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I – ABERTURA DA SESSÃO

(Às 9 horas e 6 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De-

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à leitura do expediente.

O SR. MANATO, 1º Suplente de Secretário, ser-
vindo como 1° Secretário, procede à leitura do se-
guinte

III – EXPEDIENTE

Of. n° 333/2007-CN

Brasília, 20 de agosto de 2007

Exm° Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
DD: Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, no dia 

16 de agosto de 2007, e publicou em 17 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória n° 383, de 2007, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República, dos Ministérios dos Transportes, do 
Meio Ambiente, da Defesa, da Integração Nacional, 
das Cidades e de Operações Oficiais de Crédito, no 
valor global de R$1.253.983.299,00, para os fins que 
especifica”.

Nos termos do § 6° do art. 2° da Resolução n° 1, 
de 2002 – CN, o exame e o parecer serão realizados 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a V. Exa calendário para 
a tramitação da matéria.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 

– Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado 
Federal.

SF – 20-8-2007 
14 horas

A Presidência comunica que a Medida Provisória 
n° 383, de 2007, que “Abre crédito extraordinário, em 
favor da Presidência da República, dos Ministérios dos 
Transportes, do Meio Ambiente, da Defesa, da Integra-
ção Nacional, das Cidades e de Operações Oficiais de 
Crédito, no valor global de R$1.253.983.299,00 (hum 
bilhão, duzentos e cinqüenta e três milhões, novecentos 
e oitenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais), 
para os fins que especifica”, será encaminhada, nos 
termos do § 6° do art. 2° da Resolução n° 1, de 2002-
CN, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, onde poderá receber emendas.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ata da 215ª Sessão, Solene, Matutina,  
em 23 de agosto de 2007

Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente ;  
Marcelo Ortiz, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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Of. n° 334/2007 – CN

Brasília, 21 de agosto de 2007

Exm° Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
DD: Presidente da Câmara dos Deputados

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

Câmara dos Deputados, que foi lido, na sessão do Se-
nado Federal realizada nesta data, o Projeto de Lei n° 
27, de 2007, do Congresso Nacional, e foi despachado 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Em anexo, encaminho a V. Exa calendário para 
a tramitação do projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de estima e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Presidente do Senado Federal.

SF – 21-8-2007 
14 horas

Sobre a mesa projeto de lei que será 
lido pelo Senhor Primeiro Secretário.

Projeto de Lei n° 27, de 2007-CN, que “Abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios 
da Fazenda e do Turismo, crédito suplementar no 
valor global de R$63.000.000,00 (sessenta e três mi-
lhões de reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente”. (Mensagem n° 106, de 
2007-CN – n° 600/2007, na origem)

O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução n° 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do Projeto:

Leitura: 21-8-2007
até 26-8 publicação e distribuição de avulsos;
até 3-9 prazo final para apresentação de emendas;
até 8-9 publicação e distribuição de avulsos das emen-
das; e até 23-9 encaminhamento do parecer final à 
Mesa do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

Publique-se. Arquive-se. 
Em, 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 

Presidente.

Of. nº 1.445/2007/SGM/P

Brasília, 23 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Índio da Costa
Gab. 441 –Anexo IV
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei n° 1.714 de 2007, 

de sua autoria, que “Dispõe sobre o reembolso dos 
gastos com medicamentos utilizados para tratamento 
das moléstias especificadas no art. 186, § 1°, da Lei 
n° 8.112, da 11 de dezembro de 1990”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, em vir-
tude de ela conter matéria cuja iniciativa é privativa do 
Presidente da República, consoante o disposto no art. 
61, § 1°, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução 
o Projeto de Lei n° 1.714, de 2007 nos termos do ar-
tigo 137, § 1°, inciso II, alínea b, do Regimento Inter-
no, sugerindo-lhe, outrossim, a forma de Indicação, 
conforme previsão contida no art. 113, inciso I, do 
mesmo Diploma.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presi-
dente.

