes blocos de questões que
vão direcionar e concentrar o debate.

Reiiero o convite às agremiações, lideranças pol í
ticas, partidárias e sociais para que partilhem conosco
do movimento do PPS.

Para complementar meu pronunciamento, Sr.
Presidente Inocêncio Oliveira, solicito a V.Exa. que
autorize a publicação nos Anais da Casa do docu
mento Conferência Nacional Política Caio Prado Jr.,
do Diretório Nacional do PPS, que formula diretrizes
para os debates.

Todos sabemos, e esta é a frase de encerramento,
que vivemos os desafios de um novo ciclo econômico
e de representação política. Não é à toa que a maior
parte dos principais partidos realiza convenções, con
gressos e conferências extraordinárias neste primeiro
semestre. Pois que nosso movimento sirva para confir
mar a representação política, consolidar a democracia
e aproximar a população de nossas instituições.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

11

Conferência Nacional Política Caio Prado Jr.

O Diretório Nacional do PPS, em reunião no dia
10 de fevereiro, ratificou a convocação da Conferência
Nacional Política Caio Prado Jr., feita por sua Comis
são Executiva, no dia 16 de janeiro.

Até julho próximo, o Partido Popular Socialista,
com a participação de lideranças políticas e sociais
e personalidades da cultura, filiadas ou não a partido
político, alem de pessoas interessadas em temas da
contetnporaneidade, promoverá uma conferência nacio
nal, para discutir o que é ser uma esquerda moderna,
suas características e seu projeto transformador para
o Brasil. Esta iniciativa se fundamenta na necessidade
de abrir um amplo e profundo debate com vários seto
res da sociedade brasileira, face à constatação de que
os grandes partidos da esquerda, desde a redemocra
tização, chegaram ao Governo central do País e não
se revelaram no seu compromisso de mudar o País,
enfrentando suas desigualdades sociais e regionais.

Foram também definidos os seguintes aspectos
de organização desta importante iniciativa:



nal;
- A nova es Jerda e a Reforma Democrática

do Estado; i

- Direitos hu anos e minorias;
-A cidadani~a' o seu exercício.
2. A Coorderl ição Nacional da Conferência fi

cou constituída porlAlmira Rodrigues, Arnaldo Jardim,
Caetano Araújo, D ' rjlise Frossard, Francisco Almeida,
Givaldo Siqueira JfRaul Jungmann. Um secretário
e~ecu~ivo será des! ',nado para as providências admi-
nistrativas. : '

3. Cada direçãO estadual deve criar uma Coorde
nação Estadual, e ~pndições para promover, em sua
instância, uma Co ferência Estadual preparatória à
Nacional que terá, lém do debate dos temas postos,
o incentivo à partidipação organizada do conjunto de
filiados, militantes' ê:simpatizantes nesse processo, e
a responsabilidadel ~e escolher os representantes es
taduais para a Con érência Nacional.

4. A Coorden Ção Nacional, assim como as Co
ordenações EstadJ lis, articuladas com as respectivas
direções partidárial !devem, de imediato, iniciar con
tatos com intelectu is, técnicos e especialistas, assim
como com lideranç ksociais e políticas, dirigentes de
anos e outras, busd hdo conquistá-los a incorporar-se
à iniciativa e tentarl~ue alguns deles elaborem contri
buição teórica, por I scrito, material que poderia servir
de base para as di ~ussões temáticas e a orientação
dos debates. I i

5. Promover ncontros preparatórios com inte
lectuais, com lider~nlças sindicais, de bairro, de ONG,
com parlamentare ,! nos níveis nacional, estadual e
municipal, para co unicar-Ihes nossa proposta e ten
tar convencê-los ~ participar desta nossa iniciativa.
Importante: pedir ql ea matéria seja divulgada no dia
25 de março, 85° ai iversário do PCB/PPS.

6. Estabelecel,l que março será o mês do desen
cadeamento da a pia divulgação na sociedade, via
palestras ou reuni és preparatórias em alguma uni
versidade, entidad I I

I ,
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1. Dentre os lemas que estarão sendo alvo de pública ou outro local, coletivas de imprensa,
I

discussão na Con erência, além dos definidos - o colagem de cartazes, distribuição de folder alusivo ao
que é ser uma es~uerda democrática, suas caracte- evento etc.
rísticas e seu projeto transformador para o Brasil- se 7. No dia 23 de março (sexta-feira), uma dele-
destacam: 1[' gação estadual, constituída de dirigentes partidários,

- Poder Local,~ a construção de uma nova forma parlamentares, lideranças sociais e intelectuais (em
de gestão participa i'.ta; um número de pessoas considerado adequado), visi-

- A nova esq~erda e a questão ambiental; tará as redações ou direções dos principais veículos
- O desafio do desenvolvimento social e eco- de comunicação (jornais, TV, rádios, etc.), para entre-

nêmico; gar a convocação da Conferência Nacional e informar
- Educação, iência e Tecnologia; que na capital haverá em abril ou maio a Conferência
- Metrópoles I o urbano e o social na cidade; Estadual preparatória.
- Desenvolvi ~nto regional e integração nacio- 8. Criar e manter um site especial, específico

para a Conferência, linkado ao PPS e à Fundação As
trojildo Pereira, para ali difundirmos artigos, ensaios,
e textos variados com temas que serão discutidos na
Conferência, assim como para informações alusivas
aos preparativos do evento (adesões, apoios, calendário
etc.). Ele teria a função de Tribuna de Debates, aberto
à participação dos interessados, dividido por temas, o
que possibilitaria a criação de "redes temáticas virtuais",
ampliando e disseminando em várias esferas o proces
so da Conferência, e subsidiariamente o conhecimento
sobre o PPS. Estudar a possibilidade de se lançar um
tablóide impresso - Tribuna de Debates - de 8 a 16
páginas, contendo as contribuições teóricas encami
nhadas à Coordenação Nacional ou Estadual.

9. Determinar que o Secretariado, juntamente
com a Coordenação Nacional da Conferência, crie
um de Grupo de Trabalho, encarregado de fazer o le
vantamento de textos e propostas já existentes a res
peito das questões que estarão no centro dos nossos
debates. Esta iniciativa facilitará, em muito, o cotejo
das nossas idéias e propostas com as já existentes,
fruto de iniciativas particulares ou de deliberações de
importantes entidades da sociedade civil.

10. O lançamento oficial da Conferência Nacional
poderá ser feito em Porto Alegre (RS), que centraliza
rá o debate sobre Poder Local, buscando aprofundar
nosso relacionamento com nossos prefeitos em todo
o País, a começar por ,José Fogaça e visando ampliar
nossa influência no estado, fruto de nossas várias ex
periências na gestão municipal.

11. Outros estados poderiam ser o centro de
discussão de alguns temas, de que são exemplo: Mi
nas Gerais sediaria o debate sobre "A nova esquerda
e a questão ambiental" pelo trabalho já desenvolvido
pelo Partido no local nessa questão e a visibilidade
que proporcionaria; São Paulo organizaria "O desafio
do desenvolvimento econômico e social"; Rio de Ja
neiro seria o local em que discutiríamos "Metrópoles
e a questão da cidadania"; Recife debateria "Desen
volvimento regional e integração nacional"; e Brasília

i I
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promoveria a análise e apresentaria proposta para "A
reforma democrática do Estado". (Essa "especialização
e concentração" não foi questionada?)

12. Cada direção estadual será responsável por
viabilizar a necessária infra-estrutura, com a ajuda do
DN, evidentemente, e por todas as providências que
assegurem o êxito do empreendimento.

No que diz respeito à participação na Conferên
cia Nacional, a partir de março será aberta a inscrição,
com o pagamento de urna taxa (R$20 em geral e R$50
para os portadores de mandato? (não sei por que a
diferenciação, acho que não se justifica, todos estarão
participando em igualdade de condições e apenas os
delegados são representantes de seus estados. mas
se acharem por bem, não acho um problema!), e o
recolhimento de contribuições teóricas para ser difun
didas no site e editadas nas publicações.

Cada estado poderá ser representado na Confe
rência Nacional com o mínimo de cinco (5) delegados,
e um máximo de trinta (30), formalmente filiados ao
Partido, garantindo-se a representação estatutária de
gênero, além dos portadores de mandatos parlamen
tares e executivos em todos os níveis. Desses repre
sentantes estaduais necessariamente deverá haver a
participação de dirigentes partidários.

- Quanto aos não filiados, sua participação tanto
nas conferências estaduais como na nacional se dará,
de forma individual, atendendo a inscrição. Nos esta
dos em que haja grupos organizados de pessoas em
torno de temas ou setores profissionais, esta poderão
discutir a temática da Conferência e tirar delegados,
em articulação com a Coordenação Estadual.

- Os casos omissos, e de dLlvidas de encami
nhamento, serão todos resolvidos pela Coordenação
Nacional, juntamente com a Direção Nacional.

Leia, a seguir, o conteúdo da Resolução Políti-
ca:

Em torno de um projeto para o Brasil

A política como arte e vértice para se encami
nhar e resolver os problemas da sociedade está, la
mentavelmente, sob suspeita no Brasil. E seus atores,
os partidos de modo geral, uns mais que outros, e os
políticos que trilham o caminho do mandato eletivo são
vistos com desconfiança e até desprezo por amplas e
crescentes parcelas dos brasileiros.

Essa crítica generalizada, feita de forma explícita
ou subterrânea, ainda não vem se materializando nas
urnas, pois os instrumentos de controle da opinião pú
blica, a leniência de certos setores da sociedade com
os desmandos, as estruturas de poder que descem e
viciam os segmentos mais populares e alimentam es
peranças infundadas nas camadas mais esclarecidas,
ainda vêm tendo fôlego para manter em pé as arcaicas

estruturas políticas nacionais e suas representações. E
elas fazem a política caminhar para um lugar inseguro
quando estão em jogo a democracia e a República.

Some-se a esse fenômeno um drama maior,
vivido em todo o mundo, qual seja, a desmontagem
de paradigmas que nortearam utopias e concepções
transformadoras ao longo de quase um século sem a
sua substituição por modelos que pudessem reorientar
a política positivamente e resguardar padrões éticos
consagrados pela luta dos povos a favor de dias me
lhores e mais felizes para todos.

Acontece que, nas várias regiões do planeta,
grande parte das organizações de esquerda fizeram o
seu aggiornamento, buscando compreender as novas
realidades mundial e local, e identificar novas formas
de enfrentar a complexa transição entre a sociedade
industrial e a emergente sociedade do conhecimento,
fruto sobretudo de uma célere revolução científico-tec
nológica. Só que entre nós, poucos têm sido os par
tidos e lideranças atentos à conteniporaneidade, e a
enxergarem a crise dos instrumentos de representação
típicos da sociedade historicamente esgotada - asso
ciações, sindicatos, partidos políticos.

Dilemas Postos

Dois dilemas, portanto, emergem com força nos
dias atuais para aqueles que ainda acreditam no prima
do da política referenciada pela participação popular:
afirmar uma esquerda moderna e democrática, e uma
agenda de profundas reformas capaz de dar rumo ao
país, de forma a superar e deixar para trás práticas e
comportamentos que corrompem, que desmobilizam a
consciência crítica, que assaltam os recursos do Estado
e, assim, cólocam o processo democrático em risco.

É que temos consciência de que esse grande
projeto nacional, não pode nem deve ser tarefa de um
único partido político, nem tampouco de uma classe
social específica. Ele só será possível se articulado
por forças democráticas renovadas, a começar pela
esquerda, por amplos movimentos sociais, pela inte
lectualidade, por empresários, pelos mundos do tra
balho e da cultura, enfim por uma diversidade social e
ideológica de quantos na sociedade brasileira almejam
mudar os rumos do País.

Seria erro grave e inaceitável um único partido
colocar-se como condutor deste grande movimen
to, até mesmo porque a sociedade organizada e os
seus movimentos plurais em todos recantos e áreas
são mais fortes que todos os partidos juntos. Uma
esquerda contemporânea e um Projeto Estratégico
Nacional pressupõem a colaboração estreita entre
partidos, estes mais vocacionados para o exercício
da democracia representativa, e os agentes sociais
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diversos, que fortallecem a cada dia mais a idéia de com variadas concepções políticas, ideológicas e re-
uma democracia rnriS includente e participativa, uma Iigiosas, comprometidas com o avanço democrático e
democracia mais dIreta. valores libertários.

Se no conjun~o de toda a sociedade há que se O que os brasileiros estão a exigir é a existência
operar processos r~~idos e duradouros de novas cons- de um movimento que tenha identidade programática
ciências coletivas, c$~duzidos pela cidadania, no campo e política, e um projeto de nação. Que procure defen-
partidário também ~e coloca a necessidade da afirma- der e introduzir valores e comportamentos capazes
ção de uma esque~da capaz de refletir e defender as de pedagogicamente provocar uma revolução na cul-
reivindicações po~H'ares e os interesses nacionais, tura política do País, na forma de exercer mandatos,
sem esquecer que

l
l

;ser humano é cidadão do mundo, na forma de ser governo e na forma de se relacionar
que queremos ínte to. com a sociedade civil. Que combata a esperteza de

A busca dest: ,caminho terá de enfrentar pode- existir apenas para disputar e ganhar eleições, e atue a
rosos obstáculos I sobretudo aqueles erigidos pelo partir de doutrinas e ideais democráticos, humanistas,
conglomerado de randes partidos mantenedores da solidaristas, socialistas, estreitamente vinculados aos
ordem vigente, os i pais teimam em, a partir de uma valores e práticas do ambientalismo, e identificados
espécie de cartóri. j esmagar a rebeldia a favor de com as lutas pela igualdade e equidade de gênero, ci-
mudanças. Até m~ mo quando clamam por reforma dadania das mulheres, pluralidade étnica, diversidade

I

política o fazem m jpritariamente na perspectiva mi- sexual, e contra a exclusão, as desigualdades e todas
nimalista de meno I partido, menos liberdade, menos as formas de discriminação social.
conflito. Como se .udesse haver futuro para o Brasil Também deve contemplar um programa estra-
sem combate de id 'lias e propostas. tégico factível, concernente à inserção do Brasil num

Importante rJ saltar que todos os grandes par- mundo globalizado e às possibilidades reais do pais
tidos democrático. le de esquerda já estiveram ou marchar pela utopia e agir com os pés no chão da
estão no governo, I ~sde o início do processo de re- realidade. Assim sendo, o esquerdismo retórico e in-
democratização, e I ! 1985. Tiveram oportunidade úni- conseqüente e o liberalismo encilhado não servem a
ca de materializar ~us programas, sua capacidade este projeto.
de gestão e cump ri seus compromissos, só que, na Com base nesses pressupostos, o Diretório Na-
prática, negaram s us ideais e nada mais revelaram cional do PPS convoca a Conferência Nacional Política
senão seus proje! I S menores de alcançar o poder e Caio Prado Jr., a se realizar até julho próximo, aberta

I

nele se manter aq alquer preço, pela via da coopta- à participação de todos para discutir o que é ser uma
ção de lideranças ~ciais, amortecimento das reivin- esquerda moderna, suas características e seu proje-
dicações populare I ~ partidarização da máquina es- to transformador para o Brasil. Nesse sentido, orienta
tatal. Encerra-se, ~ sim, melancolicamente, mais um seus dirigentes e militantes em todos os níveis a iniciar
ciclo da nossa histl'tia, sem que os graves e agudos contatos com lideranças políticas, dos mundos dotra-
problemas nacionJ J tenham tido o encaminhamento balho e da cultura, a organizar Conferências Estaduais
exigido pela socie l ade, nas suas necessidades de preparatórias, para tanto contactando casas legislati-
desenvolvimento SI !::iaI, retomada do crescimento e vas, escolas, sindicatos, universidades, bairros, sempre
melhores condiçõe~ ide vida. procurando agregar lideranças e pessoas interessadas

I

, I em fazer ou continuar a fazer a grande política.
. Perspectivas O caminho a percorrer não é fácil nem curto.

O PPS, quan l%rganizado em 1992 a partir da Entretanto, se houver vontade daqueles que sincera-
rica tradição de lut ? do antigo PCB, iniciou seu pro- mente acreditam nas mudanças e querem realizá-Ias,
cesso de aggiorn I menta e agora dá novo passo à o tempo para percorrê-lo pode ser relativamente breve.
frente, abrindo-se I ~ra diferentes setores sociais, na Mãos à obra, pois a esperança dos brasileiros, a que
tentativa de se disJJtir ampla e profundamente o que se enfrentem com soluções inovadoras e viáveis os
é ser uma esquerd :moderna e democrática no País, desafios colocados e há muito sendo adiados, impõe
identificar suas ca ácterísticas e definir seu projeto ações sem mais tardança.
efetivamente trans drmador para o País. Fraterna e Brasília, fevereiro de 2007.
generosamente, c I~ca-se assim como instrumento O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
para ajudar a con~ ruir este projeto inovador, o qual melhor ordenar os trabalhos, lembro ao ilustre Depu-
exige amplas articul ações, negociações legítimas com tado Leio Coimbra que V.Exa. faz parte do Bloco Par-
lideranças que co I põem outras organizações parti- lamentar PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB, que
dárias ou que estelm fora delas, e aberta a pessoas tem direito a 10 minutos. Porém, não se pode fracionar

I I
I
I
,

, I

I

I
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esse tempo, a não ser com integrante do mesmo bloco
e desde que haja autorização do Líder. Portanto, peço
desculpas a V.Exa.

Para melhor ordenar o tempo, concederei a pala
vra ao segundo orador do Grande Expediente, vou a!mo
çar e voltarei às 1Gh30min para continuar a sessão até
a hora em que todos tenham feito uso da palavra.

O SR. JORGINHO MALULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRES!DENTE (inocência Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JORGiNHO MALULY (pFL-SP. Pela or
dem. Sem revisáo do orador.) - Sr. Presidente, alguém
não poderia ficar na Presidência para continuarmos a
sessão? Porque muitos D<:!putados tém vôo marcado.
Eu mesmo sou um deles e n~!o sei se poderei esperar
até as 16h30.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depois
do Depuiado Gastão Vieira, faço apelo aos Deputados
Paes Landim e Colbert Martins, inscritos no Grande
Expediente, no sentido de aguardarem um pouco mais
a concessão da palavra no Pequeno Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Gastão Vieira. S.Exa.
dispõe de até 25 minutos.

O SR. GASTÃO VIEIRA (Bloco/PMD8-MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna,
nesta Legislatura, eleito Presidente da Comissão de
Educação e Cultura, por indicação do PMDB e acolhi
mento dos 32 membros daquela Comissão, fazer mais
uma vez uma reflexão sobre a educação brasileira.

Há 2 semanas os jornais abriam manchete co
mentando as avaliações feitas tanto no ensino médio,
pelo ENEM, como no ensino fundamental, pelo SAEB.
As manchetes remetiam a todos nós, que pertence
mos à área, a uma perplexidade, a uma pergunta que
não queria calar: por que, depois de 10 anos, de tan
tos esforços para colocarmos as crianças na sala de
aula, de termos estabilizado a distribuição da merenda
e do livro didático, de termos criado o FUNDE8, con-·
seqüência do bom êxito do FUNDEF, adequada enge
nharia para o financiamento do ensino fundamental,
aquilo que importa não saía do lugar, pelo contrário,
parecia olhar para trás, que era a qualidade do ensino
nacional e a capacidade de os alunos aprenderem a
ler e escrever?

Não eram apenas indicadores colhidos de uma
avaliação do próprio Governo brasileiro, do MEC. Não!
Mais grave, Sras. e Srs. Deputados: o PISA, indicador
da OCDE, dos países mais ricos do mundo, ao avaliar
o grau de conhecimento dos estudantes brasileiros
classificou-os em antepenúltimo lugar, de baixo para

cima, dos alunos que aprenderam a ler e compreen
diam o que estavam lendo.

Sr. Presidente, infelizmente, uma tragédia espe
cífica muito maior se abateu naquele momento em que
esta questão vinha a debate da população brasileira: o
brutal assassinato daquela criança de 6 anos no Rio de
Janeiro. Aí, claro, o foco mudou e momentaneamente
deixamos de lado uma questão tão grave quanto esta
para o futuro do País.

Pior ainda: inscrevi-me, fiquei aqui sentado, es
perei um longo tempo para fazer aos Ministros Guido
Mantega, Dilma Rousseff e Paulo Bernardo urna única
pergunta: Srs. Ministros, como V.Exas. podem supor que
o País acredite num Programa de Aceleração do Cres
cimento que não tem uma linha sequer sobre o capital
humano, educação, ciência e tecnologia? Nada!

E vejam VExas. que esse programa vem num
momento em que o Governo já tinha conhecimento
dos dados do ENEM e do SAEB, até porque era uma
novela repetida: há 10 anos, a avaliação mostra que
a qualidade do ensino vem piorando. Mas se formula
um plano para o País e não há urna linha, repito, sobre
educação. Não falo isso com alegria. Sou da base do
Governo, °qual defendo, mas tenho a tristeza de cons
tatar que a educação povoa o discurso de campanha;
que a educação povoa o sentimento de mudança de
todo governante. Mas na prática ela tem sido relegada
a um plano não condizente com a gravidade e a urgên
cia do problema que precisamos enfrentar.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Dutra e
depois os cemais, avisando que ainda não entrei no
cerne da questão que me traz a esta tribuna. Essas
são apenas algumas preliminares.

O Sr. Domingos Dutra - Deputado Gastão Viei
ra, obrigado pelo aparte. Em primeiro lugar, parabe
nizo-o pela presidência da Comissão de Educação.
Pela segunda vez, V.Exa. preside esta importante
Comissão. O PMD8 fez urna escolha muito acertada.
Conheço sua capacidade, sua experiência acumula
da como ex-Secretário de Educação do Maranhão,
corno Deputado em terceiro mandato. Desse modo,
não apenas o PMDB, mas o Bloco e esta Casa se
sentem engrandecidos pela eleição de V. Exa. Nosso
Estado, um dos mais carentes daFederação, também
se sente honrado em tê-lo como Presidente da Comis
são. Desejo a VExa. sucesso. Sei que no conjunto da
Comissão há colegas experientes. Nós do PT indica
mos a companheira Deputada Maria do Rosário para
ser a Vice-Pre'sidenta. Portanto, a Mesa da Comissão
está bem composta: Concordo com V. Exa_ sobre os
números, mas também o Presidente Lula, nesses 4
anos, fez muito pela educação_ O FUNDES é um cla
ro exemplo dessas iniciativas, como a ampliação das
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universidades, a c~iação de escolas técnicas, mas é
evidente que falta uito a ser feito. E é preciso uma
parceria com os E I tados, os Municípios e até com a
iniciativa privada. VJExa. sabe da qualidade dos gesto
res municipais no Mranhão. Parabenizo VExa. Desejo
que a sua presidên I ik contribua para que o País dê um
salto de qUalidade~:b desenvolvimento, e a educação
é o caminho mais 'dertado. Obrigado.,

O SR. GAST.I'OVIEIRA - Deputado Domingos
Dutra, agrade,ço a, iExa. e aproveito seu aparte, an
tes de conceder o, !seguintes, para mostrar como é
possível colocarm. s a educação em uma situação
suprapartidária, adrila de divergências - estamos em
partidos diferentes!dm nosso Estado. Mas o que esta
Casa tem de gerar' ,um sentimento de inconformismo
diante de uma sitJ ção que está sendo postergada,
adiada e que pred ~a ser enfrentada. E será assim,
Deputado Dutra.,~ ~os nós, independentemente de
partido, de interes~l~seleitorais imediatos ou a médio
prazo, temos de no:k ,unir no sentido de trazer à Nação
algumas alternativ~~ para que possamos vencer, em
curto prazo, esse dràride desafio.

Ouço, com P~Iazer, o decano Deputado Mauro
Benevides. i '

O Sr. Mauro ,~nevides - Eminente colega Depu
tado Gastão Vieira ~uero apenas dizer a V.Exa. que,
em uma breve inte I énção na sessão matutina de hoje,
cheguei a dirigir ap lo ao Presidente Arlindo Chinaglia
no sentido de que I rsse curso àquelas providências
regimentais indisp, I;lsáveis para a recomposição da
Comissão Especia ~ue teria, ou terá, a incumbência
de apreciar a refor I fluniversitária, um passo agigan
tado do Governo Ula ainda na Legislatura passada,,

para corrigir as dist, ~ções do ensino superior brasileiro.
VExa., ChegO,u a prjlsidi,r essa Comissão pelos méritos
incontáveis que p,l~sui, e eu, pela generosidade de
meu Líder, que ent I rldeu de fazer-me também membro

, ,

daquele Colegiado Então, VExa., assumindo agora a
Presidência da colissãoda Educação, tem autorida
de redobrada para ~integrara esse mesmo debate a
que está afeito, pro bver a recomposição da Comissão
Especial e, conseqfu~ntemente, impulsionar a reforma
universitária, porqJe, se não fizermos a reforma uni
versitária ouvindo Inundo acadêmico e a sociedade,
evidentemente iss I ~erá uma grande frustração para
a comunidade de, ri 'sso País.

O SR. GASI
1

9 VIEIRA - Muito obrigado.
Ouço, com p'r zer, o nobre Deputado Leio Coim

bra.
O Sr. Leio C ' imbra - Deputado Gastão Vieira,

manifesto meu apl~uso à qualidade de seu trabalho,
à pluralidade des~as condutas, e minha satisfação
de estarmos juntos rya Comissão de Educação. Como

Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo
no mandato que terminou, em concomitância com o
exercício da Vice-Governadoria, gostaria de registrar
2 temas: o primeiro adquirido aqui e o segundo na
parte diagnóstica, que trata da evasão. De cada 100
crianças que entram no primeiro ano do ensino fun
damentai, apenas 23 chegam ao ensino médio. Onde
estão essas crianças que se perdem no caminho, que
universo compõem, em que riscos sociais enfrentam,
como o Brasil as recebe neste mundo, cuja violência
está posta e expressa bem firmemente nos debates
que fizemos na Câmara dos Deputados? A segunda
questão é que fui informado na última semana, nesta
Casa, sobre as possibilidades de PACs sociais, um
para a área da educação e outro para a segurança.
Fui informado, em particular, sobre o adiantamento na
área da educação, onde 100 educadores seriam cha
mados para proximamente, em março, contribuir para
que essas medidas sejam apresentadas ao Congresso
Nacional. Quero saber de V Exa. quais são as notícias
acerca desse item.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Nobre Deputado Leio
Coimbra, talvez percebendo que politicamente o Gover
no ficou em uma situação difícil, por não haver nenhu
ma referência no PAC à educação, os jornais começam
a divulgar certas medidas que vão compor o que os
próprios jornais estão chamando do PAC Social, com
uma parte muito forte destinada à educação, criando
600 mil vagas, se eu não estou enganado, para o en
sino superior; trazendo de volta os cursos noturnos,
havendo um tempo comum para todos os cursos, que
todos os alunos seriam obrigados a fazer; e criando
um programa de impacto que os municípios assinariam
com o MEC, dispondo que, no cumprimento de determi
nadas metas por aqueles municípios, eles receberiam
um pacote de recursos "financeiros pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Sendo o Presidente da Comissão, tomei pos
se ontem, e o Ministro ainda não sinalizou para uma
conversa conosco. Estou tomando a iniciativa de con
vidar o Ministro Fernando Haddad, se ainda for Mi
nistro até o dia 28, quando será realizada a primeira
reunião da Comissão, depois do carnaval, para vir a
esta Casa conversar com os Deputados sobre esses
planos que o Governo está elaborando e que consti
tuem o que V. Exa. denominou, como estou sabendo,
PAC da Educação.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jorginho
Maluly.

O Sr. Jorginho Maluly - Nobre Deputado Gastão
Vieira, primeiro, quero colocar-me à sua disposição e
dizer que sou membro suplente da Comissão de Edu
cação, cuja Presidência VExa. assumiu. No momento
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das posses das Presidências das Comissões, estava
tomando posse como titular da Comissão de Ciência e
Tecnologia. Então, embora suplente, gostaria de estar
ao seu lado em tudo o que for desenvolvido naquela
Comissão. Quero também deixar registrado, inclusive
em ata da reunião, que no dia em que os Ministros aqui
estiveram - como muitos coiegas -, ficamos do meio
dia até mais de 22h para esperar o momento de, em
2 minutos, ainda com uma certa autoridade da Mesa,
castrando o minuto excedente que muitos utilizaram
anteriormente à fala dos novatos como eu, intimar a
Ministra Dilma Rousseff, pela sua origem estudantil,
exatamente no tema que VExa. mencionou. Pesquisei
na Internet naquele dia e percebi que as palavras "in
vestimentos", "tributos" e "impostos" aparecem várias
e várias vezes no PAC. Contudo, só se faz referência à
educação uma única vez, ainda assim não como projeto
de investimento ou qualquer atividade, apenas como
tabela salarial. Quero reafirmar esse posicionamento
e colocar-me mais uma vez à disposição de VExa. A
Comissão que V.Exa. preside será, sem dúvida ne
nhuma, uma das mais importantes nesses 4 anos no
Congresso Nacional. Parabéns, Presidente!

O SR. GASTÃO VIEIRA - Agradeço o aparte
a VExa. Temos um membro i:ustre da Comissão de
Educação, o Deputado Paulo Rubem Santiago, que
cuida muito da parte de cultura.

Naquela Comissão, talvez percebendo essa vonta
de que os Parlamentares têm de participar, o tratamen
to é absolutamente igual entre suplentes e titulares. O
suplente relata processo, participa de Comissão, viaja
em nome da Comissão, etc. Portanto, aguardo a pre
sença de V Exa. com o maior prazer para nos ajudar
com sua experiência, para que possamos encontrar
respostas para algumas das questões que levanto
neste discurso.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado João Oli
veira.

O SR. JOÃO OLIVEIRA - Sr. Presidente, também
sou suplente da importantíssima Comissão que VExa.
preside. Tenho urna preocupação com o meu Estado
e gostaria que VExa. a colocasse em pauta. Trata-se
dos assentamentos desenfreados criados em alguns
municípios. Posso citar aqui Caseara. Os recursos do
Governo Federal para o ensino fundamental são in
suficientes para ajudar os muniCípios e o Estado nes
sa questão. Gostaria de solicitar a VExa. qU8 fizesse
um estudo mais aprofundado sobre a locomoção dos
estudantes, já que as Prefeituras estão quebradas.
Percebemos a dificuldade dessas crianças do ensino
fundamental chegarem à sala de aula. Essa é urna
das preocupações. A segunda preocupação é que o
Tocantins, no sistema ditatorial do Governo anterior,

desativou os campi universitários da UNITINS e, quan
do implantou a Universidade Federal do Tocantins, 2
cidades de bom porte - Guaraí e Colinas do Tocantins
- ficaram fora do contexto universitário. Gostaria que
VExa. as contemplasse. Participarei dessa discussão
para fortalecer o povo do norte do País e do meu que
rido Tocantins. Parabéns!

O SR. GASTÃO VIEIRA - Agradeço a V Exa. o
aparte. Quero até lhe comunicar que tenho uma dívida
com o Estado do Tocantins. Fui o Relator, na Comissão
de Educação, do projeto que criou a Universidade Fe
deral do Tocantins, mas o Governador Siqueira Campos
fez uma pressão tão grande pela rapidez do relatório,
que provavelmente algumas falhas foram cometidas.
Mas ainda temos tempo de discutir e de tentar fazer
a inclusão dessas outras localidades na área de atu
ação da universidade.

Deputado José Rocha, ouviria VExa. com o maior
prazer, mas o Deputado Dr. Ribamar Alves pediu pri
meiro o aparte.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES - Deputado Gastão
Vieira, fico muito feliz em poder aparteá-Io, porque sou
um dos seus admiradores. Conheço sua competência,
a forma como faz política, principalmente na área de
educação; sua preocupação em levar ao Maranhão
os melhores indicadores possíveis, para que tiremos
o nosso povo do estado em que se encontra. Fico
muito feliz em poder participar também da Comissão
de Educação, embora como suplente, para contribuir
com seu trabalho. Neste momento, quero parabenizá-lo
pela recondução à Presidência da Comissão. Sei que
o PMDB escolheu a Comissão de Educação por ser
urna das mais importantes desta Casa. A indicação
de seu nome para Presidente mostra que VExa. é um
dos Deputados desta Casa que têm mais destaque e
'maior competência para dirigir aquele órgão. Parabéns
pelo seu pronunciamento! Vamos, juntos, trabalhar pelo
Maranhão e pelo Brasil.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Obrigado, Deputado
Dr. Ribarnar Alves. Sei que, nas suas palavras, há um
pouco de solidariedade e de laços de origem - somos
filhos do mesmo Estado -, mas agradeço-lhe a par
ticipação importante. Estou esperando V.Exa. na Co
missão, para que contribua com a discussão sobre os
CEFETs, assunto que nos afeta diretamente.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Waldir Mara
nhão, ex-Reitor da Universidade Estadual do Maranhão.

O SR. WALDIR MARANHÃO- Deputado Gastão
Vieira, conterrâneo, amigo, nosso Presidente, boa-tarde.
Peço este aparte com a consciência de alguém que re
conhece no próximo, no outro, sua importância e rele
vância. Ontem instalamos a nossa Comissão e tivemos
a grata satisfação de tê-lo como Presidente. Reencontrei
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também Paulo Rub I m Santiago, com quem discutimos, co, a UNIVASF, projeto que aprovamos nesta Casa e
em reunião na ABR I EM, o ensino superior brasileiro na que atende a 2 Estados, Pernambuco e Bahia. Mais
perspectiva das uni~ersidades estaduais e municipais. recentemente, a Universidade Federal do Recôncavo
Entretanto, o Governo elaborou um pacote de medidas da Bahia. Queremos contar com o apoio de V.Exa. na
voltadas efetivame~'lt~. para as universidades federais. Comissão para que possamos ampliar ainda mais a
Esqueceu-se do se mento fundamental, que em mui- universidade pública e federal em nosso Estado, tão
to contribui para o I nsino superior: as universidades carente de ensino superior público federal. Nosso Es-
estaduais e municipais. Então, pergunto a VExa., na tado é de imensa dimensão territorial; precisamos,
condição de Presidente habilidoso e competente, se portanto, estender cursos pela região do São Fran-
colocará na pauta d~ ~iscussão maneiras de contemplar cisco, especialmente em Bom Jesus da Lapa, Santa
essas universidadei;.' para que possamos chegar aos Maria da Vitória, Xique-Xique, Correntina, enfim, toda
municípios e obter s respostas que a sociedade exige aquela região que ainda carece de ensino de terceiro
das universidades I staduais e municipais grau federal. Meu ilustre Presidente da Comissão de

O SR. GAST~~ VIEIRA - Deputado Waldir Mara- Educação e Cultura, Deputado Gastão Vieira, conto
nhão, sem dúvida, uFa. das lacunas do projeto de reforma com V.Exa. para que possamos dotar a Bahia de mais
universitária do G6

1

erno é exatamente não tratar das universidades federais e, portanto, atender à grande
universidades muni ipais, estaduais e comunitárias. demanda dos estudantes em nosso Estado.

Teremos de fbrmar uma nova Comissão. A Le- O SR. GASTÃO VIEIRA - Muito obrigado, Depu-
gislatura anterior a&abou e a Comissão da qual eu era tado José Rocha.
Presidente precisal~er refeita. Tenho certeza de que o Ouço, com prazer, o nobre Deputado Eliene
novo Presidente, c&m o novo Relator, vai cuidar desse Lima.
assunto. VExa. vai Gontar com o apoio da Comissão O SR. ELlENE LIMA - Deputado Gastão Vieira,
de Educação para xplorarmos esse tema. também quero parabenizá-lo. Sou professor do CEFET,

I -
O SR. WALDI MARANHAO - Deputado, assim em Mato Grosso. Nós, que somos da área, temos um

como há poucos i I stantes tive o prazer de subscre- grande desafio para a próxima avaliação, daqui a 2
ver a proposta do minente Deputado Paulo Rubem anos, do ENEM e do SAEB. Há vários instrumentos
para criarmos na n[;~sa Comissão a Subcomissão de em gestação: o FUNDEB; o projeto do CAPES, que
Cultura, gostaria d& 'informar a todo o Brasil, em par- aprovamos recentemente; a distribuição de material
ticular aos presen.tffs.' , que vamos liderar uma Frente didático, algo recente; além do PROUNI. Na condição
Parlamentar em D fesa das Pessoas Portadoras de de educadores, temos de nos somar. l\Iosso desafio é
Necessidades e CJidados Especiais, para a qual peço que, na próxima avaliação, possamos estar sorrindo
que se voltem seu blhares. Espero encontrar resso- e não tristes, como agora.
nância nesta Cas~~ Ique será muito importante para, O SR. PROFESSOR SETIMO - Concede-me
no curso da Comi#são, darmos um sentido maior à VExa. um aparte?
grandeza dessa mHxia da sociedade. O SR. GASTÃO VIEIRA - Ouço V.Exa. com pra-

O SR. GASTÂO VIEIRA - Muito obrigado. zero
Deputado Jo~é Rocha, ouço VExa., com todo O SR. PROFESSOR SETIMO - Deputado Gastão,

o prazer. ~. já o conhecemos, VExa. é especialista na área edu-
O SR. JOSÉ ijOCHA - Ilustre Deputado Gas- cacional. Quero dizer-lhe que na condição de membro

tão Vieira, Preside t~ da Comissão de Educação, não também da Comissão de Educação e Cultura estare-
tive a felicidade de er membro da sua Comissão, es- mos juntos nessa tarefa, principalmente quando se fala
pecialmente no m r!nento em que VExa. assumiu a sobre a implantação do FUNDEB. Minha preocupação
Presidência. VExal tem-se destacado nesta Casa na maior é com relação à autonomia dos municípios, a
área da Educaçãol por conta da sua competência, o questão do gestor público ao lidar com a coisa públi-
que o faz referênci 'para todos nós. VExa. tem sido, ca. Então, o FUNDEB deve ampliar, dentro do campo
realmente, um Pari I mentarque lutou e muito defendeu da municipalização, fazer com que o gestor público
a melhoria do ensi obrasileiro por meio de projetos do município tenha liberdade dentro das normas, da
importantes e da S a participação em tudo o que diz regulamentação, e vamos ter aí um grande trabalho
respeito à educaç§; .nesta Casa. Sou Parlamentar de para que possamos estudar a viabilidade dentro do
um Estado onde s,·1 há 2 universidades e meia. Temos município. Cabe ao gestor ter essa liberdade, demo-
uma das universid des mais antigas do País, refiro- crática, da utilização dos recursos, do que vir da União,
me à Universidadel r;:ederal da Bahia, e, recentemen- as normas que determinam o que deve ser utilizado
te, a Universidadel ~ederal do Vale do São Francis- ou não. Quem deve saber da utilização do FUNDEB,

I

I :

I I
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no município, é o gestor público municipal. Por isso eu
sempre digo que o caminho das ações públicas deve
passar, acima de tudo, pela municipalização. Conte
comigo, companheiro Gastão.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Muito obrigado, Depu
tado Setimo.

O SR. PRACIANO - Concede-me VExa. um
aparte?

O SR. GASTÃO VIEIRA - Ouço VExa. com pra-
zer.

O SR. PRACIANO - Muito obrigado, Deputado
Gastão Vieira. Seu discurso foi tão rico no início que nos
chamou a atenção, e estamos infelizmente interrompendo
sua fala. Gostaria de ouvi-lo mais. Quero apenas fazer
uma observação. V Exa. disse que não há desenvolvimento
sem educação. Estou longe de contraditar sua afirmação.
Entretanto, vejo o PAC de forma diferente. Não é um pro
grama de desenvolvimento a longo prazo. Eu o vejo como
um programa de aceleração do crescimento de curtíssimo
prazo, de 4 anos, em que o Governo Federal administra
em cima de variáveis econômicas mesmo. Ou seja, o PAC
tem como principal variável, entre as variáveis do cresci
mento, o consumo, a poupança, o investimento público
e privado e o delta do balanço de pagamentos. Essa é a
equação do crescimento. Ele ataca especificamente os
elementos necessários para promover o crescimento rá
pido. Quer dizer, quando falamos sobre o PAC, estamos
nos referindo à produção, ao aumento de riqueza mesmo.
Sem investimento público não há produção em rodovias,
ferrovias, portos, aeroportos, energia. Estamos tratando
realmente dos elementos para o crescimento e a produ
ção de riqueza. Certamente, a questão educacional de
verá ser vista, neste momento, fora do PAC. Parabenizo
V.Exa. pelo discurso. Prazer em conhecê-io.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Nobre Deputado, o PAC
ficou caracterizado corno um projeto de iníra-estrutura.
Como ele vai iniciar uma segunda etapa de governo, tem
o horizonte de 2007 a 2010, teria de fazer referência a
alguns pontos relacionados ao capital humano.

Vamos ter oportunidade de consertar essa falha
no PPA, que deverá chegar a esta Casa até maio.

O SR. FLÁVIO DINO - Concede-me VExa. um
aparte?

O SR. GASTÃO VIEIRA - Ouço VExa. com pra-
zero

o SR. FLÁVIO DINO - Ilustre Deputado Gastão
Vieira, não poderia deixar, na condição de integrante
da bancada do Maranhão, com longa relação pessoal
e política com V.Exa., de cumprimentá-lo pelo discur
so, pela qualidade da sua atuação nesta Casa, pela
investidura no cargo de Presidente da Comissão de
Educação, e de dizer-lhe que o PAC, além de conter
uma série de medidas, demanda atenção, creio eu,

da Comissão de Educação, dos fundos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico que estão sendo criados
a partir da indústria de semicondutores e do setor da
TV digital. É urna temática muito importante porque lá
está prevista larga desoneração tributária e, em com
pensação, a criação de fundos de pesquisa para que
possa haver, ao lado do crescimento da economia, o
desenvolvimento científico e tecnológico, o que ampliará
a soberania do nosso País. Apresentei urna emenda
ao PAC, relativa a esse assunto, visando exatamente
ampliar, fortalecer a participação das universidades
e dos institutos de pesquisa quando da formação do
fundo relativo às indLlstrias de um e outro setor. En
tão, quero parabenizá-lo, cumprimentá-lo, e enriquecer
mais ainda o já rico pronunciamento de VExa. com
esta contribuição. Muito obrigado.

O SR. GASTÃO VIEIRA - Muito obrigado, Depu
tado Flávio Dino.

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. me desse 2
minutos para dar um sentido final ao meu discurso.

Ocupo esta tribuna par fazer uma convocação.
Na Alemanha, quando acendeu o sinal vermelho da
péssima qualidade da educação alemã, numa pesquisa
feita pela União Européia, caiu o Primeiro-Ministro. o
gabinete inteiro do Governo alemão. Nos Estados Uni
dos, o Presidente Bush, pai, rapidamente criou uma
comissão no Congresso. Chamou os maiores especia
listas, mobilizou as melhores universidades americanas
e propôs ao país uma nova etapa.

Portanto, os Parlamentos têm papel decisivo na
condução de certas angústias da sociedade.

O nosso desafio, portanto, é fazer com que a Câ- ..
mara dos Deputados e o Congresso Nacional estejam
na vanguarda dessa discussão.

Temos um papel a desempenhar. Muitas vezes
votamos por meio do consenso mediocre do q:.le é
possível fazer. Precisamos trocar esse conceito por
outro absolutamente inadiável. ou seja, votar conlorrne
o adequado processo legislativo, para votarmos a relor
ma universitária, o piso salarial dos professores. Enfim,
como ocorre na Alemanha e nos Estados Unidos; fazer
com esta Casa se antecipe na ctTação de instrumen
tos capazes de agilizar o processo legislativo, para o
Governo responder rapidamente à sociedade.

O Governo Fernando Henrique Cardoso obteve
êxito na área de educação, com a criação do FUNDEF
e a arnpliaç50 uas vagas do en5:;10 superior. O Gover
no Lula também está sendo exitoso, criou o PROUNI,
descentralizou as universidades. criou diversos cargos
para professores, por meio de concurso público.

Mas o nosso problema é a falta de foco na edu
cação. No Brasil, a criança de 7 anos não sabe ler nem
escrever. O aluno conclui o ensino fundamental com 12
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anos, quando devei ia concluí-lo com 8 anos. A média O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Con-
de idade dos aluno' no ensino médio é de 16 anos. A cedo a palavra ao nobre Deputado José Rocha, para
maioria deles trab~lha de dia e estuda de noite. Nor- uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.
malmente, chega~ cansados na escola, sentam na O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Como Líder. Sem
cadeira para aSSist~; i,à aula cuja matéria não os atrai e revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
nem sequer é profi' sionalizante. E quando ingressam tados, o Estado da Bahia, especialmente na região do
na universidade es ão prestes a completar 22 anos. Vale do São Francisco, está em calamidade devido às

Na universidc:t~'e pública, eles não têm vez. Eles grandes cheias no Rio São Francisco e seus afluentes,
não têm capacidad !,de, disputar vaga com o aluno da principalmente em Minas Gerais, em razão das chuvas

t que caem torrencialmente naquele Estado.
classe média que el tudou em escola particular e se vê Com isso, diversas comunidades ribeirinhas do
obrigado a concorr, rà universidade particular.