PROJETO DE LEI N° 1.714, DE 2007 
(Do Sr. Índio da Costa)

Dispõe sobre o reembolso dos gastos 
com medicamentos utilizados para trata-
mento das moléstias especificadas no art. 
186, § 1°, da Lei n° 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica a União obrigada a ressarcir o servidor 

público federal dos gastos efetuados com medicamen-
tos utilizados, para si ou seu dependente econômico, 
no tratamento das moléstias especificadas no art. 186, 
§ 1°, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Parágrafo único. O ressarcimento a que se refere 
o caput será feito de forma escalonada, proporcional 
aos vencimentos percebidos pelo servidor.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Para um portador de doença grave, pior do que 
estar acometido pela doença é a impossibilidade de 
combatê-la, pois, nesse caso, terá a certeza das con-
seqüências que sofrerá. Uma das principais causas 
de mortalidade, em decorrência de neoplasias e do-
enças crônicas, é a falta do uso da medicação reco-
mendada, devido à dificuldade que os pacientes têm 
em adquiri-la, tendo em conta o alto custo praticado 
pelo mercado.

Quem se encontra no limiar entre a vida e a mor-
te, quando vislumbra uma possibilidade, mesmo que 
pequena, de cura, não mede esforços para manter-se 
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vivo. Gasta o que possui e até o que não possui para 
fazer o tratamento da doença.

A presente proposta visa minimizar o sofrimento 
dos servidores acometidos por doenças graves, que já 
são duplamente penalizados. Uma pena, de natureza 
física e psicológica, que é o próprio sofrimento com a 
doença. A outra, de natureza pecuniária, pois precisará 
despender vultosos recursos para o tratamento de sua 
doença. Ou seja, visa garantir os direitos constitucio-
nais à saúde e à dignidade humana e o direito, mais 
do que constitucional, porquanto divino, à vida.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2007. _ Depu-
tado Índio da Costa, Relator.

Despacho: Devolva-se a proposição, por 
contrariar o disposto no artigo 61, § 1°, inciso 
II, alínea c, da Constituição Federal (art. 137, 
§ 1°, inciso II, alínea b, do RICD). Oficie-se 
ao Autor, sugerindo-lhe a forma de Indicação. 
Publique-se.

Em 23-8-2007. – Alindo Chinaglia, Pre-
sidente.

Of. n° 317/PT
Brasília, 22 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para indicar o Deputado Maurício Rands (PT/PE) como 
suplente na Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional em substituição ao Deputado José 
Eduardo Cardozo.

Solicito ainda que seja o Deputado José Eduar-
do Cardozo (PT/SP) indicado como membro suplente 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática em substituição ao Deputado Maurício 
Rands (PT/PE).

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sérgio, Lí-
der do PT.

Defiro. Publique-se. 
Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício n° 298-L-DEM/07

Brasília, 22 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Car-

los Vieira para integrar, como membro suplente, a Co-
missão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de 
investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasilei-
ro, com destaque para a superlotação dos presídios, 
custos sociais e econômicos desses estabelecimen-
tos, a permanência de encarcerados que já cumpriram 
pena, a violência dentro das instituições do sistema 
carcerário, a corrupção, o crime organizado e suas 
ramificações nos presídios e buscar soluções para o 
efetivo cumprimento da Lei de Execuções Penais, em 
vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Onyx Lorenzoni, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se. 
Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício n° 299-L-DEM/2007

Brasília, 22 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei, 

como membro titular, a Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado Onyx Lorenzoni, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se. 
Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. PSDB n° 663/2007

Brasília, 22 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o meu nome para in-

tegrar, como membro titular, a Comissão de Desen-
volvimento Urbano.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Pannuzio, Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se. 
Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of. PSDB n° 675/2007

Brasília, 23 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Zenaldo 

Coutinho como Vice-Líder, em substituição ao Depu-
tado Paulo Abi-Ackel.

Respeitosamente, Deputado Antonio Carlos 
Pannuzio, Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire-
tor-Geral. 

Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

OF. B/22/07.

Brasília, 8 de agosto de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

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

tado Manato – PDT/ES, para suplente da Comissão 
de Seguridade Social e Família.

Respeitosamente, Paulo Pereira Silva, Líder do 
Bloco PDT, PSB, PCdoB, PMN, PHS, PRB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. CCTCI – P/541/07 

Brasília, 15 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia 
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: PDC 30/07

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 30/07, apreciado por este Órgão Técnico, 
em 15 de agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, Deputado Julio Semeghini, 
Presidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. N° 244 – PP/2007 – CCJC 

Brasília, 7 de agosto de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 59/2007, apreciado por este Órgão Téc-
nico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. Nº 247 – PP/2007 – CCJC 

Brasília, 7 de agosto de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 67/2007, apreciado por este Órgão Téc-
nico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

OF. Nº 272 – PP/2007 – CCJC 

Brasília, 16 agosto de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto 
Legislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta 
data, a seguir relacionados: nº 190/07, nº 193/07, nº 
251/07 e nº 289/07.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Leonardo Picciani, Presidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Nº 242/2007/CDC – P

Brasília, 15 de agosto de 2007.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL nº 730/07

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 730/07, do Senhor Carlos 
Eduardo Cadoca, que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986, para disciplinar a oferta de bilhetes 
aéreos com tarifas promocionais”, para publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Cezar Silvestri, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. Pres – nº 446/07-CEC

Brasília, 8 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 2.636, de 2003, e os PL nos 4.785/05 e 6.227/05, 
apensados, foram apreciados, nesta data, por este 
órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of.Pres – nº 447/07-CEC

Brasília, 8 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Edifício Principal

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 
2.412, de 2003, e o PL nº 3.039/04, foram apreciados, 
nesta data, por este Órgão Técnico.

Por oportuno, comunico a Vossa Excelência que, 
em conseqüência da aprovação do Projeto de Lei nº 
2.412/03, resolvi, nos termos do art. 163, inciso III, 
do Regimento Interno, declarar prejudicado o Projeto 
de Lei nº 3.039/04, que “concede o título de ‘Capital 
Nacional dos Bombeiros Voluntários’ ao Município de 
Joinville, em Santa Catarina”.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of.Pres – nº 448/07-CEC

Brasília, 8 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados Edifício 
Principal

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 
1.883, de 2003, e o PL nº 3.472/04, apensado, foram 
apreciados, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of.Pres – nº 467/07- CEC

Brasília, 15 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados Edifício 
Principal

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
nº 6.598, de 2005, foi apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
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Of.Pres – nº 471/07-CEC

Brasília, 15 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados Edifício 
Principal

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 7.608, de 2006, 
foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieiram, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
Of.P nº 267/07-CFT

Brasília, 15 de agosto de 2007

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

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 6.307/05, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, Deputado Vírgilio Guimarães, 
Presidente. 

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 397 

Brasília, 15 de agosto de 2007

Exmº Sr.
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

nicar que este órgão Técnico, em reunião ordinária 
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 7.695, de 
2006, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Julião Amin, contra os votos dos Deputados Fernando 
Ferro, Eduardo Valverde e Jô Moraes.

Solicito a V. Exa, nos termos regimentais, que seja 
autorizada a publicação da referida proposição, com 
o respectivo parecer.

Na oportunidade, apresento a V. Exa meus pro-
testos de consideração e apreço.

Deputado José Otávio Germano, Presidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Ofício nº 283/07 – Pres. 

Brasília, 10 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião realizada em 8-8-07, proferiu parecer 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
46/07, nos termos do parecer do Relator, Deputado 
Pedro Chaves.

Respeitosamente, Deputado João Campos, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-182/07/CVT

Brasília, 8 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia 
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do 

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária reali-
zada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 4.206/98 – do 
Sr. Severino Cavalcanti – que “introduz modificação 
na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código 
de Trânsito Brasileiro, para permitir o enquadramento 
dos veículos que especifica, como de aluguel, para o 
transporte coletivo de passageiros”, e os Projetos de 
Lei nos 574/99, 751/99 e 1.027/99, apensados.