'I I nosso Estado estão desabrigadas, muitos perderam
Com isso, o ~óverno teve de criar o PROUNI, e seus pertences, suas casas, o que tem causado gran-

haja benefício fisc'\ll para sustentar 200 mil alunos na des transtornos para as populações de Malhada, Cari-
universidade parti~ lar. nhanha, Serra do Ramalho, Bom Jesus da Lapa, Sítio

Há pouco te I po discutimos as cotas para as do Mato, Xique-Xique, Ibotirama, enfim, todos os mu-
universidades, ma IJira de propiciar o acesso aos que nicípios localizados e comunidades menores aglome-
não têm condições Ede quem é a culpa? Do ingresso rados à margem daquele rio.
do aluno no ensino' f~ndamental. Se ele aprende, não As comunidades carentes, que sobrevivem da
precisa de cota. E Je é o nosso foco prioritário. É aí pequena agricultura e da pesca da região, também
que precisamos a9 r. estão sendo desalojadas pelas enchentes.

É, portanto, n I ~essário darmos prioridade à alfa- Temos notícia de que os Governos Federal e Es-
betização dascrian,ià,s brasileiras, a fim de que quando tadual têm-se preocupado, mas é preciso maior aten-
concluírem a 4° sé i~ do ensino fundamental estejam ção para as famílias atingidas que estão sofrendo e
sabendo ler e escrl ~er. não podem trabalhar.

Ao concluir,~sr. Presidente, Deputado Pedro Por isso, apelo para o Ministério da Integração Na-
Fernandes, faço UI ~a comparação: se pudéssemos cional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil,
marcar com uma c uz todas as crianças que não con- e para o Governador do nosso Estado, a fim de que dis-
seguirão ser alfab,lti'zadas e certamente se perderão ponibilizem mais recursos para o Estado da Bahia,.
na complexa sociel 1de brasileira, teríamos um trági- A calamidade não é maior, Sr. Presidente, devi-
co acidente como ' recentemente ocorrido no Rio de do às ações do saudoso Ministro do Interior, à época,

I

' Mário Andreazza, que, numa das mais devastadoras
Janeiro a càda dia 6 País. enchente do São Francisco, em 1979, conseguiu pro-

Temds met~ d !inflação, meta de superávit primá- teger diversas cidades e comunidades, como Juazeiro,
rio, muitas questõe prioritárias, com as quais ficamos Petrolina, Malhada, Bom Jesus da Lapa, Xique-Xique,
indignados por não,,lrF>nseguir resolvê-Ias. Mas quando Paratinga, por meio de contenções qUt3 hoje estão evi-
vamos mostrar nosr,a indignação com a péssima qua- tando que as águas causem mais prejuízos aos mora-
lidade da, educaçãd.~0.ferecida para nossas crianças no dores próximos das margens dos rios.
País? (Palmas.) d' I Mesmo assim, temos tido grandes problemas,

Muitoobriga "Sr. Presidente. e a imprensa tem mostrado, por exemplo, em Juazei-
O SR. PRES DENTE (Pedro Fernandes) - Em ro, na Bahia, e Petrolina, onde as águas adentraram

nome da Comissã& Ide Educação, Deputado Gastão pela cidade, causando sérios prejuízos às famílias e
Vieira, a Mesa se dhngratula com V. Exa. às pessoas mais carentes.

Desejo salierft1r que o problema da educação Diversas lideranças políticas de municípios têm
brasileira não se li ita apenas ao Poder Público, mas me telefonado, a exemplo do ex-Prefeito de Malhada,
também à família..' nquanto essa não fizer parte do Dezim; do ex-Prefeito de Carinhanha, Piau; do Prefeito
processo, será difi, il encontrarmos soluções. de Sítio do Mato, Alfredinho; do Prefeito de Xique-Xi

que, Reinaldo Filho; como também de lideranças de
Duraj te o discurso do Sr. Gastão Vieira, Bom Jesus da Lapa, que têm se preocupado muito

o Sr. Inoc: ncio Oliveira, 2° Vice-Presidente, com o atendimento a essas pessoas, prestando soli-
deixa a ca! eira da presidência, que é ocupa- dariedade e se colocando à disposição para diminuir
da pelo s~j ~edro Fernandes, § 2° do art. 18 o sofrimento dos desalojados que enfrentam dificulda-
do RegimE! lo Interno. des para sobreviver.

I I

I
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Sr. Presidente, esse o apelo que faço.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Fernandes) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Paes Landim.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES
LANDIM QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU
BLICADO.

Durante o discurso do Sr. Paes Landim,
o Sr. Pedro Fernandes, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2°
Vice-Presidente.

o SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de chamar a atenção do Governo Federal para
o seguinte: o carnaval se aproxima e há ameaça de
paralisação total, de novo apagão na aviação.

Nesta oportunidade, quero narrar um fato que
aconteceu comigo na última sexta-feira, com vôo da
TAM, direto para São Luís, marcado para às 11 h08min
e confirmado desde às 10h. Primeiro, mudou para
12h, depois para 12h45min, e só conseguimos sair
às 13h30min.

Sr. Presidente, tive o cuidado de tomar satisfação
com o funcionário da TAM e soube que faltava a tri
pulação. A TAM estava esperando tripulação! Não era
apagão, não era overbooking, era falta de tripulação.
Olha a que ponto chegamos' Cadê a ANAC, que não
fiscaliza? Lá não vimos ninguém. Estou até arrependido
de termos criado a Agência, pois o serviço piorou.

Deixo aqui meu apelo ao Governo Federal no
sentido de que tome cuidado, pois vamos ter apagão
aéreo mais uma vez neste País.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SRi PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, infelizmente, a notícia que tenho a dar não
é nada agradável. Como todos nesta Casa sabem, há
algum tempo vimos conversando com os controlado
res de vôo e tentando negociar com o Governo, que
pediu prazo de 30 dias para discutir a desmilitarização
do controle aéreo.

Hoje venceu esse prazo pedido pelo Governo.
Ainda há pouco estive reunido com representantes

de várias associações de controladores de vôo e para
todos nós ficou mais do que claro que o Governo não
quer negociar.

É muito provável, como disse o Deputado Pedro
Fernandes, que no carnaval ocorra um apagão total,
ou seja, ninguém vai conseguir viajar, isso porque o
Comandante da Aeronáutica, amigo do Presidente Lula,
disse a S.Exa. que está tudo bem. O Ministro Waldir Pi
res, coitado, nunca sabe o que está acontecendo com
os controladores, porque não permitem que ele fale, a
Aeronáutica centraliza as informações e não diz abso
lutamente nada a S.Exa. O risco, portanto, de grandes
atrasos de vôos durante o carnaval é iminente.

Alguns fatos técnicos também precisam ser ditos
para que o povo brasileiro e o próprio Governo adotem
outras providências. Sabemos que aconteceu uma
tragédia num lugar, num buraco em que não havia co
municação, e o Governo providenciou recentemente a
instalação no local de 3 antenas, com a perspectiva de
que iria melhorar o controle do tráfego naquela região.
Mas os controladores estão apavorados, porque não
há sincronia entre as antenas e as informações que es
tão chegando agora para os controladores de vôo são
totalmente equivocadas e desencontradas. O pânico
é geral. O mais grave é que a Aeronáutica, em vez de
tentar resolver o problema antes do carnaval, vai colo
car um brigadeiro para tomar conta dos controladores,
que são sargentos, mas exercem função fundamental
nessa atividade de controladores de vôo.

Portanto, hoje à noite, a decisão será tomada
em assembléia realizada pelos controladores. E não
adianta os arapongas da Aeronáutica quererem saber
onde eles vão se reunir porque não vão saber. Faço
um alerta ao povo brasileiro: preparem-se, porque, no
carnaval, pode haver um transtorno violento para o
usuário de avião.

E o que mais me deixa indignado é que o prazo
foi pedido, os controladores de vôo aceitaram, fizeram
tudo que o Governo pediu, mas o Governo não cumpriu
absolutamente nada que combinou com eles.

Faço questão de registrar: a única posição favo
rável aos controladores de vôo é a da Ministra Dilma
Rousseff. A Aeronáutica está enrolando, e o Ministro
da Defesa não tem o poder de decisão. Infelizmente,
nisso o Governo deixa a desejar. Portanto, aos colegas
que viajam de avião, acho que todo o povo brasileiro
terá problema no carnaval.

Pedi que houvesse um pouco de compreensão,
tentei ainda conversar com os controladores para que
esperassem um pouco mais a resposta do Governo e
não apelassem para greve, paralisação ou operação
padrão. E aí, se não houver condições de se resolver a
questão, que façam a paralisação ou a operação padrão,

,~ Q, ~;!FWjI1; ;'144 % ,;
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e sabemos a conse Iüência de tudo isso. Parece-me que A Câmara já avançou e muito quando estabeleceu
o Governo insiste el não querer negociar, não querer que grupos que se utilizam de menores para cometer
dialogar. O Governd senta-se à mesa com tantas pes- crimes podem e vão ter as suas penas duplicadas. É
soas, e não quer sJritar com os controladores de vôo. um desestímulo ao que acontecia até hoje, quando

Por isso, deiX~1 :aqui um alerta no sentido de na os adultos colocavam crianças para agir no tráfico,
época de carnaval ,edemos ter, com certeza, um caos nos crimes violentos, nos crimes de morte. Elas res-
na aviação civil, ap I sar de o Governo ter tido tudo para pondiam pelo crime, e os adultos ficavam, de certa
resolver a qUestãdfl.mas não resolveu. E paciência, maneira, eximidos da culpa. Neste momento, é preci-
mesmo de control~ Dr de vôo, tem limite. so colocar uma dessas propostas na discussão que

Muito obrigad l Presidente. a Câmara vai fazer. A nossa é a retirada dos §§ 3°, 4°
O SR. PRESI ENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre- e 5° do art. 121 do Estatuto da Criança e do Adoles-

sidência informa qu: hoje a sessão vai até o horário em cente, permitindo que não tenhamos, a princípio, uma
que houver oradore I. Não há problema. Amanhã esta- punição que seria quase um benefício para aqueles
remos aqui às 9h p I r~ abrir a sessão. Convido aqueles que cometessem crime.
que ficarem em Br sília a vir a plenário, pois também Mas será, Sr. Presidente, que estamos no foco cor-
teremos tempo.lnclJ ive, amanhã alguns também podem

I I reto? Aliás, não estou, de maneira alguma, desfazendo
utilizar o horário d.e t,inado ao Grande Expediente. dos fatos e da dor da família daquele menino que foi bru-

O SR. PRESI l:NTE (Inocêncio Oliveira) - Con- talmente assassinado no Rio de Janeiro. Hoje, no Rio de
cedo a palavra, nol período destinado ao Grande Ex- Janeiro, uma criança de 12 anos matou a sua avó a faca-
pediente, ao últim~a orador inscrito, o nobre Deputado
Colbert Martins, do ~MDB do Estado da Bahia. S.Exa. das e, ao tentar esconder o corpo, foi pega pela polícia.

, Por isso vamos baixar a maioridade penal para 12 anos,
dispõe de até 25. i~utos.

O SR. cols IAT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. já que a mudança da maioridade penal para 16 anos não
Sem revisão do ar dor.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. atinge esse menino? Vamos começar a reduzir, cada vez
Deputados, senhor s!funcionários, senhores que acom- mais, a maioridade penal? Aonde chegaremos?
panham pela TV âmara esta sessão, está é uma Hoje, um garoto de 16 anos, com o nível de in-
semana de emoçõ ~: o PFL acaba de anunciar uma formação que tem, com o desenvolvimento corpóreo
greve no setor aér 0; já não está faltando acontecer que tem, pode, sim, responder por crimes que vier a
mais quase nada ri ~te País. cometer. Essa é a solução? Estamos tratando disso

Sr. President ,Icomeçarei discutindo um assun- como solução para o problema da criminal idade? Não.
to que me interes á muito, até porque faz parte da Se o entendimento é o de que precisamos mexer na
pauta de discussã I ~o dia em todo o País. Refiro-me idade, podemos até fazê-lo, mas sabendo que não será
à questão da segu ança pública e à morte do garoto essa a única solução ou a melhor das soluções. Mas,
João, no Rio de Ja ~iro. se é preciso discutir este assunto, estou, juntamente

Apresentei, J. Presidente, projeto de lei que com outros companheiros do nosso partido, propondo
modifica o art. 121 do Estatuto da Criança e do Ado- a ampliação das medidas socioeducativas.
lescente. O § 3° d, ,referido artigo limita o tempo de O colunista Jânio de Freitas, hoje, no jornal Fo-
internação dos me~~1~res infratores de 16 até os 18, 19 lha de S.Paulo, apresenta também outra responsabi-
anos como medida 0cioeducativa. Pode o juiz avançar lidade.
até aos 21 anos, e :casos específicos. Diz ele:

I

Estou propon
l

b a supressão dos §§ 3°, 4° e 5° "(...) O principal acusado na morte de
do art. 121 do Esta ~to da Criança e do Adolescente, João Hélio é denunciado pela própria família
para que não ~ajal tites na permanência nos cen~ros de convencer o irmão de menor idade, 16 anos,
de recuperaçao d rum menor que cometa um cnme a assumir-lhe o papel e livrá-lo, aos 23 anos,
grave. Precisamos GJ.zer uma especificação na Lei de da pesada sentença aplicável a maiores de
Execuções Penais, ue permita ao juiz de menores fa- idade. É um golpe com que a polícia se depa-
zer o acompanha ento do menor infrator.

O que estamo Ruerendo, Sr. Presidente Inocêncio ra todos os dias, nem sempre em condições
Oliveira, Sras. e Srs lDeputados, é que um menor de 16 de anulá-lo (...)."
anos que cometa u :crime não tenha antecipadamente A polícia agiu, descobriu os criminosos, prendeu
determinada c?mo ,~I~ida socioeducativa uma internação todos e fez hoje a reconstituição do crime. Quer dizer,
de 2, 3 anos. Ecomcl t;Jm prêmio: se o menorcometer um do ponto de vista policial, o processo está em anda-
crime, ele vai pass~t pouco tempo internado. mento. Eles estão presos, mas o que vemos hoje?

I

I



05008 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

Denuncia aqui o respeitado jornalista Jânio de
Freitas que a família pode, também, ter orientado o
menor a assumir a culpa do maior. Aqui entra também
a responsabilidade da família. Neste momento, utiliza
se a brecha da lei, não apenas a pessoa, mas todo um
contigente familiar.

Então, é preciso entendermos que a questão não
está centralizada apenas na redução da maioridade
penal, mas também numa linha bem mais ampla que
envolve ambas as famílias, aquela que perdeu o filho e
a outra que, de alguma forma, procura orientar um filho
a eximir de uma culpa maior aquele que está preso.

Os jornais de hoje mostram que o maior que par
ticipou desse crime devia estar em liberdade vigiada,
dentro da medida socioeducativa, o que, de alguma for
ma, parece, não vem ocorrendo. Até a própria medida
socioeducativa e o acompanhamento desses menores,
no momento de sua liberação, não são feitos da forma
mais adequada. O Estado precisa, no momento em que
tiver que dar liberdade provisória a um menor ou a outro
infrator, fazer o acompanhamento, para não permitir que
fatos corno esses continuem acontecendo todos os dias.
Hoje aconteceu no Rio de Janeiro, mas pode acontecer,
Deus nos livre, amanhã, na Bahia. Posso dizer que isso
tem acontecido com absoluta freqüência.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um dos
jornalistas mais respeitados da Bahia, o Sr. Samuel
Celestino, é a favor da redução da maioridade penal.

Diz ele:

"A maioria dos advogados criminalistas é
contra a redução da maioridade penal na Cons
tituição de 18 para 16 anos. Os juristas, também.
Não é isso o que acontece em países que resol
veram enfrentaro crime para imporo estado legal
sobre o estado marginal, ou criminoso, como nos
Estados Unidos, apenas num exemplo".

Devem ser respeitados os pensamentos desses
criminalistas, que, imagino, possam e devam ter ra
zões importantes.

Diz ainda o jornalista Samuel Celestino que, em
alguns Estados dos Estados Unidos, a maioridade pe
nai já atnge os 16 étnos e em outros. os 18 anos. Na
Inglaterra, por exemplo, há crianças de 10, 12 anos
com prisüo p3rpútua c\~cretada.

Quer dizer, o mU:ldo tem diversas experiências
sobre essa mesma qucst2lc'.

O SR. DOMINGOS DUTRA - Nobre Deputado
Colbert Martins, permitE'-me V. Exa. um aparte?

O SR. COLBERT MARTiNS - Com prazer. ouço
o aparte do nobre Depu~éJ.do Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUT:~A - Nobre Deputado
Colbert Marti:ls, concordo com c raciocínio de VExa. de

que não devemos simplificar a questão da impunidade,
principalmente nos grandes centros urbanos, apenas
com a mudança da legislação, reduzindo a maioridade
penal. Não podemos vender ilusão, dizer que fazendo
mudanças para atender a conjunturas estamos resol
vendo o problema. Esta Casa não pode usar o momen
to de emoção em que o País vive e deixar de discutir a
questão de forma mais ampla. Por exemplo, vivemos em
um país em que a grande maioria dos municípios não
tem juiz, são termos. No Estado do Maranhão há 217
Municípios, e só existem 103 comarcas. Ora, 114 Muni
cípios são termos, não têm juízes e estão agregados a
uma comarca. Os juízes, a grande maioria, não moram
na comarca. O promotor também não. Temos que ver,
também, a questão da execução e do cumprimento da
pena. Nobre Deputado Colbert Martins, não acredito que
a solução, para aqueles que têm de cumprir pena, seja
colocá-los apenas nas penitenciárias dos centros urbanos.
Há penitenciária em São Paulo cuja população carcerá
ria é maior do que a população de muitos municípios do
País. Por que não se municipaliza a execução da pena?
Por que trazer pessoas que cometem um crime em um
município pequeno, de 10 mil habitantes, e colocá-Ias em
uma penitenciária onde existe um conjunto de pessoas
que cometeram todos os tipos de crimes? Portanto, acho
que precisamos discutir o assunto de forma mais ampla.
O contingente policial do nosso País é insuficiente para
garantir a segurança. Há municípios de 20 mil habitantes
com 5 policiais, delegacias que ainda usam máquina de
datilografia - é um dedo na tecla e outro para puxá-Ia,
porque engancha no papel. Acho que esta Casa tem de
fazer um debate mais amplo, mais profundo e dar respos
tas, como estamos dando para um momento conjuntural.
Contudo, não podemos deixar de realizar uma discussão
mais ampla sobre a família, que está desestruturada; 50

br& o i:lchaço nas cidades; sobre a pobreza e as políticas
públicas que devem andar junto das medidas de caráter
repressivo. A~lracleço a V Exa. o aparte.

O SR. COLBERT MARTINS - Agradeço, Depu
tado Domingos Dutra, o aparte a VExa.

Dando prosseguimento ao meu discurso, vou
concluir a leitura do artigodo jornalista Samuel Celes
tino, que se manifesta a favor da redução da maiorida
de penal. Ele afirma que sua posição não é de agora.
Muito antes desse crime, ele já era a favor da redução
da maioridade penal.

Diz ele: "(...) Minha posição antecede,
embora minha indignação com o crime me fez
chegar às lagrimas, o que é novidade porque
sou, por essência, ernotivo(...).

Respeito muito as posições do jornalista Samuel
Celestino. Contudo, Srs. Deputados, não vivemos em
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uma redoma de vidJ . Brasília não está livre da pressão solidariedade. Parabenizo-o pelo pronunciamento, nobre
que sofri na sema I a passada e que sofrerei quando Deputado Colbert Martins.
for à Bahia amanh-. Se tivéssemos de votar hoje a O SR. COLBERT MARTINS - Muito obrigado,
redução da maiori~ade penal, dificilmente deixaría- Deputado Waldir Maranhão. Agradeço a sua participa-
mos de dar uma rJsposta. Por exemplo, hoje votaria ção neste discurso em que procuro sintetizar algumas
favoravelmente à rê~ução. Não dá para votar de afo- das minhas preocupações e angústias.
gadilho, mas também não dá para deixar morrer mais Na minha família, minha mãe e todos os meus
10,15 pessoas víti~rs de menores. Neste momento, há irmãos foram assaltados. Nas reuniões que faço de vez
uma forte pressão Ii:la. sociedade brasileira. Esta Casa em quando, se perguntamos quantas pessoas foram
está sujeita a pres~qes, sim. É necessário que o seja. assaltadas, boa parte do grupo levanta o braço. Quando
Isso aqui não é o I~enado não, onde todos pensam perguntados se conhecem alguém que já foi assaltado
que estão no céu. Jl\1(:1ui não. Aqui sofremos pressões ou que já sofreu algum constrangimento, praticamente
mesmo. É preciso ~ule essas pressões sejam adminis- todos tem conhecimento de alguma situação. O nosso
tradas da melhor foirm,la, com o claro entendimento de nível de segurança está muito precário.
que neste momen~ Iestamos vivendo um verdadeiro Mas, neste momento, uma outra proposta, que
sentimento de me Q. vai ser discutida rapidamente nesta Casa, está sendo

Srs. Deputad, ~, na minha cidade, Feira de San- apresentada pelo Governador Sérgio Cabral, do Rio
tana, Bahia, hàuv um caso de pena de morte. Em de Janeiro: que as Assembléias Legislativas dos Es-
1700, uma pessoa ~ cor negra, acusada de roubo, foi tados possam decidir sobre matéria penal. Argumenta
enforcada. Reduzi ~ criminalidade? Não. O número S.Exa. que a situação do Rio de Janeiro é diferente
de roubos diminui I~ Também não. Em vários países da do Amapá, por exemplo. Os tipos de violência e de
há pena de morte, as nem por isso houve expressiva crimes são muito diferentes. Então, pode ser que seja
redução da crimin li~ade. possível que as decisões nos Estados sejam muito

Cabe-nos, na qualidade de Deputados e Depu- mais rápidas, efetivas e direcionadas às realidades
tadas, tomar medid hue seja a melhor para o momento estaduais. Esse é um ponto sobre o qual gostaria que
que vivemos. De nlaa adianta apenas olharmos para pensássemos, para depois discuti-lo.

Ouço o aparte do Deputado Geraldo Pudim.
o futuro. Temos d,e Ihar claramente para o presente e O SR. GERALDO PUDIM _ Estou acompanhan-
procurar, de forma I Ruânime, dar uma resposta - é o do atentamente o pronunciamento de V.Exa., nobre
que nos cobra a s diedade - a mais justa possível.

Concedo um I~parte ao Deputado Waldir Mara- Deputado Colbert Martins, e também os apartes, e
h- I: pretendo contribuir com essa discussão. Percebemos

n ao. 1 i _ que há consenso no sentido de que a questão da
O SR. WALDI I MARANHAO - Deputado Colbert violência no País tem uma amplitude de vai de "a" a

Martins, quero pari benizar não só V.Exa., mas todo
I "z", desde as questões de exclusão social, passando

Deputado que nest momento assiste à angústia da so-
I pelas ações preventivas, repressivas, investigativas

ciedade brasileira. ,sse tema promove desconforto em
I 1 e até mesmo punitivas. Cito um exemplo de como o

cada um de nós. E~sr análise constitucional leva-nos a sistema é feito para não funcionar. No caso específico
compr,eender a cris.êt<ile identidade, do Estado. No art. 144 ocorrido com o garoto João Hélio, do Rio de Janeiro,
da Constituição, es!·1 dito que é dever do Estado tratar meu Estado, há menores e maiores de idade envolvi-
da segurança públid I· E que Estado é esse? Que atores dos. Se houvesse arma pesada, de grosso calibre, a
são esses? O Judic ário, o Executivo e o Legislativo são situação ficaria mais complicada. Vejam bem: a ação
co-responsáveis pel Isegurança. Se hoje, no lar de João é reprimida, no momento do crime, por um policial mi-
Hélio, há um sentini Into de fraqueza e de destruição, o litar, que pega o flagrante e leva a uma delegacia de
que será deste País 9manhã, se não estivermos atentos polícia civil, ou seja, passa o caso para a Polícia Civil.
às questões socioe' ucativas? Isso nada mais é do que o A denúncia é feita pelo Ministério Público. Quem julga
reflexo do baixo ID~ dos nossos municípios. A educação é o Poder Judiciário - se há menor' envolvido, quem
é de péssima qualiq ~e. Não há renda nem emprego. A julga á a Vara da Infância e da Juventude. E, se houver
prevalecer, esse se, 'I' timento, essa desigualdade social, drogas e armas pesadas, é de competência da Polícia
estarei sempre aqui azendo eco àquilo que é uma anar- Federal. Então, é um sistema feito para não funcio-
quia dentro de ump ocesso social. Épreciso observar o nar. Esta Casa tem a responsabilidade, neste exato
dia-a-dia da socied de e trazer as questões para o con- momento, de saber discernir o que é opinião pública
traditório e para ar filexão. Assim, com toda a certeza, e o que é opinião publicada. Existem alguns jornalis-
estaremos assinand lo sentimento de cumplicidade e de tas que, açodadamente, estão forçando esta Casa de

I :
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Leis a pontuar alguns aspectos, como se eles fossem
a solução definitiva para o problema da violência no
País. Mas não são. Então, é preciso que esta Casa fi
que atenta a essa questão. Sou um Deputado novato,
estou chegando agora à Casa e não sei qual seria o
fórum adequado para se fazer uma discussão muito
mais ampla do que essa sobre questões pontuais de
mudanças de legislação, para tentarmos resolver esse
problema. Cria-se a expectativa na sociedade de que
essas medidas vão resolver o problema da violência,
e não vão resolver. Conclamo os companheiros à re
flexão neste momento. É óbvio que os aspectos que
V. Exa. traz são muito importantes, mas muito mais im
portante do que dar uma resposta imediata é dar uma
resposta pelo menos definitiva, ou que dure. É melhor
do que tomarmos uma medida hoje e amanhã termos
que tomar outra, porque a primeira não funcionou. Muito
obrigado a V. Exa. e parabéns pelo discurso.

O SR. COLBERT MARTINS - Muito obrigado ao
Deputado Geraldo Pudim, que conhece as intricadas
relações que dificultam uma segurança pública orga
nizada e eficiente.

O Presidente Arlindo Chinaglia, com quem con
versei ontem, está realmente disposto a organizar uma
Comissão na Câmara - proposta também do Deputado
Fernando Gabeira -, com data marcada para atuar nessas
mudanças nas áreas de prevenção, policial, penitenciá
ria e penal, além de dividir determinadas áreas e utilizar
todos os recursos. Esta Casa tem bons recursos - bons
profissionais, bons assessores, bons funcionários, bons
Deputados - e pode também utilizar o conhecimento de
alguns Senadores. Enfim, poderemos propor uma mudan
ça de rumo nas várias situações, que são, como V. Exa.
bem disse, complicadoras e dificultadoras de uma boa
prestação de serviços na área de segurança pública.

O Brasil é um Estado Federativo. A proposta do
Governador do Rio de Janeiro é válida, legítima e atende
ao clamor de um Estado forte, pujante e que tem grandes
repercussões no Brasil, como o Rio de Janeiro.

Nos Estados Unidos, há estados absolutamente
independentes -' muito diferentemente dos nossos. A
dependência deles do governo central é muito peque
na. Aqui não, os Estados têm grande dependência do
Governo Central, da União.

Se entendermos que é possível delegar aos Es
tados competência na área penal, logo em seguida
vamos ter de entender também que outras competên
cias necessariamente terão de ser repassadas. Dife
rentemente de um Estado organizado como os Esta
dos Unidos, onde as punições ocorrem, Estados que
tenham legislações mais duras e outros menos rígidas,
certamente, vão sofrer migrações de vários tipos.

Então, não há, discordo do Governador Sérgio
Cabral, excesso de poder no Congresso Nacional.

Existe poder no Congresso Nacional. A delegação de
poderes que puder ser feita para os Estados assim
será, sem nenhuma perda, se for o caso, de poder para
o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o
Senado da República.

Deputado Estadual que fui - o Deputado Jackson
Barreto também foi Deputado Estadual-, sei que o nível
de pressão nas Assembléias Legislativas é infinitamente
mais forte nos Estados e que as pressões que estão pouco
ou mal administradas podem redundar, não numa melhora
efetiva, mas em níveis de pressões tão insuportáveis que
as mudanças podem não ser as mais adequadas.

Conheço muito o Legislativo do meu Estado, a
Bahia. Sei que existem dificuldades muito grandes
para que ele possa, em caso de pressões, agir como
nós. Apesar das pressões existentes, estamos tendo
um nível de condução que eu acho mais prudente e
mais adequado.

A Câmara dos Deputados pôde votar ontem um
grande número de projetos. Nós tiramos os mais ur
gentes. E vamos fazer- o Presidente Arlindo Chinaglia
tem esse compromisso - a rediscussão de toda uma
gama de propostas, algumas delas já atrasadas, já
defasadas, que hoje precisam ser atualizadas.

A crise é feita para se sair dela melhor do que se
entrou. Há uma crise? Há. Ternos de sair dela. Talvez
o que aconteceu no Rio de Jan~iro seja um grande
exemplo disso.

Esta semana, ouvi de um representante do Ministé
rio da Justiça, numa reunião no gabinete da Liderança do
Governo, que, em 2001 ,ainda no Governo do Presidente·
Fernando Henrique Cardoso, fez-se um pacto para que
se avançasse nas áreas de Códigos no Brasil. Na área
cível, houve avanço. Nas áreas do trabalho, avançou-se
bastante. Mas nas ações penais não se avançou quase
nada. Faltou o quê? Faltou não só vontade política, mas
também interesse, inclusive da nossa Casa.

Digo e repito: para mudarmos os outros, precisa
mos, primeiro, mudar a nós mesmos. Esta Casa preci
sa mudar muito. O processo legislativo da Câmara,dos
Deputados é uma tragédia. Ontem, passamos quase
10 minutos para definir um tipo de votação. Precisamos'
simplificar, sim, dar uma forma mais ágil, mais rápida
para podermos avançar. Sei que temos grande capa
cidade de promover avanços.

Sr. Presidente, precisamos ter clareza, competência,
paciência e pertinácia para superarmos essas dificuldades.
E sei que esse problema, um dos mais graves do País neste
momento, por nós será superado com competência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apre

sentação de proposições.
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Ementa
Requer o desarquivarnento de proposições.
Concede isenção de rPI na compra de automóvel aos
representantes comerei ais.
Sugere ao Ministro da Justiça a instala~ão de Posto da Polícia

Rodoviária Federal. na BR-226. entre o Município de Grajaú 
MA e Barra do Corda· MA, dentl'O de reservas indígenas.
Sugere ao Poder Executivo, por intennédio do Ministério dos
Transportes, a duplicação do trecho rodoviário da BR-OIO,
entre as cidades de Imperatriz e Açailândia. no estado do
Maranhão.
Sugere ao Poder Executivo, por intennédio do Ministério dos
Transportes. a construção do trecho rodoviário da Br-226, no
trecho TIMON a PORTO FRANCO, no estado do Maranhão.
Dispõe sobre bloqueio judicial de conta bancária.
Sugere ao Poder Executivo, por intennédio do Ministério dos
Transportes. a duplicação do trecho rodoviário da BR-] 35.
entre a ponte do Estreito dos Mosquitos em São Luís e o
município de Bacabeim, no estado do Maranhão.

Torna crime hediondo a utilização de criança ou adolescente
em delitos definidos como crime doloso contra ai vida ou que
utilize violência ou grave ameaça, cuja peoa míoima seja igual
ou superior a 5 (cinco) anos.
Suprime dispositivos da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Requer o desarquivamento de proposição.
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para o dia 26 de abril de 2007.
Requer o desarquivamento de proposições.
Dispõe sobre a divulgação institucional de leis que venham a
instituir ou majorar tributos.
Altera a Lei nO 8.072, de 25 de julho de 1990. que dispõe sobre
os crimes hediondos, acrescentando inciso VIII em seu art. ]0.

Acrescenta dispositivos ao art. 5° do Decreto-Lei n° 3.365. de
2 I de junho de 1941. para dispor sobre desapropriação de
imóveis para a implantação de projeto rodoviário.
Altera a redação do art. 12. caput. da Resolução n" 17. de 1989
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Institui o serviço telefônico gratuito de esclarecimentos e
denüncias a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal.
"Requer o desarquivamento de proposições".
Acrescenta parágrnfo ao Art. 27 do Decreto-Lei nO 2.848, de
1940. tomando o menor de 18 anos imputável no caso de
crime hediondo.
Nos termos do art. 105. Paragráfo Único, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Ex." o
desarquivamento da Proposta de Emenda à Constituição 0.°
91, de 1995. de minha autoria.
Concede aos beneficios de pensão por morte mantidos pela
Previdência Social e iniciados antes de 28 de abril de 1995
renda mensal equivalente à prevista no art. 75 da Lei n" 8.213,
de 24 dejulho de 1991.
Detenmna o lan amento abri atório de dados nas faturas dos

PL 18612007

REQ 294/2007
REQ 295/2007

INe 56/2007

REQ 296/2007
PL 185/2007

PL 183/2007

INC 55/2007

PL 182/2007
INe 58i2007

PL 184/2007

PL 187/2007

PL 188/2007

PRC 9/2007

INe 5712007

REQ 297/2007
PL 189/2007

REQ 299/2007
=;c> PEC 9111995

PL 190/2007

PL 191/2007

Reginaldo

José Linhare.'
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11
Carlos AlbeJo uréia

! I
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Arnaldo Fari de Sá

Sandes Júnio



05012 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

Sandes Júnior PL 192;2007

Sandes Júnior PL 193/2007

Sandes Júnior PL 194
'
2007

Sandes Júnior PL 195/2007

Sandes Júnior PL 196/2007

Sandes JÚIÚor PL 19712007

Sandes Júnior PL 198/2007

Sandes Júnior PL 199/2007

Sandes Júnior PL 200/2007

Sandes Júnior PL 20I/2007

Sandes Júnior PL 202/2007

Sandes Júnior PL 203/2007

João Campos REQ 300/2007
=> PEC 9712003

Leonardo Vilela PL 204/2007

Leonardo Vilela REQ 301/2007

Wellington Fagundes RIC 27/2007

Luiz Carlos Hauly PL 20512007

Luiz Carlos Hau!y PRC lOn007

serviços de telefonia.
Institui Contrihuiçio de Intervenção no Domínio Econômico
destinada a financiar programas de prevenção e tratamento de
doenças provocadas pelo uso de bebidas alcoólicas e de
produtos derivados do tabaco.
Institui incentivos à contrdtaçào de jovens em primeiro
emprego e de desempregados com mais de 45 anos.
Acrescenta parágrafo ao artigo 195, da Lei nO 5.172. de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional, fixando prazo
mímmo para conservaçào de documento nos arquivos dos
órgàos da Fazenda Pública.
Altera a redação do caput e * I" do art. 588 da Consolidação
das Leis do Trabalho • CLT.
Estabelece normas restritivas de gastos, mecanismos, de
transparência e apenarnento voltadas para responsabilidade em
campanhas eleitorais - Lei de Responsabilidade Eleitoral.
Modifica o art. 40 do Código Brnsileiro de Aeronáutica, para
dispor sobre a concessào de uso remunerado de imóveis da
União localizados em áreas de aeroportos, e dá outras
providências.
Dâ nova redação ao parágrafo único do artigo 39 e ao artigo
4CJ, e acrescenta inciso ao :l.rtigo 47, todos da Lei n" 7.357, de 2
de setembm de 1985, que dispõe sobre o cheque.

Acrescenta parágrafo ao artigo 40, da Lei n" 6.830. de 22 de
setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da
Divida Ativa da Fazenda Publica e dá outras providências.
Altera a Lei nO 8.900, de 30 de junho de 1994 que dispõe sobre
o beneficio do seguro-desemprego e altera dispositivo da Lei
n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e dá outras providências.
Dã nova redação ao inciso V, do artigo 6°.. e ao artigo 199,
todos do Decrt=to-;-"'=:i nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 
Código de Processo Penal.
Dá nova. redação e 2.cr"e"centa parligrafos ao artigo 424, do
Decreto-Lei n° 3.689. de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal.
Acrescenta parágrafos ao artigo 495, da Lei n" 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, que estabelece
prazo panl a propositura da ação rescisória.
Requeiro o desarquivamento da Proposta de Emenda à
Constituição PEC n° 97í2003.
"Dá nova redação ao art. 2" da Lei n" 1 t .097, de 13 de janeiro
de 2005, e dá outras providência;;."
Solicita a instituição de Comissão Externa, de caráter
temporário, destinada a verificar in loco a situação atual das
negociaçôes entre os Governos do Brasil e da Bolívia parn a
revisão dos preços do gás natural boliviano.
Solicita informação sobre o processo n" 48500.002048/02-74,
4ue redundou na oUlOrga da autorização da PC! I Zé Fernando,
sinJada no rio São Lourenço, Estado do Mato Grosso.
Destina parcela da arrecadação do Imposto da União sobre
rendas e proventos de qualquer natureza. incidente na fonte, às
autarquia..,,: e fundações públicas tedenlÍs de ensino superior.
Destina espaço físico da Cdmard dos Deputados para
parlamentares ponadores de necessidades especiais e dá outras
providencias.

•-------------------- ....~O!I',.....~--------...,---,....--''''''·...t~...I'-...' '11'1:-----------
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PL 206/2007
PL 207/2007

INC 5912007
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REQ 304/2007

REQ 306/2007
REQ 313/2007
PL 219i2007

REQ 314/2007

Solicita cópia integral do relatório da Força Tarefa da Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC), constituída pela portaria
678/D1R de 26 de dezembro de 2006.
Autoriza o enteado a adotar o nome de famíl ia do padrasto.
Dá nova redação ao artigo 20 da Lei n° 9.870, de 23 de
novembro de 1999, obrigando o estabelecimento de ensino a
divulgar a lista de material escolar quarenta e cinco dias antes
da data final para matricula.
Sugere ao E,.;celentissimo Senhor Ministro da Saúde, a
inclusão das Pessoas com Deficiências nos Programas de
Imunização. hoje destinados apenas às pessoas com idade
superior a 60 anos de idade.
Altera a redação do art. 66, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, estendendo a duração das Sessões Ordinárias.
Requer o desarquivamento de proposições.
Requer o desarquivamento de Projeto de Lei de minha autoria,
nos termos do art. 105, parágrafo único. do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados
Requer desarquívamento de Proposições.
Requer o desarquivamento de proposições.
Adiciona nO\lo parágrafo ao art. 42 da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para fixar penalidades para as
administradoras de cartão de crédito.
Requer o desarquivamento de proposições.

VI ~ ORDEM DO DIA
,

(Debates e Tr balho de Comissões.)
I

O SR. JACK ON BARRETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pel, ordem.

O SR. PRESli ENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra. : I

O SR. JACt<! ,ON BARRETO (Bloco/PTB-SE.
Pela ordem. Sem r· visão do orador.) - Sr. Presidente,, ,

depois de ouvir as ; ~ilhantes palavras do Deputado de
Feira Santana, quel 'uito honra a Bahia e está sempre
preocupado com ai iolência - uma preocupação tam
bém para esta Cas· :e para o País -, quero fazer um
registro dignodest I q:;asa. Comemora-se, este mês, os
90 anos do eX-Go~ rnador de Sergipe, Seixas Dória.

Foi um brilha I t~ Parlamentar. Deputado Federal
atento, teve brilhan e participação na luta pelo petró
leo. Um democrat I,: sem dúvida, e uma das vítimas
do grande Golpe, I ~ 64, assim como o Governador
Miguel Arraes - fO~ m depostos e presos em Fernan-
do de Noronha. I

Ao lado dos Si us amigos e da sua família, Seixas
Dória, com sua m~ te e seu coração voltados para o
nosso Estado, co Ipleta 90 anos, com o respeito e a
consideração de t: da a população sergipana e dos
homens públicos dI'S,te País que o conheceram como
o grande tribuno d I ~ta Casa.

I ,
I ,

I I
I

, I

I I
I I

Minhas homenagens a Seixas Dória, esse grande
sergipano, pelos seus 90 anos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai ler a lista dos oradores inscritos, a fim
de que S.Exas. possam situar-se.

Estão inscritos os Deputados: João Oliveira,
IIderlei Cordeiro, Dr. Ubiali, Alexandre Silveira, Ma
noel Junior, Geraldo Pudim, Domingos Dutra, Edson
Santos, Pinto Itamaraty, Waldir Maranhão, Gilmar
Machado, Leio Coimbra e José Femando Apareci
do de Oliveira, filho de um grande brasileiro e um
grande mineiro: José Aparecido, qU'9 foi Secretário
particular de Jânio Quadros, Governador do Distrito
Federal, Ministro da Cultura, uma das reservas mo
rais deste País.

Se algum Parlamentar que estiver na Casa qui
ser usar da palavra, pode vir ao plenário e a terá as
segurada.

O SR. JOÃO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO OLIVEIRA (PFL-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para tratar de assunto
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que considero da mais alta relevância para o Estado
do Tocantins e para o Brasil.

Trata-se, Sr. Presidente, das obras da Eclusa da
Usina Luís Eduardo Magalhães, a Usina do Lajeado,
que teve sua vistoria técnica suspensa no último dia
24 pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes - DNIT.

O motivo da suspensão, segundo o órgão, foi a
indefinição da alocação de recursos financeiros e tam
bém o fato de que desde o exercício de 2005 foram
feitas apenas medições de operação e manutenção
do canteiro de obras e as correspondentes medidas
socioambientais.

Apesar de representar a redenção da produção
de soja nos Estados do Tocantins e Mato Grosso, que,
atualmente, só podem chegar precariamente aos por
tos, no litoral, por meios rodoviários, a construção da
Eclusa do Lajeado tem recebido pouca atenção do
Governo Federal. As obras estão paradas há quatro
anos, desde o início do Governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, e aguardam a liberação da ordem
de serviço para seu reinício.

A paralisação dessa obra, Sr. Presidente, maltrata
o Estado do Tocantins e o Brasil, pois a Eclusa do La
jeado vai restabelecer a navegabilidade numa exten
são de 730 quilômetros, entre Estreito, no Estado do
Maranhão, até o Município de Peixe, em nosso Estado,
propiciando a navegação comercial no Rio Tocantins
e interligando a Ferrovia Norte Sul, pela plataforma
multimodal de Aguiarnópolis. Trata-se, então, de uma
obra de fundamental importância para o tão sonhado
crescimento econômico do Brasil.

Solicito, portanto, ao Diretor-Geral do DNIT, Dr.
Mauro Barbosa, e ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva a revisão da posição tomada em relação à cons
trução da Eclusa do Lajeado. O barateamento do fre
te com a hidrovia mostra a irracionalidade do País ao
continuar insistindo em fazer da rodovia seu principal e
quase exclusivo meio de transporte de carga. O gasto
de frete por tonelada com o transporte rodoviário é de
43,8 dólares, ao passo que esse custo pelo transporte
hidroviário é de 7,30 dólares. Ou seja, transportar car
gas por rodovia é 500% rnais caro que por hidrovia.

A Eclusa do Lajeado vai garantir a integração das
Regiões Norte e Sul, possibilitando melhorias dos in
dicadores socioeconômicos, com a inserção da opção
hidrovíária combinada com a utilização da infra-estru
tura ferroviária já existente.

Outro importante benefício da Eclusa será a subs
tancial diminuição das despesas com a recuperação e
manutenção da malha rodoviária que integra a Região
Norte ao Centro-Oeste e Sul do País, via BR-153.

Por todos esses e mais motivos que o tempo me
impede de apresentar, não se justifica, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a paralisação dessa tão im
portante obra.

Para concluir, conclamo a bancada Federal do
Tocantins, à qual com muito orgulho pertenço, para
lutar contra essa decisão governamental, e peço ao
Presidente Lula que priorize essa obra tão importante
para o desenvolvimento econômico do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO - Sr. Presidente,

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

V. Exa. a palavra.
O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, boa
tarde.

Em primeiro lugar, quero saudar nosso querido
Presidente, Inocêncio Oliveira, nossos queridos irmãos
Deputados Federais e agradecer a Deus, que sempre
dá um grande dia a todos nós.

Meus irmãos, venho, rnais urna vez, a esta tribu
na reivindicar melhorias para aqueles que mais preci
sam, não só do meu Estado, como do nosso País. Vim,
na última vez, pedir que a Região Norte participe da
campanha de prevenção e combate à malária. Agora
venho apresentar, pela primeira vez, um projeto de lei
que irá beneficiar nossos irmãos que estão em filas de
TFDs, à espera de passagem para poder se tratar em
outro Estado. Pessoas chegam a morrer porque não
conseguem uma passagem para que possam tratar
de sua saúde em outro Estado.

Este projeto de lei, meus amigos e irmãos Depu
tados que cobram ações contra a violência em nosso
País, beneficia os nossos jovens, para os quais faltam
oportunidades. Na área de esporte, a situação é pre
cária. Faltam incentivos. Procuro ajudar aqueles que
precisam ao menos de uma passagem para mostrar
seu potencial esportivo em outro Estado ou conquistar
uma vaga em um clube.

Nos meios culturais, vemos vários irmãos nossos
que precisam de incentivo. Eles têm enorme potencial
cultural, mas não têm condições de transmiti-lo à po
pulação nem ao seu Estado.

O projeto de lei que apresento dispõe sobre bo
nificação referente a passagens aéreas custeadas
pelo Poder PLlblico, nas esferas federal, municipal e
estadual. Tais bonificações seriam constituídas de
passagens aéreas pagas pelos Poderes Públicos a
seus servidores.

Aproveito a ocasião para pedir desculpas aos nos
sos amigos servidores que viajam em missão oficial à



Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE SILVEIRA - Sr. Presidente,

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

V. Exa. a palavra.
O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ilus
tre Deputado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Depu
tados, ao inaugurar nossa participação nesta tribuna,
gostaríamos de agradecer a confiança, o carinho dos
quase 150 mil mineiros que nos deram oportunidade
de vir a esta Casa representar o nosso Estado e ser
vir o Brasil.

Como o tempo urge e assuntos tão relevantes
estão colocados em pauta, não podemos deixar de
trazer nossa contribuição, como funcionário público da
área de segurança de Minas Gerais, neste momento
de clamor público que vive o nosso País com relação
à segurança.

Esta Casa tem a obrigação de se posicionar nes
te triste momento, quando todos ainda estão estarre
cidos com o caso do menino João Hélio, ocorrido no
Rio de Janeiro.

Contudo, infelizmente, não é apenas um caso.
Todos os dias, crimes violentos assolam a população
em todos os cantos do País, não havendo mais distin
ção entre grandes metrópoles e pequenos municípios.
Exemplo disso são os recentes assaltos a bancos no
Estado de Minas, em municípios de pequeno porte. O
certo é que algo precisa ser feito urgentemente.

Os noticiários têm estampado um mapa e a mar
cha acelerada do crime organizado que pode atingir
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custa dos Poderes ~stadual. municipal e federal. Eles Precisamos de escolas que os alunos sintam
recebem essas bofficações e, assim, se beneficiam prazer em freqüentá-Ias, ao contrário das atuais, que
para viajar. Mas existem pessoas - crianças, homens têm nas salas de aula 37. 45 alunos, para se atender
e mulheres - que ~recisam de simples ajuda. Essas à exigência de financiamento do FUNDEB. O profes-
bonificações ajuda~ão também o Governo Federal a sor demora de 5 a 10 minutos para começar a aula
devolver o dinheirJ ~s pessoas que dele realmente e, depois de 20 minutos, precisa ficar esperando que
precisam. 1 I aqueles mais atrasados terminem a lição. Ainda se

Sr. Presidente! ~sta semana fiquei sabendo que o usam o giz e a lousa, pedra sobre pedra. Mesmo com
Governo Federal, nf.'~ últimos 4 anos, gastou, por ano, todo esse aparato da informática e de filmes disponí-
nada menos que 6 "O milhões de reais em passagens veis, usamos esse arcaico sistema.
aéreas - 60 milhõ '~ de reais poderiam ter sido eco- Precisamos diminuir o número de alunos por es-
nomizados pelo po.t' 'er Público. Enquanto isso, várias cola. Precisamos de escolas em que as crianças per-
pessoas esperam I h.lda. maneçam no período integral, que lhes permita fazer

Serão benefi ,iados com a aprovação do proje- a lição de casa e se preparar de fato para a vida.
to de lei que apres!~to, portanto, essas pessoas que Se não tivermos isso, não teremos segurança; se
tanto precisam de juda, além de jovens que depen- não tivermos emprego digno, não teremos segurança;
dem de incentivo <ira não se entregar às drogas e se não tivermos aqui representada, no Congresso, uma
ao alcoolismo. ].: sociedade que saiba ver seus problemas e resolvê-los,

Contem comlgb! Com certeza, trabalharemos não teremos segurança.
. d li' P , Por isso, Sr. Presidente, peço a atenção de to-mUito para esenv I yer o nosso ai s.

Muito obrigadd a todos os amigos Deputados, dos.
ao Sr. Presidente lk ,aos nossos amigos acreanos e
cruzeirenses que a~sistem ao nosso pronunciamento

1 ,

nesta tarde. I

O SR. DR. U IALI - Sr. Presidente, peço a pa-
, I

lavra pela ordem. i 1

O SR. PRESI :ENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra. 1 i

O SR. DR. U IALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do or I dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, saí da i !idade de Franca, em São Paulo,

;~~:~~:::~:t·!~;'e;~~:i:~:~~~i:~~;:
, I

pequenas, que se t chavam, a insegurança e a crimi-
nalidade crescente

l
I

Qual a minh surpresa quando começamos a
discutir o tema daldriminalidade e não se tocou em
algumas questões lue, na nossa opinião, depois de
haver estudado prcl ~ndamente os problemas da nos
sa cidade, conside:~'.' as causas primárias da crimina-
lidade. . I

Uma delas sã: las famílias desestruturadas pela
incapacidade de Si nhar com um futuro melhor para
seus filhos, para SU, :própria existência, porque não há
emprego sUficient~,porque o País não cresce como
d · I, devena crescer, p rque estamos exportan o os em-
pregos das grand :s indústrias, sejam elas do setor
calçadista, coureir ., Isejam do moveleiro.

Se não tivem ' s empregos dignos, não teremos
S - I I. I dsegurança. e naq t,lvermos esco as que possam e

fato educar as cria: 4as, não teremos segurança.
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qualquer um de nós, inclusive nossos filhos. A crimi
nalidade não escolhe mais suas vítimas.

Não concordo com aqueles que pregam que tais
matérias não devam ser discuTidas em momentos de
forte emoção, pois todos os dias nos deparamos com
um caso mais estarrecedor do que o outro. O momento
de comoção, em face da criminalidade crescente no
Brasil, é CO:1stante.

O momento de discussão do assunto é este. A
sociedade pede urna resposta imediata, sob pena de
adiarmos, mais uma vez, a busca de solução, e ama
nhã estaremos novamente diante de um caso tão
chocante e estarrecedor corno o ocorrido no Rio de
Janeiro. Mais do que diante do fato, poderemos estar
novamente diante da certeza de impunidade. Vale res
saltar que no nosso País a impunidade, infelizmente,
impera nas suas mais diversas instâncias, seja nas
atribuições do Poder Judiciário, seja da Polícia, seja
do sistema prisional, que todos sabemos está com
pletamente falido.

Deixo claro que não concordo com os que pen
sam que a redução de benefícios concedidos a presos
que cometem crimes hediondos seja suficiente para
resolver a questão neste momento. Pretendemos dis
cutir o percentual de crimes apurados pelo aparelho
estatal e a efetiva punição dos criminosos. Recentes
pesquisas apontam que menos de 5% dos crimes pra
ticados são efetivamen; e esclarecidos, e os criminosos
sendo condenados pela Justiça. Repito: o nível efetivo
de apuração de crimes e de punição é inferior a 5%.
Portanto, a nossa causa maior é a impunidade.

Diante deste índice que nÊ,o é novidade para as
autoridades da área, precisamos então entender: qual
é a causa da impunidade no Brasil? Será que seguran
ça pública não rende, ci') ponto de vista do marketing
eleitoral, tanto quanto outras áreas? Será que não dá
retorno eieitoral? Não podemos utilizar a questão da
segurança pública como moeda de troca eleitoreira
e, por isso, o debate deve ser muito mais profundo e
eficaz do que o que está sendo proposto.

É bom deixar claro desde já que o meu posicio
namento é sobretudo motivado pela minha consciên
cia de cidadão, pai de família, delegado de polícia e,
agora, de Parlamentar desta Casa. Entre tantas, uma
de nossas inquietações é saber qual é o tipo de socie
dade que vamos deixar para os nossos descendentes.
Não acredito que a solução para essa situação caótica
seja a criação de novas leis ou a formulação das já
existentes. Entendo que existem leis suficientes para
a punição dos infratores, faltando ao Estado estrutura
eficiente para a aplicação dos dispositivos legais.

Cito corno exemplo a situação do menor infrator,
cuja punição é prevista no Estatuto da Criança e do

Adolescente, com aplicação de medidas socioeducati
vas, que vão desde a advertência à internação. Entre
tanto, é triste constatar que poucas são as comarcas
no Brasi: que dispõem de centros para recolhimentos
de menores infratores. E o pior: os municípios de tudo
fazem para não ter tais centros, dominados pela idéia
de que isso vai deixar o perigo morando ao lado da
população.

A solução passa obrigatoriarMente pela imposição
legal de que cada governante, seja no âmbito federal,
estadual ou municipal, não seja omisso diante do pro
blema. Os governantes devem entender o problema
corno urna situação de emergência, na qual quem
clama pela resolução é a população, cada um de nós
afetados por esta situação.

O problema passa por todas as instâncias do
processo criminal, inclusive a policial. O bandido infe
lizmente não teme mais o confronto com a pol ícia por
que conhece a sua fragilidade operacional, a sua falta
de infra-estrutura, logística e humana para combater
o crime que a cada dia mais se organiza. O funciona
mento do sistema prisional não tem atingido sequer o
mínimo de sua operacionalidade, com um efetivo re
duzido, com urna estrutura sucateada se considerar
mos as péssimas condições de trabalho dos agentes
penitenciários.

A lei orgânica que trata da polícia ainda se en
contra em tramitação nesta Casa desde 1993.

Os profissionais concursados arriscam suas vidas
diariame'1te na luta e no combate ao crime, contando
com a ajuda de Deus e com o que aprenderam ao longo
de seus treinamentos na academia de polícia. Por outro
lado, são dotados de aparelhamento ultrapassado e
ineficiente. Por sua vez, ternos um outro Estado, cha
mado por alguns de paralelo, composto pelas facções
criminosas que estão cada vez mais equipadas com
o que há de mais avanÇ'ado em armas e munições.
Alguns policiais há mais de dez anos não dão um tiro
na academia de polícia e não têm a oportunidade de
fazer cursos de aperfeiçoamento.

Desde que ingressei na a profissão, previ o sis
tema em colapso e verifiquei suas fragilidades. Agora,
corno representante do povo neste Parlamento, vejo
que é o momento de promover o debate.

Esses profissionais vocacionados são os que es
tão no fronte da batalha contra o crime. Faço questão
de enfatizar que são profíssionais vocacionados e que
têm amor à profissão, motivados diariamente por um
espírito humano, heróico e sobretudo patriótico, desde
que acordam até o momento em que buscam o repouso
da - abre aspas - "tranqüilidade" - fecha aspas - dos
seus lares. Precisamos valorizar esses profissionais.
Nossas polícias têm de se sentir respeitadas e sobre-
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tudo devem recebei tratamento humanizado, porque o Não podemos postergar, temos de ser reativos
, . .

ambiente em que e .tão inseridas é insalubre. E preciso e incisivos frente à situação da impunidade no Brasil,
,

incluir o ingrediente humano. Esses policiais precisam evitando que a população continue, diariamente, pa-
,

resgatar a sua aut·· Jestima, para assim cumprir com gando o alto preço pela falta de vontade política dos
eficiência a sua mis ao institucional que é a defesa da governantes e pela fragilidade das estruturas de re-

, I

população e do co' bate ao crime. pressão ao crime.
Paralelament I "saliento que é preciso cobrar do Dessa maneira, entendo que estaremos cum-

Judiciário que as li is sejam cumpridas. O processo prindo nossa função neste Parlamento e responden-
penal hoje carece Jceleridade e, sobretudo, de que do aos clamores da sociedade, hoje tão angustiada e
as instâncias faça I cumprir as sentenças. fagilizada diante dos fatos.

Não acredito 'ue a redução da maioridade pe- Essas são as considerações que entendi fazer.
nal, ou ainda, a di .inuição da progressão da pena Agradeço a atenção de todos, Sr. Presidente,
garantam eficiênci !e o pleno funcionamento da luta Sras. e Srs. Deputados.
contra o crime. Nãl ~ conseguimos sequer cumprir o O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLl-
que já está previst : na nossa legislação. Menos de VEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
5% dos criminoso' passam por todo o procedimen- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

to de investigação, inquérito, indiciamento, denúncia, v.ExaÓa:R~I~~~·É FERNANDO APARECIDO DE OLl-
julgamento, conde, ~ção e, finalmente, cumprimento
da pena. Isso signif ~a que a punição da criminalidade VEIRA (PV-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

I I
. 'd d . . I - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começo es-enfrenta o obstácu I ,da impunl a e - este, o pnnclpa

motivo dos alarma tes índices da criminalidade nos tas palavras lembrando a minha região de Conceição
dias atuais. do Mato Dentro, a do Médio Espinhaço, a da Bacia do

Por outro lad, ,i quando julgados e condenados Suaçuí, a do centro-nordeste de Minas Gerais, região
os criminosos, md tas vezes não chegam sequer a marginalizada dos investimentos públicos ao longo do
ser presos. Quand I presos, integram-se a um sistema tempo e limítrofe à área mineira da SUDENE.
prisional falho e inlflciente. Não temos vagas nas pri- Lembro um caso: quando Prefeito de Conceição
sões brasileiras, nJd existe ambiente físico adequado de Mato Dentro, houve a necessidade de se perfurar
para acolher esse~ bandidos que são julgados e que um poço artesiano na zona rural. Liguei para a SUDE-
chegam até os pre~ í'dios. Mais do que isso, o sistema NOR, Superintendência do Desenvolvimento do Norte,

I e para a CODEVASF para pedir ajuda na construção
prisional não gara It~ nenhuma forma de reabilitação de um poço artesiano. Eles me disseram: "Prefeito, te-
ou ressocialização. Referimo-nos àquele - abre aspas nho aqui a perfuratriz, mas, infelizmente, seu município
- "amontoado" - fec aaspas - de presos que aparecem não pertence à área mineira da SUDENE:'
nos notíciários qu ndo algum meio de comunicação Começou então uma cruzada para incluir a região
resolve denunciar, caos. do Médio Espinhaço, do centro-nordeste mineiro, da

Precisamos ~tender, portanto, a necessida- Bacia do Suaçuí na área mineira da SUDENE. Fizemos
de urgente de que ~e faça cumprir a pena, para não estudos técnicos e, para dar Uma idéia a V.Exas.,o ín-
garantir a estes criinosos a certeza da impunidade. dice de Desenvolvimento Humano da região do Médio
Imprescindível e tal bém urgente é humanizar os pre- Espinhaço, da região da Bacia do Suaçuí, de parte do
sídios brasileiros.ão podemos manter uma máquina noroeste de Minas e da região centro-nordeste mineira
pública que, em ve Ide recuperar os indivíduos, colo- está abaixo da média dos municípios já pertencentes
ca-os ainda mais : contato com o aperfeiçoamento à área mineira da SUDENE.
do crime. I • Quero, neste momento, pedir ação do Governo

Dessa manei a, e para finalizar, registro a minha Federal no sentido de incluir esses municípios tão po-
perplexidade diant I dos fatos, bem como a minha boa bres e marginalizados na área mineira da SUDEN E
vontade como ho em público de debater esta situa- - a região de Conceição do Mato Dentro, Guanhães
ção, legislar e sobr tudo cobrar que sejam cumpridas e parte da região noroeste do Estado.
as leis. .1 O segundo assunto a que me reporte hoje, Sr.

A segurança R'blica não mais deve ser vista como Presidente, refere-se às estradas do sul de Minas Ge-
responsabilidade e

l
clusiva dos Estados, passou a ser rais. A região de Campos Gerais é uma das maiores

uma questão de sei urança nacional, cabendo, então, produtoras de café do País. Para se ter uma idéia,
à União repensar o sistemas e garantir que não seja o Brasil produz 50% do café mundial; Minas Gerais
operacionalizada Jt~que de caixa. produz 50% do café brasileiro. Podemos concluir que

I ,
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Minas Gerais contribui com 25% do café produzido no
mundo. Podemos dizer ainda que essa região do sul
de Minas produz 15% do café mundial. As estradas
de Campos Gerais, Alfenas, Nepomuceno e Boa Es
perança, área de escoamento da produção cafeeira,
estão em estado de calamidade pública.

Peço atenção especial do Governo Federal no
sentido de que haja uma ação imediata para a recu
peração, sobretudo das estradas de Campos Gerais a
Alfenas e de Boa Esperança a Nepomuceno.

Quero também lembrar nossa Bacia Hidrográfica
do Rio Doce, onde se localiza o maior parque side
rúrgico da América Latina. Essa bacia ainda não está
contemplada no Programa Nacional de Revitalização
de Bacias Hidrográficas. Já solicitamos audiência à
Ministra Marina Silva no sentido de incluir a Bacia do
Doce nesse Programa.

Sr. Presidente, anteontem foi instalada a nova
Comissão de Minas e Energia da Casa. Propomos a
realização de estudo técnico para transformar o De
partamento Nacional de Produção Mineral em agên
cia reguladora, a exemplo das já existentes - Agência
Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Energia
Elétrica, Agência Nacional de Águas. Por que não
transformar o Departamento Nacional de Produção
Mineral numa agência reguladora, capaz de suprir a
demanda do setor mineral, um organismo moderno,
capaz de articular e fiscalizar toda a política mineral
brasileira, fundamental neste momento para desenvol
ver o País como queremos e precisamos?

Agradeço a todos a atenção e peço desculpas a
VExa., Sr. Presidente, por ter excedido o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
é preciso pedir desculpas, apenas tenho que controlar
um pouco o tempo.

O SR. MANOEL JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, colegas de trabalho desta
Casa, senhores e senhoras da imprensa, inicialmente,
quero parabenizar a Mesa Diretora desta Casa pela
celeridade e sintonia direta com os reclamos da popu
lação. Esta semana, Ministro Alceni Guerra, tivemos
debates sobre diversos temas: violência, PAC e temas
importantes no cenário político-administrativo nacional.
Mas o que me traz nesta tarde ao Pequeno Expediente
são melhores e maiores informações acerca do PAC.

Ouvimos há pouco o Deputado Gastão Vieira
traçar algumas linhas sobre a questão educacional no

nosso Brasil e a relação direta que ela tem com o de
senvolvimento econômico sustentável deste País.

Na verdade, não quero ater-me a isso, até porque
o tema foi extremamente debatido no Grande Expe
diente, mas quero aqui enfocar outra visão em relação
ao PAC: a visão dos municípios e Estados brasileiros.
Estes, pela renúncia fiscal sugerida pelas 37 propostas
do PAC, medidas provisórias, projetos de lei e decretos
do Governo Federal, contribuirão com algo em torno
de 20% do volume total de 503 bilhões e 900 milhões
de reais do referido programa.

É importante que esta Casa abra um espaço.
Estamos propondo - Sr. Presidente, VExa. também é
da Região Nordeste, quase irmão conterrâneo de Per
nambuco - que esta Casa abra aos Governadores e
Prefeitos, em audiência pública, um espaço importante
para transferência de experiência, a fim melhorarmos
o PAC aos Governadores e Prefeitos.

O Estado da Paraíba está achatado na rota do
desenvolvimento estratégico da Região Nordeste. O
Ceará, Pernambuco e a Bahia já encontraram suas
vocações e fazem grandes investimentos. O Estado
do Rio Grande do Norte, outrora nosso primo pobre,
já conta com investimentos de mais de 500 milhões de
reais no aeroporto Pan-americano de Entroncamento
de Carga do Cone Sul. Não há investimento em nosso
Estado, não por culpa do Governo Federal ou daqueles
que se inspiraram para criar o Programa de Aceleração
de Crescimento, mas principalmente porque as obras
contidas no PAC para a Paraíba foram planejadas há
10, 15anos, e já estão em execução.

Sr. Presidente, recentemente, o Governador da
Paraíba fez críticas ao Governo Lula em razão das
obras que estão sendo elencadas. A culpa é mais do
atual Governador do que do Governo Federal. Não há
planejamento para o nosso Estado. As obras previs
tas no PAC prevêem a irrigação das várzeas de Sou
za, que vem do Governo anterior, cujo Governador
era João Maranhão, atual Senador. Há obras como a
Adutora do Congo, também já planejada e executada
há mais de Banas.

Esta Casa precisa chamar os Prefeitos do País,
por meio de suas entidades representativas, e os Go
vernadores para apresentar idéias e ações, principal
mente Governadores de Estados pobres e pequenos,
como a Paraíba, a fim de que possam ajudar no desen
volvimento econômico, estratégico e social da nossa
Região e do Brasil.

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, é um
prazer falar da tribuna tendo V Exa. na Presidência.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO PUDIM - Sr. Presidente, peço'

a palavra pela ordem.

____o --;-'.......~I~I~,:--- ~~'"'...,__......._~:'''.""..., .........__~..._......",,_~'!"::.....'!"'~...IIIIIII...lI._.....l ..,..... ---.----.
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O SR. PRESI ENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GERA: DO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisã do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados,: 'motivo que hoje me traz a esta
tribuna é muito séri .

Protocolei req! erimento nesta Casa para a cons
tituição de Comiss ,o Externa visando acompanhar a
atuação da Força ~acional de Segurança Pública no
Rio de Janeiro, berp !como seus resultados.

A situação no remete a uma preocupação. Des
de o dia 15 de janeil o, a Força Nacional de Segurança
Pública está no Ri! de Janeiro, completando hoje 30
dias de trabalho. T~ .os visto questionamentos sendo

I

feitos até pelo pró, ~io Secretário Nacional de Segu-
rança Pública, Sr. I uiz Fernando Corrêa, que admite
que os f1uminensJ i talvez tenham de esperar mais
tempo para obter ualquer resultado, em função dos
dados apresentad ~ pela Força Nacional de Segu-
rança Pública. !'

Há questionai :entos dando conta de que nem
conceito jurídico d: t'inido a Força Nacional de Segu-

I

rança Pública tem. E digo mais: há policiais que nem
ocorrência podem azer, porque, por pertencerem a
outros Estados, teram dificuldade para prestar depoi
mentos nas ocorrê I dias das quais tivessem participa
do. Vou mais alémJ Há policiais da Força Nacional de
Segurança Públic1 ~ue não têm idade nem preparo
físico para atuar e ~orros, o que resultaria risco para
a própria vida do a ~nte.

Assim, reque iia constituição de Comissão Ex
terna para ir ao Rio de Janeiro acompanhar o trabalho
da Força Nacional de Segurança Pública, sob pena
de a termos desm raIizada, mesmo porque hoje há 2
forças atuando, a stadual e a Nacional.

Hoje mesmo'iomamos conhecimento de novos
fatos. O Deputado .~son Santos, que é metropolitano,
sabe do que vou fa ar. O Morro do Alemão virou praça
de guerra e não há I ~gurança para que as pessoas de
bem possam trans: tar. Assistam à televisão e vejam
a quantidade de tir ~ que está saindo das armas dos
policiais no Morro. oAlemão.

É com muita! ~risteza que vemos tal situação
acontecer no Rio ! €i Janeiro. Assim, pedimos a esta
Casa que tome pr! vidências urgentes no sentido de
constituir Comissa I ~Externa para acompanhar e ava
liar os resultados .a atuação da Força Nacional de

I

Segurança Públical
Não sou coni á a Força Nacional no Rio de Ja

neiro, mas é preciJ rever os conceitos, sob pena de
os Governos Fed~ <;lI e Estadual ficarem desmorali
zados.

o SR. DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. DOMINGOS DUTRA (Bloco/PT-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, servidores desta Casa, imprensa,
aqueles que nos assistem pela TV Câmara e pela Inter
net, há alguns anos a humanidade é alertada a respeito
do aquecimento global. Na semana passada, cientistas
do mundo inteiro reuniram-se e alertaram que a Terra
está derretendo, que o aquecimento do Planeta é cada
vez maior e a causa principal é a ação humana.

Apesar da gravidade do tema, ele provoca co
moção momentânea nas pessoas, principalmente nos
empresários, mas logo depois que o fato passa os da
nos ambientais continuam, porque a lógica do lucro é
maior do que a defesa do ser humano.

Neste momento venho falar do meu Estado, da
região onde nasci, que neste momento sente a expan
são do agronegócio expresso na soja, no eucalipto,
para servir as indústrias de ferro gusa.

No sul do Maranhão, a soja praticamente já tomou
conta daquela grande região. Como todos sabem, a soja
é dominadora onde chega, devasta o meio ambiente,
concentra a terra, expulsa o homem para a periferia
das cidades e não gera os empregos que justificam
sua plantação.

Os plantadores de soja estão isentos do paga
mento de impostos, haja vista que a produção é vol
tada para o mercado externo, e, por esse motivo, não
gera receita para os municípios, além de não gerar
emprego.

Na minha região, além da soja, o Grupo Gerdau
adquiriu áreas de outros grupos econômicos, como a
Margusa, a Serrano, e há a projeção de plantação de
42 mil hectares de eucalipto, envolvendo os Municí
pios de São Bernardo, Santa Quitéria, Urbano Santos,
Belagua, Anapurus, Mata Roma, Coelho Neto, Cha
padinha e Brejo.

São 71 mil hectares de início, e essa região é frágil
ecologicamente, é pobre. As populações tradicionais
estão desprotegidas porque a produção de eucalipto
é homogênea e destrói o meio ambiente, a biodiver
sidade, o habitat natural. A promessa de gerar 1 mil
e 500 empregos é insuficiente, é incompatível com a
população que vive tradicionalmente da agricultura
familiar, da pesca e do extrativismo.

Sr. Presidente, foi criada ontem nesta Casa a
Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente. Es
pero que não seja só proselitismo, que não seja só para
aparecer na mídia, mas que possamos dar resposta
efetiva para o controle do dano ambiental.
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No dia 22, haverá grande audiência pública no
Município de Santa Quitéria - estarei lá. Espero que os
órgãos ambientais municipais, do Estado e da União
consigam compatibilizar [\ geração de emprego e o
crescimento econômico, sobretudo com a defesa do
ser humano, porque o discurso de que o desenvolvi
mento econômico está sémpre na frente das questões
ambientais não mais aceitamos. É preciso crescer,
porém, com desenvolvimento humano, com emprego
e com distribuição de renda.

Niuito obrigado.
O SR. EDSON SANTOS - Sr. Presidente, peço

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

V. Exa. a palavra.
O SR. EDSON SANTOS (Bloco/PT-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, quero
aqui tratar de tema que vem comovendo parcela impor
tante da população. Refiro-me à violência. Além disso,
quero falar também das medidas que a Câmara pode
adotar no sentido de oferecer maior tranqüilidade às
famílias brasileiras.

Ontem aprovamos uma medida que restringe
a progressão de pena para aqueles que cometeram
crimes hediondos, hoje votamos outra medida que
dobra a punição para aqueles que levam menores à
prática de crimes.

Nesta Legislatura teremos oportunidade de apre
ciar e votar uma série de matérias que irão, com cer
teza, ao encontro das necessidades da população
brasileira.

Mas quero aqui me referir a um terna específico:
a redução da maioridade penal. Penso, em primeiro
lugar, que essa não é a solução para o problema. On
tem, inclusive, ouvi Deputados dizerem que o Governo
Lula tem de construir mais cadeias.

Sr. Presidente, se a concepção de combate à
violência for essa, teremos de construir cadeias e
mais cadeias e elas ainda não serão suficientes para
atender à demanda da sociedade. E digo mais, a so
ciedade não terá condições de arcar com os custos
dessa medida.

Penso no problema sob outro ângulo. Ou seja,
o segmento da população que será atinÇjido por essa
concepção é o dos pobres, dos negros e pardos, a
quem não foram dadas oportunidades na sociedade
brasileira.

Nesse sentido, já amadurecemos o bastante
para verificar que o caminho para dar tranqüilidade à
nossa população é exatamente oferecer oportunidade
ao nosso jovem.

Sr. Presidente, dediquei parte da minha vida à
atividade comunitária, à luta comunitária na Cidade

de Deus, que até hoje não tem uma escola de 2° grau.
Vejam os senhores: urna população com mais de 50
mil habitantes, em sua grande maioria jovens, que não
é contemplada com uma escola de 2° grau.

Quero dizer que isso não é exceção a uma regra.
Essa é a regra geral: a falta de assistência educacional
à juventude pobre do nosso País. O Governo Lula, sá
bia e corretamente, está por inaugurar uma extensão
do Colégio Pedro li na Cidade de Deus, contemplando
aquela comunidade e outras circunvizinhas com urna
escola de 2° grau de qualidade. Esse é o caminho.

Alguns companheiros, inclusive o ex-Ministro
Paulo Renato, do Governo Fernando Henrique Car
doso, foram responsáveis pelo descaso do Governo
Federal para com a educação, o ensino médio e o
ensino técnico.

As escolas técnicas, como a Pedro 11, pela con
cepção tucana, que governou este País durante 8 anos,
seriam de responsabilidade dos Municípios. Ou seja,
a União, o Governo Federal, que tem mais condição
de assistir a esse segmento da juventude, não se res
ponsabilizava por ele.

Quero, em outro momento, tratar desse tema com
mais profundidade, mas alerto os Srs. Parlamentares
para o fato de que a redução da maioridade penal terá
no Deputado Federal Edson Santos um opositor que
não deixará de fazer o bom combate, a fim de desmas
carar essa medida autoritária, exclusivista e, por que
não dizer, de caráter fascista da sociedade brasileira
e que irá piorar os já graves problemas que afligem
segmento importante de nossa juventude.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. RENATO MOLLlNG - Sr. Presidente, peço

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

V. Exa. a palavra.
O SR. RENATO MOLLlNG (PP-RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Inocêncio Oli
veira, Sras. e Srs. Deputados, esse tema tão importante,
debatido durante esta semana nesta Casa, realmente
vai fazer, com as medidas que já foram tomadas e as
que ainda precisam ser tomadas, com que tenhamos
um País mais seguro.

Além de milhares e milhares de famílias que
sofrem, que vão ter problemas para o resto da vida,
também estamos perdendo divisas, especialmente no
setor de turismo, que é o que mais cresce no mundo.
O Brasil está perdendo essa oportunidade, principal
mente pela grande insegurança que tem, em especial
em alguns Estados.

Toda.s essas leis que temos a responsabilidade
de votar são importantes e precisam, cada vez mais,
ser severas para que realmente os infratores sejam
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punidos, mas, me: mo assim, os Governos Federal,
Estaduais e Munid~ais precisam se unir e achar so
luções integradas ~ara que possamos amenizar essa
situação. :1

Não adianta nada termos milhares de brigadia
nos se não fizermd~1,um trabalho comunitário que en
volva todas as pes oas, uma inteligência da polícia,
com investimentos 11' 'm equipamento e infra-estrutura.
Temos competentes profissionais que querem real
mente trabalhar, faler o melhor, mas, muitas vezes,
não dispõem dos ~ ,uipamentos necessários.

Outro tema im prtante, Sr. Presidente, que reflete
essa realidade é a 'ducação, que precisa ser cada vez
mais prioritária, a fi~ de propiciar às nossas crianças
condições de comp~tir futuramente no mercado de tra
balho. Somente as~iin será possível minimizar os pro
blemas que hoje afligem a maior parte da juventude.

Cito o exempl~ do Secretário de Segurança do Rio
Grande do Sul e ex1lqep.utado Federal Enio Bacci. Mes
mo com equipamewfos precários, S.Sa. tem prestado
relevantes serviçosftluele Estado, motivado sua equipe
e trabalhado de fo ,a integrada à comunidade.

É isso o que émos de fazer: unir os governos.
Para tanto, é precis prgentemente unificar as eleições.
Muitos podem pen~ar que não há correlação no que
disse, mas hoje n~.cd. existe continuidade de projetos
dos Governos Fe~E:ral, Estadual e Municipal. Sabe
mos que o País para de 2 em 2 anos por causa das
eleições. Por isso, lesta Casa precisa refletir .sobre a
importância de se ~hificar as eleições, porque, além
de trazer economi para o País, haverá possibilidade
de dar continuidadJ aos projetos. Dessa forma, o Brasil
ganhará em todos ssentidos.

Muito obrigadb, Sr. Presidente.
O SR. VICE~tflNHO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela arde· '
O SR. PRESI :ENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. VICE :INHO (Bloco/PT-SP. Pela ordem.

Sem revisão do or dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, peço a~~tenção especialmente dos meus
conterrâneos do s ~tão do Rio Grande do Norte, do
Seridó, do meu qJ 'rido Acari. Ouçam o que diz um

A I

conterraneo.

"O s~ tanejo é, antes de tudo, um forte!"
Talvez em 11 ngua alguma uma frase tenha sido
escrita e s ja pronunciada com tanta proprie
dade para I alar de um povo quanto essa.

O s rtanejo escolhe o Sertão para vi
ver porque ama a sua terra, suas coisas, suas
crenças, o seu ar, as suas poucas águas, os
seus vales Iflssolados pela seca, sua flora, sua
fauna, o c~u azul de poucas nuvens e até o

,

seu calor. E quando tem que partir em busca
de um oásis em outras terras, ele chora a dor
da separação com semanas de antecedência,
sorrindo porque é forte, embora esmagado pelo
afastamento que se dará. Os que ficam lutam
contra o tempo, contra o clima, contra a seca
e contra a desesperança. Linhas profundas
começam a marcar-lhe o rosto, suas costas se
alquebram, suas mãos calejam, seus dentes
caem, seus pés racham e ele segue olhando
para o céu azul e sem nuvens, limpando a tes
ta do seu suor e acreditando que a chuva virá
e inundará os vales, enchendo seus poços e
a vida se renovará com um sorriso misto de
inocência e simplicidade. O sertanejo é antes
de tudo um esperançoso!

Eis que um dia alguém ousou sonhar
com o oásis no meio do Sertão potiguar. Era
um sertanejo como eu. Era um sonhador se
ridoense. E sonhou porque a esperança é a
maior virtude do seridoense. Ele vislumbrou
vida em meio a terra seca e a idéia de uma
grande barragem surgiu naquela mente. Por
anos, a esperançase renovava em cada fra
casso do projeto. Por anos aquele sonho foi
apregoado nas ruas ganhando força, outros
fortes ousaram sonhar também e o sonho
coletivo virou realidade quase sessenta anos
depois. No dia 27 de abril de 1959, um padre
celebrava a inauguração do fruto daquele so
nho: o Açude Marechal Dutra, o nosso Garga
Iheira. Logo em seu primeiro ano, para coroar
a alegria daquele povo, os céus foram genero
sos e encheu aquela represa. Hoje, passados
quase cinqüenta anos daquela festa, o Açude
Gargalheira, que parece até o mar na voz do
poeta, tem recebido o produto dos esgotos da
nossa cidade amiga e irmã Currais Novos. As
pesquisas de seis doutoras da UFRN compro
varam os altos índices de cianobactérias nas
águas do nosso mar. As evidências existem,
estão lá! Nossa região detém o triste título de
primeiro lugar em casos de câncer no torrão
potiguar. Por sua vez, o Rio Grande do Norte
exibe envergonhado o troféu de primeiro lugar
em câncer de tireóide. Será que há alguma
relação entre os casos? Por vários governos
esse problema tem ocorrido, entra ano e sai
ano, vem governo e vai governo, e o desres
peito ao meio ambiente e às águas, santas
para o sertanejo, continua lá. Mas eis que le
vanto a minha voz, e outras vozes se unem à
minha. E é por isso que eu, sertanejo forte e



05022 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

esperançoso que sou, não me calo em minha
dor e grito alto, a fim áe que outros corações
sertanejos conheçam o que hoje deixa o meu
coração contrito. A minha terra tem sido macu
lada, o meu chão tem ficado prurido. e a minha
água tem sido conspurcada pela negligência
e falta de sensibilidade dos governantes do
meu pago. No entanto, querem calaras nossos
gritos. Tentarão em vão, porque o sertanejo é
antes de tudo um corajoso!

O mundo hoje se revolta contra a po
luição e grita um basta para os agressores
do meio ambiente' Jrge a providência, urge
a obra que traga para as nossas águas, rios
de águas limpas, em detrimento dos esgotos
que hoje inundam de excrementos imorais as
nossas águas! Entre lágrimas, eu ouso sonhar
e pregar que sou o meu chão, e que eu pos
so lutar por ele, porque assim estarei lutando
por mim mesmo. O meu coração esperançoso
agirá sem temor, porque outros corações que
também formam o meu chão se juntarão a mim
e, assim, pegaremos no arado da responsabi
lidade e cavaremos o solo dessa causa com
firmeza, semeando a verdade e colhendo a
justiça. Cada pedra, cada grão de areia e qual
quer liga de barro do meu torrão fazem parte
de mim. Cada gota de orvalho que desce da
mão divisa se une a esse corpo uno. E esse
meu chão, que sou eu, dama nas praças e grita
nos vales: Quero estar limpo em minhas águas!
O meu chão, que sou eu, chora a ignorância e
as agressões sofridas por tanto anos' O meu
chão, que sou eu, pranteia a pergunta: Quem
ousará defender-me fora de mim?

Sr. Presidente, faço minhas as palavras dessa
ira santa demonstrada pelo amigo Jesus de Miúdo,
de Acari.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Desejo

parabenizar esse rio-grandense-do-norte pela belíssi
ma carta, na qual traduz a realidade do nosso sofrido
sertão nordestino. Realmente, se não nos preocupar
mos com os mananciais hídricos existentes, teremos
seriíssimos problemas.

Na condição de médico, digo que o esgotamento
tem relação direta com o câncer de tireóide, sobretudo
pela falta de substância fundamental na água: o flúor.
Essa condição torna o homem susceptível a doenças
da tireóide de toda natureza, sem falar em outras in
fecções e infestações parasitárias.

Meus parabéns, Deputado Vicentinho, porter lido
essa carta, que é urna homenagem sua a seus conter-

râneos do Nordeste, que lhe mandaram a São Paulo,
Estado que V.Exa. honrou sobremodo.

O SR. WALDIR MARANHÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALDIR MARANHÃO (Bloco/PP-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna compartilhar
minha convicção de esta ter sido uma semana rica em
termos de convívio e troca de saberes e experiências.
Entretanto, é meu dever, na qualidade de educador e
ex-dirigente universitário, pautar a importância das uni
versidades estaduais e municipais deste País.

Ontem, a sociedade tomou conhecimento, por
iniciativa do Governo Federal, do pacote para o ensino
superior, quem sabe um PAC voltado para a educação
superior. Entretanto, no bojo das suas proposições, há
atençào para as universidades federais.

É preciso que a sociedade saiba, e também as
Sras. e os Srs. Deputados, que 51 % das matrículas do
ensino superior público ficam a cargo das universida
des estaduais e municipais.

Portanto, na condição de membro da Comissão
de Educação, ex-Reitor da Universidade Estadual do
Maranhão, ex-Vice-Presidente da Associação Brasileira
de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
- ABRUEM, daremos prioridade para investimentos
em nossas universidades.

Encontra-se presente o nosso amigo Deputado
Paulo Rubem, que esteve conosco na reunião da
ABRUEM e conhece a importância das nossas uni
versidades estaduais para desenvolver os espaços
geográficos regionais e locais.

Sr. Presidente, é com esse sentimento que ve
nho, perante a sociedade brasileira, defender o debate
produtivo, o enfrentamento contraditório, para firmar,
à luz de nossa legislação, quem sabe, Paulo Rubem,
uma PEC que nos permita configurar, num Estado fe
derativo, nas políticas públicas da educação do Brasil,
recursos para investimentos nas nossas universidades
estaduais e municipais.

Vamos ao embate, para fortalecer cada vez mais
nossas universidades. Teremos condições também de
voltar nossos olhos à educação especial, outro seg
mento que precisa ser atendido e assistido pelas po
líticas públicas.

Neste plenário discutimos o PAC nacional, muito
tímido naquilo a que se propõe para a educação.

É preciso, cada vez mais, debatermos a questão
da segurança e da insegurança, quem sabe? É preciso
olhar com responsabilidade para as questões voltadas
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para a educação c, mo única possibilidade de reden
ção, de conquistas1e transformação social.

Muito obrigad .
A SRA. JUS' ARI OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pelJ ordem.
,I'

O SR. PRESI, ,ENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra. I

A SRA. JUS! ,ARI OLIVEIRA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revis~ :da oradora.) - Nobre e querido
Deputado InocênclP~ Oliveira, Srs. Deputados, tenho
certeza de que to~ds os Parlamentares desta Casa
têm orgulho das a[,pes a que a Mesa Diretora vem
procedendo. :

Esperamos q' ~ o Presidente Arlindo Chinaglia
e os demais pares aMesa tenham excelente gestão.
Assim, ganhamos ~edibi1idade perante a sociedade.

Sr. President l não posso concordar - tenho
certeza de que a ml loria dos Srs. Deputados também
não concordam - d 'm o que a imprensa diz. Além de

,

ficarmos aqui até a t~s horas, a Mesa Diretora decidiu

~~a~:~~:~~~~r~:::~~i=::i~~;;:
tados e as Deputans que ficam aqUi da manha - in

clusive muitos ficar r:n sem almoço - até tarde da noite
têm o apoio dos qJe os trouxeram para esta Casa na
última campanha deitoral.

O que a socie, ~de quer é um Congresso Nacional
diferente, é Deput I Jas e Deputados comprometidos
com o povo brasilel r9.

Sr. Presidentel ~proveito a oportunidade para dizer
que sinto muita do~ ha condição de Deputada, cidadã
e principalmente mf'-~ - inclusive chorei com todas as
mães brasileiras ~l w.ela morte trágica do menino João
Hélio, no Rio de Ja~ 'ro. É também essa dor que me faz
vir a este plenário !Iutar por medidas e apreciar pro
jetos - como o apr~~ado hoje, de n° 166, do Deputado
Onyx Lorenzoni - que venham ao encontro do grande
anseio da sociedat,'e: o combate à violência.

Muitos Parlarri ;ntares acham que não há necessi
dade de construçã I <:Ie presídios. Porém, comprometi
me com o povo do I leste do meu Estado, minha base
eleitoral, de lutar, n ~ta Casa, pela construção de um
complexo penitenc,ario naquela região.

Em Barreira~,1 cidade-pólo, uma sala, porque não
é nem cela, de 40 'etros quadrados abriga, em con
dições subumanas 80 detentos.

Precisamos a~r~ditar no poder de ressocialização,
reeducação e recu~eração. Afinal de contas, eu e com
certeza a grande j.. 1 qioria desta Casa somos cristãos.
Portanto, acredito a história da Cruz, que levou as
nossas dores, no ~ ~ependimento e no perdão.

I

, :

I i

Tenho certeza de que a sociedade brasileira, que
é contra a pena de morte e a prisão perpétua, espera
que todos os presos voltem para o seu seio recuperados
e em condições de viver dignamente. Não queremos
a desgraça de um ser humano, de um cristão que às
vezes comete um crime porque não teve oportunidade,
nem educação, nem acompanhamento na vida.

Com certeza, muitas idéias divergem no que diz
respeito à solução. Paramim, a educação é primordial.
O amparo do Poder Público à criança e ao adolescen
te e o cumprimento do Estatuto da Criança e do Ado
lescente são primordiais, mas todas as idéias devem
convergir para o combate à criminaiidade e para a
segurança pública do nosso País. Não é somente um
crime que nos move para isso, mas a situação real do
Brasil, especialmente a que vivo na minha região.

Espero que cada Deputado aja em consonância
com sua região. O combate à violência tem de ser um
pacto não só dos políticos, mas de todos nós cidadãos
e cidadãs brasileiros.

O nosso compromisso é muito maior do que o
salário. O nosso verdadeiro salário será o reconhe
cimento do Brasil a esta Legislatura que se iniciou
neste mês.

Muito obrigada.
O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, nesta oportunidade, falo sobre im
portante obra em Santa Catarina que tive a honra de
autorizar a licitação quando Secretário de Estado da
Infra-Estrutura: a Serra do Faxinal, que integra a SC
450, ligando o litoral sul do Estado à Serra Gaúcha.
Ela está na iminência de ser pavimentada, porém os
órgãos ambientais continuam exigindo, no mínimo,
20 projetos ambientais num trecho de 15 quilômetros
de rodovia.

A obra será realizada com recursos de respon
sabilidade do Governo do Estado e é de grande im
portância para o fortalecimento da economia da região
e do sul do País. É um projeto aguardado há mais de
30 anos e certamente será um marco para o desen
volvimento do Município de Praia Grande e do sul do
Brasil - principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

Faço um apelo aqui e reitero minha antiga rei
vindicação para flexibilizar as leis ambientais, obvia
mente com responsabilidade. Tenho certeza de que o
DNIT, que vem desenvolvendo um excelente trabalho
no que diz respeito à gestão ambiental, continua dili-
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gente quanto a esse aspecto e, portanto, não haverá
óbices na pavimentação da Serra do Faxinal, que já
está em construção.

Congratulo-me com os órgãos fiscalizadores do
meio ambiente local que não têm medido esforços e
que vêm cumprindo seu papel e com todos os envol
vidos na obra. cada qual com sua atribuição, fazendo
com que Santa Catarina e o Brasil se desenvolvam de
forma sustentada.