Atenciosamente, Deputado Eliseu Padilha, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Of. P-205/07/CVT

Brasília, 15 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia Presidente da Câmara 
dos Deputados

Assunto: Apreciação conclusiva de projeto de lei
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput, do 

Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Comissão 
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de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 571/076 – do Sr. Jairo 
Ataíde – que “inclui a construção do anel rodoviário de 
Montes Claros no Plano Nacional de Viação”.

Atenciosamente, Deputado Eliseu Padilha, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

Brasília, 23 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Arlindo Chinaglia Presidente da Câmara 
dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 230, § 2º, do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados, comunico a 
Vossa Excelência que reassumo minhas atividades 
parlamentares, a partir desta data, tendo em vista a 
minha exoneração, a pedido, do cargo de Secretário 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Dis-
trito Federal, conforme a publicação do Diário Oficial, 
cópia anexa. 

Deputado Cassio Taniguchi(DEM/PR).

PROJETO DE LEI Nº 1.582, DE 2007 
(Do Sr. Edson Duarte)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.029, 
de 1995, a fim de proibir a discriminação 
de pessoas portadoras de tatuagem e pier-
cing. 

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
3980/2000.

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril 

de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 1º.................................................. .
.......................................................................

Parágrafo único. Fica também proibida 
qualquer prática discriminatória referida no 
caput contra pessoas portadoras de tatuagem 
e piercing.”

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

Justificação

A discriminação atenta contra a dignidade da 
pessoa humana. Todavia é prática comum em nossa 
sociedade, em especial contra aqueles que inovam, 
que expressam de forma livre, transgredindo alguns 
conceitos tradicionais.

É o que ocorre com aqueles que usam tatuagem 
ou piercing, que são discriminados em suas relações 
empregatícias.

O fato de portar ou não tatuagem ou piercing não 
interfere na competência do indivíduo no exercício de 
seu trabalho.

Cabe à pessoa decidir sobre como utilizar ador-
nos em seu corpo e qualquer restrição em virtude disso 
fere o princípio da não discriminação.

Assim, entendemos que deve ser acrescido dis-
positivo à Lei nº 9.029/95, a fim de coibir a discrimina-
ção para efeito da relação empregatícia das pessoas 
que tenham tatuagem ou piercing. 
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Deve ser lembrado que a referida lei “proíbe a exi-
gência de atestados de gravidez e esterilização, e outras 
práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou 
de permanência da relação jurídica de trabalho”. 

Toda discriminação é um ato de agressão que 
o Estado tem a obrigação de coibir, punindo se ne-
cessário.

A dignidade da pessoa humana é fundamento 
da nossa República e deve ser assegurada a todo 
cidadão.

Diante do exposto, contamos com o apoio de 
nossos nobres Pares a fim de aprovar o presente 
projeto.

Sala das Sessões, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Edson Duarte.

PROJETO DE LEI Nº 1.613, DE 2007 
(Do Sr. Bruno Araújo)

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal – e a Lei 
nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que “dispõe 
sobre os crimes hediondos, nos termos do 
art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, 
e determina outras providências”.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
3.716/2004.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei qualifica o homicídio cometido 

contra agente público no exercício da função ou em 
razão dessa, bem como agrava a pena para o crime 
de lesão corporal de natureza grave ou seguida de 
morte, nas mesmas condições.

Art. 2º O art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 121. ...............................................
§ 2º .......................................................
VI – contra agente público no exercício 

da função ou em razão dessa.
§ 5º ..............................................(NR).”

Art. 3º O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 129. ...............................................
§ 12. Nos casos previstos nos §§ 1º a 

3º deste artigo, a pena será aumentada até o 
dobro se o crime for cometido contra agente 
público no exercício da função ou em razão 
dessa (NR).”