Parabenizo as lideranças da região sul de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul, em nome do Prefeito
de Praia Grande, o Dr. João Matos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é
uma obra de fundamental importância para Santa Ca
tarina porque integrará o sul do Estado às belíssimas
praias, a Imbituba, ao aeroporto regional, que será
inaugurado mais ou menos daqui a 1 ano e meio. Essa
obra também ajudará no escoamento de mercadorias
do Planalto Serrano do Estado com a divisa do Rio
Grande do Su: e a Serra Gaúcha, inclúsive ligando o
potencial turístico de Santa Catarina ao do Rio Gran
de do Sul, como, por exemplo, Gramado e Caxias do
Sul. Tudo isso com apenas 15 quilômetros, que já es
tão em andamento.

Aproveito a oportunidade para pedir às autorida
des do meio ambiente que usem o bom senso. Vamos
usar a compensação: se derrubar uma árvore, planta
remos oUtras. O que não se pode é interromper essa
obra tão importante para Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Paraná e o Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,

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

VExa. a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (Bloco/PT-Ro. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
satisfeito com o resultado do nosso trabalho semanal.
Quando houve aquela comoção social, em face do
assassinato de uma criança no Rio de Janeiro, pen
sei que a bancada da bala - os que defendem o dente
pOl dente, o olho por olho - prevaleceria nos debates
neste plenário. Felizmente, prevaleceu o bom senso de
aprovar algumas medidas pontuais que aperfeiçoam
o Código Penal. Não nos enveredamos para aquele
debate que não resolve o problema da violência e da
segurança pública no Brasil.

Várias experiências na América do Sul e também
no Brasil demonstram que se os problemas sociais fo
rem equacionados vai evitar que os jovens cometam
crime, que os jovens em condições precárias de vida,
ao cometer o crime, se aperfeiçoem na prática crimi
nosa nas instituições socioeducativas. Essa é a regra.

Essas instituições não têm condições de socioeducar
esses jovens.

Será que a solução para a segurança pública no
Brasil é a construção de mais presídios? Não seria a
construção de mais escolas ou de mais programas so
ciais como o PROJOVEM? Não seria a ampliação de
escolas técnicas federais para profissionalizar nossos
jovens? Não seria mais produtivo e socialmente cor
reto investir nesse setor a finl de diminuir a violência
brasileira? Não seria mais produtivo investir na melhor
capacitação das forças policiais e no aperfeiçoamento
da organização social no Brasil?

A existência de 2 polícias é dicotômica. Isso apon
ta para o aprofundamento de uma ineficiência sistêmi
ca. Seria melhor unificar o policiamento, aperfeiçoar a
inteligência da polícia para que perscruta os atos cri
minosos, antecipar a atitude criminosa antes que ela
ocorra, ou fazer investimento público e social para me
lhorar a qualidade de vida da população urbana, com a
construçElo de mais escolas e praças de esporte?

Um exemplo muito exitoso vem da cidade de
Bogotá, que conseguiu diminuir a criminalidade entre
os jovens com a construção de bibliotecas, escolas,
praças e campos de esporte.

Temos que repensar a organização nas grandes
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

TemOs de parar para pensar. Não podemos to
mar medidas drásticas nesse afã, como se a violên
cia fosse solucionada com o aumento das penas ou
endurecimento na punição,

A Câmara dos Deputados deu uma grande contri
buição à Nação porque se manteve cautelosa, apesar
da conduta e do discurso de alguns mais inflamados.
Na média, os Deputados foram cuidadosos.

Isso nos dá grande responsabilidade na discus
são do Orçamento, do PPA e do PAC. Ternos de ten
tar ampliar os investimentos não apenas com o intuito ,
de acelel8r o desenvolvimento do Pais, ou gerar mais
trabalho e aumentar a renda, mas também para aper
feiçoar programas destinados aos jovens corno PRO
JOVEM e PROUNI.

Temos de 2.rnpliar o número de vagas nas univer
sidades federais para que os jovens parem de utilizar o
revólver ou outra conduta criminosa como condição de
vida e passem a utilizar o livro, a prática esportiva.

Temos de investir na valorização das relações
familiares duradouras corno alter~ativa para construir
uma sociedade decente, justa e democrática.

Nós sabemos que, com o endurecimento da
pena e a construção de presídios, não é a população
branca ou a de alta renda que ficará presa; serão os
afro-descendentes, os nordestinos e a população de
baixíssima renda. Nós não queremos criar 2 mundos:

---__' __......__..~...itll\lil....i...... -. ~;.....,..... _
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o dos integrados, d s que habitam mansões ou con-
domínios de luxo, ~ o dos pobres, os que acabam en
carcerados nos presídios.

o SR. JOSÉ 'IRTON CIRILO - Sr. Presidente,
peço a palavra pel prdem.

O SR. PRESI' 'ENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. EXa. a palavra. I

O SR. JOSE ~IRTON CIRILO (Bloco/PT-CE.
Pela ordem. Sem r visão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deput i dos, é com muita satisfação que
assomo à tribuna. I' uero agradecer a meus pares, a
meus colegas, a ,i~has colegas de partido, a meus
companheiros de tr· balho, a toda a sociedade brasileira
e, principalmente, • 'Deus, que ouve nossas súplicas,
a oportunidade de' star nesta Casa.

Agradeço ta, bém a meus familiares, a meus
amigos, aos comp' ~heiros de luta, a toda sociedade
e, sobretudo, de td o coração, ao generoso povo do
meu querido Cear, por ter-me concedido o privilégio
de estar nesta cas*1 :legislativa para representá-lo.

Estou nesta asa, de todos os brasileiros e bra
sileiras, para trabal, ar com muita disposição, fé, amor
e respeito por tOdol' ps que em mim depositaram con
fiança e esperançJ

Começamos ' ~ta Legislatura com um espírito de
renovação sem pre[~dentesna história do Parlamento

brasileiro, re.s.pon.dlldO.. a.os anseios da população que,
tenho certeza, enc: ~trou eco na postura de todos os
Deputados e Depu ádas.

Manifesto mi Ha mais profunda gratidão ao povo
do Ceará. Sou nofbstino e cearense com muito or
gulho e dirijo as minhas palavras comovidas ao povo
de todas as regiõe I ~ municípios do Estado, pelo qual
vou trabalhar com Muito afinco.

Fui eleito pará esta Casa com quase 60 mil votos
nas eleições de 2<1)06 pelo povo do Ceará. Por isso,

I

agradeço ao povo ~erido de todas as regiões e dos
184 municípios do stado, em especial o do Vale do Ja
guaribe, que abran, eIcapuí, Aracati, Itaiçaba, Russas,
Limoeiro, Tabuleiro São João do Jaguaribe; da região
metropolitana e lito I, particularmente, Fortaleza, Cau
caia, Maracanaú, B

I
beribe e Fortim; dos municípios do

Vale do Curu, esp qialmente, Pentecoste e São Luís
do Curu; dos munidlPiOS do centro sul do Estado, Igua
tu e Icó; da r.. egião'. o Cariri, sobretudo Várzea Alegre,
Juazeiro e Salitre;· os municípios do Sertão Central,
Senador Pompeu; i1hã, Deputado Irapuan Pinheiro;
da Serra dalbiapa, a, que alcança Ipú, Ipueiras, Pires
Ferreira e Croatá; ,os municípios do Vale do Acaraú,
Morrinhos, Sobral, Barroquinha e Camocim, e, final
mente, à região do ,aciço de Baturité por nos ter con
duzido a esta Câm ra dos Deputados.

: '

Na condição de ex-Vereador de Aracati e de For
taleza e ex-Prefeito de Icapuí, coloco este mandato
em defesa do desenvolvimento municipal e regional.
É fundamental a discussão de um novo pacto federa
tivo, para que o Brasil possa fortalecer os municípios,
que é o local onde as pessoas nascem, vivem, traba
lham e morrem.

Pretendo desempenhar um trabalho profícuo em
defesa da educação, sobretudo a profissionalizante, e
da expansão das universidades e de centros tecnoló
gicos. Em especial do Centro de Educação Tecnoló
gico que está previsto para ser implantado na minha
região, Vale do Jaguari, por reivindicação do Deputado
Bismark Maia.

Reivindico um centro tecnológico para Aracati e
também para a região do Vale do Curu, em Pentecos
te, para atender aos municípios dessa região, a fim
de gerar emprego e renda e melhorar a qualidade de
vida do povo.

Aproveito a oportunidade para solicitar ao Gover
no Federal que inclua no PAC melhoramentos no Eixo
da Integração Jaguaribe/lcapuí, beneficiando Itaiçaba,
Aracati e outros municípios, e a dragagem do Porto de
Barra Grande, importante para o desenvolvimento da
nossa região, e a interligação da BR-3ü4, do Triângu
lo de Icapuí, passando por Jaguaruana até Russas,
na BR-116.

Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, vou
trabalhar com muita garra e dedicação para defender
a habitação do nosso povo, pois na região metropo
litana há um grande déficit de moradias. Inclusive fui
presidente da Comissão Especial das Áreas de Risco,
na Câmara Municipal de Fortaleza, que fez um diag
nóstico das carências habitacionais do Ceará.

Desejo representar o setor pesqueiro, sobretu
do a pesca da lagosta e do camarão. Essa atividade
é de vital importância para o Estado e está passando
por uma séria crise e precisa de soluções urgentes e
imediatas.

Outro ponto que pretendo defender é o turismo. A
região é muito rica nessa área, com grande potencial
de geração de desenvolvimento e renda. Bem como a
cultura popular da região, o folclore nordestino e todas
as formas de manifestações culturais do povo.

Quero, mais uma vez, aproveitar esta oportuni
dade para agradecer a todos e a Deus, principalmen
te, e mandar um abraço fraterno e cordial a todos os
brasileiros e cearenses.

Muito obrigado.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
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oSR. PAULO RUBEM SANTIAGO (Bloco/PT-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na Legislatura que acaba de
se iniciar integraremos, entre outras, a Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, do Congresso Nacional. Por designa
ção do Partido dos Trabalhadores, a partir de abril,
assumirei a Relatoria do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o próximo ano, 2008.

Nessa dupla condição, de membro da Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
e da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, quero compartilhar algumas perguntas
com os Deputados e com os telespectadores.

Vejamos: quanto custa aos governos de Estado
a manutenção de policiamento militar nas ruas, nas
esquinas, nos bairros, nos morros, nas comunidades
periféricas? Qual é, para os governos de Estado, o
custo da manutenção adequada das delegacias de
polícia? Quanto custa para o sistema prisional a ma
nutenção dos agentes penitenciários nos presídios, a
adequada ocupação das cadeias e do sistema peni
tenciário dos Estados? E quanto custa para o Poder
Judiciário a oferta da sua participação no sistema de
segurança com a quantidade adequada de varas de
execução penal e de varas da infância e da adoles
cência? Quanto custa a presença específica do Poder
Judiciário integrado aos demais órgãos do Estado para
garantir segurança e defesa social?

Faço essas perguntas porque tenho em mão
trabalho disponível do pesquisador Bruno Grossi de
Souza obtido para a conclusão do curso de especialis
ta em orçamento em finanças públicas. Esse trabalho
avaliou, de 2000 a 2003, a aplicação dos recursos do
Fundo Nacional de Segurança Pública, criado por lei
no ano 2001.

Vejam, Sras. e Srs. Deputados e telespectado
res que nos acompanham: entre 2000 e 2003, o Go
verno Federal, por meio de transferências e aplicação
de outras despesas, transferiu 1 bilhão e 640 milhões
para Estados e Municípios para despesas correntes
e investimentos.

Da mesma forma, o Governo Federal, entre 2000
e 2003, por meio da aplicação direta, pelo Ministério
da Justiça, em investimentos e outras despesas cor
rentes, aplicou 2 bilhões e 300 milhões de reais na
macrofunção segurança pública.

Isso significa que o Governo Federal chegou
a transferir quase 5 bilhões de reais, aplicados em
transferências, investimentos e despesas correntes,
para Estados e Municípios investirem em segurança
pública.

Em contrapartida, na mensagem orçamentária
que recebemos em 2006, do orçamento fiscal e da
seguridade social, estimados em 800 bilhões de reais,
179 bilhões eram previstos para os serviços da dívida
pública, enquanto tínhamos apenas um terço desses
valores para as áreas de educação e saúde.

Isso significa uma brutal disparidade no finan
ciamento das políticas sociais e da segurança pública
no País.

Como se pode garantir segurança pública com
integração da União, dos Estados e dos Municípios;
com integração das Polícias Civil e Militar, do Minis
tério Público, da administração penitenciária; e com
a atuação do Poder Judiciário na esfera dos Estados
com apenas 5 bilhões de reais por parte da União en
tre 2000 e 2003?

Em compensação, em apenas 1 ano, previam-se
179 bilhões de reais para os serviços da dívida públi
ca, valor que 4% da população paga regiamente aos
credores da dívida.

Por isso, encaminhamos ontem à Comissão de
Segurança Pública proposta de criação de uma Co
missão Especial para tratar exclusivamente da temá
tica dos orçamentos e do financiamento da segurança
pública do País.

Creio que são fundamentais as mudanças apro
vadas pela Câmara, do ponto de vista do Código Penal
e do Código de Processo Civil, em relação à questão
das penas, da progressão das penas e dos crimes
hediondos.

Contudo, temos que dizer com muita serenidade
ao povo brasileiro: tudo que implica aperfeiçoamento
do sistema de segurança, unificação e atuação das
polícias representa custos. Há custos para o Estado
manter uma viatura de polícia; há custos para o siste
ma prisional aprovar e pagar pela carreira dos agen
tes penitenciários; há custos para o Ministério Público
garantir a presença dos promotores num número ade
quado e suficiente de comarcas. Há Estados no Brasil
onde não há presença do Ministério Público sequer em
50% dos municípios.

Quero aqui compartilhar essa iniciativa, que cer
tamente será aprovada pela Comissão de Segurança
Pública.

Vamos trabalhar para passar a limpo o orçamento
dos Estados, do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co e qualificarmos ainda mais o orçamento do Sistema
Único de Segurança Pública, tão bem encaminhado
desde a posse do Presidente Lula e que será objeto
da nossa primeira audiência na Comissão de Segu
rança a partir de março.

Muito obrigado.

~------""" ~__W'i<i_vnp_SP.I~"'Pl",pl'y;r....~'III'"""""-------.-..-".-"~~I~~.,,~ ...--:,,~I---------~
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O SR. NILSO MOURÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordJm.

O SR. PRESI ENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra. ~'

, O SR. NILS 'N MOURÃO (Bloco/PT-AC. Pela
ordem. Sem revisã

l
ido orador.) - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, ouvi h~é no plenário desta Casa, eu diria
até que com surpr~~a, o Líder da Minoria criticar os
contratos celebrad~$ entre o Governo do Presidente
Lula e o Governo ~a Bolívia, por intermédio do seu
Presidente Evo MdhiJ.les.

As críticas co f~ndiam acordos e tratados interna
cionais, que devem I ~r, sim, examinados, apreciados e
aprovados pelo co' gresso Nacional, com contratos.

Os contratos entre o Brasil e a Bolívia, no que
dizem respeito à qu stão do gás, são fundamentalmen
te 2: um contrato c lebrado com a PETROBRAS, cujo
valor de 1 milhão d !BTUs de gás está orçado em um
pouco mais de 4 dO},lreS; e um contrato com a empresa
privada de Cuiabá hamada Pantanal, que compra o
gás da Bolívia a 1 61ar o milhão de BTUs.

Sr. President íl' cabe razão à Bolívia quando quer
revisar esses contII~os. O preço do gás no mercado
internacional cheg ia 10, 12, 15 dólares por milhão
de BTUs. Está eVid bte que os contratos firmados há
alguns anos - firm dos no Governo do ex-Presidente
Fernando Henriq~ê Cardoso - estão defasados, não
acompanharam d~rbcesso do mercado internacional
e, concretamente, ~~ejUdiCaram a Bolívia.

O Governo E~0 Morales, quando recoloca essa
questão na mesa I~! alega a necessidade de revisar
esses contratos, n~ Iminha opinião, tem razão. Não é
possível comprar 1 milhão de BTUs de gás e pagar 1
dólar, enquanto nd rfnercado internacional esse valor
é de 10 a 15 dólar s.

o Presidente Lia, com essa postura, manifestou
I

maturidade política Só essa sua maturidade em políti-
ca externa dá a S. '~a. autoridade para questionar, na
Organização Mun ial do Comércio ~ OMC, todas as
barreiras comercial ~ determinadas pela União Euro
péia e pelos Estad ::; Unidos e ganhar naquele fórum
internacional a qu I tão do açúcar.

Posições co ~ : essas, tratadas de modo vulgar,
politiqueiro e reba,i /:to nesta Casa, não engrandecem
a Oposição. A Opo ção é necessária à democracia. Ela
precisa estar aqui Iara fiscalizar o Governo do Presi
dente Lula, mas te, CJe estar fundamentada. Não pode
vir para cá fazer I :magogia, confundindo a opinião
pública com a idéia de que esses contratos comerciais
devem ser aprovas pelo Congresso Nacional.

Sr. Presideht j homens que são líderes nesta
Casa têm de ter ho I ~stidade intelectual.Todos os acor
dos foram aprovad s na Câmara dos Deputados.

I I
, I

O Presidente Lula, por intermédio da PETRO
BRAS e de outros setores do Governo, realiza con
tratos comerciais normais e necessários em qualquer
lugar do mundo. E, salvo engano, os preços que fo
ram fixados no novo acordo, chegando ao mesmo
preço que paga a Argentina - 5 dólares por 1 milhão
de BTU -, são os preços estabelecidos no mercado
internacional. E esses custos não serão repassados
para o consumidor. O valor não é tão grande e não re
presenta tantos recursos para Furnas, ELETROBRÁS
e PETROBRAS.

Encerro dizendo que compartilho da decisão da
equipe técnica do Presidente Lula, que soube rever,
com maturidade, serenidade e responsabilidade de
estadista, os contratos comerciais do gás com o nosso
país vizinho, a Bolívia.

Muito obrigado.
O SR. ODAIR CUNHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ODAIR CUNHA (Bloco/PT-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, primeiramente, quero parabe
nizar os Deputados pelo comparecimento ao esforço
concentrado desta semana. Tal esfon~o é importante
pela iniciativa e pelo gesto, mas também pelas maté
rias que votamos. Temos de nos orgulhar e reconhecer
isso neste momento.

Sr. Presidente, ao tempo em que iniciamos uma
nova Legislatura, velhos problemas têm de ser enfren
tados. Um deles se refere à Serra da Canastra. Hoje,
ligou-me o presidente de um sindicato do Município de
Alpinópolis, Sr. Jorge Penha, que trouxe à tona mais
uma preocupação. Precisamos resolver nesta nova
Legislatura esse velho problema do Parque Nacional
da Serra da Canastra que se arrasta há 30 anos.

O Governo do Presidente Lula, no seu primeiro
mandato, trabalhou um projeto de lei e o está traba
lhando. Precisamos dele urgentemente na Casa, na
Câmara dos Deputados, para que efetivamente tenha
mos essa questão solucionada.

Queremos que haja respeito ao meio ambiente,
não queremos a degradação do Parque Nacional da
Serra da Canastra. Porém, não queremos que seja
retirado daquelas pessoas, dos agricultores e dos mi
neradores de quartzito que trabalham naquela região
há mais de 30 anos, por decisão do Ministério Público
Federal, o que garante seu sustento.

Tenho certeza, nobre Presidente Inocêncio Oli
veira, que esta Casa saberá lidar com isso por meio
desse projeto de lei, que vai redefinir a área do Parque
Nacional da Serra da Canastra. O parque foi criado com
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200 mil hectares, no entanto, somente 70 mil hectares
foram' verdadeiramente efetivados, verdadeiramente
considerados como parque.

Precisamos criar uma alternativa, precisamos
efetivamente trabalhar para que o Parque Nacional da
Serra da Canastra seja um instrumento a serviço da
dignidade humana.

O projeto de lei tem sido trabalhado pela Casa
Civil, (jue promete, nos próximos 15 dias, entregá-lo
à Câmara dos Deputados. Ele é central, importante
e vai, de uma vez por todas, resolver o problema do
Parque Nacional da Serra da Canastra.

Muito obrigado, nobre Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (inocência Oliveira) - Pa
rabenizo V.Exa. pela feliz oportunidade, já que, para
dizer da importância do Parque Nacional da Serra da
Canastra, está lá a nascente do Rio São Francisco,
um dos mais importantes rios brasileiros, o rio da in
tegração nacional.

Portanto, também temos o maior interesse em
que o Parque Nacional da Serra da Canastra seja re
definido e que seja mantida a área de preservação sem
prejuízo àqueles que estão lá há algum tempo.

O S~. ODAIR CUNHA - SI. Presidente, pelos atu
ais estudos, o Rio São Francisco não nasce no Parque
Nacional da Serra da Canastra. Inclusive, esse projeto
de lei visa fazer um mosaico de áreas de proteção am
bientaI. Com esse mosaico, poderemos verificar onde
realmente nasce o Rio São Francisco.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (Bloco/PT-PB. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, Sras. Deputadas, os policiais federais estão fa
z8ndo um movimento em repLldio ao projeto de lei or
gânica da Polícia Federal, já encaminhado ao Ministério
do Planejamento, que acaba com algumas conquistas
daqueles profissionais e até elimina 2 categorias, sen
do uma delas a dos escrivães.

Espero, Sr. Presidente, que na análise dessa lei
orgânica haja benefícios. Há uma luta muito grande por
parte da categoria para viabiiízar uma carreira.

Sabemos da importância da Polícia Federal no
combate às sonegações, às fraudes e ao crime organi
zado. Aliás, esta semana, em Goiás, a Polícia Federal
conseguiu desbaratar uma quadrilha que mandava
mulheres para a Europa para lá se transformarem em
prostitutas.

Espero que o Governo encaminhe a esta Casa
um projeto de lei que vise ao interesse dos policiais
ff..dereds do nosso País.

SI. Presidente, por.falar em crime, o meu pró
ximo prcnunciamento será sobre essa falsa idéia de
que reduzindo a maioridade penal irá diminuir a vio
lência no nosso País. Também não adianta aumentar
o tamanho da pena. Observem o que acontece com
a turma do PCC. Eles continuam, de dentro das pri
sões, dominando o mundo do crime. Não é a redução
da maioridade penal ou o aumento da pena que vai
diminuir o crime, mas, sim, a ressocialização, a reedu
cação. Nosso sistema penitenciário não reeduca, ele
transforma alguém que cometeu um pequeno crime
num bandido. As nossas penitenciárias são uma ver
dadeira fábrica de bandidos.

É preciso, também, responsabilizar a mídia por
certo males. O que acontece? A juventude é bombar
deada com o consumismo, e quando não tem dinheiro
para comprar tudo o que aparece, começa a assaltar,
a roubar tênis e roupas. E esse tipo de ação vai-se
disseminando.

Vamos discutir esse assunto da redução da maio
ridade penal com o Presidente da Comissão de Direi
tos Humanos.

SI. Presidente, estou apresentando uma proposta
de emenda à Constituição que altera o art. 93, inciso
IX, letra "a", que passa a vigorar com a seguinte reda
ção: "Não haverá sigilo processual nos casos de crimes
praticados contra a administração pública".

Não é possível que o agente pLlblico desvie di
nheiro, dilapide o patrimônio público e ainda tenha
seu processo correndo em segredo de Justiça. Isso
não pode acontecer. A população tem de saber o que
acontt;ce com o nosso patrimônio público.

Verificamos que a Operação Confraria, realizada
no meu Estado, prendeu um ex-Prefeito, que hoje é
Senador, e o processo corre em segredo de Justiça.
Quanto a esse tipo de crime, o sigilo tem de acabar:
quanto aos outros, tudo bem.A população tem de sa
ber que será dado um basta à impunidade, que é a
mãe de toda a criminal idade, e esta tem de ser com
batida em todas as esferas. Todos devem pagar, não
só aqueles que praticaram assalto, mas também os
que cometeram crimes contra o patrimônio público e
desviaram recursos.

É nesse sentido que estou apresentando essa
proposta de emenda à Constituição. Solicitarei aos Srs.
Deputados que apoiem essa minha emenda, para que
ela possa tramitar nesta Casa. Evidentemente, se ela
passar pela Comissão de Constituição e Justiça, haverá
uma Comissão Especial para analisar seu mérito.

Muito obrigado.
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O SR. ROD ,VALHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela orde,.

O SR. PRESI'OENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra. i
O SR. RODO. ALHO (PFL-DF. Pela ordem. Sem

revisão do orador.)I-!3.oa-noite, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a, sessores e funcionários que nos
auxiliam nesta noitfJ

Sr. presidente
if

quero ressaltar o trabalho da Casa
nesta semana corri ~elação à redução da maioridade
penal e dos projetclbs!. que alteram o Código Penal.

I ,

Não obstante I . esforço que faz o Congresso bra-
sileiro, necessitamq~ide algumas medidas que ampliem
o Código Penal. S~ ,emos que o Brasil está sofrendo,
esta semana, uma grande dor pela perda do garoto
João Hélio, que fdl iarrastado pelas ruas do Rio de
Janeiro, chocando I's nossas famílias e a sociedade.
Precisamos tomar I edidas mais profundas.

Sou líder reliflibso, lidero um ministério e traba
lho com jovens. Ci~ 'rei alguns números que nos pre-
ocupam. i

Atualmente, ;0% dos óbitos no Brasil ocorrem
com rapazes e mo fls entre 15 e 24 anos. Cerca de
30% da populaçãd carcerária, ou seja, quase 70 mil
pessoas, têm entre 8 e 24 anos. E 9.555 adolescentes
entre 12 e 18 ano, ~stão privados de sua liberdade.
Há quase 79 mil jo '~ns e adolescentes encarcerados.
Existem 51 milhõe ' :de jovens entre 10 e 24 anos no
Brasil de hoje, doslquais 8 milhões têm baixa escola
ridade, com atrasol de 5 anos na série escolar.

Esse quadro bstra que precisamos de políticas
públicas capazes !J resgatar os jovens dessa reali
dade. Não basta a! énas trabalharmos com questões
pontuais, que são i I portantes, sim, mas não resolvem
o problema. , ,

Gostaria de d: Ixar expressa nossa preocupação
com esse problem' "para que possamos tomar medi
das com base na e: ucação, no apoio ao trabalho dos
religiosos e das ig I~jas, a fim de recuperarmos esse
exército de jovens ~m esperança. Dói-me muito ver
jovens que, saídos Çla marginalidade, procuram em
prego e não encori: r~m.

Gostaria de Pi ~ir ao Governo Federal empenho
nessa questão. Seij que o Presidente Lula tem-se em
penhado muito. Pr Cisamos resolver o problema do
primeiro emprego. sso traria soluções pontuais para
o exército de joven que saem da escola por diversas
razões e não têm d 'mo se integrar àquele programa.

Portanto, Sr. , ~esidente, encerro minha fala pe
dindo que, juntos, ornemos providências para gerar
emprego para ess s jovens. Espero que possamos
ter um trabalho del~ssistência social e que todos os
programas de políti i:ls públicas trabalhem juntos pelo

,

resgate da grande dívida social que temos e que bate
especialmente na nossa juventude.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço

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

VExa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, para nós, que estamos aqui há longo
tempo - estou entrando no quarto mandato -, diria que
esta quinta-feira é inusitada. E vou dizer por quê.

Deputado Praciano, VExa. está chegando agora
do Amazonas, mas tem experiência de mandato parla
mentar. Há pouco, eu comentava com o nobre Depu
tado Inocêncio Oliveira que o normal, nesta quinta-fei
ra, é que tivéssemos pronunciamentos de Deputados,
mas o painel não registraria a presença de mais de
300 Deputados. Fiz até uma brincadeira hoje com um
repórter. dizendo que espero que nosso entusiasmo
não seja como diz o ditado na Bahia: "Balaio novo, 3
dias de festa".

Esta Legislatura começa com uma postura das
melhores. O Parlamento merecia dar esse passo. Não
se trata de uma ação para limpar sua imagem, mas
de uma ação normal, fundamental para que fizésse
mos esse rito de passagem entre o que o Parlamento
enfrentou em 2005 e 2006 e a necessidade de dizer à
sociedade da capacidade, da responsabilidade e do
papel que o Congresso Nacional tem diante dos gra
ves problemas.

Há pouco saí do lançamento de protocolo na área
da TV digital, onde o Presidente Lula e os Ministros
apresentaram algumas modificações importantes. O
Ministro Hélio Costa falava dos canais, da resolução
de um problema em São Paulo, uma das áreas mais
conturbadas, mais agitadas, do ponto de vista do uso
de espectro de freqüência.

Alguém pode dizer que isso vai atender à camada
mais rica do País. A TV digital não é apenas um instru
mento de embelezamento da imagem, é uma ferramen
ta de interligação, de superação das dificuldades que
temos neste País do ponto de vista de infra-estrutura.
Portanto, é uma tarefa de inclusão, não só digital, mas
social, permitindo-se o acesso a servi1ços e a informa
ções, inclusive com novas linhas, para democratização
das comunicações deste País.

Existe uma série de matérias que o Parlamento
vai ter oportunidade de apreciar no PAC. Há medidas
de caráter social, como as ferrovias. Na Bahia, por
exemplo, estamos discutindo a volta do trem de pas
sageiros da cidade de Alagoinhas para Salvador. Sou
filho de ferroviário, andei muitos anos nesses trilhos,
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e cheguei a viajar diversas vezes com meu pai, e uma
dessas viagens fazia o trecho Salvador/Monte Azul!
Montes Claros, ou seja, da Bahia para Minas Gerais
ou da Bahia para Sergipe. .

A volta dessa linha de trem não é saudosismo,
mas um resgate. Vai significar muito para Salvador o
retorno do trem de passageiro, que vai revitalizar a
chamada Estação da Calçada, que perdeu muito com
a extinção do trem de passageiro. Ea revitalização não
ocorre somente com medidas legislativas, revitaliza-se
com gente se movimentando.

Essa é uma das medidas que queremos retomar
agora. Há também a questão do saneamento. É preciso
tratar o esgoto nessas cidades, melhorar as condições
de vida do cidadão e aumentar o atendimento quanto
ao abastecimento de água, uma das campanhas do
Governador Jaques Wagner - Água para Todos.

Hoje, nosso Governador esteve na abertura dos
trabalhos da Assembléia Legislativa para apresentar
ao povo baiano a sua mensagem de otimismo, de ex
pectativa e de compromissos Esses compromissos
se somam às iniciativas que temos adotado aqui. As
sim, é óbvio que o povo baiano vive numa expectativa
cada vez melhor.

Para mim, esta é uma das melhores semanas,
porque talvez eu seja um dos poucos baianos que não
pula o carnaval. Muitos literalmente pulam; não pulo,
salto fora. Para mim, a semana do carnaval é boa para
fazer reflexão, para descansar, para conviver com a
minha família - minha esposa, meus filhos, meus ir
mãos, minha mãe.

Creio que o feriado de carnaval servirá também
para esfriarmos um pouquinho o impacto desta primei
ra semana de muito trabalho. Há pouco eu conversava
com o Deputado Inocêncio Oliveira sobre isso.

Voltaremos com as energias renovadas, carga
redobrada para tocar o Programa de Aceleração do
Crescimento, votar matérias, fazer funcionar as Co
missões, instituição mais importante no trabalho do
Parlamento. Os Deputados que estão chegando agora
vão experimentar o que vivemos. Cobram-nos muito,
sempre nos dizem: "Precisam votar". Mas este Parla
mento não pode ser visto como uma fábrica de salsicha,
nem corno uma fábrica de sandália, que pode saltar
as tiras e deixar ma! cheiro. Na realidade, precisamos
votar leis e aprimorar algumas existentes, dar acaba
mento, e interagir com a sociedade. E a Comissão é
o espaço em que o Deputado novo pode falar mais,
pode debater.

Então, espero que depois do carnaval, já azei
tado, as Comissões possam voltar a funcionar para
continuarmos este ritmo bom de começo dos traba
íhos do Parlamento.

Quero, mais uma vez, parabenizar a Mesa Di
retora e os nobres Deputados por este bom começo.
Continuemos assim!

Muito obrigado.
O SR. FLÁVIO BEZERRA - Sr. Presidente, peço

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

V. Exa. a palavra.
O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, servidores, assessores, telespecta
dores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, pro
fissionais da imprensa, povo brasileiro, boa-noite.

Sr. Presidente, acabei de receber um e-mail da
cidade de Icapuí, no qual os pescadores me relatam
o seguinte: "A reunião dos pescadores, em Icapuí, foi
muito boa. O Ministro da Pesca, no entanto, só esteve
na abertura, quarta-feira à noite, quando os pescado
res não puderam usar da palavra. Nesta quinta-feira,
ele não esteve no encontro, nem o pessoal da SEAp,
nem do IBAMA".

Meus amigos pescadores, assim como na praia
da Redonda temos a Boca do Povo, esta Casa é a
voz do povo. .

Estamos no período que antecede o carnaval,
quando muitos vão se divertir, vão viver dias de muita
alegria. Nós, pescadores, não teremos a mesma ale
gria, porque o pescador artesanal está passando por
um grande tormento.

Peço a atenção de V. Exas. para estas palavras.
A Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca,

por intermédio da Instrução Normativa n° 1, de 30
de janeiro de 2007, que "dispõe sobre critérios e per
missão de pesca e efetivação do registro de embar
cação pesqueira para operar na captura da lagosta",
determinou a adoção de recadastramento e de alguns
procedimentos que, a meu ver, precisariam ser discu
tidos com mais critério, especialmente nas colônias
de pescadores.

Peço que se observe o fato de que a instrução
normativa é datada de 30 de janeiro e o prazo dado
aos pescadores para apresentarem a documentação
é até o dia 28 de fevereiro do corrente ano, para po
derem receber permissão para a pesca da lagosta. O
prazo foi fixado no menor mês do ano e o que possui
o menor número de dias úteis.

Em reunião com os pescadores da Colônia Z8,
em Fortaleza, onde estive presente, percebemos que
essa instrução normativa está deixando os pescado
res artesanais em estado de pânico quando sinaliza
deixar para fora da pesca artesanal da lagosta o pes
cador que não se adequar às exigências da instrução,

~----.........._...._""""'~""......,.."•••~ ; ...,_""';..'''''_......'''!.;_......._......-- ...''''.'I'''.._ ...p''''''"''w...-·-''''--,-......,......,.......,-----
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impedindo-os, assi I ,de ir ao mar para buscar o sus- abusam desse problema. Mas veja bem, povo brasilei-
tento de sua famíli ~ . ro, na escola dessas pessoas, a roupa e o papel ficam

Dentre os do: umentos exigidos pela SEAP aos molhados, e caneta não escreve em papel molhado.
pescadores, figura ~m termo de compromisso em que Por isso, o pescador não consegue escrever, mas tem
o pescador deverá;ssinar o cancelamento futuro da consigo a ciência da natureza, dos ventos, da lua, do
permissão que piei' ~ia, antes mesmo de receber a tal sol, das marés. Então, peço atenção especial para es-
permissão. ! : ses trabalhadores.

Tenho em me~ ipoder esse formulário com que o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acredito
pescador deve ir a~ IBAMA, à SEAP, para fazer o ca- que essa instrução normativa não tem como objetivo
dastramento: o Reqlu'erimento de Permissão de Pesca prejudicar o pescador artesanal. Por isso, faço aqui um
ou Permissão provl'lJória de Pesca para Lagosta. Em apelo ao bom senso: que seja prorrogado esse prazo
seguida, o mesmor:~scador que assinou esse termo de cadastramento, a fim de que muitos pescadores
tem que assinar o li rmo de Compromisso de Aceitação artesanais não sejam exclu ídos nesse processo e que
do Cancelamento !aPermissão Provisória da Pesca. sejam ouvidos os pescadores filiados às colônias, que

Isso é um atol Jbsurdo. Como posso, como pes- vivem seu dia-a-dia no mar.
cador, pleitear perll ~ssão para trabalhar, para retirar Nós, pescadores, contamos com o apoio do Presi-
o sustento de minH ,família e, ao mesmo tempo, as- dente Lula, que tem sido muito solidário aos quilombos
sinar um termo co~ rdendo o cancelamento daquela e às populações ribeirinhas, pois, depois dos índios,
permissão queain, a não conquistei? os moradores mais antigos das nossas praias são os

Indago à SEAI~ ao IBAMA, ao Governo, às auto- pescadores.
ridades: o que esset Ipescadores farão para sobreviver Era o que tinha a dizer.
com sua família qu ~do tiverem cassadas sua licença Muito obrigado.
de pesca de lagost 1E não se justifica neste momento O SR. ARMANDO ABíuo - Sr. Presidente, peço
um recadastramen d tão rápido, quando a SEAP tem a palavra pela ordem.
um controle das p rlnissões anuais de pesca conce- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem,

didas aos pescado es hoje na ativa. V.Exa. a palavra.
Acredito que i o objetivo desta instrução norma- O SR. ARMANDO ABíuo (Bloco/PTB-PB. Pela

tiva é preservar a I ~osta da pesca predatória, como ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
pretende também IIBAMA, as autoridades que estão e Srs. Parlamentares, terça-feira, tivemos oportunidade,
tratando do assunt

l
,estão direcionando seu foco de no plenário desta Casa, de assistir à exposição sobre o

atuação ao ponto ~rado, porquanto não é o pesca- Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, com
dor artesanal o re ~onsável pela queda vertiginosa a presença da Sra. Ministra Dilma Rousseff e dos Srs.
do número de lago' tas disponíveis à pesca no litoral Ministros Guido Mantega e Paulo Bernardo. Naquela
brasileiro, mas a pe ta ilegal feita em toda a costa, du- ocasião, tive oportunidade de registrar, em nome do
rante o ano inteiro, rill'de criminosamente barcos moto- meu Estado, que a Paraíba teve uma participação muito
rizados promovem pesca com compressores e com pálida, muito pequena nesse programa. Disse que a
mergulhos sem Iíc riça, sem autorização dos órgãos Paraíba precisa concluir o Sistema Adutor do Congo
públicos, em flagra te desrespeito ao meio ambiente e as obras da BR-230 e da BR-101.
e ao período de de I1so. No que se refere ao Sistema Adutordo Congo, ele

Outrossim, o arco a vela tem suas limitações de realmente vai resolver o problema do abastecimento
espaço e atuação il bmar, oferecendo, na realidade, de água na regiãodo Cariri, que V. Exa. conhece, Sr.
vantagens à sobre~iYência da lagosta e outras espé- Presidente, mas não atingirá a região do Brejo, onde
cies marítimas. :: moro, numa cidade distante cerca de 30 quilômetros

Então, vemos: que há um descaso. Peço às au- de Campina Grande.
toridades competJ 'tes e ao Plenário uma atenção Hoje, tive oportunidade de receber algumas comu-
especial para esse ovo que é tido como leigo, analfa- nicações afirmando que o abastecimento de água da-
beto. Quero deixar em claro ao povo brasileiro e aos quela região, que compreende várias cidades - Lagoa
amigos pescadore I que essas normas foram redigi- Seca, Lagoa de Roça, Areial, Montadas, Esperança,
das por técnicos pr parados, que sabem o que estão Areia, Alagoa Grande -, será desativado na próxima
escrevendo, mas i\i'em uma realidade diferente da semana A partir daí, o abastecimento de água urbano
nossa. Eles se form ram, cursaram universidades, por vai ser feito por meio de carro-pipa.
isso são capacitad si para redigir leis. O pescador não Presidente Inocêncio Oliveira, V. Exa. é médico.
sabe ler nem escr~ rr, como se diz em toda parte, e Carro-pipa transporta água, é verdade. Mas como a

, ,
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água não é de boa qualidade, também transporta do
ença.

Gostaria que o Governo Lula, que a Ministra Dil
ma Rousseff disponibilizasse no PAC recursos para
a construção de adutoras. Estamos pedindo pouco:
água de beber. Água de beber representa melhoria
de qualidade de vida. Esse é o foco.

Tenho dito e repetido, e vou continuar repetindo,
que a gestão pública tem de ser um instrumento de paz
e de progresso, não uma ferramenta para a discórdia
e a injustiça social. A Administração Pública tem de
ter o compromisso da inclusão social; não pode nem
deve ter medo do grito das ruas.

Todos sabemos que o serviço da dívida está in
viabilizando as condições de investimento dos Esta
dos. O Estado da Paraíba não tem recursos, não tem
condições de construir essa adutora.

Lembro-me muito bem, Deputado Inocêncio Oli
veira, de que, quando era pequeno, antes de ser es
tudante de medicina, alguém dizia, lá no sertão, que
iríamos enfrentar a seguinte solução: num determinado
eSF·aço de tempo, o sertão iria virar brejo, e o brejo iria
virar sertão. É exatamente o que estou vendo.

No Governo de Wilson Braga, foram construídas
várias barragens. Com elas, há garantia de abasteci
mento de água na região.

Sou sertanejo, filho de Diamante. onde, em função
da construção de várias barragens, o Rio Piancó hoje é
perene. Com a perenização desse rio, temos a garantia
do abastecimento de água, de água de beber.

Esqueci-me de dizer que está prevista a conclu
são do Projeto de Irrigação das Várzeas de Souza.
Exatamente agora, podemos melhorar o perfi! eco
nômico da região, permitindo, através desse projeto,
que o pequeno produtor tenha condições de ganhar
dinheiro; que, ganhando dinheiro, consiga manter a
família com dignidade; que, mantendo a família com
dignidade, obtenha o direito elementar, primário e fun
damentai para o exercício da cidadania.

Por isso, Sr. Presidente, estamos aqui para, mais
uma vez, pedir ao Governo Federal- afinal de contas,
defendemos o pacto federativo - que, em parceria com
o Governo do Estado, ofereça condições de dar água
de beber de boa qualidade ao paraibano, para que, a
partir daí, comecemos a diminuir a desigualdade social
e possamos tornar o Pais mais justo, mais humano,
mais fraterno, mais solidário.

Muito obrigado.
O SR. PRACIANO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.

o SR. PRACIANO (Bloco/PT-AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, companhei
ro Inocêncio Oliveira, sendo V. Exa. uma referência na
cional - homem com 7 ou 8 mandatos nesta Casa-,
nem precisaria estar aqui. Mas se comenta na Casa
que V. Exa. é o padrinho dos novatos. Pelo "bom-dia",
pelo incentivo, sou testemunha de que V.Exa. viabilizou
esta sessão, que, embora não tenha a função, neste
momento, de convencer Deputados, é urna sessão em
que podemos conversar com a sociedade, nossa prin
cipal aliada; portanto, é uma sessão importante - em
bora eu esteja falando basicamente para 2 Deputados
Federais. mas não há nenhum incômodo nisso.

Gostaria de fazer o seguinte resumo. Não gos
to nem quero chegar aqui sem ter a certeza de que
não deixarei de ser um cidadão comum. Chego aqui
como Deputado e como cidadão. Não quero perder a
capacidade de fazer autocrítica, nem de criticar esse
Parlamento.

Portanto, na condição de cidadão, gostaria de
fazer algumas perguntas, baseado no que ouvi e vi
hoje nesta Casa: reclamações de falta de água, de
falta de investimentos na educação... No Nordeste não
tem água. Eu vivo numa cidade que é uma penínsu
la, quase uma ilha, mas também não tem água; 30%
da cidade de Manaus, que se espante o Brasil, não é
servida de água.

Lembro-me de um negócio chamado corrupção.
Foi uma luta minha, Sr. Presidente. Inclusive, em Ma
naus, a minha casa foi metralhada e meu carro quei
mado, por conta da luta contra a corrupção.

Como cidadão, gostaria de perguntar a esta Casa
e ao povo brasileiro: por que os Tribunais da Contas
dos Estados têm seus conselheiros indicados pelo
Executivo? Por que não se fede~alizam os crimes de
corrupção? Por que o cidadão da prefeiturazinha do
interior não começa fugindo da cumplicidade da Justiça
local - é lamentável dizer isso - e tem como porta de
entrada o Ministério Público Federal, a Justiça Federal
rugindo da cumplicidade.

Por que não trabalhamos no combate à corrup
ção? Vejo nossas leis tentando penalizar os corruptos,
mas nao se encontram os corruptos para puni-ios.
Deputado Inocêncio Oliveira, uma de minhas metas é
trabalhar em cima disso.

Incomoda-me a ineficiência dos Tribunais de Con
tas dos Estados. Se depender da avaliação e do tra
balho deles, este País é honesto, e não é.

Incomoda-me não haver ações pró-ativas para o
combate à corrupção. Há várias propostas, e esta Casa
as conhece, para combater a corrupção.

O PT nasceu ético e continua ético na visão da
instituição. Não analiso o Partido dos Trabalhadores



VII - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDEINTE (Inocêncio Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - En
cerro a sessão, convocando outra, ordinária, para sex
ta-feira, dia 16, às 9h.
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como indivíduos. ~huve erros, vamos reconhecê-los. mandam organizações criminosas e a continuidade
Nossos companh~iros que erraram reconhecem o delitiva com o uso de meios de comunicação como o
erro? Muitos o rec~nhecem e até pedem perdão. Há aparelho celular.
1 milhão demilitahtes neste País, centenas de Vere- Finalmente, enfrentamos, de modo criativo e ade-
adores, DeputadoJ Estaduais e Deputados Federais quado, o crescente problema criado por organizações
que continuam enti~hdendo que o Partido dos Traba- criminosas, quadrilhas e bandos compostos por adultos
Ihadores é ét~co. 111.. . que fazem menores perpetrarem crimes.

Essa fOI a ba~pelra com a qual o PT construlu- Essa é uma agenda correta, muito mais adequa-
se, tornou-se referê~cia na sociedade, colaborou com da, porque enfrenta a essência da problemática.
a democratização ~este País e com a moralidade na Contudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
política. Espero, c lrito membro do Partido dos Traba- devemos agora caminhar no sentido da construção
Ihadores, que estai q;asa, o País, nossos companhei- de uma agenda com método. Respondemos adequa-
ros retornem a lin 1 4de trabalhar pelo bom uso dos damente à demanda da sociedade. Agora, é urgente
recursos públicos. I • a reinserção na pauta dos 8 projetos que tratam do

Muito obriga •d. processo penal, porque o núcleo da problemática da
Um abraço. i i segurança pública no Brasil é exatamente agilizar e
O SR. FLÁVqDINO - Sr. Presidente, peço a dar efetividade ao Poder Judiciário.

palavra pela orde ; .! As entidades de classe da magistratura, do
O SR. PRESiDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Ministério Público e da advocacia têm dado impor-

V.Exa. a palavra~ I ! tantes contribuições. Que nós tenhamos a capaci-
O SR. FLA~ 0 DINO (Bloco/PCdoB-MA. Pela dade de rediscutir esses projetos e corrigi-los nos

ordem. Sem revis ddo orador.) - Sr. Presidente, ini-
cialmente, louvo olesforço de V. Exa. em garantir esta problemas que eles têm ao criarem recursos novos

I de modo inadequado, ao pretenderem um sistema
sessão, porque Ll •a das funções do Parlamento, até

r
· de provas anacrônico e ao não disporem de modo

pela orige.m etimol ~ica da palavra, é parlar, falar. Não correto do benefício dos réus. Tudo isso faz com
se fala mais apen~ 'i' no âmbito interno do Parlamento.

I que devamos agir de forma sistemática, organizada,
Existem os mei01ge comunicação imprescindíveis para a continuidade, nas próximas semanas, do mo.
para a ação polític !numa sociedade moderna, como
a televisão, o rád}': ,i a Internet. É importante que se mento virtuoso vivido pela Câmara dos Deputados

. esta semana.
compreenda que atividade Parlamentar, para além
da fiscaliz.. açã.o. do.llixecutivo, da elaboração das leis, Como integrante da Comissão de Constituição
refere-se também lintervenção e à interlocução com e Justiça, lá estarei contribuindo para que possamos
essa sociedade a .[P.la num território tão grande quan- votar esses 8 projetos e não reinventar a roda. Bons
to o Brasil. , projetos existem em demasia e profusão nesta Casa.

Nesta sema a, o Parlamento acertou em sua Precisamos conduzir um processo deliberativo que
sintonia com a opi lão pública. É verdade que as leis conjugue sintonia com a sociedade, velocidade ne-
não podem ser el boradas de modo irresponsável cessária, responsabilidade e cuidado para que, ao
e imprudente. Po~ 6utro lado, é falsa a idéia de que contrário de aprimorar, não venhamos a votar leis
o Congresso dev' ~icar imune às pressões da opi- inadequadas.
nião pública. Muiil ; mais do que isso, ao contrário Acertamos esta semana e que continuemos a
disso, é exigível, ;esperado que o Parlamento aja, acertar sob a condução da Mesa Diretora, aqui re-
sim, em sintonia q :m aquilo que a sociedade deba- presentada por V. Exa. , e sobretudo com a pressão, a
te e discute. i . demanda, as cobranças, as sugestões e as propostas

O tema desta semana, sem dúvida, era seguran- da sociedade brasileira.
ça pública, o com' ate à impunidade. E o Congresso Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nacional, acertad Imente, evoluiu na direção do aper-
feiçoamento da no] sa legislação processual penal ao
fazer com que imi1 rtantes projetos corrigissem lacu
nas na lei: seja, d I um lado, na temática de crimes
hediondos, ao se ; ~iar um sistema de progressão de
penas mais adequ do e proporcional à gravidade dos
ilícitos assim com tidos; seja, de outro, ao se comba
ter a nefasta práti l k de presos condenados que co-

I I
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA - ART. 64, § 1°, DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato
da Mesa n° 177, de 1989).

PROJETOS DE LEI

N° 7.709/07 (PODER EXECUTIVO) - Altera dispositi
vos da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, que re
gulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui
normas para licitações e contratos da Administração
Pública, e dá outras providências.

SOBRESTA A PAUTA EM: 20-3-2007 (46° dia)

(Ato da Presidência, de 9-2-2007, prorrogando ex
cepcionalmente o prazo de emendamento por mais
5 sessões ordinárias)
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-2-2007

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART.24, 11, DO RICD
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3°, c/c o
art. 132, § 2° (pARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 10 do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 2.278/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação e Movimento Comunitário Interior
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Santa Clara D'Oeste, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007
W 2.285/2006 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Nobres FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Nobres, Estado
de Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

PROJETO DE LEI

N° 1.820/1999 (Alberto Fraga) - Dispõe sobre pro
moções de praças, por tempo de serviço, na Polícia
Militar do Distrito Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

N° 3.615/2000 (João Herrmann Neto);- Dispõe sobre
o fomento mercantil especial de exportações ou "facto
ring" de exportação e dá outras providências.
Apensados: PL-3896/2000 (Celso Russomanno)
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

N° 4.679/2001 (Aldo Rebelo) - Dispõe sobre a obri
gatoriedade de adição de farinha de mandioca refina
da, de farinha de raspa de mandioca ou de fécula de
mandioca à farinha de trigo.
Apensados: PL-6449/2002 (Elcione Barbalho) PL
1270/2003 (Fernando de Fabinho)
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

N° 4735/2001 (Ivan Valente) - Dá nova redação ao art.
30, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

W 2.27212003 (Poder Executivo) - Dispõe sobre a
Mobilização Nacional e cria o Sistema Nacional de
Mobilização - SINAMOB.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

W 2.800/2003 (José Roberto Arruda) - Altera o arti
go 3.° da Lei nO 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, que
reorganiza a Carreira Policial Civil do Distrito Federal
e dá outras providências
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

N° 3.536/2004 (Walter Feldman) - Dispõe sobre o
atendimento de requisitos específicos, nas licitações
para a compra de medicamentos e insumos farma
cêuticos.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

W 3.986/2004 (Nazareno Fonteles) - Institui o Dia
Nacional do Vaqueiro e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

W 4.744/2005 (Poder Executivo) - Altera o art. 6°
da Lei n° 5_895, de 19 de junho de 1973, que autoriza
o Poder Executivo a transformar a autarquia Casa da
Moeda em empresa pública.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

W 5.453/2005 (Poder Executivo) - Dispõe sobre a
criação do Departamento Nacional de Trânsito - DE
NATRAN, cria cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores - DAS, e dá outras
providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-2007

----_,,_ _ ,.1\;\ ----10iiiiif"F0411----..-- - ,..,,1i/i ,,~ ::tIml___-------
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3. CONTRA DECL , RAÇAO DE PREJUDICIALIDADE
- ART. 164, § 1°, Op RICO
(SUJEITO A oELI~~RAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJC, I·os TERMOS DO ART. 164, §§ 2°
e 3° DO RICO) i

Prazo para apresei tação de recurso: 5 sessões (Art.
164, § 2°, do RICq .

I , _

REQUERI I ENTO DE INFORMAÇAO
i

N° 1.506/1992 (Sa Idra Starling) - solicita informações
a secretaria de go I€irno da Presidência da Republica
sobre a nova estrJ ura da administração federal pro-

I I

posta pelo poder e E3cutivo.
DECURSO: 1°.SE SÃO
ÚLTIMA SESSÃo' 27-2-2007

N° 1.989/1993 (MU!i~O Pinheiro) - solicita informações
ao Ministério do Trl balho e Administração sobre a si
tuação funcional d ! ~ funcionários do quadro do extinto

Território Federal fi Amapá.
DECURSO: 1°.SE SÃO

I - I

ULTIMA SESSAO 27-2-2007

N° 2.103/1993 (AI ,zio Mercadante) - solicita infor
mações ao Minist~riodo Meio Ambiente sobre agro-
tóxicos. '
DECURSO: 1°.SE SÃO
ÚLTIMA SESSÃO 27-2-2007

N° 2.676/1993 (Nil on Gibson) - solicita informações
ao Ministério da F ~nda sobre operações financeiras
autorizadas pelo ,anco Central a usina Ouricuri, lo
calizada na cidadJ ~e Atalaia, no estado de Alagoas,
através da Caixa Ehnômica Federal, Banco do Estado
de Pernambuco e NDES.
DECURSO: 1°.SE !SÃO
ÚLTIMA SESSÃO 27-2-2007

ao Ministério da FJ knda sobre processo de cobrança,
de interesse do IBILI'M~ e da União.
DECURSO: 1°.SEtiSAO
ÚLTIMA SEssÃol~ 27-2-2007

N° 3.136/1994 (Fá~ih Feldmann) - solicita informações
ao Ministério do M1 io Ambiente e da Amazônia Legal

I •

sobre contraband ' de madeiras nobres e de fauna da
Amazônia Legal. I
DECURSO: 1°.SE ,SÃO
ÚLTIMA SESSÃO 27-2-2007

N° 3.203/1994 (H
1

Ivecio Castello) - solicita infor
mações ao Minist 'rio da Integração Regional sobre a
proposta orçamen

l

ari~ de 1994.
DECURSO: 1°.SE SAO
ÚLTIMA SESSÃO: ~7-2-2007

I

N° 3.227/1994 (Maria Luiza Fontenele) - solicita infor
mações à Secretaria de Administração Federal sobre
a situação dos funcionários demitidos do Plano Collor,
especificamente os da extinta SUCAM.
DECURSO: 1°.SESsAo
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.328/1994 (Murilo Pinheiro) - solicita informações
à Secretaria da Administração Federal sobre o pro
cesso 46040.003975/94-96 e respectiva relação dos
servidores da prefeitura municipal de Macapá.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 64/1995 (Sergio Carneiro) - solicita informações
ao Ministério dos Transportes sobre a situação das ro
dovias federais que cortam o estado da Bahia.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 104/1995 (Tilden Santiago) - solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre a exposição de motivos
38, que encaminha ao Congresso Nacional proposta
de emenda constitucional destinada a alterar a redação
do artigo 21, inciso XI, da Constituição Federal.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 260/1995 (Ana Julia) - solicita informações ao Mi
nistério da Justiça, por intermédio da Superintendência
da Polícia Federal, sobre processos relativos a desvio
de merenda escolar no âmbito da Fundação de Assis
tência ao Estudante - FAE.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 375/1995 (Cidinha Campos) - solicita informações
ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre
o servidor Ruy Lourenço Martins.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 424/1995 (Fernando Gabeira) - solicita informa
ções a secretaria de assuntos estratégicos da Presi
dência da Republica sobre o vazamento de iodo ra
dioativo ocorrido no instituto de pesqUlisas energéticas
e nucleares.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27'-2-2007

N° 1.006/1995 (Augusto Nardes) - solicita informa
ções ao Ministério do Planejamento e Orçamento so
bre fornecimento da relação das entidades que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos pelas quais as unidades ad
ministrativas da administração direta e indireta desta
pasta respondam, ou que em nome destas assumam
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do Nordeste - SUDENE - sobre as repercussões das
ações prioritárias do governo federal do nordeste.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

obrigações de natureza pecuniária, mas que não inte
gram a sua administração indireta.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo: 27-2-2007

W 1.022/1995 (Augusto Nardes) - solicita informa
ções ao Ministério da Justiça sobre fornecimento da
relação dos bens imóveis da pasta, que estão sendo
utilizados por terceiros mediante autorização de uso,
permissão de uso, cessão de uso, concessão de uso,
concessão de direito real de uso e enfiteuse.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 1.174/1995 (Marcelo Déda) - solicita informações
ao Ministério da Administração Federal e reforma do
estado sobre remuneração de servidores públicos fe
derais.
DECURSO: l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 1.239/1995 (Agnaldo Timoteo) - solicita informa
ções ao Ministério das Comunicações, por intermedio
da Telebrasília, sobre 'grampos' em aparelhos telefô
nicos.
DECURSO: l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.356/1996 (Ana Julia) - solicita informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre finan
ciamentos aprovados e liberados pela Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM,
para instalação da Companhia Agroindustrial de Monte
Alegre - CAlMA, e sobre motivos da transferencia dos
equipamentos do município de Itaituba, estado do Pará,
para outros municípios da região nordeste.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 1.522/1996 (Luciano Zica) - solicita informações
ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
a respeito da quantidade de álcool anidro existente
em estoque.
DECURSO: 10.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.634/1996 (Raquel Capiberibe) - solicita informa
ções ao Ministério da Previdêr cia e Assistência Social
sobre convênios e prestações de contas dos recursos
liberados em 1993 e 1994 ao município de Amapari,
estado do Acre.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 1.650/1996 (Pedro Valadares) - solicita informa
ções ao Ministério do Planejamento e Orçamento, por
intermedio da Superintendéncia do Desenvolvimento

t

N° 1.699/1996 (Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle) - solicita informações ao Ministério da
Industria, Comercio e do Turismo, sobre a remessa de
informações circunstanciadas soare as contratações de
empresas de consultoria e de consultores independen
tes pelo SEBRAE nacional e pela unidade regional de
São Paulo, no período de primeiro de janeiro de 1995
até a presente data.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007 '"

N° 1.700/1996 (Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle) - solicita informações ao Ministério da
Indústria, Comercio e Turismo sobre remessa de infor
mações circunstanciadas sobre as admissões, gastos
com passagens aéreas, estadias em hotéis e com as
verbas gastas em programas especiais pelo SEBRAE
nacional e pela unidade regional de São Paulo, no ano
de 1995. (reiteração do requerimento 160/96).
DECURSO: l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 1.915/1996 (Sandra Starling) - solicita informações
ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre parcelamento e outras formas de rene
gociação de débitos tributários.
DECURSO:l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.292/1997 (Luiz Alberto) - solicita informações
a presidência da PETROBRAS sobre anistia a funcio
nários da empresa.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.373/1997 (Comissão Especial) - solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre o fundo de estabilização fiscal.
DECURSO: l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2j.007

N° 2.575/1997 (Nilson Gibson) - solicita informações
ao Ministério dos Transportes sobre denúncias pela
imprensa de ilicitudes e irregularidades em licitações
realizadas pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - DNER.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.594/1997 (Paulo Paim) - solicita informações ao
Ministério da Previdência e Assistência social sobre
gastos com passagens aéreas e diárias realizadas
no período de agosto de 1995 a julho de 1997, com

- ...~'"- ........._I~ .......:;...----.------,....,----@....""$---------.......--4."""4"";"""!ii-~f0..,...- -~_.--'
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indicação dos gas' os por órgãos e por servidor, no
âmbito daquele ór· ão.
DECURSO: 1°.SE$SÃO
ÚLTIMA SEssÃo:127-2-2007

N° 2.640/1997 (SOEIirro Gomes) - solicita informações
ao Ministério das ~ellações Exteriores sobre presença
de tropas estrangef'~a~ em território nacional.
DECURSO: 1°.SE pAO
ÚLTIMA SESSÃO 27-2-2007

N° 2.778/1997 (Te~~a de Souza) - solicita informa
ções ao Ministérid po Meio Ambiente, dos recursos
hídricos e da Ama~ônia legal sobre os trabalhadores

,

da RODHIA: i

I?ECURSO: 1°.~Ei SÃO
ULTIMA SESSAOi 27-2-2007

N° 2.893/1997 (AI xandre Cardoso) - solicita infor
mações ao Minist ' rio da Saúde sobre custo de obras
realizadas com iH erveniência direta ou indireta do
Ministério da Saú '~.
DECURSO: 10. SESSÃO
ÚLTIMA SEssÃol~ ~7-2-2007
N° 2.910/1997 (HJlimes Parcianello) - solicita infor
mações ao Minist 'rio da Previdencia e Assistencia
Social, sobre os r~ ;asses de recursos pela secretaria
de assistência social dos estados.
DECURSO: 1°.SBSÃO
ÚLTIMA SEssÃd: ~7-2-2007

N° 2..935/1997 (p.aXlo Delgado) - solicita informações
ao ministerio da dministração federal e reforma do
estado sobre a sit àção funcional dos agentes de hi
giene e seguranç do trabalho.
DECURSO: 1°.SSSSÃO
ÚLTIMA SEssÃd: 127-2-2007

mações ao Ministl'i"ioda Ciência e Tecnologia sobre
gastos com publia dade.

DECURSO: 10'S~SSÃO
ÚLTIMA SEssÃd: 127-2-2007

1 •

N° 3.025/1997 (Ja rlSolsonaro) - solicita informações
ao Ministério da A rbnáutica sobre relatório final acerca
do acidente ocorri~b com a aeronave Hercules C-130,
da Força Aérea jclsil~ira.
DECURSO: 1°.S SSAO
ÚLTIMA SESSÃ ,: 127-2-2007

N° 3.039/1997 (CIBINHA CAMPOS) - solicita infor
mações ao Minis ério da Previdência e Assistencia
Social sobre o c~~role e acompanhamento do pro
cesso. de repatria ão do dinheiro fraudado da previ-
dência social. 1
DECURSO: 1°.SSSÃO
ÚLTIMA SESSÃ ::127-2-2007

N° 3.095/1997 (Eduardo Jorge) - solicita informações
ao Ministério da Previdência e Assistência social sobre
contribuições arrecadadas a titulo de cobertura dos
eventos resultantes de acidente de trabalho.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.111/1998 (Ivan Valente) - solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre procedimento da direção
da Santa Casa de Misericordia de Itararé, estado de
São Paulo, para recebimento de verba consignada no
orçamento união para o exercício de 1998, através de
emenda parlamentar de autoria do requerente.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.152/1998 (João Paulo) - solicita informações
ao Ministério das Relações Exteriores sobre projetos
financiados por organismos internacionais.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.195/1998 (Hermes Parcianello) - solicita infor
mações ao Ministério da Saúde sobre municípios do
estado do Paraná inscritos no PAB - Piso de Atenção
Básica.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.252/1998 (Aldir Cabral) - solicita informações ao
Ministério de Previdência e Assistência Social sobre
as receitas da previdência social.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.278/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério das Relações Exteriores sobre a impor
tação de papel e celulose.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.396/1998 (Paulo Bernardo) - sollicita informações
ao Ministério da Administração Federal e reforma do
estado sobre servidores públicos federais ocupantes
de cargos comissionados.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.398/1998 (Cidinha Campos) - solicita informa
ções ao Ministério da Industria, do Comércio e do Tu
rismo sobre servidor que menciona.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.446/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o
município de Campos do Jordão, estado de São Paulo,
consignada no orçamento da união para o exercício
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de 1998, destinada a manutenção do hospital Leonor
Mendes de Barros.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 3.450/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para
o muniCípio de Cafelândia, estado de São Paulo, con
signada no orçamento da união para o exercício de
1998, para assistência financeira a manutenção de
hospital.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 3.45111998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o
município de Cachoeira Paulista, estado de São Paulo,
consignada no orçamento da união para o exercício
de 1998, para construção e equipamento de unidade
de saúde no bairro quilombo.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.45211998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o
município de Brodowski, estado de São Paulo, consig
nada no orçamento da união para o exercício de 1998,
para equipamento para unidade mista de saúde.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.453/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para
o município de Biritiba-mirim, estado de São Paulo,
consignada no orçamento da união para o exercício
de 1998, para construção e equipamento de unidade
de saúde no bairro Jardim Yoneda.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.454/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para
o município de Aruja, estado de São Paulo, consignada
no orçamento da união para o exercício de 1998, para
construção e equipamento de unidade de saúde.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 3.455/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para
o município de Assis, estado de São Paulo, consigna
da no orçamento da união para o exercício de 1998,
destinada a assistência financeira para manutenção
de hospital da associação
de caridade da Santa Casa de Misericórdia de Assis.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.456/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o
municio de Barretos, estado de São Paulo, consignada
no orçamento da união para o exercício de 1998, para
ampliação e equipamento do hospital do câncer. .
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 3.457/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para
o município de Avaré, estado de São Paulo, consigna
da no orçamento da união para o exercício de 1998,
para construção e equipamento de unidade de saúde
no bairro de Bonsucesso.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.458/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o
município de Araraquara, estado de São Paulo, consig
nada no orçamento da união para o exercício de 1998,
destinada a assistência financeira para manutenção da
beneficência portuguesa em Araraquara.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.459/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para
o município de Araraquara, estado de São Paulo, con
signada no orçamento da união para o exercício de
1998, destinada a assistência financeira para manu
tenção da santa casa de Araraquara.
DECURSO: 1u .SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 3.460/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para
o município de Andradina, estado de São Paulo, con
signada no orçamento da união para o exercício de
1998, para construção de unidade de saúde.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 3.461/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para
o município de Aguai, estado de São Paulo, consigna
da no orçamento da união para o exercício de 1998,
para construção e equipamento de união de saúde no
jardim Santa Maria.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.46211998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre liberação de verba para
o município de Andradina, estado de São Paulo, con
signada no orçamento da união para o exercício de
1998, para reforma de hospital.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

-'--'-"-~--~-"""'~IIll/IlI"""""'III~""- "-",,, ,,,c,,,,; ,,........_ ..._4#. ----------
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W 3.463/1998 (Cu, ha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da S~úde sobre liberação de verba para
o município de A1érico Brasiliense, estado de São
Paulo, consignada ro orçamento da união para o exer
cício de 1998, para 'equipamento para unidade mista

1
,

de saúde. I '

DECURSO: 1°.SE, SÃO
ÚLTIMA SESSÃO~ 27-2-2007

N° 3.464/1998 (cull1ha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da S~~de sobre liberação de verba para
o município de agJdos, estado de São Paulo, consig
nada no orçament! (ja união para o exercício de 1998,
para manutenção khospital.
f?ECURSO: 1°.~E ~ÃO
ULTIMA SESSAO

t
'f7-2-2007

N° 3.465/1998 (C nha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da S ~de sobre liberação de verba para
o município de amt~ro, estado de São Paulo, consig
nada no orçament, ~a união para o exercício de 1998,
para assistência fi

l
~nceira a manutenção do hospital

Anna Cintra. !

DECURSO: 1°.S !SÃO
ÚLTIMA SESSÃO ~7-2-2007

N° 3.466/1998 (C ~ha Bueno) - solicita informações
ao Ministério d~ S~~de sobre liberação de verba para
o município de AgJ~s de Lindóia, estado de São Paulo,
consignada no orçlrento da união para o exercício de
1998, para amPlia~ao de posto de saúde.
DECURSO: 1°.SEi 'SÃO
ÚLTIMA SEssÃd: ~7-2-2007

N° 3.467/1998 (C ~ha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da S~ude sobre liberação de verba para
o município de Ar~lr1quara, estado de São Paulo, con
signada no orça dnto da união para o exercício de
1998, destinada J $ssistência financeira para manu
tenção do hospital 90ta de leite.
DECURSO: 1°.S8SSÃO
ÚLTIMA SEssÃd: 127-2-2007

N° 3.658/1998 (C Jha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da E! 'ilicação e do Desporto sobre a libe
ração da verba p I Áo município de Bauru, estado de

,

São Paulo, consig ada no orçamento da união para o,

exercício de 199.8 \,,0 valor de R$ 200.000,00.
DECURSO: 1

0
.S!SSÃO

ÚLTIMA SESSÃ' : 127-2-2007
, I

N° 3.750/1998 ( ,missão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle) :solicita informações ao Ministério
do Planejamento ! Orçamento sobre suspensão de
cobrança judicial @s débitos de devedores da Supe
rintendência de DI fenvolvimento do Nordeste - SU-

: 1

I

II

DENE e da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.804/1998 (Marcelo Déda) - solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre fi
nanciamento concedido pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social - BNDS - a em
presas que menciona.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.812/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre li
beração de verba para o município de Presidente Ven
ceslau, estado de São Paulo, consignada no orçamento
geral para 1998, no valor de R$ 100 000,00.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.846/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre li
beração de verba para o município de Juquia, estado
de São Paulo, consignada no orçamento geral da união
para 1998, no valor de R$ 100000,00.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.936/1998 (Edison Andrino) - solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre a relação e
os proprietários dos denominados 'terrenos de marinha'
registrados na delegacia do serviço de patrimônio da
União, no estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-2-2007

N° 3.94711998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a
não liberação, para o município de Palmital, estado
de São Paulo, da verba orçamentaria no valor de R$
200.000.00, consignada no orçamento da união para
1997.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.949/1998 (Cunha Bueno) - soliicita informações
ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
sobre a importação, a produção e o consumo interno
de alho.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N"3.969/1998 (Adhemar de Barros Filho) - solic~a infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre a execu
ção orçamentaria dos recursos da seguridade social.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007
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W 3.977/1998 (Gonzaga Patriota) - solicita informa
ções ao Ministério das Comunicações sobre consti
tuição de comissão para tratamento da questão da
anistia de servidores da ECT - Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. (servidores Francisco Dino de
Souza, Marco Aurélio Duarte Bezerra e Augusto Cé
sar Ferreira fazem parte da comissão constituída para
tratar da anistia dos servidores da ECT).
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.988/1998 (Valdemar Costa Neto) - solicita in
formações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre consumo de bebidas por estudantes do primeiro
e segundo graus.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.991/1998 (Roland Lavigne) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre esterização de mulheres
indígenas no sul da Bahia.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.993/1998 (Alexandre Cardoso) - solicita infor
mações ao Ministérb da Previdência e Assistência
social sobre as fraudes denunciadas no ambito do
referido órgão.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.000/1998 (Paulo Paim) - solicita informações ao
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o
contrato firmado entre o instituto nacional do seguro
social (INSS) e a Fundação Universidade de Brasília
(FUB) para o programa de melhoria do atendimento
na previdência social.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.009/1998 (Airton Dipp) - solicita informações ao
Ministério dos Transportes sobre cortes de recursos
para manutenção das rodovias brasileiras.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.01311998 (Comissão de Direitos Humanos)
- solicita informações ao Ministério da Saúde obre
providências tomadas para coibir a falsificação de
medicamentos.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.027/1998 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao senhor Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre a liberação da verba para o município de Pal
mital, estado de São Paulo, consignada no orçamento

da união para 1997, rubrica 07040183"1714, subprojeto
7310, natureza 454072, fonte.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.030/1998 (Cidinha Campos) - solicita informa
ções ao Ministério da Previdência e Assistência Social
sobre servidores que menciona.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 4.031/1998 (Antônio do Valle) - solicita informações
ao Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado sobre o número e tipos de cargos preenchi
dos por concurso ou recrutamento amplo, nas áreas
de psicologia, odontologia e medicina, em órgãos do
governo federal no estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1°,SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.03211998 (AUGUSTO CARVALHO) - solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre a carta de
intenções do governo brasileiro encaminhada ao Fundo
Monetário Internacional- FMI.
DECURSO: l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 4.038/1998 (Alexandre Cardoso) - solicita infor
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre pareceres de concessão de certificado
de entidade de fins filantrópicos.
DECURSO: 1(.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.041/1998 (COLBERT MARTINS) - solicita informa
ções ao Ministério da Previdência e Assistência Social
sobre entidades que receberam certificado de entidade
filantrópica, nos últimos doze meses, concedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
DECURSO:l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 50/1999 (Cunha Bueno) - solicita informações ao
Ministério das Relações Exteriores sobre os gastos
com publicidade nos anos de 1997 e 1998.
DECURSO: l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 127/1999 (Wellington Dias) - solicita informações
a Secretaria Especial de Políticas Regionais da Presi
dência da Republica sobre açudes construídos e em
construção, pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas- DNOCS, no estado do Piauí.
DECURSO: 1°SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

~-----~'------""""'------"",,-------_.-----...----,----------
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N° 306/1999 (Frall1 isco Rodrigues) - solicita infor
mações ao Ministélio da Aeronáutica sobre a situação
da aviação da Forç Aérea Brasileira.
DECURSO: 1o.SE·, SÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

I

N° 414/1999 (Inác~ :Arruda) - solicita informações a
Superintendência I ~ Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) sobre 'ua posição a respeito da adminis
tração dos recursd ido Fundo Constitucional do Nor
deste (FNE) pelo .anco do Nordeste.

I ' _

DECURSO: 1°.SE SAO
ÚLTIMA SESSÃo' ~7-2-2007

,I :

N° 441/1999 (Giov' nni Queiroz) - solicita informações
ao Ministério do PI rejamento, Orçamento e Gestão,
sobre.a construç.ã~.Ide bueiros e drenagem no muni
cípio de Xinguara'i~stadodo Pará.
DECURSO: 1°.SE !SÃO

ÚLTIMA SESSÃO!27-2-2007

N° 458/1999 (WeU rigton Dias) - solicita informações
ao Superintendent ida SUDENE sobre o projeto LON
TRA, no municípid <!Ie Campinas, estado do Piauí.
DECURSO: 1o.8EI !SÃO
ÚLTIMA SESSÃO, 27-2-2007

I

N° 569/1999 (Cle ~ntino Coelho) - solicita informa-
ções ao MinistMi, do Orçamento e Gestão sobre a
paralisação da ob~ I adutora do oeste, executada pelo
Departamento Na ional de Obras Contra as Secas
(DNOCS). ! II _

DECURSO: 1°.SBSAO
ÚLTIMA SEssÃd: 27-2-2007

N° 697/1999 (Nilm 'rio Miranda) - solicita informações
, I ,

ao superintendent 'da SUDENE sobre as frentes de
trabalho. I : _

DECURSO: 1°.S8 SAO
ÚLTIMA SESSÃq:27-2-2007

N° 742/1999 (Dj Iltna Paes) - solicita informações
. I

ao Ministério de ,inas e Energia sobre o relatório
elaborado pelo cd Iselho nacional de desestatização
acerca da venda I a companhia hidro elétrica do São
Francisco. ! '

DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SEssÃd:27-2-2007

I

N° 760/1999 (Dr. osinha) - solicita informações ao
secretario-especi II de políticas regionais da câmara
de políticas regio ais do conselho de governo sobre
financiamentos da. upeintendência do desenvolvimen
to da Amazônia ( .UDAM) , às empresas de futebol e
às atividades rela I ionadas ao desporto.
DECURSO: 1°.SSSÃO
, , - I I

ULTIMA SESSA :127-2-2007
I

N° 811/1999 (Antônio Henrique Bittencourt Cunha
Bueno) - Requerimento de informações ao Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República sobre Iibera.ção de verba para o Município
de Hortolândia, Estado de São Paulo, no valor de R$
100.000,00, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 822/1999 (Cunha Bueno) - solicita informações ao
secretario de desenvolvimento urbano da presidência
da Republica sobre liberação de verba para o muni
cípio de Itobi, estado de São Paulo, no valor de R$
60.000,00, consignada no orçamento da união para o
exercício de 1999.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 825/1999 (Cunha Bueno) - solicita informações ao
secretário de desenvolvimento urbano da presidência
da república sobre liberação de verba para o municí
pio de Itapira, estado de São Paulo, no valor de R$
50.000,00, consignada no orçamento da união para o
exercício de 1999.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 953/1999 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao secretário de Desenvolvimento Urbano da Presi
dência da Republica sobre a liberação de verba para
o município de Taquarituba, estado ele São Paulo, no
valor de R$ 100.000,00, consignada no orçamento da
União para o exercício de 1999.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 967/1999 (Clementino Coelho) _. solicita informa
ções ao senhor Presidente da República a respeito dos
critérios que foram utilizados a exclusão de algumas
empresas no programa nacional de desestatização, nos
termos da lei 9491 de 09 de setembro de 1999.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.116/1999 (Ricardo Berzoini) - solicita informa
ções ao Ministério da Justiça sobre contrato firmado
entre o departamento nacional de trânsito (DENATRAN)
e a empresa Montreal informática.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-2-2007

N° 1.178/1999 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao secretario de Desenvolvimento Urbano da Presi
dência da República sobre liberação de verba para o
município de Itararé, estado de São Paulo, no valor
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de r$ 150.000.00, consignada no orçamento da união
para o exercício de 1998.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.206/1999 (Fernando Coruja) - solicita informa
ções ao Presidente da Republica sobre desapareci
dos políticos.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.208/1999 (Fernando Coruja) - solicita informa
ções ao Presidente da República sobre os anistiados
políticos, desde 1979.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.233/1999 (Regis Cavalcante) - solicita informa
ções ao Ministério do meio ambiente sobre os convênios
celebrados entre o Ibama e o organismos norte-ameri
canos para monitoramento e combate a incêndios.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.634/1999 (Clementino Coelho) - solicita informa
ções ao Ministério da Integração Nacional sobre atos e
negócios administrativos da companhia de desenvolvi
mento do vale do São Francisco-CODEVASF.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.637/1999 (Fernando Coruja) - solicita informa
ções ao Ministério da Previdência e Assistência So
cial, sobre o artigo 10 do decreto 2971/99 e dotações
orçamentarias constantes da proposta orçamentária
para o ano 2000.
DECURSO:1°.SESSÃO
lÍLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 4.043/1999 (B. Sá) - solicita informações ao Minis
tério de Minas e Energia sobre aplicação de recursos
pela Eletrobras em projetos da CEPISA - Centrais
Eletricas do Piaui S/A, no ano de 1998.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.077/1999 (Cidinha Campos) - solicita informa
ções ao Ministério da Previdência e Assistência Social
sobre servidores que menciona.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 4.079/1999 (Cidinha Campos) - solicita informa
ções ao Ministério da Saúde sobre a servidora Maria
Soares Zamith.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.096/1999 (Marta Suplicy) - solicita informações
ao Ministério da Previdência e Assistência Social so
bre o salário maternidade.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 1.657/2000 (Antonio Carlos Biscaia) - solicita in
formações ao Ministério das Comunicações relativas
a rede manchete de televisão.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.792/2000 (Paulo Paim) - solicita informações ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre a existên
cia de fiscalização conjunta do INCRA com a Receita
Federal e o Ibama.
DeCURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.386/2000 (Sérgio Novais) - solicita informações
ao Ministério das Comunicações sobre os contratos fir
mados com a empresa marketing, estratégia e comuni
cação institucionalltda - mci e o instituto de pesquisas
sociais, políticas e econômicas - IPESP, incluindo a
agencia nacional de telecomunações - ANATEL
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.455/2000 (Comissão de Fiscalização Financei
ra e Controle) - solicita informações ao Procurador
geral da República, sobre a execução das obras das
empresas Maksoud Plaza, Benayon industria de papel
e celulose - BIPACEL e da construtora Servlease.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.534/2000 (Aldo Rebelo) - solicita informações ao
Ministério das Relações Exteriores sobre transferen
cia de menores para o exterior, com o fim de atuarem
como jogadores de futebol.
decurso: 1°.sessão
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.582/2000 (Fernando Zuppo) - solicita informações
ao Ministério da Justiça sobre prazos de instauração de
averiguações preliminares e de processo administrativo
devidos pela Secretaria de Direito Economico -SOE,
e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econoffilco
- CADE, em representação que especifica.
DECURSO: 1°.SESSÃü
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.583/2000 (Fernando Zuppo) - solicita informa
ções ao Ministério de Minas e Energia sobre o contra
to feito pela ENRON com a TBGJPETROBRAS, com
as regras especificas estabelecidas pela ANP para o
livre acesso ao gasbol, em condições interruptíveis, e
adicionalmente, sobre qualquer possível acordo a ser

----------,-~-----.--_------' -----"...-"--,.."'.....,"~T'-----
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firmado, ou ja firm •do pela petrobras para que só ela
assuma os riscos ~a indexação em dólar do gás na
tural como insumo,na geração de eletricidade a partir
das térmicas.
DECURSO: 1°.SE SÃO
, - I

ULTIMA SESSAOi 27-2-2007

N° 2.585/2000 (R ! Jerto Pessoa) - solicita informa
ções ao Ministérioí·das Comunicações, no âmbito da
agencia nacional d !telecomunicações - ANATEL, so
bre a inadimplênci. no setor, nos municípios da região
metropolitana de ~..'rtaleza, estado do Ceará.
DECURSO: 1°.SE' SÃO
ÚLTIMA SESSÃ0127-2-2007

N~ ~.5~~/2000(J~~ Caldas) - so~i~ita i~fo~mações ~o
Mlnlsteno da Faze~Q.'a sobre relatonos finais e demais
documentos oficia ~ acerca da intervenção e liquida
ção extrajudicial d ;Produban realizada pelo Banco
Central do Brasil. ! ,

DECURSO: 1°.SEi iSÃO
ÚLTIMA SESSÃo! 27-2-2007

N° 2.588/2000 (F~rhando Coruja) - solicita informa-

liberados para a o: ~a de reforma dos prédios do INSS
em todo o brasil, di sde o seu início, atualizados, e qual
a data de liberaçã .1

DECURSO: 1O'S~BSÃO
ÚLTIMA SESSÃ~: ~7-2-2007

N° 2.589/2000 (F I rhando Coruja) - solicita informa
ções ao Ministériolda Fazenda, sobre quais os valores
liberados para a o ra de duplicação da rodovia Fernão
Dias (Belo Horizo ' te-São Paulo), desde o seu início,
atualizados, e qu~1 adata de liberação.I _

DECURSO: 1°.S8$SAO
ÚLTIMA SESSÃq: 127-2-2007

N° 2.590/2000 (F :r!nando Coruja) - solicita informa
ções ao Ministériol~aFazenda, sobre quais os valores
liberados para a ,ora de construção da ponte sobre
o rio Paraná, desdJ o seu início, atualizados, e qual a

I '
data de liberação.1 !

DECURSO: 1°.S SSÃO
ÚLTIMA SESSÃ :: 127-2-2007

N° 2.592/2000 (F I ~nando Coruja) - solicita informa
ções ao Ministério! da Fazenda, sobre quais os valores
liberados para a o ra de construção da sede do tribunal
regional do trabal! ~ de Rondônia, desde o seu início,
atualizados, e qu lia data de liberação.I· _

DECURSO: 1°.S SSAO
, ..., I I

ULTIMA SESSA :127-2-2007

N° 2.593/2000 (F I ~nando Coruja) - solicita informa
ções ao Ministéri~da Fazenda, sobre quais os valores
liberados para a o, fa e construção do edifício sede do

I

I

STJ em Brasília, desde o seu início, atualizados, e qual
a data de liberação.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.594/2000 (Fernando Coruja) - solicita informa
ções ao Ministério da Fazenda, sobre quais os valores
liberados para a obra de reforma do prédio da justiça
federal no Rio de Janeiro, desde o seu início, atuali
zados, e qual a data de liberação.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.595/2000 (Fernando Coruja) - solicita informa
ções ao Ministério da Fazenda, sobre quais os valores
liberados para a obra do TRT-Sp, desde o seu início,
atualizados, e qual a data de liberação.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.596/2000 (Fernando Coruja) - solicita informa
ções ao Ministério da Fazenda, sobre quais os valores
liberados para a obra de reforma de prédios do banco
central em seus edifícios-sedes de Curitiba, Recife,
Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, desde o seu
início, atualizados, e qual a data de liberação.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27'-2-2007

N° 2.599/2000 (Fernando Coruja) - solicita informa
ções ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, sobre a delimitação da mata atlântica previs
tos pela FIBGE (ano de 1993).
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.613/2000 (Vanessa Grazziotil1l) - solicita infor
mações ao Ministério de Minas Energia, a respeito das
denúncias sobre contrato da Manaus energia com o
produtor independente EI Paso.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2ir-2-2007

N° 2.614/2000 (Vanessa Grazziotin) - solicita informa
ções ao Ministério da Justiça, concernentes as provi
dências que estão sendo tomadas por este Ministério
diante de tantas rebeliões que estão acontecendo a
todo o momento, nos presídios do Brasil.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.617/2000 (Vanessa Grazziotin) - solicita infor
mações ao Chefe da Casa Civil da Presidência da Re
pública, referente ao grupo de trabalho de regulação
do setor farmacêutico.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-2-2007
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W 2.619/2000 (Walter Pinheiro) - solicita informações
ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mata
Sardenberg, sobre os produtos transgênicos.
Decurso: 1°.Sessão
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.620/2000 (Rubens Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre resultados de comissão
de sindicância do Banco Central do Brasil destinada a
apurar irregularidades cometidas pela equipe q'Je pro
cedia liquidação dos bens do Banco Bamerinclus não
assumidos pelo seu sucessor, Banco HSBC.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.622/2000 (Vanessa Grazziotin) - solicita infor
mações ao Ministério da Saúde a respeito das ações
dos planos de política de medicamentos e assistência
farmacêutica.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.623/2000 (Vanessa Grazziotin) - solicita informa
ções ao Ministério da Educaçâo a respeito das estatís
ticas elaboradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais - INEP.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.624/2000 (Pauderney Avelino) - solicita informa
ções ao Ministér:o da Faz2nda sobre incentivos fiscais
previstos na Lei 13243, te outubro de 1991.
DECURSO: 1° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.627/2000 (l,ir MeM911e!li) - solicita informações
ao Minístro-Cheie da Casa civil sobre a reestruturação
da aviação civil.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.630/2000 (Pauderney Avelino) - solicita infor
mações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre
incentivos fiscais previstos na Lei 8248, de outubro
de 1991.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

Nú 2.631/2000 (Pedro Pedrossian) - solicita informa
ções ao Ministério de Minas e Energia sobre os con
tratos firmados pela Petróleo Brasileiro S/A - PETRO
BRÁS, com empresas nacionais e estrangeiras, para
viabilização de usinas termelétricas a gás natural.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.632/2000 (Pedro Pedrossian) - solicita infor
mações ao Ministério de Minas e Energia sobre os

contratos firmados pela Petróleo Brasileiro S/A - PE
TROBRÁS. com a empresa Sul~r Brasil S/A nos úl
timos cinco anos.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.634/2000 (Miro Teixeira) - solicita informações
ao Ministerio de Minas e Energia sobre competência
da Agência Nacional de Petróleo - AN P na fiscalização
dos recursos provenientes dos royalties do petróleo,
dentre outras.
DECURSO:l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.635/2000 (Sérgio Novais) - solicita informações
ao Ministério de Minas e Energia pedido de informação,
no árnbito da Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL, sobre a avaliação final de todo o processo
fis::aliza',ário, realizado junto à Companh',a Energética
do Estado do Ceará.
DEC'JRSO: 1°,SESSÃO
ÚLT!MA SESSÃO: 27-2-2007

!'.10 2.636/2000 (Alexandre Cardoso) - solicita informa
ções ao Ministério do Esporte e Turismo informações
sobre os contratos, estrutura e suporte financeiro re
lativos aos gastos do Comitê Paraolímpico Brasileiro
para o envio e suporte da delegação brasileira aos
Jogos Paraolímpicos de Sydnei, com recursos do ex
tinto INDESP.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.640/2000 (Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional) - solicita informações quan
to ao custo real das novas instalações da Embaixada
Brasileira na Alemanha.
DECURSO: l°SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N" 2.652/2000 (Walter Pinheiro) - solicita informações
ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre convênio
de cooperação entl-e o CNPOILNCC e a FU:\PAT e
aSCC.
DECURSO: l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.656/2000 (Jair Bolsonaro) - solicita informações
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
sobre a gratificação paga indevidamente.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SES'SÃO: 27-2-2007

N° 2.658/2000 (Ary Kara) - solicita informações ao
Ministério da SaLlde, acerca do disposto no artigo 27,
da Lei 8212/91, que atribui percentual do prêmio do
seguro obrigatório de OPVAT para o custeio da assis-

t
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tência médico hos italar dos segurados vítimas em
acidente de trânsit .
DECURSO: 1°.SE SÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.661/2000 (CI 1mentino Coelho) - solicita infor
mações ao Minist I rio da Integração Nacional sobre
os imóveis reside±n.C:iais da Companhia de Dese~vol
vimento dos Vales! eSão Francisco e do PARNAIBA-

I

CODEVASF, locali €Idos nos perímetros irrigados de
I I

Bebedouro e Sen or Nilo.
DECURSO: 1o.SE,' SÃO
ÚLTIMA SESSÃO 27-2-2007

I '

N° 2.663/2000 (T~ é Bezerra) - solicita informações
ao Ministério da S 'úde, acerca da regulamentação da
Lei 9797, de 06/0~ 1999.
DECURSO: 1°.SE: !SÃO
ÚLTIMA SESSÃO!. 27-2-2007

N° 2.666/2000 (A,ttelo Queiroz) - solicita informa
ções ao Ministério da Cultura Relativas à Fundação
Cultural Palmares.1

, I I
DECURSO: 1°.SEi ;SÃO
ÚLTIMA SESSÃO! 27-2-2007

. I

N° 2.671/2000 (P 'dro Pedrossian) - solicita o envio
ao Ministério de i~as e Energia de requerimento de
informações a res I éito do total dos recursos financei
ros aplicados pelai petróleo Brasileiro S/A (Petrobras)
no Estado do Ma~ •Grosso do Sul durante a gestão
da atual diretoria I a
empresa. 1_
DECURSO: 1°.SE SAO
ÚLTIMA SEssÃd: ~7-2-2oo7

N° 2.672/2000 (V nessa Grazziotin) - solicita infor
mações ao Minist tio da Saúde, através da ANVISA,
informações sobr~ as faculdades de farmácias que fo
ram autorizados 8llra~ produção de medicamentos.
DECURSO: 1°.SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 127-2-2007

I

N° 2.678/2000 (V ri.essa Grazziotin) - solicita infor
mações ao Ministério de Minas e Energia, sobre ações
de melhoria no fq hecimento de energia, no Estado
do Amazonas. .
DECURSO: 1°.SSSÃO
ÚLTIMA SESSÃ 1:27-2-2007

,

W 2.680/2000 (R cardo Ferraço) - solicita informa
ções ao Ministro ' Secretaria Especial de Desenvol
vimento Urbano, ri ferente ao anuncio de obras, quan-

, I

do da viagem do enhor Presidente da Republica no
Espirito Santo. I

DECURSO: 1°.SSSÃO
ÚLTIMA SESSÃÓ:127-2-2007

! '

N° 2.682/2000 (Ricardo Ferraço) - solicita informa
ções ao Ministro Chefe da Casa Civil, Pedro Parente,
referente ao anuncio de obras, quando da viagem do
Senhor Presidente da República no Espirito Santo.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.686/2000 (Inácio Arruda) - solicita informações a
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano sobre
os resultados e deliberações da Conferencia Mundial
Sobre o Futuro das Cidades-URBAN 21.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.691/2000 (Freire Júnior) - solicita informações
ao Ministério da Previdência e Assistência Social So
bre a Tributação das entidades fechadas de previdên
cia privada.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.701/2000 (Ricardo Ferraço) - solicita informações
ao Ministério do Esporte e Turismo referente a arpova
ção do COFIEX para investimentos turisticos para os
vinte e oito municipios do norte do Espirito Santo.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.702/2000 (Bispo Wanderval) - solicita informa
ções ao Ministério da Previdência e Assistência Social
sobre irregularidades detectadas na associação entre
a PREVI, Entidade Fechada de Previdência Privada
patrocinada pelo Banco do Brasil e o Banco Oppor
tunity.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27'-2-2007

N° 2.705/2000 (Cunha Bueno) - solicita informações ao
Ministério do Meio Ambiente sobre a liberação da verba
para infra-estrutura de ecoturismo na cidade de Apiai,
do Estado de São Paulo, no valor de r$ 100.000,00,
consignada no Orçamento da União para o exercicio
de 2000. (Emenda
14140015).
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.707/2000 (Cunha Bueno) - solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para
assistência financeira para a manutenção da Santa
Casa de Misericórdia de Palmital, do Estado de São
Paulo, no valor de R$ 250.000,00, consignada no Or
çamento da União para o
exercício de 2000. (Emenda n° 14140004).
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007
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N° 2.799/2000 (Vanessa Grazziotin) - solicita infor
mações ao Ministério da Educação a respeito do pro
jeto escola jovem.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.800/2000 (Inácio Arruda) - solicita informações
ao Ministério das Minas e Energia, sobre os motivos
que determinaram as mudanças do nome e logotipo da
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras para Petrobrax.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.801/2000 (Sérgio Novais) - solicita informações
ao Ministério da Fazenda, no âmbito da Caixa Econô
mica Federal, acerca da localização dos condomínios
das carteiras da COHAB, BEC e DOMUS no Ceará.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.802/2000 (Sérgio Novais) - solicita informações
ao Ministério da Fazenda, no âmbito da Caixa Econô
mica Federal, sobre os Planos PAIH - Plano de Ação
Imediata para a Habitação, PROHAP - Programa de Ha
bitação Popular e PEP - Plano Empresarial Popular.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.803/2000 (Mário Assad Júnior) - solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, sobre a execução orçamentaria do Programa
"Parques do Brasil".
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.804/2000 (Sérgio Novais) - solicita informações
ao Ministério do Esporte e Turismo, no âmbito do Insti
tuto Brasileiro de Turismo, pedido de informação acer
ca dos estudos que tratam dos impactos dos resíduos
sólidos para o turismo.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.805/2000 (Sérgio Novais) - solicita informações
ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comer
cio Exterior, no âmbito do Banco Nacional do Desen
volvimento Econômico e Social, pedido de informação
acerca dos estudos sobre o transporte ferroviário in
terurbano no Ceara.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.808/2000 (Walter Pinheiro) - solicita informações
ao Ministério das Minas e Energia sobre os planos de
contingência da Petrobras.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.710/2001 (Vanessa Grazziotin) - Solicita infor
mações ao Ministério de Minas e Energia, no âmbito
da ELETRONORTE, esclarecimentos concernentes
a estudos elaborados para a construção de unidade
termoeletríca a gás natural.
DECURSO: 1°.8ESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.851/2001 (José Dirceu) - solicita informações ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre a proprie
dade de imóveis rurais no Brasil por pessoas físicas e
jurídicas estrangeiras.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.856/2001 (João Paulo) - solicita informações ao
Ministério da Cultura.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.858/2001 (João Paulo) - solicita informações ao
Ministério do Deno Estado do Amazonas.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.935/2001 (Sérgio Novais) - solicita informações
ao Ministério de Defesa sobre o projeto que trata da
anistia e encontra-se em análise naquele Ministério.
DECURSO:1~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.952/2001 (Sérgio Miranda) - solicita informa
ções ao Ministério do Trabalho e Emprego a Respeito
dos Planos de Mídia Executados nos anos de 1999
e 2000.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.963/2001 (Sérgio Miranda) - solicita informações
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a respeito dos
planos de mídia executados nos anos 1999 e 2000.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.006/2001 (Sérgio Novais) - solicita informações
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Marthus Tavares que, por meio da Funqação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sejam
prestadas informações referentes ao impacto dos pro
dutos administrados e, especificamente, das tarifas de
energia elétrica e de telefonia, no índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e no orçamen
to familiar.
DECURSO:1~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.267/2001 (Cunha Bueno) - Solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para

-----"'-......_----,-_.-----------_..........,...,-------_.....,...."'_.._''"-'..,~
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Assistência Finance ra para manutenção da Santa Casa
I

de Misericórdia de almitaVSP, no valor de trezentos e
cinquenta mil reais,! onsignada no Orçamento da União
para o exercício de 2001, emenda n° 14140006.
DECURSO: 1°.SE SÃO
ÚLTIMA SESSÃO! 27-2-2007

I

N° 3.268/2001 (Cu ha Bueno) - Solicita informações
do Ministério da Sa ' ~e sobre a liberação da verba para
Assistência Financ .iia para manutenção da Santa Casa
de Misericórdia d I J'\damantina/SP, no valor de cem

I I

mil reais, consigna a no Orçamento da União para o
exercíc io de 2001 , emenda n° 14140007.

I -

DECURSO: 1°.SE SAO
ÚLTIMA SESSÃO~ 27-2-2007

N° 3.270/2001 (Cu· lha Bueno) - Solicita informações
ao Ministério da S~ ,Cle sobre a liberação da verba para
Assistência Finan Jira para manutenção do Hospital
e Maternidade de ancharia/Sp, no valor de cem mil
reais, consignada 6 Orçamento da União para o exer
cício de 2001, em ~da n° 14140009.
DECURSO: 1°.SE: ISÃO
ÚLTIMA SEssÃd 27-2-2007

N° 3.31212001 (Mar ~s Afonso) - Solicita informações ao
Ministério do Meio I rrbiente a respeito de contaminação
de Urânio em mor ores no Rio Grande do Norte.
DECURSO: 1°.S8 !SÃO
ÚLTIMA SESSÃo' ~7-2-2007

I

N° 3.344/2001 (Va I essa Grazziotin) - Solicita informa-
ções ao Ministério bs Relações Exteriores acerca dos

I

medicamentos pá a pacientes com vírus da AIDS.
DECURSO: 1°.S8 'SÃO
ÚLTIMA SESSÃ4: ~7-2-2007
N° 3.376/2001 (Corhissão da Amazônia e de Desen
volvimento Regi I ~al) - Solicita informações do con
teúdo do levanta I ento feito pela SUDAM a respeito
da empresa Centl.ro & Moreira S/A que foi incluída
na lista de empr Isas com projetos cancelados por
aquele órgão. I I _

DECURSO: 1°.SSSAO
ÚLTIMA SESSÃQ: 127-2-2007

I I

N° 3.400/2001 (R~ :ens Furlan) - Solicita informações
ao Ministério das inas e Energia sobre aspectos re
lacionados ao set ~ elétrico nacional.
DECURSO: 1°.SSSÃO
ÚLTIMA SESSÃ· :127-2-2007

N° 3.455/2001 (Pa lo Delgado) - Solicita informações
ao Ministério das I ~Iações Exteriores sobre o estágio
atual das relaçõe :entre o Brasil e a República Islâ
mica do Irã.
DECURSO: 1°.SSSÃO
ÚLTIMA SESSÃ ':127-2-2007

I

i

I

I I

N° 3.469/2001 (Comissão da Amazônia e de Desen
volvimento Regional) - Solicita informações ao Senhor
Secretário Nacional Antidrogas, relativas aos últimos
procedimentos de análises sobre a alluasca.
DECURSO: 1°.SESSÃO .
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.753/2001 (João Caldas) - Solicita informações ao
Ministério do Trabalho e Emprego, sobre os contratos
firmados pelo Ministério com empresas prestadoras
de serviços no período de 1995 a 2001 .
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.768/2001 (Avenzoar Arruda) - Solicita infor
mações ao Ministério do Trabalho e Emprego, sobre
aplicação dos recursos do Fundo de Amparo ao Tra
balhador - FAT.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.866/2001 (Carlito Merss) - Solicita informações
ao Ministério do Meio Ambiente acerca da situação do
Parque São Joaquim em Santa Catarrina.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.867/2001 (Rubens Bueno) - Solicita informa
ções ao Ministério do Trabalho e Emprego quanto aos
repasses de recursos oriundos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - FAT feitos às centrais sindicais nos
exercícios financeiros de 2000 e 2001.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.871/2001 (Alceu Collares) - Solicita informações
ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre o proce
dimento adotado para se estabelecer novos limites
de renda para acesso à casa própria com recursos
de FGTS.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.872/2001 (João Caldas) - Solicita informações ao
Ministério das Relações Exteriores sobre a constitucio
nalidade de pagamento de indenizações trabalhistas
pagas pelo Governo brasileiro no exterior em confronto
com o artigo 100 da Constituição Federal.
DECURSO: 1°.SESs'ÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.902/2001 (Cunha Bueno) - Solicita informações
ao Ministéiro da Previdência e Assistência Social sobre
a liberação da verba para Assistência Financeira para a
Manutenção da APAE de Palmital- Sp, no valor de R$
50.000,00, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 2001 (Emenda n° 14140002).
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-2-2007
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N° 3.930/2001 (Sérgio Miranda) - Solicita informa
ções ao Ministério do Trabalho e Emprego a respeito
das ações de treinamento e capacitação de trabalha
dores.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

'''°3.931/2001 (Feu Rosa) - Solicita informações ao
Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre o programa HABITAR
BRASIUBID.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.023/2001 (Vanessa Grazziotin) - Solicita infor
mações ao Ministério dos Transportes referentes à
denClncia de transparencia nos atos das Sociedades
de Navegação, Portos e Hidrovias do Estado do Ama
zonas - SPNH.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.056/2001 (Rubens Furlan) - Solicita informações
ao Ministério doTrabalho e Emprego sobre o número
de servidores lotados nos órgãos que menciona.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.057/2001 (Rubens Furlan) - Solicita informações
ao Ministério da Cultura sobre o número de servidores
lotados nos órgãos que menciona.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 4.068/2001 (Dr. Hélio) - Solicita informações ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BN
DES, através do Ministério da Fazenda.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.074/2001 (Sérgio Novais) - Solicita informações
ao Ministério do Meio Ambiente sobre estudos realiza
dos em relação ao aqüífero Guarani.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.135/2002 (Dr. Rosinha) - Solicita informações ao
Ministério do Meio Ambiente sobre agrotóxicos.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 4.140/2002 (Vanessa Grazziotin) - Solicita ao Se
nhor Chefe da Casa Civil da Presidência da República,
informações acerca de convênio entre a Secretaria de
Assistência Social e a Prefeitura de Tefé.
DECURSO: i°.SESSÃO
Úl.-TIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4208/2002 (Walter Pinheiro) - Solicita informações
ao Sr. Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga,
sobre os gastos com publicidade.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 4.228/2002 (Avenzoar Arruda) - Solicita informa
çoes ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre taxa
de desemprego no Brasil.

- "DECURSO: i°.SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 4.476/2002 (Vanessa Grazziotin) - Solicita infor
mações ao Ministério do Trabalho, acerca de denún
cias de trabalho escravo, no município de Barcelos,
estado do Amazonas.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.531/2002 (Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional) - Solicita informações ao Se
nhor Ministro da Defesa, sobre o resultado da avalia
ção final da FAB sobre a concorrência do FX (Caça de
Superioridade Aérea).
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 4.634/2002 (Crescêncio Pereira Jr.) - Solicita in
formações ao Ministério dos Transportes sobre o pa
gamento de pensões.
DECURSO: l°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.642/2002 (Marcos Afonso) - Solicita informações
do Senhor Ministro do Meio Ambiente sobre os efeitos
ambientais da extração de bauxita pela empresa Mi
neração Rio do Norte. na área da Floresta l\Jacional
Saracá-Taquera, no oeste do Estado do Pará.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N'" 4.731/2002 (Vanessa Grazziotin) - Solicita ao Se
ílhor Secrelário Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República, informações sobre a falta
de abastecimento de água na cidade de Manaus, no
Estado do Amazonas.
DECURSO:i°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 4.744/2002 (Luiz Sérgio) - Solicita informações ao
Exmo. Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento, In
dústria e Comércio Exterior, no âmbito do Banco Nacio
nal de Deserwolvimento Econômico e Social- BNDES,
sobre o Projeto Multissetoriallntegrado - PMI.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

-_.~'~__r"''''''''_'''''_'.Iiii--_' -------l''''i...--.---,W!'iijijI1-,----------
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N° 98/2003 (Inaldd Leitão) - Solicita informações so
bre a estrutura org

l
nizacional básica da Câmara dos

Deputados. .
DECURSO: 1°.SE SÃO
ÚLTIMA SESSÃO! 27-2-2007

, I

N° 185/2003 (Jos Pimentel) - Solicita informações
ao Sr. Ministro da pl évidência Social sobre déficits atu
ariais e gestão dasldntidades fechadas de previdência
complementar. i'
DECURSO: 1°.SE. SÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 27-2-2007

N° 186/2003 (JosJ iPimentel) - Solícita informações
ao Sr. Ministro da ~~evidênciaSocial sobre benefícios
pagos pelas entida~es fechadas de previdência comple
mentar, bem comdl ~obre seus planos de benefícios.
DECURSO: 1°.SE ~ÃO
ÚLTIMA SESSÃO 27~2-2007

I I

N° 187/2003 (Jos IPimentel) - Solicita informações
ao Sr. Ministro da 'revidência Social sobre a taxa de
administração das Jntidades fechadas de previdência
complementar. .
I?ECURSO: 1°.~E !SÃO
ULTIMA SESSAO 27-2-2007

!

N° 232/2003 (Va 'ssa Grazziotin) - Solicita à Se
cretaria Especial ds Direitos Humanos, informações
referentes às inde~'~açõesque deverão serem pagas
aos trabalhadoresl dm.decorrência da Lei da Anistia.
DECURSO: 1°.S8 'SAO
ÚLTIMA SEssÃd ~7-2-2007

I

N° 236/2003 (Van, ~sa Grazziotin) - Solicita ao Se
nhor Secretário E ~ecial de Aqüicultura e Pesca, in
formações refere I es a aplicação de projetos, desta
Secretaria, para a ffiegião Amazônica.
DECURSO: 1°.S • 'SÃO
ÚLTIMA SÉSSÃq: 127-2-2007

N° 251/2003 (Ro.n
l
~do Dimas). - S,?licita Informações

quanto a proposlç es ,em tramltaçao.
DECURSO: 1°.S SSÃO
ÚLTIMA SESSÃq: 127-2-2007

N° 376/2003 (Jo I ÓCaldas) - Solicita informações
ao Sr. Ministro dJ Secretaria Especial de Aqüicultu
ra e Pesca ares Isito de autorizações concedidas a
Estados estrangel 0S e a pessoas juridicas de direito
privado externo P, ra a atividade de pesca em águas
brasileiras. .
DECURSO: 1°.SSSÃO
, - ,

ULTIMA SESSA :27-2-2007

N° 396/2003 (BeJ :dito de Lira) - Solicita ao Senhor
Secretário Espe~il , de Aqüicultura e Pesca informa
ções referentes a I :plicação de projetos desta Secre-

,

I

, i

,

!

taria para a Região Nordeste e , em especial, para o
Estado de Alagoas .
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 481/2003 (Nelson Bornier) - Solicita ao Senhor
Ministro das Cidades, informações relativamente à
processo licitatório, realizado pela Companhia Brasi
leira de Trens Urbanos - CBTU.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 663/2003 (André Luiz) - Solicita informação ao
Presidente da Caixa Econômica Federal referente ao
Condomínio Rosa dos Vieiras, na cidade do Rio de
Janeiro - RJ.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 725/2003 (Maria Helena) - Solicita informações ao
Sr. Ministro da Saúde sobre a utilização dos recursos
destinados às Organizações Não-Governamentais que
prestam assistência à saúde dos povos indígenas no
Estado de Roraima.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 754/2003 (Luiz Carlos Santos) - Solicita informa
ções relativas à situação dos recursos humanos utili
zados pelo Ministério das Cidades.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27'·2-2007

N° 762/2003 (Luiz Carlos Santos) - Solicita infor
mações relativas à situação dos recursos humanos
utilizados pela Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres, órgão integrante da Presidência da Re
pública.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 896/2003 (Alceste Almeida) - Solicita informações
ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
sobre a situação fundiária no Estado de Roraima.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2ir-2-2007

N° 941/2003 (Luiz Carlos Hauly) - Solicita informa
ções ao Ministro da Fazenda sobre dlesignações para
os Conselhos de Administração, Fiscal e de outra na
tureza efetuadas por esse Ministério.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 996/2003 (Pauderney Avelino) - Solicita informa
ções ao(à) Senhor(a) Ministra da Assistência Social
sobre o impacto nos órgãos setoriais de planejamento
e orçamento decorrente dos limites ele movimentação
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e empenho das dotações orçamentárias dos órgãos,
fundos e entidades do Poder Executivo, impostos pelo
Decreto n° 4.847, de 25 de setembro de 2003.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.050/2003 (Alberto Goldman) - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário so
bre concessão de passagens e diárias a servidores,
ocupantes de cargos efetivos e de cargos em comis
são e funções gratificadas na administração direta,
autarquias e fundações vinculados a este Ministério,
bem como a colaboradores eventuais, de janeiro a
outubro de 2003.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 1.212/2003 (Reginaldo Germano) - Solicita infor
mações ao Sr. Presidente do Conselho Nacional do
SESI, Sr. Jair Meneguelli, do (PT), sobre as vantagens
relativas ao cargo que ocupa.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 1.213/2003 (ReginaIdo Germano) - Solicita infor
mações sobre questões relativas à reforma urbana, no
âmbito do Ministério das Cidades.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.253/2003 (Vanessa Grazziotin) - Solicita do Minis
tério do Desenvolvimento Agrário informação referente
ao assentamento de famílias na Região Norte.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.256/2003 (André Luiz) - Solicita informações
ao Sr. Presidente do INSS sobre o repasse da contri
buição social
dos servidores municipais de Mangaratiba.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.287/2003 (Comissão de Economia, Indústria
e Comércio) - Solicita aos Ministérios do Desenvol
vimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda,
informações sobra a situação atual das Zonas de Pro
cessamento de Exportações, ZPE, bem como sobre o
planejamento do atual Governo com relação a elas.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.355/2003 (Luiz Carlos Hauly) - Solicita informa
ções à Ministra da Secretaria Especial de Políticas para
Mulheres sobre gastos com consultorias prestadas por
pessoa física ou jurídica no ano de 2.003.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.557/2004 (Lincoln Portela) - Solicita informa
ção ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre os
funcionários que ocupam cargo em comissão e que
iniciaram seus trabalhos no órgão público mesmo an
tes de suas nomeações serem publicadas no Diário
Oficial da União.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

ND 1.576/2004 (Nilton Capixaba) - Solicita informa
ções ao Ministério dos Transportes, no âmbito do De
partamento Nacional de Infra-Estrutura em Transportes
- DNIT, na pessoa do seu Diretor - Geral, a respeito
dos preços de referência praticados pelo Órgão para
cobertura de despesas com as diversas modalidades
técnicas de manutenção das rodovias federais.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.667/2004 (Edson Duarte) - Solicita ao Sr. Mi
nistro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto,
informações sobre propriedade de terras nas mãos de
estrangeiro e brasileiros.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 1.674/2004 (Eduardo Cunha) - Reitera informa
ções ao Sr. Ministro de Estado da Integração Nacional
a respeito da movimentação e o empenho de dotações
orçamentárias no mês dezembro de 2003, solicitadas
no Requerimento de Informação nO 1402/04, referentes
às respectivas solicitações de empenhos.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.697/2004 (Colbert Martins) - Solicita ao Sr. Pre
sidente do Banco Central do Brasil - BACEN, HEN
RIQUE MEIRELES, por intermédio do Ministério da
Fazenda, para que este, por meio dos relatórios do
órgão, preste informações a respeito da Amortização
da Dívida do Estado da Bahia junto aos credores in
ternacionais.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.698/2004 (Neuton Lima) - Solicita informações
ao Ministério das Cidades sobre número de acidentes
de trânsito ocorridos com traillers.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 1.701/2004 (Fátima Bezerra) - Solicita ao Ministro
da Integração Nacional informações sobre o projeto
de construção da barragem de Bujarí, no município
de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

"'--".,-_...._--------------
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N° 1.730/2004 (Edson Duarte) - Solicita ao Sr. Mi
nistro do Desenvol imento Agrário. Miguel Rossetto,
informações sobre erras improdutivas.
DECURSO: 1°.SE SÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

I

N° 1.817/2004 (Fátima Bezerra) - Solicita ao Ministro
das Cidades, infortnações sobre o Projeto de Sane
amento Ambiental idas Regiões Metropolitanas, para
a Região Metropol tEma de Natal, no Rio Grande do

I

Norte. •I _

DECURSO: 1°.SE SAO
• - I

ULTIMA SESSAO: 27-2-2007
I

N° 1.880/2004 (Ga' tão Vieira) - Solicita informações
ao Senhor Ministr I do Desenvolvimento Agrário - no
âmbito do INCRA.I
DECURSO: 1°.SE SÃO
ÚLTIMA SESSÃOI27-2-2007

I

N° 1.888/2004 (Va: essa Grazziotin) - Solicita ao Se
nhor Ministro - Ch ·fe da Controladoria Geral da União

,

- CGU, informaçõ' s relativas aos Relatórios de Fis-
calização dos Red rsos Federais dos municípios de
Nhamundá e Cara. ari, Estado do Amazonas.
DECURSO: 1°.SE SÃO
ÚLTIMA SESSÃO 27-2-2007

N° 1.889/2004 (Pa tor Francisco Olímpio) - Solicita
ao Ministério da DI fesa, informações relativas ao De
partamento de Avi l ção - DAC.

, -
DECURSO: 1°.SE SAO
ÚLTIMA SESSÃO. 27-2-2007

N° 1.923/2004 (Ca Ibs Rodrigues) - Solicita informa
ção ao Sr. Ministro o Trabalho e Emprego sobre todas
as entidades, em t do o território nacional, que recebe
ram verba, do Fun Ó de Amparo ao Trabalhador - FAT,
acima de R$ 500.0 0,00 no período de 01/01/2003 até
a presente data. i
DECURSO: 1°.SE' SÃO
• - I·

ULTIMA SESSAO 27-2-2007

N° 1.961/2004 (Zéeraldo) - Solicita informações ao
Senhor Ministro de Estado da Defesa sobre o processo
de reintegração dos: ex-militares.
DECURSO: 1°.SE

I

$ÃO
ÚLTIMA SESSÃO 27-2-2007

N° 1.968/2004 (P rpétua Almeida) - Solicita infor
mações ao Sr. Mini stro da Defesa, José Viegas Filho,
sobre o projeto "C lha Norte".
DECURSO: 1°.SE SÃO
ÚLTIMA SESSÃO I 27-2-2007

N° 2.001/2004 (Jo Ruim Francisco) - Solicita infor
mações aos Minist' os da Saúde e da Educação sobre

. ,

pesquisa da Universidade Federal do Pará a respeito
de tratamento de pacientes portadores do HIV.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.049/2004 (Professor IrapuanTeixeira) - Solicita
informações ao Senhor Ministro de Estado da Educação
sobre questões relacionadas a Centros Universitários
e a propaganda de cursos superiores.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.098/2004 (Marcelo Guimarães Filho) - Solicita
informações ao Sr. Ministro de Estado das Cidades a
respeito da execução do contrato de fornecimento de
bilhetes de passagens aéreas mantido com a empresa
PWA Turismo Ltda., especialmente no que concerne
à exequibilidade da proposta de descontos ofertados
pela contratada para sagrar-se vencedora do certame
licitatório.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.168/2004 (Luci Choinacki) - Solicita informações
ao Sr. Ministro de Estado da Integração Nacional sobre
a execução do FINAM e do FDA.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.266/2004 (Moreira Franco) - Solicita informações
do Sr. Ministro da Defesa sobre o processo de deso
cupação da comunidade Aldeia Imbuhy, em Niterói,
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.310/2004 (Pauderney Avelino) - Solicita infor
mações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre o
cumprimento de condição estabelecida no parágrafo,
40 do artigo 218da Constituição, para o gozo dos be
nefícios fiscais da Lei nO 8.248, de 1991.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.326/2004 (Vanessa Grazziotin) - Solicita do Mi
nistério da Integração Nacional informações acerca dos
projetos que estão em processo de cobrança adminis
trativa remanescentes da extinta Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.330/2004 (Luiz Carlos Hauly) - Solicita informa
ções ao Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre a
aquisição da Fazenda Araupel.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007



05052 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

N° 2.335/2004 (Durval Orlato) - Solicita informações
ao Ministro da Fazenda, Exmo. Sr. Antonio Palocci, no
sentido de esclarecer esta casa sobre propagandas
institucionais.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.367/2004 (Luiz Carlos Hauly) - Solicita informa
ções ao Ministro do Desenvolvimento Agrário sobre
gastos efetuados com diárias e passagens aéreas
em 2004.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.373/2004 (Luiz Carlos Hauly) - Solicita informa
ções ao Ministro da Secretaria Especial de Direitos
Humanos sobre gastos efetuados com diárias e pas
sagens aéreas em 2004.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

W 2.393/2004 (Davi Alcolumbre) - "Solicita informa
ções ao Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre ar
recadação de terras públicas no estado do Amapá."
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.427/2004 (Luiz Carlos Hauly) - Solicita infor
mações ao Secretário Especial de Direitos Humanos
sobre gastos efetuados com telefonia fixa e celular
em 2003 e 2004.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.484/2005 (Antonio Carlos MendesThame) - So
licita informações ao Sr. Ministro da Educação sobre a
destinação dos recursos financeiros do Ministério.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.560/2005 (Marcos Abramo) - Solicito informa
ções ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União
a respeito das ações que são realizadas pelo Tribunal
na qual estão ligadas a prestação de contas dos Pro
gramas para atendimento familiar do Governo Federal
em conformidade com os Arts. 226 e 227 da Consti
tuição Federal.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.625/2005 (Veda Crusius) - Solicita informações
ao Sr. Ministro da Saúde sobre despesa/quantitativo de
pessoal não corcursado, em exercício nessa Pasta.
DECURSO: 1".SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.716/2005 (Edinho Montemor) - Solicita ao Presi
dente da Caixa Econômica Federal informações sobre

os recursos provenientes da arrecadação de testes da
loteria, destinados à Seguridade Social.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.828/2005 (Vanessa Grazziotin) - Solicita ao
Senhor Ministro da Integração Nacional informações
sobre a situação atual da empresa Cal inda Indústria
de Relógios e Brinquedos S/A.
DECURSO:1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 2.829/2005 (Vanessa Grazziotin) - Solicita ao
Senhor Ministro da Integração Nacional informações
sobre a situação atual de várias empresas, conforme
relação.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

N° 3.062/2005 (Eduardo Cunha) - Reitera informa
ções aos Ministros da Previdência Social e de Minas
e Energia sobre a Fundação Real Grandeza e solicita
outras providências.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007

1\1°3.657/2006 (Durval Orlato) - Solicita ao Sr. Minis
tro do Desenvolvimento Agrário, MIGUEL ROSSETO,
informações acerca de áreas no Estado de São Paulo
passsíveis de desapropriação pelo INCRA.
DECURSO: 1°.SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-2-2007
ARQUIVEM-SE, nos termos do § 40 do artigo 164 do
RICO, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

N° 3.522/2000 (Zulaiê Cobra) - Acrescenta disposi
tivos ao art. 649, da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que "Institui o Código de Processo Civil".

N° 6.402/2002 (Senado Federal) - Altera a Lei na 5.859,
de 11 de de::embro de 1972, para dispor sobre a con
cessão das férias anuais ao emp,regado doméstico.

W 6.60412002 (Senado Federal) - Acrescenta o art.
41-A à Lei na 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para
estabelecer que até que seja publicada a lei que ins
titui diretrizes nacionais para o saneamento básico,
as concessões para exploração desse serviço serão
feitas em caráter não-oneroso e define outras condi
ções mínimas.

N° 52/2003 (Carlos Eduardo Cadoca) - Dispõe sobre
os limites da receita bruta anual das empresas inscritas
no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, de que trata a Lei na 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e dá outras providências.

----------~------------~
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N° 731/2003 (Léo . Icântara) - Dispõe sobre o uso da
escritura pública e ~a execução de serviços notariais
em separações, dIvórcios, promessas de compra e
venda de imóveis J partilha amigável de bens.

N° 966/2003 (sena,6pFederal) - Altera os arts. 10 e 20

da Lei n° 9.800, d~ 26 de maio de 1999, que permite
às partes a utiliza~ão de sistema de transmissão de
dados para a práti±ci. de atos processuais.

I ,

N° 1.144/2003 (M, ria do Carmo Lara) - Institui a
Política Nacional 'e Saneamento Ambiental, define
diretrizes para a p'l ~stação dos serviços públicos de
água e esgoto, e d: 'Ioutras providências.

N° 1.228/2003 (In~l~o Leitão) - Altera os arts.1 ° e 4°
da Lei n° 9.800, de ~6 de maio de 1999.

W 1.772/2003 (Ed~~rdo Paes) -Institui a Política Na
cional de Água e Eb~oto e diretrizes nacionais para a
prestação, a regulJção e a fiscalização do serviço pú
blico de água e es~bto, e dá outras providências.

N° 1.796/2003 (AI~'I~SiO Nunes Ferreira) - Permite o
envio de recursos j ,diciais e de intimações aos advo
gados por via eletr; rica.

N° 1.850/2003 (Selma Schons) - Altera a redação do
artigo 3° da Lei nO ; .~59, de 11 de dezembro de 1972,
que dispõe sobreal~oncessão de férias do empregado
doméstico e dá ou, ras providências.

, I

N° 2.627/2003 (Ah~ rio Carlos MendesThame) -Ins-
titui diretrizes naci' ~ais para o saneamento básico e
dá outras providênbas.

. II i

N° 2.890/2004 (Eduardo Valverde) - Altera o artigo
3° da Lei n° 5.859,11 de 11 de dezembro de 1972, que
trata da profissão·~$ emprego doméstico e dá outras
providências. j':
N° 4.092/2004 (E : LiJardo Cunha) - Dispõe sobre a
política nacional drifária a ser aplicada por todas as
emp.resas concess

J,

0.nárias I permissionárias dos ser
viços públicos dosI ~istemas de água e esgotamento
sanitário. , !

N° 4.130/2004 (C I rauci Sobrinho) - Altera a reda
ção do artigo 3° dá Lei n° 5.859, de 11 de dezembro
de 1972, que dispàe sobre a profissão de empregado
doméstico e dá o~~rks providências.

N° 4.725/2004 (Poder Executivo) - Altera dispositivos
da Lei n° 5.869, delll1 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, posJibilitando a realização de inventário,
partilha, separaçãd consensual e divórcio consensual
por via administratira.

N° 5.296/2005 (Pod r Executivo) - Instituí as diretrizes
para os serviços p:'blicos de saneamento básico e a
Política Nacional di !Saneamento Básico - PNS.

, I
, ,

I

i i

N° 5.578/2005 (Moreira Franco) - Institui diretrizes
nacionais para o saneamento básico e dá outras pro
vidências.

N° 7.098/2006 (Eunício Oliveira) - Dispõe sobre a
renegociação de dívidas oriundas de operações de
crédito rural contratadas na área de atuação da Agên
cia de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, e dá
outras providências.

N° 7.302/2006 (Senado Federal) - Prorroga até o
exercício fiscal de 2016, inclusive, o prazo de que tra
ta o disposto no ar!. 1° da Lei n° 8.685, de 20 de julho
de 1993, que cria mecanismos de fomento à atividade
audiovisual e dá outras providências.

REPRESENTAÇÃO

N° 66/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Almeida de Jesus, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 67/2006 (Partido Verde) - Representação contra o
Deputado Almerinda de Carvalho, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 71/2006 (Partido Verde) - Representação contra o
Deputado Benjamin Maranhão, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 73/2006 (Partido Verde) - Representação contra o
Deputado Carlos Dunga, por fatos amplamente divul
gados por todos os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 76/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado César Bandeira, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 82/2006 (Partido Verde) - Representação contra o
Deputado Edna Macedo, por fatos amplamente divul
gados por todos os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 88/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Heleno Silva, porfatos amplamente divul
gados por todos os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos da CPMI das Ambulâncias.
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N° 91/2006 (Partido Verde) - Representação contra o
Deputado Iris Simões, por fatos amplamente divulga
dos por todos os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos daCPMI das Ambulâncias.

N° 93/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado João Batista, por fatos amplamente divul
gados por todos os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 94/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado João Caldas, por fatos amplamente divul
gados por todos os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 98/2006 (Partido Verde) - Representação contra o
Deputado João Mendes de Jesus, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 100/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Jorge Pinheiro, por fatos amplamente di
vulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 101/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado José Divino, por fatos amplamente divul
gados por todos os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

W 103/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Josué Bengston, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 106/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Lino Rossi, porfatos amplamente divulga
dos por todos os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

W 109/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Marcos Abramo, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 110/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Marcos de Jesus, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMf das Ambulâncias.

N° 111/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Maurício Rabelo, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

W 114/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Osmânio Pereira, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 117/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Paulo Feijó, por fatos amplamente divul
gados portados os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 126/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Robério Nunes, por fatos amplamente di
vulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 128/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Vieira Reis, por fatos amplamente divul
gados portados os veículos de comunicação nacional,
e devidamente comprovados e individualizados nos
trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 129/2006 (Partido Verde) - Representação contra
o Deputado Wanderval Santos, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação na
cional, e devidamente comprovados e individualizados
nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

N° 133/2006 (Mesa Diretora da Câmara dos Depu
tados) - Representação ao Conselhc de Ética e Decoro
Parlamentar, em desfavordo Sr.José Domiciano Cabral,
nome parlamentar Deputado Domiciano Cabral.

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133, do RICD,
as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

N° 4.106/2001 (Sampaio Dória) - Acrescenta inciso
ao art. 6° da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá ou
tras providências.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007

Dia 16, 6a-feira

10:00 íRIS DE ARAÚJO (PMDB - GO)
10:25 JORGE KHOURY (PFL - BA)
10:50 GERÔNIMO DA ADEFAL (PFL- AL)
11 :15 VIGNATTI (PT - SC)
11 :40 PAULO BORNHAUSEN (PFL - SC)

-----_ · _ .., '...,.".._liliiii1------·
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!ia 23, 6a·feira

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 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, GLÁUCIA
MARIA MARQUES LOPES, ponto n° 5.946, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnico em Documentação e Informação
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, do cargo em
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Gabinete
do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 9
de fevereiro do corrente aN°

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa n. 205, de
28 de junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ADA L1Z
CAVALHERO, ponto n. 6.835, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnico em Comunicação Social, Classe B, Padrão 36,
da função comissionada de Assistente de Gabinete,
FC-05, do Gabinete do Segundo Vice-Presidente, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir
de 7 de fevereiro do corrente aN°

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARLOS
ALBERTO DE ARAÚJO, ponto n. 2.204, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Agente de Transporte Legislativo, Clas
se Especial, Padrão 30, da função comissionada ,de
Assistente de Comissão, FC-05, do Conselho de Eti
ca e Decoro Parlamentar, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, a partir de 1Q de fevereiro do
corrente aN°

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n08.112, de 11 de dezembro de 1990, CLAITON
VAZ BARBOSA, ponto n. 5.566, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30,
da função comissionada de Assessor Técnico, FC-07,
do Gabinete do Líder do Partido da Frente Liberal, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir
de 6 de fevereiro do corrente aN°

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DJAIR
DA SILVA BRAGA, ponto n° 4.612, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri-

SEÇÃO 11

, ,

PROPOSIÇÕE ' EM FASE DE RECEBIMENTO
DE MENDAS (8 DIAS)

I

Decurso: 5° dia
Último Dia: 19-2· d07

PROJETO DE LEII~o 1/2007-CN, que "altera os arts.
2° e 3° da Lei n° 11' .t39, de 29 de dezembro de 2006,
que dispõe sobre s diretrizes para a elaboração da
lei Orçamentária d:2007."
NOTA: : '
FORMULÁRIO P IRA EMENDAS DISPONíVEL NA

,

INTRANET: ' I

http://intraneVDiretl tialDecomlFormulario/Form_
EMENDAS.doc I'

Ence ra-se a sessão às 20 horas e 6, ,

minutos.) :

, '

10:00 CHICO DA ~,RINCESA (PR - PR)
10:25 CARLOS WI, ,UAN (PTC - MG)
10:50 MOISES AV, UNO (PMDB - TO)
11 :15 PEDRO NO' AIS (PMDB - MA)
11:40 RODRIGO qE CASTRO (PSDB - MG)

~
• ,ia 26, 2a·feira

15:00 JUTAHY JU: IOR (PSDB - 8A)
15:25 JÔ MORAE, i(PCdoB - MG)
15:50 ABELARDo! UUPION (PFL - PR)
16:15 PERPÉTUA 'LMEIDA (PCdoB - AC)
16:40 DILCEU SP. RAFICO (PP - PR)

I '

lia 27, 3a·feira

15:00 NELSON P '~LEGRINO (PT - BA)

15:25 JOÃO MAG !~U-.HÃES (PMD8 - MG)

I 'ia 28, 4a·feira

15:00 DR. NECHAI '(PV - SP)
15:25 NEILTON M~lIM (PR - RJ)

ORDEM ~Io DIA DAS COMISSÕES

1- C6MISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISf4 DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLI ' OS E FISCALIZAÇÃO

I I
,

: AVISOS

,ia 22, 5a·feira

15:00 WOLNEY Q; EIROZ (PDT - PE)
15:25 MÁRCIO FR NÇA (PSB - SP)

,

bia 21, 4a·feira

15:00 SOLANGE ~MARAL (PFL - RJ)
15:25 ALBANO FRlANCO (PSDB - SE)

, ,

I
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buição Adjunto Parlamentar, Classe Especial, Padrão
30, da. função comissionada de Assessor Técnico de
Plen~irio, FC-07, do Gabinete do Líder do Partido So
cialisTa Brasileiro, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 12 de fevereiro do corren
te aN°

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 dt: dezembro de 1990, ÉDER
LUIZ DOS SANTOS DE JESUS, ponto n. 4.430, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista Le
gislativo - atribuição Técnica Legislativa, Classe Espe
cial, Padrão 45, da função comissionada de Chefe de
Gabinete, FC-08, do Gabinete do Terceiro-Secretário,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 1° de fevereiro do corrente aN°

ISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EVA
VILMA DOS SANTOS, ponto n. 4.766, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Adjunto Parlamentar, Classe Especial,
Padrão 30, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-05, do Gabinete do Primeiro-Secretário,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 6 de fevereiro do corrente aN°

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inci
so I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
FRANCISCA CÉLIA GONÇALVES SOUSA ANDRA
DE, ponto n. 4.682, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto
Parlamentar, Classe Especial, Padrão 30, da função
comissionada de Chefe de Gabinete, FC-08, do Ga
binete do Segundo Vice-Presidente, do Qúadro de
Pessoa! da Câmara dos Deputados, a partir de 6 de
fevereiro do corrente aN°

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FREDO
EBLlNG JÚNIOR, ponto n. 6.761, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 36, da
função comissionada de [_~hefe de Gabinete, FC-09,
elo Gabinete do Presidente, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, a partir de 5 de fevereiro do
corrente aN°

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GUS
TAVO MAGALHÃES LORDELLO, ponto n. 6.765,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis
ta Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Classe
B, Padrão 38, da função comissionada de Assessor
Técnico, FC-07, do Gabinete do Terceiro-Secretário,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 1° de fevereiro do corrente aN°

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HIL
TON SILVA BALlEIRO, ponto n. 5.354, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Assistente Administrativo, Classe Espe
cial, Padrão 30, da função comissionada de Assessor
Técnico, FC-07, do Gabinete do Segundo-Secretário,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 7 de fevereiro do corrente aN° t

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, INÊS
MARIA SILVA, ponto n. 4.774, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Adjunto Parlamentar, Classe Especial, Padrão 30,
da função comissionada de Assistente de Gabinete,
FC-05, do Gabinete do Segundo Vice-Presidente, do
Quadro de Pessoal da Câmad dos Deputados, a partir
de 6 de fevereiro do corrente aN°

DISPENSAR, de acordo co'l'n o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ
EUSTÁQUIO DE ANDRADE, ponto n. 4.744, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati
vo - atribuição Adjunto Parlamentar, Classe Especial,
Padrão 30, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-05, do Gabinete do Presidente, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de
14 de fevereiro do corrente aN°

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ
CÉSAR LIMA COSTA, ponto n. 1930, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Pa
drão 45, da função comissionada de AssessorTécnico,
FC-07, do Gabinete do Primeiro-Secretário, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 6
de fevereiro do corrente aN°

DI~;PENSAR, de acordo com o artigo 35, inci
so I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA AUGUSTA SILVEIRA LEONARDO, ponto n.
4.972, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legisléltivo - atribuição Adjunto Parlamentar,
Classe Especial, Padrão 30, da função comissiona~

da de Chefe de Secretaria, FC-ü6, do Gabinete do
Segundo Vice-Presidente, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, a partir de 6 de fevereiro do
corrente aN°

DISPENSAR, de a~ordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MA
RIA DÓRIS DE ALMEIDA RAPÔSO, ponto n. 1.854,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Técnico em Documentação e
Informação Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,
da função comissionada de Assistente de Gabinete,

' ..... ~"_ __"_.....,r._~'''~,,1M ---,------
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FC-05, do Gabinet~ do Segundo-Secretário, do Qua- DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
dro de Pessoal da tâmara dos Deputados, a partir de da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SÉRGIO
7 de fevereiro do cbrrente aN° RICARDO ALVES KNUST, ponto n. 6.611, ocupante

D1SPENSAR~ de acordo com o artigo 35, inci- de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla-
50 I, da Lei n° 8.1hf.' de 11 de dezembro de 1990, tivo - atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial,
MARIA JOSÉ 001 NASCIMENTO SOUSA, ponto n. Padrão 42, da função comissionada de Assistente de
3.141, ocupante d I ~argo da Categoria Funcional de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Segundo-Secretário,
Técnico Legislativ! ~ atribuição Agente de Serviços do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
Legislativos, Clas~ i Especial, Padrão 30, da função partir de 14 de fevereiro do corrente aN°
comissionada de I~sistente de Gabinete, FC-05, do DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
Gabinete do Tercei~p~Secretário, do Quadro de Pessoal I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SIL-
da Câmara dos Dep~tados, a partir de 1° de fevereiro VIA MORAES FERREIRA, ponto n. 5.243, ocupante
do corrente aN° I~' de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legisla-

DISPENSAR de acordo com o artigo 35, inciso I, tivo - atribuição Operador de Máquinas, Classe Es-
da Lei n° 8.112, dei hde dezembro de 1990, REGINA pecial, Padrão 30, da função comissionada de Chefe
CÉLIA VIEIRA DE SOUZA, ponto n. 3.965, ocupante da Seção Avaliação e Desenvolvimento Funcional,
de cargo da Categ6ria Funcional de Técnico Legis- FC-05, da Coordenação de Recursos Humanos, do
lativo - atribuiçãOil~gente de Serviços Legislativos, Departamento de Pessoal, do Quadro de Pessoal da
Classe Especial, R â

l

' rão 30, da função comissionada Câmara dos Deputados, a partir de 1° de fevereiro do
de Assistente de I abinete, FC-05, do Gabinete do corrente aW

I '

Primeiro Vice-Pre 'i~ente, do Quadro de Pessoal da DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
Câmara dos DePffdos, a partir de 13 de fevereiro da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VALDE-
do corrente aN° 11. MIR FERREIRA DA SILVA, ponto n. 2.779, ocupante

DISPENSARI tle acordo com o artigo 35, inciso de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legis-
I, da Lei nO 8.112, 6'e 11 de dezembro de 1990, RO- lativo - atribuição Agente de Transporte Legislativo,
BERTO REIS STEFANELLI, ponto n. 6.327, ocupante Classe Especial, Padrão 30, da função comissionada
de cargo da C.ate~~ria Funcional de Analista Legis- de Chefe de Seção, FC-05, do Departamento Técnico,
lativo - atribuição I écnico em Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
Classe Especial, ~ ~rão 45, da função comissionada partir de 7 de fevereiro do corrente aN°
de Chefe da Seçã 1de Vídeos Especiais, FC-05, da DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
Coordenação TV 'amara dos Deputados, da Secre- I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VALÉ-
taria de Comunicai ão Social, do Quadro de Pessoal RIA APARECIDA OLlNTO PESSOA, ponto n. 5.420,
da Câm.ara dO.S D~!.utados, a partir de 10 de fevereiro ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni-
do corrente aW JI co Legislativo - atribuição Assistente Administrativo,

DISPENSAR tle acordo com o artigo 35, inciso Classe Especial, Padrão 30, da função comissionada
I, da Lei n° 8.112, 11 de dezembro de 1990, ROSA- de Assistente de Comissão, FC-05, da Comissão de
NA MARIA MESa TA RODRIGUES, ponto n. 5.761, Finanças e Tributação, da Coordenação de Comis-
ocupante de carg I <:ia Categoria Funcional de Técni- sões Permanentes, do Departamento de Comissões,
co Legislativo - atl ibuição Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
Classe Especial, 98rão 30, da função comissionada partir de 10 de fevereiro do corrente aW
de Chefe de Gabin te, FC-08, do Gabinete do Segun- O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
do-Secretário, do ~adro de Pessoal da Câmara dos TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
Deputados, a parti ae 6 de fevereiro do corrente aN° tigo 1°, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa n. 205, de

DISPENSAR Ide acordo com o artigo 35, inci- 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
so I, da Lei n° 8.11 ~, de 11 de dezembro de 1990, 11 de dezembro de 1990, resolve:
ROSELENE MA~I . GONÇALVES BELLO, ponto n. DESIGNAR, na forma do artigo ·13 da Resolução
4.762, ocupante d :cargo da Categoria Funcional de n. 21, de 4 de novembro de 1992, ADA L1Z CAVALHE-
Técnico Legislativ' - atribuição Adjunto Parlamentar, RO, ponto n. 6.835, ocupante de cargo da Categoria
Classe Especial, R~rão 30, da função comissionada Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico
de Assistente de abinete, FC-05, do Gabinete do em Comunicação Social, Classe B, Padrão 36, para
Segundo-secretá~d, doQuadro de Pessoal da Câ- exercer, a partir de 7 de fevereiro de 2007, a função
mara dos Deputa ds, a partir de 12 de fevereiro do comissionada de Assistente de Gabinete, FC-OS, do
corrente aN° II I Gabinete do Segundo-Secretário, do Quadro de Pes-
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soai da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 1°
do Ato da Mesa nO 16, de 3 de maio de 1995.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu
ção n. 21, de 4 de novembro de 1992, CAHLOS AL
BERTO DE ARAÚJO, ponto n. 2.204, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Agente de Transporte Legislativo, Classe
Especial, Padrão 30, para exercer, a partir de 1° de fe
vereiro de 2007, a função comissionada de Assistente
de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Terceiro-Secretá
rio, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 16, de 3 de
maio de 1995.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Reso
lução n. 21, de 4 de novembro de 1992, CLAITON
VAZ BARBOSA, ponto n. 5.566, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 30, para exercer, a partir de 6 de fevereiro de
2007, a função comissionada de Assessor Técnico
de Plenário, FC-07, do Gabinete do Líder do Partido
da Frente Liberal, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, criada pela Resolução n° 46, de 7 de
dezembro de 2006.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n. 21, de 4 de novembro de 1992, DJAIR DA SILVA
BRAGA, ponto n. 4.612, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Adjunto Parlamentar, Classe Especial, Padrão 30, para
exercer, a partir de 12 de fevereiro.de 2007, a função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do
Gabinete do Líder do Partido Socialista Brasileiro, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada
pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 82, de 11 de março
de 1998.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n. 21, de 4 de novembro de 1992, EVA VILMA DOS
SANTOS, ponto n. 4.766, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Adjunto Parlamentar, Classe Especial, Padrão 30, para
exercer, a partir de 6 de fevereiro de 2007, a função
comissionada de Chefe de Secretaria, FC-06, do Gabi
nete do Primeiro-Secretário, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformada pelo Ato da Mesa
nO 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o artigo
55 da Resolução nO 21 , de 4 de novembro 1992.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n. 21. de 4 de novembro de 1992, FRANCISCA CE
LIA GONÇALVES SOUSA ANDRADE, ponto n. 4.682,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Classe
Especial, Padrão 30, para exercer, a partir de 6 de fe
vereiro de 2007, a função comissionada de Chefe de

Gabinete, FC-08, do Gabinete do Segundo-Secretá
rio, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformada pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 37, de
30 de maio de 2000.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n. 21, de 4 de novembro de 1992, FRANCISCO DE
ASSIS PEIXOTO COUTINHO, ponto n. 4.386, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 30, para exercer, a partir de 7 de fevereiro de
2007, a função comissionada de Assessor Técnico,
FC-07, do Gabinete do Segundo-Secretário, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo
Ato da Mesa n° 9, de 1° de abril de 2003.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n. 21 , de 4 de novembro de 1992, FREDO EBLlNG JÚ
NIOR, ponto n. 6.761, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica
Legislativa, Classe B, Padrão 36, para exercer, a partir
de 5 de fevereiro de 2007, a função comissionada de
Chefe de Gabinete, FC-08, do Gabinete do Líder do
Partido Comunista do Brasil, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato
da Mesa n° 8, de 29 de março de 1995.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu
ção n. 21, de 4 de novembro de 1992, GLÁUCIA MA
RIA MARQUES LOPES, ponto n. 5.946, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnico em Documentação e Informação
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, para exercer,
a partir de 9 de fevereiro de 2007, a função comis
sionada de Chefe de Secretaria, FC-06, do Gabinete
do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados. transformada
pelo Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, com
binado com o artigo 55 da Resolução n° 21, de 4 de
novembro 1992.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n. 21, de 4 de novembro de 1992, JESSEMINE CAR
VALHO DUARTE, ponto n. 6.769, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 38, para
exercer, a partir de 10 de fevereiro de 2007, a função
comissionada de Assessor Técnico, FC-07, do Gabi
nete do Terceiro-Secretário, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nO
9, de 1° de abril de 2003.

ESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
n. 21, de 4de novembro de 1992, JOSÉ CALAZANS
MONTEIRO DE MOURA, ponto n. 4.629, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Adjunto Parlamentar, Classe Especial,
Padrão 30, para exercer, a partir de 6 de fevereiro de

-----'---~ .._4Ilij__.....~_._4_*__'_.....,-_.__...,__...AO -----'
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2007, a função .CO~f:.issionada de C~efede ~ecretaria, DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
FC-06, do Gablnet do Segundo Vice-Presidente, do n. 21, de 4 de novembro de 1992, MARIA JOSÉ DO
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans- NASCIMENTO SOUSA, ponto n. 3.141, ocupante de
formada pelo Ato GJa Mesa nO 15, de 26 de maio de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
1987, combinado cprn o artigo 55 da Resolução nO 21 , - atribuição Agente de Serviços Legislativos, Classe
de 4 de novembro Ir ~92. Especial, Padrão 30, para exercer, a partir de 1° de fe-

DESIGNAR, ~~ forma do artigo 1~ da Res?lução vereiro de 2007, a função comissionada de Chefe de
n. 21, de 4 de novembro de 1992, JOSE EUSTAQUIO Gabinete, FC-08, do Gabinete do Terceiro-Secretário,
DE ANDRADE, polr.to n. 4.744, ocupante de cargo da do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
Categoria Funcion~1 ide Técnico Legislativo - atribuição transformada pelo artigo 1° da Resolução n° 43, de
Adjunto Parlament~r! Classe Especial, Padrão 30, para 30 de junho de 1973, combinada com o artigo 55 da
exercer, a partir dJ 14 de fevereiro de 2007, a função Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992.
comissionada de ~sistente de Gabinete, FC-05, do DESIGNAR, na forma do artigo -13 da Resolução
Gabinete do Segu I elo-Secretário, do Quadro de Pes- n. 21 , de 4 de novembro de 1992, NILZA MARIA FER-
soai da Câmara d, ~ Deputados, criada pelo Ato da REIRA ALVES, ponto n. 5.795, ocupante de cargo da
Mesa nO 9, de 1° di labril de 2003. Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

DESIGNAR'tl ~ forma do artigo 13 da Resolução Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 42, para
n. 21 , de 4 de nove bro de 1992, JOSÉ MERIDERVAL exercer, a partir de 1° de fevereiro de 2007, a função
RIBEIRO XAVIER Ronto n. 5.022, ocupante de cargo comissionada de Assistente de Comissão, FC-05, da
da Categoria Fundi6nal de Técnico Legislativo _ atri- Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação
buição Adjunto Pa Ilamentar, Classe Especial, Padrão de Comissões Permanentes, do Departamento de
30, para exercer, partir de 6 de fevereiro de 2007, a Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
função comission da de Chefe de Gabinete, FC-08, Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa n°

I l. 37, de 30 de maio de 2000.
do Gabinete do Se.I ~ndo Vice-Presidente, do Quadro
de Pessoal da Cá ,ara dos Deputados, transformada DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
pelo artigo 1° da . ~:solução n° 43, de 30 de junho de n. 21, de 4 de novembro de 1992, SILVANA HENRI-
1973, combinada d Im o artigo 55 da Resolução n0 21 , QUES DE AQUINO, ponto n. 5.411, ocupante de cargo
de 4 de novembro :e 1992. da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri-

DESIGNAR, da forma do artigo 13 da Resolu- buição Assistente Administrativo, Classe Especial,
I • Padrão 30, para exercer, a partir de 6 de fevereiro de

ção n. 21, de 4 de ~ovembro de 1992, LUIZ CESAR 2007, a função comissionada de Assistente de Gabi-
LIMA COSTA, po to n. 1.930, ocupante de cargo da
Categoria Funcion~,1 ~,.e Analista Legislativo _ atribuição nete, FC-05, do Gabinete do Segundo Vice-Presiden-

1
te, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

Técnica Legislativ.a, Classe Especial, Padrão 45, para criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 16, de 3 de
exercer, a partir d I 6de fevereiro de 2007, a função maio de 1995.
comissionada de· I hefe de Gabinete, FC-08, do Ga- DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
binete do primeiro.)~$ecretário,do Quadro de Pessoal n. 21, de 4 de novembro de 1992, SILVIA MORAES
da Câmara dos D]putados, transformada pelo artigo FERREIRA, ponto n. 5.243, ocupante de cargo da Ca-
1° da Resolução n~.. i 4.3, de 30 de junho de 1973, com- tegoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
binada com o arti d55 da Resolução n° 21, de 4 de Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 30,
novembro de 199 JI para exercer, a partir de 1° de fevereiro de 2007, a fu n-

DESIGNAR, ~f forma do artigo 1~ da Resolução ção comissionada de Técnico de Controle e Execução
n. 21 , de 4 de novembro de 1992, MAIRA DE BRITO do Pagamento do Pessoal, FC-05, da Coordenação de
CARLOS, ponto n~ 13.863, ocupante de cargo da Ca- Pagamento de Pessoal, do Departamento de Pesso-
tegoria Funcional:~e Analista Legislativo - atribuição ai, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
Técnico em comU~icaçãO Social, Classe B, Padrão transformada pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 113, de
36, para exercer, ••. p.artir de 1° de fevereiro de 2007, 3 de dezembro de 1998.
a função comissio I ada de Chefe da Seção de Vídeos DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
Especiais, FC-05\ da Coordenação TV Câmara dos n. 21, de 4 de novembro de 1992, VALDEMIR FERREI-
Deputados, da S Gretaria de Comunicação Social, RA DA SILVA, ponto n. 2.779, ocupante de cargo da
do Quadro de Pe soai da Câmara dos Deputados, Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
criada pelo artigo ~ do Ato da Mesa n° 86, de 2 de Agente de Transporte Legislativo, Classe Especial,
abril de 1998. ' . Padrão 30, para exercer, a partir de 7 de fevereiro de
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2007, a função comissionada de Chefe da Seção de
Controle e Abastecimento, FC-OS, da Coordenação de
Tra'lsportes, da Diretoria Administrativa, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pela Reso
lução nO 46, de 7 de dezembro de 2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso 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, ALEXANDRE BORGES
MACHADO, ponto n. 6.678, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Analista de Informática Legislativa, Classe B, Padrão
40, 2° substituto do Chefe da Seção de Especificação
e Apoio Técnico, FC-OS, da Coordenação de Apoio ao
Usuário, do Centro de Informática, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 7 de novembro de 2006

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n°
8-112, de 11 de dezembro de 1990, AMILCAR AMA
RAL COUTO, ponto n. 6.491, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
çào Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 42,
1° substituto da Secretária de Comissão, FC-07, da
Comissão de Legislação Participativa, da Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 30 de janeiro de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nO 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, ELIANATEIXEIRA GAlA,
ponto n. 5.918, ocupante de cargo da Categoria Fun
cionai de Técnico Legislativo - atri!)uição Assistente
Administrativo, Classe Especial, P.s.díáo 30, 2a subs
tituta da Chefe do Serviço de Administração, FC-06,
da Comissão de Legislação Participativa, da Coorde
nação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 30 de :aneiro de 2007.

DESIGNAR, na forma de artigo 38 da Lei nO 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, FÁBIO KUROKAWA,
ponto n. 6.386, ocupante de cargo da Categoria Fun
cionai de Analista Legislativo - atribuição Analista de
Informática Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,1°
substituto do Chefe da Seção de Especificação e Apoio
Técnico, FC-OS, da Coordenação de Apoio ao Usuá
rio, do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 30 de janeiro de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nO R 112,
de 11 de dezembro de 1990, FRANCISCA DE FÁTIMA

MOURA CAMPOS, ponto n. 4.421, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão
45, 2a substituta da Secretária de Comissão, FC-07,
da Comissão de Legislação Participativa, da Coorde
nação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 30 de janeiro de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, HERICA PIMEN
TEL BRITO DE SOUZA, ponto n. 5.229, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial,
Padrão 30, 1a substituta da Chefe do Serviço de Admi
nistração, FC-06, da Comissão de Legislação Participa
tiva, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 30 de janeiro de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nO 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, MARIA EFIGÊNIA DE OLI
VEIRA, ponto n. 3.371, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente
de Serviços Legislativos, Classe Especial, Padrão 30,
1a substituta do Chefe do Serviço de Administração,
FC-06, do Centro de Informática, do Quadro de Pesso
al da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 7 de fevereiro de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, ROBSON LUIZ FIALHO
COUTINHO, ponto n. 4.340, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 43, 2°
substituto do Chefe do Serviço de Administração, FC
06, do Centro de Informática, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 7 de fevereiro de 2007.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 20S, de
28 de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 13 de fevereiro
de 2007, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados do dia 14 subseqüente, que nomeou ANTÔNIO
DE JESUS ANDRADE para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 8 de fevereiro de
2007, publicado no Diário da Câmara dos Deputados
do dia 9 sl:lbseqüente, que nomeou LUCIA MARIA
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FELlX DE SOUS I CASTRO para exercer, no Gabi
nete do Segundo- Iecretário, o cargo em comissão de
Assistente Técnico' e Gabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro de pessoaj da Câmara dos Deputados.

TORNAR SEMiEFEITO o Ato de a de fevereiro de
2007, publicado n9 Diário da Câmara dos Deputados
do dia 9 SUbSeqÜer:te, que nomeou LUCIANA ROSA
DE OLIVEIRA PIN~EIRO para exercer, no Gabinete
do Terceiro Suplen: ~ dos Secretários, o cargo em co
missão de secre.t~'i,O Particular, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câ I ~ra dos Deputados.

TORNAR SEI EFEITO o Ato de 8 de fevereiro
de 2007, publicad Ino Diário da Câmara dos Depu
tados do dia 9 sut'~eqüente, que nomeou MARDEN

- I I
DA MOTA LEITAO para exercer, no Gabinete do Se-
gundo-Secretário, I targo em comissão de Assistente
Técnico de Gabin~.bAdjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Cá ~ra dos Deputados.

TORNAR S8 I EFEITO o Ato de 8 de fevereiro
de 2007, publicad ino Diário da Câmara dos Depu
tados do dia 9 su~seqüente, que nomeou RENATA

II J....
FERNANDES DE ~HAUJO para exercer, no Gabinete
do Segundo-SecrJtãrio, o cargo em comissão de As
sistente Técnico d& jGabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro de Pessodl ~aCâmara dos Deputados.

TORNAR SE EFEITO o Ato de 8 de fevereiro
de 2007, publicad' ino Diário da Câmara dos ~epu
tados do dia 9 su eqüente, que nomeou ROGERIO
DE PAULA MARTl

t
'$SILVA para exercer, no Gabinete

do Segundo-Secr I ário, o cargo em comissão de As
sistente Técnico d IGabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro de Pesso~1 ~a Câmara dos Deputados.

TORNAR SEI EFEITO o Ato de 13 de fevereiro
de 2007, publicado Diário daCâmara dos Deputados
do dia 14 subseqü~te,que nomeou ROSANA MARA
GARCIA REMUSS para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido daFrenl eLiberal, o cargo em comissão de
Assistente Técnico :e Gabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmar<:t.dos Deputados.

O PRESIDE! TE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso d ~ atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, item I, alíd k "a", do Ato da Mesa n° 205, de
28 de junho de 19 0, resolve:

EXONERAR de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei noa.112, de 1de dezembro de 1990, AMANDA
MIRANDA DE AR 'ÚJO, ponto n° 118.626, do cargo
em comissão desisistente Técnico de Gabinete Ad
junto C, CNE-13, b Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, q eexerce no Gabinete do Líder do
Partido Trabalhist Brasileiro.

EXONERAR ~e acordo com o artigo 35, inci
so I, da Lei n° 8.11112, de 11 de dezembro de 1990,
AMANDA MUS"[ liA VIEIRA, ponto n° 118.577, do

! ,

cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci
so I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA CRUZ, ponto
n° 118.913, do cargo em comissão de Assistente Téc
nico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Primeiro Suplente dos Secretários.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AN
DRÉA KÁTIA SARMENTO COSTA, ponto n° 117.256,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto B, CNE-ll, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANTÔ
NIO BATISTA DANTAS, ponto n° 118.789, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Terceiro
Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CÉSAR
LUIS SANTOS DE OLIVEIRA, ponto n° 118.430, do
cargo em comissão de Secretário Particular, CNE-09,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Líder do Partido dos Tra
balhadores.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DANIE
LA MAZZINI, ponto nO 115.379, do cargo em comissão
de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Partido da República.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DAVID
DE SÁ FONTES, ponto n° 117.761, do cargo em co
missão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EDIMIL
SON ALVES, ponto nO 118.519. do cargo em comissão
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELENA
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RAMOS COUTINHO, ponto nO 116.921, do cargo em
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun
to D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido
Progressista, a partir de 03 de outubro de 2006.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112. de 11 de dezembro de 1990, ELlE
NE AUDREY ARANTES CORRÊA, ponto nO 117.619,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELZI
TEIXEIRA MELO, ponto nO 111.049, do cargo em co
missão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Líder do .Partido do
Movimento Democrático Brasileiro.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo
35, inciso 11, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ESTEFÂNIO DOS SANTOS CASTRO, ponto nO
113.693, do cargo em comissão de Assessor Técnico
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exercia na Comissão de Defesa
do Consumidor, da Coordenação de Comissões Per
manentes, do Departamento de Comissões, a partir
de 12 de fevereiro de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EU
NICE CARDOSO SILVA, ponto n° 116.509, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto B, CN E-11, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro
Suplente dos Secretários.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FABIO
GOMES GAMA, ponto n° 118.840, do cargo em co
missão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão,
a partir de 08 de fevereiro de 2007

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FÁ
BIO RAMOS ROSA, ponto n° 117.403, do cargo em
comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FER
NANDA QUEIROZ DE ASSUNÇÃO, ponto n° 117.355,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo
35, inciso 11, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de
1990, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA SOARES,
ponto n° 110.931, do cargo em comissão de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na
Assessoria de Relações Internacionais, a partir de 12
de fevereiro de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FRAN
CISCO LOPES DA SILVA NETO, ponto n° 112.918,
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Primeiro Suplente dos
Secretários.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GI
SELLE ATAIDE BRAGA, ponto nO 118.277, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto D, CN E-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Terceiro
Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GUSTAVO
GRANATA GERMANO, ponto n° 118.714, do cargo em
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal, da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Departamento de Comissões.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 10NA
RA VIANA DOS SANTOS ELIAS, ponto n° 118.686,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto 8, CNE-11, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Segundo Suplente dos Secretários.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSE
ELIAS SANTOS JUNIOR, ponto nO 117.549, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo
Suplente dos Secretários.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JUSCI
LEIDE DA SILVA SANTOS, ponto nO 117.232, do cargo
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Segundo Suplente dos Secretários.

-----·'\Ii6i-..----·~__....~q_IIMl ....."'r.;r:,"""'""""'lQiSWTIWli\iJl'iill~ ..~':'
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EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, e 11 de dezembro de 1990, KLlN
GERLV DE OLlVEilRA FARIAS, ponto nO 118.392, do
cargo em comissãol de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15~ do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, qfle,! exerce no Gabinete do Líder do
Partido do MovimJ to Democrático Brasileiro.

EXONERAR,i de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nO 8.112, dé 11 de dezembro de 1990, LANO

jJ..'ALVES COSTA, Prhto nO 115.803, do cargo em co-
missão de Assessa,t Técnico, CNE-07, do Quadro de
Pessoal da Câma la dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Prim~ ~o Suplente dos Secretários.

EXONERAR,lde acordo com o artigo 35, inciso I,
, I

da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LEANDRO
- I I

RODE GUIMARA S, ponto nO 115.042, do cargo em
comissão de AssJ kor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câ i ára dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Quart :Suplente dos Secretários.

EXONERAR~de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, I, ~ 11 de dezembro de 1990, LEO
NARDO MONSO CORONEL, ponto n° 118.694, do
cargo em comissãlolde Assistente Técnico de Comissão,
CNE-09, do Quadr Ide Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce I Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacio Iai, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do épartamento de Comissões.

EXONERAR] de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de I ~ de dezembro de 1990, LORENA
MOREIRA DA SI A, ponto n° 118.763, do cargo em
comissão de Asse~~orTécnicoAdjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoál!da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabi ne,ti do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasi eiro.

EXONERAR, ~ pedido, de acordo com o artigo 35,
in~iso 11, da Lei nO} 12, de 11 de dezembro de 1990,
LUCIA ANA DE M1LO E SILVA, ponto n° 115.560, do
cargo em comiss,ã Ide Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pesso I da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabine~é do Presidente, a partir de 12 de
fevereiro de 2007. I

EXONERAR ~e acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, r 11 de dezembro de 1990, LUIZ
CARLOS COSTA UNIOR, ponto n° 117.229, do car
go em comissão. ,J Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto C, CNE-f ,ido Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, ei eexerce no Gabinete do Terceiro
Secretário.

EXONERAR ~e acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112; e11 de dezembro de 1990, LUIZ
FERNANDO CAR 'EIRO LIRA, ponto nO 118.720, do
cargo em comis$ dde Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto B, q E-11, do Quadro de Pessoal da

, I
, I

i I

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUI
ZA MARIA VIEIRA BASTOS DE ALMEIDA, ponto n°
117.969, do cargo em comissão de Secretário Parti
cular, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAR
CELO ARAÚJO CASTOR, ponto n° '118.759, do car
go em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Progressista.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARI
TOSTES SEGALL RAMOS, ponto n° 111.923, do
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto B,
CNE-1 O, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA
DAS DORES DIAS DE ARAUJO, ponto nO 115.812,
do cargo em comissão de Secretário Particular, CNE
07, do Quad ro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Primeiro Suplente dos
Secretários.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci
so I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARINA TORRÃO DA SILVA, ponto n° 112.889, do
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Cálmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido da
República.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARISTE
LA GHENO, ponto n° 110.838, do cargo em comissão
de Assistente Técnico de Gabinete, CNIE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Partido da Frente Liberal.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARTA
REJANE RIBEIRO DOS SANTOS, ponto n° 116.156,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MONI
CA MERGULHÃO TANNENBAUM, ponto n° 115.620,
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do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Par
tido Trabalhista Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PATRI
CIA PAULA DA SilVA RABElO, ponto na 118.886,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULA
TERZELlA NOGUEIRA, ponto na 115.994, do cargo
em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE
12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia no Gabinete do Líder do Partido da Frente
Liberal, a partir de14 de fevereiro de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PEDRO
HENRIQUE GEISEL, ponto na 118.023, do cargo em
comissão de Assistente Técn;co de Gabinete Adjun
to D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados. que exerce no Gabinete do Líder do Par
tido Progressista.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35. inciso
I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RA
FAEL CARDOSO DE ASSIS FERREIRA, ponto na
117.695, do cargo em comissão de Assistente Téc
nico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RA
FAEL DA SILVA AMORIM, ponto na 117.351, do car
go em comissão de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Primeiro Suplente
dos Secretários.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo
35, inciso 11. da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de
1990, RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO BOUDENS, pon
to na 116.505, do cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Líder do Partido Socialista BraSileiro, a partir de 14
de fevereiro de 2007.

EXONERAR, de acorco com o artigo 35, inciso I,
da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RAQUEL
ROCHA MATIHt,RA, ponto n" 115.935, do cargo em
comissão de Assistente -íécnico de Gabinete Adjun
to C, CNE-13. do I)l2.CrO de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Par
tido Progressista.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, REGINA
RODRIGUES FLORES ALVES, ponto na 112.704, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-11, do Quadro dé Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido da Repúbiica.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 35,
inc;so ::, C!~l !..-''>i na 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RITA DE CÁSSIA SARDI FONTES, ponto na 116.780,
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Governo no Congresso
Nacional, a partir de 13 de fevereiro de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RÔMU
LO RODRIGUES FLORES ALVES, ponto na 114.571,
do cargo em comissào de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Segundo Vice-Presidente.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RO
NALDO BIZINOTTO RIBEIRO, ponto na 118.397, do
cargo em comissào de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, da Coordenação de Comissões Per
manentes, do Departamento de Comissões, a partir
de 15 de fevereiro de 2007.

EXONERAR, de aGOrdo com o artigo 35, inciso
I, da Lei na 8.112. de 11 de dezembro de 1990, RUTE
MOURA ABRANTES, ponto na 1·15.055, do cargo em
comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro Cf Pessoal da Câmara dos Deputados, qL:2

exerce no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SIDNEY
MENDES LINS JÚNIOR, ponto nU 117.054, do cargo
em comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CN E-1 O,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder da Minoria.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso t

I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Síl
VIA JlNTÓNIA ALVES DA SILVA, ponto na 116.390,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

---_._-------_....._-'-_.....--..,------~._.-------...............--_.---------- -------
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EXONERAR,! e acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n° 8.112, de : 1 de dezembro de 1990, VICENTE
DE PAULO PEREI~A ESMERALDO, ponto n° 110.877,
do cargo em comisJão de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadrt·de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerciJ ~.o Gabinete do Líder do Partido
Progressista, a pa: ir de 02 de fevereiro de 2007.

O PRESIDE TE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso dJ~;atribuiçõesque lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alí~Ja "a", do Ato da Mesa n° 205, de
28 de junho de 19~q, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro dê ~ 990, RESOLVE:

NOMEAR, n'l forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990) ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN
para exercer, no :abinete do Terceiro-Secretário, o
cargo em comissã: : de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-09, do uadro de Pessoal da Câmara dos, ,

Deputados. ,
NOMEAR, n~ forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei

n° 8.112, de 1990, AMANDA MIRANDA DE ARAUJO
para exercer, no dtcbinete do Líder do Partido Traba
lhista Brasileiro, o I cargo em comissão de Assessor
Técnico Adjunto c: iCNE-12, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Dep'utados.

NOMEAR, n~ iforma do artigo go, inciso 11, da
Lei n° 8.112, de 19:9P, ARTUR DA CUNHA NOGUEI
RA para exercer, nti

Gabinete do Líder do Partido da
República, o cargd ~m comissão de Secretário Parti
cular, CNE-09, do ' uadro de Pessoal da Câmara dos

I ;

Deputados. I

NOMEAR, n' :forma do artigo 9°, inciso 11, da
Lei nO 8.112, de 11 ~O, CARLOS EDUARDO MER
L1N para exercer,rlo Gabinete do Líder do Partido
da Frente Liberal, ~, !cargo em comissão de Assessor

Técnico, CNE-07'J:~ Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados. :,

NOMEAR, n : ~ormadoartigo9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, 4RLOS EDUARDO NASCIMENTO
COSTA para exer~ 'r, no Gabinete do Quarto-Secre
tário, o cargo em ~ missão de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto ,'CNE-11, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos D~ 'utados.

NOMEAR, na fprma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, ' HRISTOPHE CÉSAR DE SIQUEI
RA LEITE para exe 6er, no Gabinete do Quarto-Secre
tário, o cargo em omissão de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto i i ,: CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos D~ utados.

NOMEAR, n~ fprma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990,· tEIMA JAIME DE MORAES FREI
TAS para exercer, p Gabinete do Terceiro Suplente
dos Secretários, o ~ugo em comissão de Secretário

Particular, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, DANIEL RIBEIRO LEMOS para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Cris
tão, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, DANIELA MAZZINI para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido da República, o car
go em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CN E-11 , do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, DORALlCE MARIA NASCIMEN
TO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário,
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, EDUARDO FLECK CESCANI para
exercer, na Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional, da Coordenação de Comissões Perma
nentes, do Departamento de Comissões, o cargo em
comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, ELENA RAMOS COUTINHO para
exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, ELlSANE DE DEUS OLIVEIRA
COSTA para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente
dos Secretários, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, ELlZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL para
exercer, no Gabinete do Quarto-Secretário, o cargo em
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, ÉLLlDA REGINA DA SILVA MOU
RA para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário,
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, EURípEDES CARDOSO DOS SAN
TOS para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente
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dos Secretários, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da
Lei nO 8.112, de 1990, FLÁVIO DE ASSIS NICCHIO
para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente dos
Secretários, o cargo em comissão de Secretário Par
ticular, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, GEORGE FERREIRA DE MELO
JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, GERALDO CESAR DE FARIA para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, o cargo em comissão de As·
sistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inc:so 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, GERALDO PEREIRA FILHO para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, o cargo em comissão de As
sistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, GILDETE LUIZ FERREIRA VIANA
para exercer, no Gabinete do Líder do Governo no Con
gresso Nacional, o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, GISELA ELIAS para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, o
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, HEBERT RIBEIRO FARIAS para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, o cargo em comissão de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, HEBRAM MOREIRA DA SILVA para
exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente dos Secre
tários, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, HENRIQUE MENDES DA SILVA
NASSAR para exercer, no Gabinete do Líder do Partido

da Frente Liberal, o cargo em comissão de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, HUGO JOSÉ COSTA ALMEIDA
para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da
Lei n° 8.112, de 1990, ISABELA CRISTINA TABOSA
MALUF CARELlI MENDES para exercer, no Gabinete
do Segundo-Secretário, o cargo em comissão de As
sistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, IVONETE PEREIRA MOTTA para
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da
Lei n° 8.112, de 1990, JANAíNA LIMA PENALVA DA
SILVA para exercer, no Gabinete do Líder da Minoria,
o cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, JANETE AYRES MENEZES para
exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11. da Lei
nO 8.112, de 1990, JOÃO BATISTA MARQUES LEAL
para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos
Secretários, o cargo em comissão de Assessor Téc
nico, CNE-07, do Ouadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, JOÃO BATISTA VIEIRA BARROS
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente
Liberal, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, JOÃO MARIA BEATO DE ANDRA
DE para exercer, no Gabinete do Líder do Partido So
cialista Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, JOEL MARIANO BORGES para

- '_~....................-.:...~-..-''''---.,."'----------- ......--
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exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimen-
to Democrático Br sileiro, o cargo em comissão de
Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de
Pessoal da CâmarA dos Deputados.

NOMEAR, n~ Iforma do artigo 9°, inciso 11, da
Lei n° 8.112, de 1990, JOMAR RIBEIRO SALES para
exercer, no Gabin '~~ do Terceiro-Secretário, o cargo
em comissão de A' ~istente Técnico de Gabinete Ad
junto D, CNE-15,d Quadro de Pessoal da Câmara

Idos Deputados. ,I .
, ,

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, ~ OYCE RABELLO DE JESUS para
exercer, no Gabine e do Líder do Partido Progressista,
o cargo em comis lo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto C, i ~E-13, do Quadro de Pessoal da

I '
Câmara dos Deput (jos.

NOMEAR, néi~.f~xma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, I ~ARINE DE ALMEIDA REIS para
exercer, no Gabin. te do Quarto-Secretário, o cargo
em comissão de AUistente Técnico de Gabinete Ad-

" I

junto C, CNE-13, dó Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados. 11:

NOMEAR, nã lforma do artigo 9°, inciso 11, da
Lei n° 8.112, de 194<0, LARA REGINA AMARAL para
exercer, no GabinJt~ do Terceiro-Secretário, o cargo
em comissão de A' sistente Técnico de Gabinete Ad
junto B, CNE-11, 'd Quadro de Pessoal da Câmara,

dos Deputados. :
NOMEAR, na fprma do artigo 9°, inciso 11, da Lei

n° 8.112, de 1990J LEANDRO RODE GUIMARÃES
para exercer, no G ~inete do Primeiro Suplente dos
Secretários, o cardQ em comissão de Assessor Téc
nico, CNE-07, do dlt.ladro de Pessoal da Câmara dos
Deputados. : :

NOMEAR, na f~rma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990 ~ORENA MOREIRA DA SILVA
para exercer, no G ti>inete do Líder do Partido do Mo
vimento Democrád ~ Brasileiro, o cargo em comissão
de Assessor Técn~'d~' CNE-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos De' utados.

NOMEAR, na' f6rmado artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990,1 LUANA FRANCO DE ALMEIDA
para exercer, no dbinete do Terceiro-Secretário, o
cargo em comissão]1 de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15 do Quadro de Pessoal da Câmara

,

dos Deputados. I'
NOMEAR, na fprmado artigo 9°, inciso 11, da Lei

nO 8.112, de 1990, lUCIA CARMINATI ZOMER para
exercer, no Gabin t~ do Líder do Partido da Repú
blica, o cargo em c~ missão de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto " CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos De' Ltados.

,

I

I I

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, LUCILlA APARECIDA DUARTE
COUTO para exercer, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, o cargo em comissão de Assessor Técnico
Adjunto C, CN E-12, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, MADYANE FELlX LACERDA para
exercer, no Gabinete do Segundo Supllente dos Secre
tários, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo go, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, MARCELO ARAÚJO CASTOR para
exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, MARI TOSTES SEGALL RAMOS
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Traba
lhista Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo go, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, MARIA APARECIDA BAPTISTA
PEIXOTO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Se
cretário, o cargo em comissão de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO
DE MACEDO para exercer, no Gabinete do Primeiro
Suplente dos Secretários, o cargo em comissão de As
sistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo go, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, MARILEINE DOVVELL CABRAL
DE BRITO para exercer, no Gabinete (lo Líder do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo em
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun
to D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, MAIRINA TORRÃO DA SILVA para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da República,
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto B, CNE-11 , do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, MARISTELA GHENO para exercer,



05068 Sexta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2007

no Gabinete do Quarto-Secretário, o cargo em comis
são de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei
nO 8.112, de 1990, MARY GOES DE MEDEIROS para
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Depute.dos.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, MONICA MERGULHÃO TANNEN
BAUM para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente
dos Secretários, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da
Lei n° 8.112, de 1990, NAIARA SOUTO VIANA para
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, I) cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei
n° 8.112, de 1990, NEWTON AUGUSTO SABARAEN
SE para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário,
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da
Lei nO 8.112, de 1990, PATRíCIA MIRANDA CHAVES
DOS SANTOS para exercer, no Gabinete do Segundo
Suplente dos Secretários, o cargo em comissão de
Assessor1ecnico, CNE-Ol, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei
n° 8.112, de 1990, PEDRO HENRIQUE GEISEL para
exercer, no Gabinete d'J SegL:nd)-Secretário, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto D, CNE-15, do GuadiO de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na ~crma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, PRISCILLA CORRÊA ZAMPER
L1NI para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente
dos Secretários, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, RAQUEL ROCHA MATIHARA para
exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da
Lei na 8.112, de 1990, RENATA CARVALHO FREI-

RE D'AGUIAR para exercer, no Gabinete do Primeiro
Suplente dos Secretários, o cargo em comissão de
Assessor Técnico, CNE-ü7, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, RENATA MONTE FADEL para exer
cer, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões, o cargo em comissão
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da
Lei n° 8.112, de 1990, ROBSON SINCLER GlÓRIA
DE OLIVEIRA para exereer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, RODRIGO FIGUEIREDO DE MA
CEDO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.112, de 1990, RÔMUlO RODRIGUES FLORES
ALVES para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Progressista, o cargo em comissão de Assessor Téc
nico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei
nO 8.112, de 1990, RÚBIA CORADO SETÚBAL para
exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
jL.nto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
nO 8.112, de 1990, RUTE MOURA ABRANTES para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoai
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n° 8.1)2, de 1990, SIDNEY MENDES LINS JÚNIOR
para exercer, no Gabinete do Quarto-Secretário, o
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei
n° 8.112, de 1990, SílVIA ANTÔNIA ALVES DA SIL
VA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Tra
balhista Brasileiro, o cargo em comissão de Assessor
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Técnico Adjunto C, bNE-12, do Quadro de Pessoal da meira-Secretário, o cargo em comissão de Assessor
Câmara dos Deput~dos. Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadra de Pessoal da

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei Câmara dos Deputados.
n° 8.112, de 1990, IISTEPHANY LYRA DOS SANTOS NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
DA COSTA para e~e'rcer, no Gabinete do Líder do Par- nO 8.112, de 1990, WELLBERT ROGERS MIRANDA
tido do Movimento !p,emocrático Brasileira, o cargo em DE FREITAS para exercer, no Gabinete do Terceiro-
comissão de Secre~~rio Particular, CNE-09, do Quadro Secretário, o cargo em comissão de Assistente Téc-
de Pessoal da Cârrara dos Deputados. nico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da

NOMEAR, n]' forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei Câmara dos Deputados.
n° 8.112, de 1990, •EREZINHA DE JESUS MARQUES Câmara dos Deputados, 15 de fevereiro de 2007.
BARBOSA MACI 'll para exercer, no Gabinete do Pri- - Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente.

I



LíDERES E VICE·LíDERES

I MESA DIRETORA
Presidente:IARLINDO CHINAGLlA - PT - SP

1
1° Vice·Presidente:
NARCIO RODRIGUES - PSOB - MG
2° Vice·Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PR - PE
1° Secretário:
OSMAR SERRAGLlO - PMDB - PR
2° Secretário:
CIRO NOGUEIRA - PP - PI
3° Secretário:
VVALoEMIR MOKA - PMoB - MS
4° Secretário:
JOSÉ CARLOS MACHADO - PFL - SE
1° Suplente de Secretário:
MANATO - PoT - ES
2° Suplente de Secretário:
ARNON BEZERRA - PT8 - CE

I 3° Suplente de Secretário:
ALEXANDRE SILVEIRA - PPS - MG

, 4° Suplente de Secretário:
I DELEY - PSC - RJ

I
!

Bloco PMOB, PT, PP, PR, PTB, PSC, PTC, PTdoB
Líder:

Bloco PSB, POT, PCdoB, PMN, PAN, PHS
Líder: MÁRCIO FRANÇA

PSOB
Líder: ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

Vice-Líderes:
Leonardo Vilela (1° Vice), Arnaldo Madeira, Bruno Rodrigues,
Carlos Brandão, Emanuel, Gustavo Fruet, Jutahy Junior, Lobbe
Neto, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Paulo Renato Souza, Raimundo
Gomes de Matos, Rodrigo de Castro, Vanderlei Macris e Zenaldo
Coutintlo.

PFL
Líder: ONYX LORENZONI

Vice-Líderes:
Antonio Carlos Magalhães Neto (1° Vice), Guilherme Campos,
José Carlos Aleluia, Rodrigo Mala, Ronaldo Caiado, Abelardo
Lupion, Roberto Magalhães, Alberto Fraga, Claudio Cajaclo,
André de Paula, Mareio Junqueira, João Oliveira, Fernando de
Fabinho e Solange Amaral.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Arnaldo Jardim, Moreira Mendes, Geraldo Thadeu, Raul
JUllgmann e Augusto Carvalho.

PV
Líder: MARCELO ORTIZ

I
Vice-Líderes:
Ciro Pedrosa, Antõnio Roberto, Lilldomar Garçon e Roberto
Santiago.

Parágrafo 4°, Artigo 9° do RICO

PSOL
Repr.:

. 41

Repr.:
PRB

Liderança do Governo
Líder:

Liderança da Minoria
Líder: JÚLIO REoECKER



Acre

Amapá

DEPUTADOS EM EXERClclO

Roraima
Angela Portela - PTC
Edio Lopes - PMDB :
Francisco Rodrigues -PFL
Luciano Castro - PR
Mareio Junqueira - PF
Maria Helena - PSB
Neudo Campos - PP
Urzeni Rocha - PSDB !

,

Dalva Figueiredo - PT
Davi Alcolumbre - PFt.:
Evandro Milhomen - P:::doB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rochail- PDT Pará

Asdrubal Bentes - PM~JB
Bel Mesquita - PMDB •
Beto Faro - PT .
Elcione Barbalho - pMPB
Gerson Peres - PP I

Giovanni Queiroz - PD
Jader Barbalho - PMDS
Lira Maia - PFL
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - PFL
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT I
Zenaldo Coutinho - PSOB
Zequinha Marinho - P~WB

, Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Marcelo Serafim - PSE
Praciano - PT
Rebecca Garcia - PP I
Sabino Castelo Branca - PTB

Silas Câmara - PAN 1·
Vanessa Grazziotin - I CdoB

. Rondônia
Anselmo de Jesus - P
Eduardo Vaiverde - Pl
Ernandes Amorim - Pl B
Lindomar Garçon - PV!
Marinha Raupp - PMO'::s
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMD13

Moises Avelino - PMOB
Nilmar Ruiz - PFL
Osvaldo Reis - PMOB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PAN
Clóvis Fecury - PFL
Davi Alves Silva - PDT
Domingos Dutra - PT
Flávio Oino - PCdoB
Gastão Vieira - PMDB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSOB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Waldir Maranhão - PP

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PS B
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMOB
Flávio Bezerra - PMOB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Unhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PSOB
Mauro Benevides - PMDB
Paulo Henrique Luslosa - PMOB
Raimundo Gomes de Matos - PSOB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMOB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Antonio José Medeiros - PT
Átila Lira - PSDB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Fernando Melo - PT •
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PT !

IIderlei Cordeiro - PPSI
Nilson Mourão - PT ,
Perpétua Almeida - PCdoB
Sergio Petecão - PMNI

Eduardo Gomes - PSDB
João Oliveira - PFL .
Laurez Moreira - PSB I

Lázaro Botelho - PP :1

Tocantins

Rio Grande do Norte
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - PFL
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Nélio Dias - PP
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

IParaíba
Armando Abílio - PTS
Damião Feliciano - PR
Efraim Filho - PFL



..

Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PSB
M8rconcles Gadelha - PSB
F<â:nulo Gouveia - PSD8
Ronaldo Cunha Lirna - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellinglon Roberto - PR
Wi:son Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - PFL
Arrnando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSOB

I Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Carlos Wilson - PT
Edgar lvJoury - PIvJDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernanao i'erro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveir-a - PR
José Mendonça 8ezerra - PFL
José Mlicio '"lollteiro - PTB
Marcos Antonio - PAN
Mauricio Ranc!s - PI
Paulo Hubern Santiago - PT
Pedro Eugênio - PT
Hau! Henry - PMDB
Haul Jungrnann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Mdgalhães - PFL
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Fi8nedito de Lira - PP
Carfos Alberto Ca!luto - PMDS
Cristiano Iv~alheus - PFL
Francisco Tenorio - PMN
GerÓllirno da AdefaJ - PFL
Givaldo Carirnba0 - ?SH
Joaquirn Beltrâo - PtvlDI:l
Mauricio Ouintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
AllJano Franco - PSDB
Eclumdo Amorirn - PSC
11<'11 3cllbosa - PT
c:acksor Barreto - PTB
Jerônimo Reis - PFL
José Carlos Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL
Vélladares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PMfJB
Daniel Alrneida - PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Urna - PMOB
Guilherrne Menezes - PT
João Almeida - PSOfl
João Carlos Bacelar - PR
João Leao - PP

. Jorge Kiloury - PFL

José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PFL
Jcsf·ph Bandeira - PT
Jusrnari Oliveira - PFL
Jutahy Junior - PSOB
Udice da Mata - PSB
Luiz Bassurna - PT
Luiz Carreil-a - PFL:
Marcelo C;uimaraes Filho - PMOB
Marcos Medrado - POT
Mário Negrornonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brilo - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PFL
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
lezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Adernir Carnilo - POT
Aeltoll Freitéls - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PIvJDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Willian - PTC
Ciro Peclrosa - PV
Edrnar Moreira - PFL
Eduardo Barbosa - PSDB
t::lisrnar I~radú - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
Ceorge Hilton - PP
Geraldo Tlladeu - PPS
Cilrnar Machado - PT
'-\urnberto Souto - PPS
Jalrne Martins - PR
Jairo Ataide - PFL
Jô Moraes - PCdoB
João Biltar - PFL
João Magalllães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil Alves - PT
Lael Varella - PFL
Leonarclo Monteiro - PT
Leonardo Ouintao - PMDB
Lincoln Portela - PR
Lujz Ferm1llrJo Fmia - PP
M3rcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - PFL
M-lria cio Cll mo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mario de Oliveira - PSC

i I'/brio Heringer - PDr
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa Jr_ - PT
Miguel Marlini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Oelair Cunha - PT



,

i

Paulo Abi-ackel- psol3
Paulo Piau - PPS ~'
Rafael Guerra - PSDi3
ReginaldO Lopes - PT I

Rodrigo de Castro - P~ OB
Saraiva Felipe - PMO
Virgilio Guimarães - p:
Vitor Penido - PFL

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT :.
Jurandy Loureiro - PAN
Leio Coimbra - PMOBI
Luiz Paulo Vellozo LUl·.as - PSDB
Manato - PDT '
Neucimar Fraga - PR '
Rila Camata - PMOB ,
Rose de Freitas - PM' B
Sueli Vidigal - PDT 1

. , Rio de Janeiro
Alexandre Santos - p' DB
Andreia Zito - PSDB i

Arnaldo Vianna - PDT:
Ayrton Xerez - PFL .
Bernardo Ariston - PMOB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSO~
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - R
Edmilson Valentim - RCdoB
Edson Ezequiel - PM[ B
Edson Santos - PT .
EduardoCunha - PM[ B
Eduardo Lopes - PSB'
Felipe Bornier - PHS .
Fernando Gabeira - P\I
Fernanclo Lopes - pMJB
Filipe Pereira - PSC .
Geraldo Pudim - PMOB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - PFL
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PI S
Léo Vivas - PRB :
Leonardo Picciani - P~DB
Luiz Sérgio - PT :
Marcelo Itagiba - PM[ B
Marina Maggessi - PFS
Miro Teixeira - PDT i

Neilton Mulim - PR I

Nelson Bornier - PM~B
Otavio Leite - PSDB I
Pastor Manoel Ferreir~- PTB
Rodrigo Maia - PFL !

Rogerio Lisboa - PFL:
Sandro MaIos - PR '
Silvio Lopes - PSDB ;
Simão Sessim - PP I
Solange Almeida - P~ DB
Solange Amaral - PFU
Suely - PR I

Vinicius Carvalho - P .doB
. i São Paulo

Abelardo Camarinha +PSB
Aldo Rebelo - PCdoSI
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - PFL
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zaraltini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PTC
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSOB
Emanuel - PSDB
Enéas - PR
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - PFL
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jilmar Tatlo - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - PFL
Jorginho Maluly - PFL
José Aníbal- PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Menlor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Terner - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulinho da Força - PDT
Paulo Maluf - PP
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDS
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - PFL
Silvio Torres - PSDB
Vaccarezza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - PFL
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Paraná

Alberto Fraga - PFL
Augusto Carvalho - PPS
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMOB
Magela - PT
Roc!ovalho - PFL
Rodrigo Rollemberg - PSB

i Tadeu Filippelli - PMOB

Eliene Uma - PP
Homero Pereira - PR
Peclro Henry - PP
Thelma de Oliveira - PSOB
Valtenir Luiz Per'eira - PSB
Weilington Fagundes - PR

Distrito Federal

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSOB
íris de Araújo - PMOB
João Campos - PSOB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMOB
Leonardo Vilela - PSOB
Luiz Biltencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - pr'~OB

Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSOB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTS

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP

I Dagoberto - POT

I

Geraldo Resende - PPS
Nelson Trad - PMOB
Vander Loubet - PT

I VValdemir Moka - PMDB
Waldir Neves PSDB

Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo PSOB

I
Airton Roveda PPS
Alceni Guerra - PFL
Alex Canziani - DTB

IAlfredo Kaefer - PSOB
Andre Vargas - PT
Angelo Vanhoni - PT
Assis Miguel do Couto - PT
Barbosa Nelo - POT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSOB
Hermes Parcianello - PMOB
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Luiz Carlos Selim - PFL
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB

I
Nelson Meurer - PP
Odílio Salbinotti - PMOS
Osmar Serraglio - PMOB
Ratinho Junior - PSC
Reinhold Stephanes - PMOB

Ricardo Barros - PP
Rocha Loures - PMOB
Takayama - PAN

Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carl/to Merss - PT
Celso Maldaner - PMOB
Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSOB
Edlnho Bez - PMOB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Joâo Matos - PMOB
Joâo Pizzolatti - PP
Mauro llilariani - PMOB
Nelson (30e[ten - PR
Paulo BOlllhausen - PFL
Valdir Colatto - PMOB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Claudio Diaz - PSOB
Darcísio Perondi - PMOB
DI. Basegio - POT
Eliseu Padilha - PMOB
Germano Bonow - PFL
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMOB
José Otávio Germano - PP
Júlio Redecker - rSOB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Malluela O'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - rT
Meneies Ribeiro Filho - PMDB
Onyx Lorenzoni - PFL
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTS
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - POT
Professor Ruy Pauletti - PSOB
Renato Moiling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Tarcisio Zimmennann - PT
Vieira da CL:nha - POT
Vilson Covalti - PP



COM SSÕES PERMANENTES FAX: 3216-6415

Zé Geraldo

Zequinha
Marinho

1 vaga

Giovanni
Queiroz

Mauro Nazif
Perpétua
Almeida

IIderlei Cordeiro
Sebastião

Madeira

Urzeni Rocha

3 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

PSDB/PFUPPS

Marcelo Serafim

Maria Helena

Sebastião Bala Rocha ·'·nd"poOeHL'FP"

Jairo Ataide

Lira Maia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN ocupa a
vaga)
3 vagas

Rebecca Garcia

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN ocupa a
vaga)

2 vagas

Sergio Petecão "/"10.1,,, '.l'.' ~~',I['E:IPTiPP/PF.,Ple,p:':::f'f(IPl'J':'E'

Vanessa Grazziotin
Secretário(a): Vanderlúcia Bezerra da Silva
Local: Anexo 11- Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
2° Vice-Presidente: Carlos Souza (PP)
3° Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Bel Mesquita
Carlos Souza Fátima Pelaes
Dalva Figueiredo Gladson Carneli

, Joseph
Elclone Barbalho Bandeira

Henrique Afonso Marinha Raupp
José Guimarães Neudo Campos
Natan Donadon Paulo Rocha

Vicentinho
Alves

Suplentes

Airton Roveda"" ".
f" 1'·,1 DB!P TiPP/PRiP réiP :.,:./pT,:" ... PT<j,.E·

Antonio Carlos Mendes Thame

Carlos Melles

Cezar Silvestri
Félix Mendonça ",,,j..
P'.rD~IPT IFoP!F'PJ? rr.iP;, :.... PF,I p T,1- ,e.

: PSDB/PFUPPS
I

Tatico

Valdir Colatto

Duarte Nogueira

Jerônimo Reis

Abelardo Lupion

Claudio Diaz
Davi Alcolumbre
PS(~.IP['l 'I',,~ ·j'.,E'PMH/P.".!-J

Zé Gerardo
Zonta

COMISSÃO IDE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMEN TO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Marcos Mi ntes (PFL)
1° Vice-Presidente: As is Miguel do Couto (PT)
2° Vice-Presidente: W Idir Neves (PSDB)
3° Vice-Presidente: DiI eu Sperafico (PP)
Titulares '

PMDB/P IPP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto ' . Antonio José Medeiros
Afonso Hamm Armando Abílio
Anselmo de Jesus Benedito de Lira
Assis Miguel do Coute Camilo Cola
Beto Faro Carlos Bezerra
Celso Maldaner Darcísio Perondi ""'M' ~j

Dilceu Sperafico Ernandes Amorim
Domingos Dutra Fernando Melo
Edio Lopes Lázaro Botelho
Enéas Marcelo Melo
Flaviano Melo Moises Avelino
Homero Pereira Nelson Meurer
Joseph Bandeira , Nilson Mourão
Leandro Vilela '"9,"P'J Paulo Pimenta
Luis Carlos Heinze Suely
Moacir Micheletto Vadão Gomes
Nélio Dias'o

"" "'.' p·'"'PO'"o.:: ·"e·'PM"p", Vander Loubet
Odílio Balbinotli ' Veloso
Roberto Balestra Vignatti

(Dep, do PSDB/PFUPPS ocupa
a vaga)

(Dep, do PSDB/PFUPPS ocupa
a vaga)
1 vaga

(Dep.do (Dep. do
PMDB/PT/PP/PRlPTB IPSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vagaj C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes ~obo da Cunha
Local: Anexo 11, Térre~, 'Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403~6~04/6406

Carlos Zarattini
Cida Diogo

Eduardo Cunha
Fernando Ferro

Frank Aguiar
Gerson Peres
Ibsen Pinheiro

João Carlos Bacelar
Joaquim Beltrão

Juvenil Alves
Maurício Rands
Rebecca Garcia

Sabino Castelo Branco
Waldir Maranhão
Wilson Santiago

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep, do PSOB/PFUPPS ocupa

Beto Mansur
Bilac Pinto
DI. Adilson Soares
Elismar Prado
Eunício Oliveira
Guilherme Menezes
Jader Barbalho
Jorge Bittar
Maria do Carmo Lara
Nazareno Fonteles
Paulo Henrique Lustosa
Paulo Roberto
Ratinho Junior
Sandes Júnior
Walter Pinheiro
Wladimir Costa
Zequinha Marínho

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
1° Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
30 Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PPIPIRlPTB/PSC/PTC/PTdoB

Valadares Filho

DI. Basegio
Giovanni Queiroz

Mário Heringer
Reinaldo Nogueira

Sandra Rosado

João Oliveira Francisco Rodrigues
Leonardo Vilela Júlio Redecker
Luiz Carlos Setim Jusmari Oliveira
Marcos Montes Lael Varella
Paulo Piau Lira Maia
Ronaldo Caiado Moreira Mendes
Waldir Neves , i Rômulo Gouveia
Wandenkolk GOnçalv~ s' Silvio Lopes

: . Thelma de Oliveira
PSI fPDT/PCdoB/PMN/PAN

Dagoberto
Fernando Coelho Filh"
Osmar Júnior . ,
Pompeo de Mattos ! I

(Dep, do PSDB/PFUF ~S ocupa
a vaga) ,
(Dep.do :
PM DB/PT/PP/PRlPTE IPSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

! PV



PMOB/PTlPP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB

Rôrnulo Gouveia"''''''
I" ':'! 'r/,.J~'P1".1 I .ll-'h .. FT,j.:·E:

Lindomar Garçon Fábio Ramalho
I Secretário(a): Myriarn Gonçalves Teixeira de Oliveira
. Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49

Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Leonardo Piccialll (PMDB)
'1° Vice-Presidente: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fmga (PR)
3" Vice-Presidente: Marcelo Ilagiba (PMOB)
Titulares Suplentes

I
I,
I

Jerônimo Reis
João Campos

José Carlos Aleluia
Léo Aic'ântara
Mussa Demes

Pinto Itamaraty
Renato Arnary
Ricardo Tripoli

Solange Amaral
WilliamWoo

3 vagas

Albano Franco

Alexandre Silveira
André de Paula

Ayrton Xerez
Fernanelo Con:ja

Humberto Souto '"", ..,.,
~',',I [E'.' PT.·PP.'P~JP ~ t·· r's,~ ,PTC','PT ,~,_,8

Jofran Frejat
José Pimentel

Laerte Bessa "·"lO .,.. e',

Luiz Couto
Maria elo Rosário

Nelson Bornier
Odílio Balbinotli

Pastor Maneei Ferreira
Ricarelo Barros

Rubens Otoni
Saneies Júnior
Sandro Mabel

radeu Filippellt
Veloso

(Dep. do PSDB/PFUPPS
ocupa a vaga)

2 vagas

Ciro Gomes
Flávio Dino
Francisco Tenorio
Márcio Franç8
Sandra Ros8do
Sérgio Brito
Valtenir Luiz Pereira
Wo!ney Oueiroz

Bonifácio ele Andlaela
Bruno Araújo
Edrnar Moreira
Edson Aparecielo

Efraim Filho

PSDB/PFUPPS
Antonio Carlos Magalhães Neto""'"
rJ~'1 [J fj:;:-~ T!I" 1-', PF.• F- Tfj.p '-~''-'!pT'.:'} P T.1.,P

Maurício Ranels
M8Uro F1er'(,vid.'?s .
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
:\lelson Pellegrino
Nelson Trael
Neucimar Fraga
Odai: Cun,m
Paes Landim
Paulo Malut
!·Jdulo Teixeira
Regis de Oliveira
Sérgio Barraelas Carneiro
\/accarezza

Vilson Covatli

Vital do Rêgo Filho "'l'

Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/PFUPPS ocupa a
vaga)
1 vaga

Felipe Maia
Indio da Costa
Jutahy Junior
Mendonça Prado
Moreira Mendes
Paulo Magalllaes
Raul Jungmann
Roborto Magalhães
Ronaldo Cunha Lima
Silvinho Peccioli
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
(Dep.do
PMDB/PT/PPIPRlPTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

PSB/PDTlPCdoB/PMN/PAN
Beto Albuquerque

Cllico Lopes
Edmilson Valentim
Gonzaga Palriot",

Pompeo de tvlatlos
Rogério MarinflO
Severiano Alves
Vieira d8 Cunha

a vaga)

4 vagas

Ana Arraes
Ariosto Holanda

Barbosa Neto
João Dado

Márcio França
Takayama

Raul Jungmann

Rodrigo de Castro

1 vaga

Edson Duarte "".j,.
PMOB. ~'T, F'r:-J PP,'pTE' :F='~ (" ç, T<::,F-'T ':k,B

Alceni Guerra
Davi Alcolumbre

José Mendonç.a Be7Prra

Júlio Cesar
Lobbe Neto

Moreira Mendes
F 1.\ úE IVi /PF'/~F=_·prl:. P'::': .~T,:'Pl ·J,;.e.

Nilmar Ruiz
Paulo Piau

Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra

PSDB/PFUPPS

PV

DI. Nechar "'''' 'o o,.:·e'PfUPf"

Luin Eru'lelina
Mârio Heringer
Renildà Calhe!ros
Roelrigo Rollernberg
Silas Câmara
Valaelares Filho

Vic P;res Franco
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

(O&p. do PSOB/PFUPPS ocupa
I a vaga)
I (Oep. do PSOB/PFUPPS ocupa
! a vaga)

I (Dep. elo PS08/PFUPPS ocupa
a vaga)

I (O'?p. elo PSOB/PFUPPS ocupa
I a vaga)

I

I

Bruno Rodrigues
Cristiano Matheus
Eduardo Sciarra

I Emanuel
I Gustavo Fruet

li'. Jorginho Maluly
~oséAníbal

José Rocha
I Juiio Serneghini

Leandro Smnpaio

I ,~I~~;~f~!f~i::~i,i~;~~,p~';':'
Paulo Bo:nhausen
Roberto Rocha"'"''
I' '"~~"".:" i~'P'~'I,,+ T~" .,. ·.F'h .... F" ,j,.e

Chico Alencar

Benedito de Lira
Carlos Bezerra
C2zar Schirmcr "'.J~<J.,F:.~I[:,PFLPF·~

Geraldo Pudim
C;2rson Peres
Ibsen Pinheiro
João Páulo Cunha
José Eduarelo Cardozo
.José Genoíno
.José Mentor
I eonarclo Picciani
Magela
Marcelo Guimarães Filho
Marcelo Ilagiba
Maria Lúcia Cardoso
Mauricio Quintella Lessa

Alexandre Santos
Antônio Carlos Biffi

Aracely de Paula
Arnaldo Faria ele Sá

Carlos Abicalil
Carlos Willian

Colbert Martins
Décio Lima

Dilceu SpNafico
Domingos Olltra
Eduarclo Cunha

Edll:~rdo da i=onte
F'átima Bezerra

Georgl" Hilton
IrillY Lopes

Joao Magalhães

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
(Dep. elo (Dep. do
PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PT PMDB/PT/PPIPRlPTB/PSCI
doB ocupa a vaga) PTC/PTeloB ocupa a vaga)

PSOL
(Oep. elo
PIv1DB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PT
elo8 ocupa a vaga)
Secretár:o(a): Rejane Salete Marques
Locai: Anexo II.Tórreo. Ala. sala 21
Te'efones: 3:,1 1'3-(j494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Cezar Silvestri (PP~



PSDB/PFUPPS

1 vaga

Paulo Rubem Santiago
Pedro Eugênio

Pedro Henry
Rose de Freitas úl"': PiO"PFu'P,

Sérgio Moraes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

2 vagas

Jackson Barreto"')' d, PS,,",PFUPP,

João Leão
José Airton Cirilo
Lázaro Botelho
Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo
Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/PFUPPS

PHS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
1° Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
2° Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
3° Vice-Presidente: Edson Santos (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Am in Chico da Princesa
Edson Santos José Guimarães
Eliene Uma "",,,,vp,o,,peUPf"'· Luiz Bittencourt

Paulo Roberto ,'" ,...
P:"f' /1:' (o T!1~ c.: ,j,:, E'P MH'PAr·J

PMDS/PT/PP/PRlPTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

1 vaga

Suplentes

Vicente Arruda

Efraim Filho
Fernando de Fabinho

Leandro Sampaio
Léo Alcântara

PV

Ana Arraes
Barbosa Neto
Chico Lopes

Carlos Sampaio
Cezar Silvestri
Tonha Magalhães
Walter Ihoshi
(Dep. do , •
PMDB/PT/PP/PRlPT~/PSC/PTC
IPTdoB ocupa a vaga)
1 vaga il

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
Givaldo Carimbão

Júlio Delgado
Sérgio Brito

PMDB/P IPP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Celso Russomanno
Eduardo da Fonte Devanir Ribeiro
Fernando Melo Leandro Vilela
Giacobo ,,,,,',.".P"OB"FU'P; Marcelo Guimarães Filho
José Carlos Araújo Maria do Carmo Lara
Luiz Bassuma Maurício Trindade
Luiz Bittencourt Max Rosenmann
Ricardo Izar Miguel Corrêa Jr.
Vadão Gomes (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho 2 vagas
2 vagas

1° Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: W Iter Ihoshi (PFL)
Titulares

Carlos Brandão
Gustavo Fruet

Rogerio Lisboa

Tonha Magalhães

Roberto Santiago ""0""

PI,' [II?'PT/PP/PP.-F' n,- P·~l :,-PTl::lP1 u,;e

Davi Alves Silva
(Dep. do

PMDB/PTIPP/P RlPTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga
PV

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTCIII:)TdoB
Adão Pretto

Dalva Figueiredo
Henrique Afonso

José Unhares
Vicentinho

(Dep. do PV ocupa a vaga)
3 vagas

Ademir Camilo

José Paulo Tóffano"''"'
r' MúB/P TI pprp FJP TE·IP ~,~.!~ T(:/PT o.1..:.B

Laurez Moreira

Manuela D'ávila

Iriny Lopes
Janete Rocha Pietá
Lucenira Pimentel
Luiz Couto
Pastor Manoel Ferreira
Pedro Wilson
Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSDB/PFUPPS

Fernando Chucre
Renato Amary
Solange Amaral
(Dep.do
PM DB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC
IPTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do (Dep. do
PMDB/PT/PP/PRlPTS/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PRlPTS/PSC/PT
IPTdoS ocupa a vaga) C/PTdoS ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAII,1

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS IE MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1° Vice-Presidente: Gerônimo da Adefal (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Manoel Ferreira (PTS)
Titulares Suplentes

Praciano
Rocha Loures

4 vagas

Emanuel
Guilherme Campos

Jairo Ataide
Leandro Sampaio

Ivan Valente "."d.,.
PI'o10B'PT,'PP;P PJPTB.'P 3':;IPT(IP r ,j(,e

1 vaga

Luiz Paulo Vellozo Lucas

PSOL

PSDB/PFUPPS

1 vaga

Jurandil Juarez

Lúcio Vale
Miguel Corrêa Jr.
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Wellington Fagundes
1 vaga

Albano Franco
Ayrton Xerez
Fernando de Fabinhc
Vanderlei Macris '
(Dep.do .
PMDS/PT/PP/PRlPT'3/PSC/PT
C/PTdoS ocupa a va! a)

PSB/PDT/PCdoB/PMNlPAN
Dr. Ubiali' Fernando Coelho Filho
Evandro Milhomen ' (Dep. do

Secretário(a): Lilian d' Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo li, Pav. t.uperior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
IN ÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Wellingto~~ Fagundes (PR)
1° Vice-Presidente: Albano Franco (PSDS)
2° Vice-Presidente: A tônio Andrade (PMDS)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/P IPP/PRlPTBIPSC/PTCIPTdoB
Antônio Andrade Aline Corrêa
Edson Ezequiel ,a.".""p C,',PFUPP; Antonio Palocci
Fernando Lopes Armando Monteiro
João Maia Carlos Eduardo Cadoca

Nelson Marquezelli ''',,,.),.
P:: E"P['T!PC ,jQ~IPMt-IIPAr-l



PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

Geralelo Thadeu
GerÔllirno da Adefal
Jusmari Oliveira
Pinto Ilamamty
1 vaga

Júlio Delgado
Uldurico Pinto

PHS
1 vaga

PRB
Léo Vivas

PV
Antônio Roberto ",'""'
I'MDc t-T,PF:Pf-.'F'T:',f' '-(:/PT',-IPT,Jo:·E

PSOL
Chico Alencar
P~.I OE<.rP T,PPI P-,,'P T~ ,p ':: ':- ,PT (A" T.J. ,f

Bispo Gê Tenuta
Eduardo Barbosa

João Almeida
2 vagas

Brizola Neto
Janete Capiberibe

1 vaga

1 vaga

Dr. Tahnir ''''H',
P ..,][)~II' 11f-'1-'!I-'f-JP~PI~ ~~';VJl·"!-' I·1.'c

IPTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

Alice Portugal
Ariosto Holanda
Rogério Marinho
Severiano Alves ""C'·"',,
~1,\Df,F-'riF'F"F'f.'PH'F':"':"l-'l, .... F·T'J-,Q

(Dep. do PSDB/PFUPPS ocupa
I a vaga)

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSOL
Ivan Valente .,,,,, c'.

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C. sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/662716628
FAX. 3216-6635

Dr. Ubiali
Eduardo Lopes
Luiza Erundina

Ribamar Alves

Marcelo Ortiz

Secretário(a): Márcio Marques ele Araújo
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 185

I
Telefones: 3216-6575
FAX: 3216-6580

4 vagas

Ciro Gomes

Fábio Faria I
Marcos Antonio

Mário Heringer

Silvinho Peccioli

3 vagas

Bruno Araújo
Jorge Khoury

Julio Semeghini
Luiz Paulo Vellozo Lucas

Paulo Renato Souza

Rodrigo Maia

(Dep. do

(Dep_ do
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSClPT

C/PTdoS ocupa a vaga)
PSOL

PSDB/PFLlPPS

Fábio Ramalho

Luciana Genro

Alfredo Kaefer
Arnaldo Madeira
Carlos Melles
Félix Mendonça
Fernando Coruja
Guilherme Campos .,"!", ..
F';~'PO r,·",~·':J,.,t'PI.'lr·I'F':.r I

PV

João Dado
Manoel Junior
Silvio Costa
(Dep. do PSDB/PFUPPS ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

José Carlos Aleluia'"""'!
FI) ü\:,'UT!F'P.:Po.;;P"] e.. p.",:,PT'::'F'T d"P

Júlio Cesar
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira
Mussa Demes
Silvio Torres

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Virgílio Guimaràes (PT)
1" Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2" Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PTlPP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Andre Vargas
Antonio Palocei Bilac Pinto
Armando Monteiro Carlito Merss
Eduardo Cunha Carlos Souza''''''''"'''·'
Filipe Pereira Carlos Willian
Gecldel Vieira Lirna Cezar Schirmer
João Magalhães Maurício Quintella Lessa
José Pimentel Milton Monti
Luiz Fernanelo Faria Nelson Bornier
Max Rosenmann Paulo Maluf
Pedro Eugênio Pepe Vargas
Pedro Novais Renato Molling
Rocha Loures Ricardo Berzoin;
Vignatti Sérgio Barradas Carneiro
Virgílio Guimarães lonta
(Dep. do PSDB/PFUPPS ocupa a
vaga)
1 vaga

t··.. l·EiPFLlPP-::

Neilton Mulim
Pedro Wilson

Reginaldo Lopes
Ricardo Izar

Saraiva Felipe
Solange Almeida

3 vagas

RonaldO Cunha Lirna

Bonifácio de Andrada
João Oliveira

Jorginho Maluly
José Aníbal

Lira Maia
Paulo Bornhausen
PaLllo Magalhães

Raimundo Gomes de Matos

PSDB/PFLlPPS
Átila Lira ':=;'~':"'.' p"Bnq'f'._:,j,:'t: .. ~,,;r :'1".-.1·1

Frank Aguiar

Gastão Vieira
JOdO Matos
Joaquim Beltrão d·." .,., C"""PrCPPO

Leio Coimbra
Maria do Rosário
Osvaldo Reis
Paulo Rubem Santiago
Professor Setimo
Raul Henry ",,, ,'or"",,,["'o

Waldir Maranhão
(Dep.do
PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN
ocupa a vaga)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2° Vice-Presidente: Frank Aguiar (PTB)
3° Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani ' ""'Cf Angela Amin
Angelo Vanhoni Angela Portela
Antonio Bulhões Beta Mansur
Antônio Carlos Biffi Elcione Barbalho
Antonio José Medeiros Eliene Uma
Carlos Abicalil Elismm Prado
Cloclovil Hernandes Gilmar Machado
Fátima Bezerra Jilrnar Tatto

Márcio Reinaldo Moreira '.0'."'"

Clóvis Fecury
Lobbe Neto
Nice Lobão
,'ojillllar Ruiz
Paulo Renato Souza
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira
(Dep.do
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC
iPTdoS ocupa a vaga)

i (Dep. do (Dep. do

l
~~MDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTCPMDS/PT/PP/PRlPTBIPSC/PT
iPTdoB ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep.do
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC



PSDB/PFLlPPS

1 vaga

Dr. Nechar ",.,,"
PI·,i C'E'IPT/f.'P.. PF.,.:F' TE'.iF' '(.fPT '::!PT.~,:,e.

Arnaldo Vianna
Rodrigo Rollemberg
Sergio Petecão")A'
Pt.,1 ['E.IPTIF'P.' F' F."p Te·, PS("IPT('''PT ,j,:, 8

Affonso Camargo
Augusto Carvalho
Germano Bonow

Luiz Carreira

Paulo Piau '.",.,.,.
Pt.:[,B/PT :Pt-'/F'F~'F' TB/P õ(:rPT,::.. PT ,~,:,I:O

Fernando Gabeira

Antônio Roberto ",,'d.'
F'r.,I[{;:' F'ltPP/PR/PTE-II; :':.:~T(",PT.jõ.p

Wandenkolk Gonçalves

Or. Adilson Soares
Max Rosenmann

Moacir Micheletlo
Paulo Teixeira

Roberto Balestra
Tarcísio Zimmermann

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/PFUPPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN

ocupa a vaga)

PV

PV

Marina Maggessi

Nilson Pinto
Ricardo Tripoli""; ",.
P',lúE:/F'TIPPIPP.'PTEir::--,:,: ,PT(;,oPT ..1oB

Edson Duarte "',."
~'iI.1 ú e·i PT! PP.'P Fjp fE',/F".;' ,:; IP E: "PT de.f,

Rodovalho "l'"
PM['E'./F'TiPPIP FjPT e·IPS( !PT '-::IPT oj,:·E

Luiza Erundina

PSDB/PFUPPS
Antonio Carlos Mendes Thame
Fábio Souto
Gervásio Silva
Jorge Khoury .'o' de·

F MDE'.I PTIPF IPPJP TE' .'p .~ ..:: ,p T(:;PT.j.)B

PSB/PDT1PCdoB/PMN/PAN
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe
Reinaldo Nogueira ''''l''')
F'MOP./PIJPpIPFiPT 8,PS"::/PT(",PT ,j'J8

Sarney Filho

Bernardo Ariston
Iran Barbosa
Juvenil Alves
Leonardo Monteiro
Mário de Oliveira
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PFUPPS ocupa
a vaga)
(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/PFUPPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/PFUPPS ocupa
a vaga)

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB

1~~ 1~~

Secretário(a): Miriam Cristina Gonçalves Quintas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692/6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
3° Vice-Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior. Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
3° Vice-Presidente: Vitor Penido (PFL)
Titulares Suplentes

PMDB1PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Aelton Freitas "J,.j F""'Púl'P.",.,·"p",,,'"''

Andre Vargas Beto Faro

1 vaga

5 vagas

João Dado
(Dep. do PSDB/PFUPPS

ocupa a vaga)

Alfredo Kaefer
Átila Lira '/.-l'J<l .),) P':E'rPDT:P(;.joEIPMI·[IPI'-,H

Claudio Cajado
Duarte Nogueira
Manoel Salviano
Marcio Junqueira
Solange Amaral

PSDB/PFUPPS

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
Paulinho da Força

Manato

Perpétua Almeida

Humberto Souto
Sebastião Madeira
4 vagas

Eduardo Lopes

Geraldo Thadeu
Guilherme Campos
João Oliveira
Otavio Leite
Silvio Lopes

(Dep.do
PMDB/PT/PP/PRlPTI/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga) ,
Secretário(a): Maria LJ nda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. uperior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671:.1 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃOt'E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Eduardo: morim (PSC)
1° Vice-Presidente: C' rios Willian (PTC)
2" Vice-Presidente: Sjllvio Lopes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Eiliuardo da Fonte (PP)
Titulares i ' Suplentes

PMDB/P, IpP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian I Alex Canziani
Eduardo Amorim i Fernando Ferro
Eduardo da Fonte . Leonardo Monteiro
Fátima Bezerra Luiz Couto
Jackson Barreto 6 vagas
José Airton Cirilo
Jurandil Juarez ,
Maria Lúcia Cardoso I

Pedro Wilson
1 vaga

PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcell~ R C Cavalcanti
Local: Anexo 11, Pav. ~uperior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/.r655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FIS<:;ALlZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Celso Rus~omanno (PP)
1° Vice-Presidente: MárCio Reinaldo Moreira (PP)
2° Vice-Presidente: ]'
3° Vice-Presidente: :
Titulares' Suplentes

PMDB/P IPP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes i Eugênio Rabelo
Celso Russomanno ,. . Flaviano Melo
Fernando Diniz ',0,'" "s, 'PDl<F",k·P'P","PA!' João Magalhães
Leonardo Quintão José Mentor
Márcio Reinaldo Moreira Luis Carlos Heinze
Olavo Calheiros Vaccarezza
Paulo Pimenta Virgílio Guimarães
Pedro Fernandes 4 vagas
Praciano
Rubens Otoni
2 vagas



Carlos Sampaio

José Anfbal
Vic Piles Franco

William Woo

Ademir Camilo
Valtenir Luiz Pereira

Afonso Hamm
Alex Canziani

Iríny Lopes
José Genoíno
Mauro Lopes

Neilton Mulim"· ",
Neucilllar Fraga

Paulo Rubem S<lIltia~Jo

3 vagas

PSDB/PFLlPPS
Antonio Carlos Magaltlães

Neto

Hurnberto Souto

Jutahy Junior

Luiz Carlos Hauly
Marina Maggessi .,,"J e,.,[""p-r CP, F,I- r~I·':I:.p;-:'I-'T,j:{<

Roberto Magalhaes
Vic Pires Franco

Waltm Ihosrli

1 vaga I
PSBIPDTlPCdoB/PMN/PAN

Laurez Moreira
Manoel Junior

Marcelo Serafim

Severiano Alves

João Almeida
José Mendonça
Bezelra
Júlio Redecker
Rodrigo de Castro
VVilliarn Woo

Alberto Fraga

Alexandre Silveira

Edmar Moreira
Joao Campos
Marina Maggessi
Pilllo Itamaraty
Raul Jungrnann ·",H·'·P'."

PSB/PDTlPCdoB/PMNIPAN
Francisco Tenorio
Vieira da Cunha

Aldo Rebelo
EDuardo Lopes
Marcondes
Gaclelha
Vieira da Cunha

Amaldo Faria c!e Sá
Fern;lnc!o Mdo
José Eduardo Cardozo
Laerte Bessa
Lincoln Porteia
Marcelo Itagiba
Paulo Pimenta
Rita Camata
Sérgio Moraes
(Dep. do PSDB/PFUPPS ocupa
a vaga)

PV
Fernando Gabeira José Fernando Aparecido de Oliveira

PSOL
Luciana Genro 'J,'li .v, ,:'~.lúe'PT,pPIP?JPltl~'· .··Pl'~"F'T'lI'E

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739/6738/6737
FAX: 3216-6745

PMDB/PT/PP/PRlPTBIPSCIPTCIPTdoB

PV
(Dep. do

(Dep. do PSOB/PFUPPS ocupa PMDB/PT/PPfPRlPTBfPSC/PT
a vaga) CIPTcloB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 I 67G2
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA
Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (prL)
1° Vice-Presidente: Alcelll Guerra (PFL)
2° Vice-Presiclente: Ribamar Alves (PSB)
3° Vice-Presidente: Cleber Verde (PAN)

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Joâo Campos (F'SOB)
1" Vice-Presidente: Pinto Itarnaraty (PSOB)
2° Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
3° Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMOB)
Titulares Suplentes

Ciro Pedrosa

Edson Aparecido

Felipe Maia
Gervásio Silva
João Almeida

José Carlos Aleluia
Leandro Sampaio

Nilson Pinto
Rotiovaltlo

Urzeni Rocha

Chico O'angelo
Edinllo Bez
João Maia

João Matos
Jorge Bittar

José Santana de Vasconcellos
Luiz Bassurna

Luiz Fernando Faria
Paulo Henrique Lustosa

Tatico
Walter Pinheiro

4 vagas

Brizola Neto
Jô Moraes

Sueli Vicligal
(Oep. cio

PMOB/PTfPP/PRlPTB/PSClPTC
fPTdoB ocupa a vaga)

PV

Arnon Bezerra
Carlos Wilson

Edson Ezequiel
Henrique Fontana

José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro

Magela
Regis de Oliveira

(Oep. do PSOB/PFUPPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSOB/PFLiPPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do P8DC/P"'L!i'PS ocupa a vaga)

4 vagas
PSDB/PFLlPPS

Antollio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Jardim

Arnaldo Macieira

Marcos Medrado

Arnaldo Vianna
Edmilson Valentim
Giovanni Queiroz

Aracely de Paula
Átil8 Lins
Carlito Merss
ColDert Martins
DI. Rosinlla
Flávio Bezerra
George Hilton
íris de Araújo
Jair Bolsonaro
José lllúcio
Monteiro
Nilson Mourâo
Ricardo Belzoini
4 vagas

Bel Mesquita
Carlos Alberto Canuto
téduardo Valverde
Ernandes Amorim
Fernando Feno
João PizzolaUi
José Otávio Cermano
Neudo Campos
Rose de Freitas
Simão Sessirn
VancJer Loubet
\ilcentinllo Àlves
Zé Geralclo
(lJep tio PSOB/PFUPPS ocupa
d 118g3)

PSDB/PFLlPPS

Arnaldo Jarc\im
Cal·los Alberto Leréia
Eduardo Gomes
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Marcio Junqueira
Paulo Abi-ackel
Rogerio Lisboa
Silvio Lopes
Vitor Penitio

I\irtcn Roveda

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSC/PTCIPTdoB

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Vieira da Cunha (POT)
1° Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
2° Vice-Presidente: José Mendonça Bezerra (PFL)
3" Vice-PreSlclenle: Augusto Carvalho (PPS)
Titulares Suplentes

José Fernando Aparecido de
Oliveira
Secretário(a): Oamaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711/6713
FAX: 3216-6720

André de Paula
Augusto Carvalho
Claudio Cajado
Francisco

I RodriguesL...-- _

..



PMDB/Pl PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB

Cleber Verde

Dr. Basegio

Jô Moraes

Ribamar Alves

Clodovil
Hernandes

Dr. Rosinha
Gorete Pereira

Guilherme
Menezes

íris de Araújo
Janete Rocha

Pietá
Leio Coimbra

Nazareno Fonteles
Pastor Manoel

Ferreira
Vilal do Rêgo Filho

7 vagas

P: ~, ..p DltP'~' IvBipr..1 H1P.,"\1 j

Indio da Costa

João Campos
3 vagas

Maria Helena
Sebastião Bala

Rocha
Vanessa

Grazziotin

Carlos Alberto
Leréia

Cláudio Magrão

Eduardo Barbosa

José Múcio
Monteiro

Laerte Bessa
Lucenira Pimentel
Nelson Pellegrino

5 vagas

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani '0'" .,,,

PSOB/PFLlPPS

Arnon Bezerra

Paulinho da Força

PV

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
Daniel Almeida

Mauro Nazif

Andreia Zito

Thelma de Oliveira
(Oep. do
PMOB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
(Oep. cio
PMOB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
4 vagas

Marco Maia

Mauro Mariani
Nelson Marquezelli
Paulo Rocha
Pedro Henry
Sabino Castelo Branco "',", "',DBHuPP;

Sandro Mabel '""" P"Dê'PfUPP;

Tadeu Filippelli
Tarcísio Zimmennann
Vicentinho
Wilson Braga

Roberto Santiago Undomar Garçon
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Sala T 50
Telefones: 3216-6805/6806/6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Udice da Mata (PSB)
1° Vice-Presidente: Brizola Neto (POl)
2° Vice-Presidente: Sueli Vicligal (PDT)
3° Vice-Presidente: Fábio Faria (PMN)
Titulares Suplentes

Suplentes

Alice Portugal
Marcondes

Gadelha
Mário Heringer
Sebastião Bala

Rocha

André de Paula
Edson Aparecido
Geraldo Thadeu

Gerônimo da
Adetal

Leandro Sampaio
Leonardo Vilela

Nice Lobão
Ronaldo Caiado

2 vagas

Alceni Guerra
Bispo Gê Tenuta
Eduardo Barbosa

Geraldo Resende

Germano Bonow
João Bittar
Jorge Tadeu Mudale~

Rafael Guerra
Raimundo Gomes de, Matos
(Dep.do
PMOB/PT/PP/PRlPT IPSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga) ,

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

PSDB/PFUPPS

Angela Portela
Armando Abílio """""0 p, ,"PfuPP;

Arnaldo Faria de Sá

Chico O'angelo

Cida Oiogo

Oarcisio Perondi

Eduardo Amorim
Henrique Fontana

Jofran Frejat

José Unhares
Marcelo Castro
Mauricio Trindade
Neilton Mulim ,h'L

Pepe Vargas
Reinhold Stephanes ,
Rita Camata
Roberto Britto
Saraiva Felipe
Solange Almeida

Titulares

Silvio Torres

Antonio Cruz
Asdrubal Bentes

Edson Santos
Eudes Xavier

Jackson Barreto
Joaquim Beltrão

Odair Cunha
3 vagas

Marcos Montes

Andreia Zito
Bruno Rodrigues

José Rocha

Luiz Carlos Setim

PSDB/PFUPPS

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

Carlos Eduardo Cadoca
Carlos Wilson
Oeley
Eugênio Rabelo
Fátima Pelaes
Francisco Rossi
Gihnar Machado
Hermes Parcianello
Pedro Chaves ""j,.P;;Db'PfUf·PS

(Dep. do
PSB/POTIPCdoB/PMN/PAN
ocupa a vaga)

Ojalma Berger
Marcelo Teixeira
Otavio Leite
(Dep. do
PSB/POTIPCdoB/PMN/PAN
ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga

Dr. Nechar

1 vaga

Dr. Talmir
PV

Suplentes
PMDB/RiT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB

Edgar Moury Carlos Alberto
Canulo

Edinho Bez Carlos Sanlana
Eudes Xavier Eduardo Valverde
Gorele Pereira Iran Barbosa

PSOL
(Dep.do :
PMDB/PTIPP/PRlPT~/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Garder e Aguiar
Local: Anexo li, Pav. I~uperior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-678 16781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Nelson M~rquezelli (PTB)
1° Vice-Presidente: S~bino Castelo Branco (PTB)
2° Vice-Presidente: Y, ilson Braga (PMDB)
3" Vice-Presidente: :
Titulares



Abelardo Camarinha
Brizola Neto

Lídice da Mata
Sueli Vidigal'" j

;"1 '1[,t",PT.'F'~' .. F-',-;}~' 1;1':-"~(i",T.:·IPT'J,)E:

Marcos Antonio
Valadares Filho

(Dep. do
PMDB/PTlPP/PR/PTB/PSCIPT

C/PTdoB ocupa a vaga)

Hugo Leal

I
Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo 11, Ala A. Sala 5,Térreo

i Telefones: 3216·6831/683216833
I FAX: 3216-6835
I
I COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
'I Presidente El!seu Padilha (PMDB)

1" Vice-Presidente: Sandro Matos (PR)
2" Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)

i 3° Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
i Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva Angelo Vanhoni
Aline Corrêa"'" j,. C [[•.PFL,CC. Anselmo de Jesus
Camilo Cola Edinho Bez
Carlos Santana João Leão
Carlos Zaratlini José Air10n Cirilo
Chico da Princesa Marcelo Castro
Décio Liina Marco Maia
Devanir Ribeiro Marinlla Raupp
Eliseu Paclilha Mauro Mariani
Gladson Cameli Milton Monti

Nelson Goetlen .~".j

Jaime Martins \",;'J-; ,-j" p~pp/r~FuPP::;

Jilrnar Tatlo
José Santana de Vasconcellos

Mauro Lopes
Moises Avelino
Nelson Bornier
Ricardo Barros
Sandro Matos

Osvaldo Reis
Pedro Fernandes

Rita Camata

Roberto Britto
Zezéu Ribeiro

1 vaga

PSOB/PFUPPS

Vitor Penido

Marcelo Teixeira

Vanderlei Macris

Arnaldo Jardim
Cezar Silvestri

Claudio Cajado
Claudio Diaz

Cristiano Matheus
Fernando Chucre

Jurandy Loureiro
Silas Câmara

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

CIPTdoB ocupa a vaga)
1 vaga

Gonzaga Patriota

Affonso Camargo
Alexandre Silveira
Carlos Grandão
!Iderlei Cordeiro
Lael Varella
Urzeni Rocha
(Dep. do
PMDillPTlP~P~PTillPSC~T

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep.do
PMDB/PT/PP/P~PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep.do
PMDB/PT/PP/P~PTB/PSC/PT

C!PTdoB ocupa a vaga)
PSB/POT/PCdoB/PMN/PAN

Beto Albuquerque
Davi Alves Silva

Julião Amin
PV

Ciro Pedrosa José Paulo Tóffano
St?cretário(a): Ruy Ornar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

_._._._-'~--.._--------------------------------



ISBN: 85-7365-202-0

R$ 26,40

ISBN: 85-7365-239-X

R$ 2,20

BRAZIL AND THE FTAA:SEMINAR

HOMENAGEM A SÉRGIO BUARQUE DE
HOLANDA

ISBN: 85-i 65-187·3

R$ 2 20

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
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ISBN: 85-7365-230-6

R$ 7,70

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2001

~

HOMENAGEM À FEO RAÇÃO DO COMÉRCIO
DO ESTADO E MINAS GERAIS

;mr~"'if.'~~~~

Locais de venda: MídiaiLivraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-647717271.
Informações: Coorde~a âo de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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