Art. 4º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...................................................
I – homicídio (art. 121), quando pratica-

do em atividade típica de grupo de extermí-
nio, ainda que cometido por um só agente, e 
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, 
IV, V e VI);

Parágrafo único. ...........................(NR).”

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Justificação

A crescente onda de violência que assola o País, 
em especial os estados de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Pernambuco, faz com que o crime organizado se 
veja encorajado a atacar o poder público, em especial 
policiais e bombeiros militares, promotores de justiça, 
juízes, policiais civis, agentes penitenciários e outros, 
disseminando suas ações, numa tentativa ousada de 
provocar o pânico.

O crime organizado intenta capitalizar-se para 
investir no tráfico ilícito de entorpecentes e de armas, 
e em outras atividades delituosas, pois sabem que as 
penas previstas na legislação penal são insuficientes 
para verdadeiramente puni-los, o que provoca uma 
grande sensação de impunidade.

São as razões pelas quais apresentamos a pre-
sente proposição, para a qual contamos com o endosso 
dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Bruno Araújo.

PROJETO DE LEI Nº 1.616, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Proíbe a cobrança de tarifas bancárias 
aos aposentados e pensionistas do regime 
geral de previdência pública.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
1865/1996. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições financeiras ficam proibidas 

de cobrar, aos aposentados e pensionistas do regime 
geral da previdência pública, tarifas ou qualquer ou-
tra forma de contrapartida pela prestação de serviços 
bancários básicos. 

Art. 2º Para os efeitos desta lei, consideram-se 
serviços bancários básicos:

I – abertura, manutenção e movimentação de 
conta corrente;
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II – transferências, depósitos e ordens de cré-
dito;

III – fornecimento de talão com vinte folhas de 
cheque por mês;

IV – consultas de saldos em terminais eletrôni-
cos;

V – emissão, por terminal eletrônico, de um ex-
trato a cada trinta dias. 

Art. 3º No caso de descumprimento da presente 
lei, os infratores sujeitam-se às penalidades estabele-
cidas pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
artigo 44, incisos I, II, e III.

Art. 4º Esta lei entra em vigor após decorridos 90 
(noventa) dias de sua publicação oficial.

Justificação

Em épocas de vigência de elevadas taxas de in-
flação, o sistema bancário obtinha considerável parte 
de seu faturamento através da apropriação de parcela 
do denominado “imposto inflacionário”.

Com a queda da inflação, observada a partir de 
1996, o setor financeiro substituiu a mencionada fonte 
de faturamento pela cobrança crescente de tarifas pela 
prestação de serviços bancários básicos.

Temos o registro de que o site da Globonews, 
em 07 de maio do corrente, mencionou que “um le-
vantamento da Pro-Consumer, entidade de defesa do 
consumidor, sobre as tarifas bancárias cobradas pelos 
quatro maiores bancos do País, constatou aumentos 
de preços médios de até 76% este ano”.

Por outro lado, a rentabilidade do setor bancário é 
crescente. A cada ano, a imprensa destaca que os lu-
cros dos maiores bancos atingiram novos recordes.

Neste contexto, consideramos injusta a cobrança 
de tarifas bancárias básicas aos aposentados e pensio-
nistas, cuja renda vem declinando permanentemente 
nos últimos anos. Ademais, os bancos já cobram ta-
rifas ao INSS.

Para corrigir esta distorção, estamos propondo a 
isenção da cobrança de tarifas pela prestação de ser-
viços bancários básicos ao mencionado segmento da 
população. No caso de descumprimento desta norma, 
propomos a aplicação das penalidades de advertência, 
multa e suspensão do exercício de cargos, previstas 
pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Carlos Abicalil.

PROJETO DE LEI Nº 1.617, DE 2007 
(Dos Srs. Henrique Afonso e Dr. Talmir)

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, para incluir o nascituro no rol 
de dependentes que possibilitam dedução 

na base de cálculo do Imposto de Renda 
Pessoa Física.

Despacho: Às Comissões de: Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, Ricd); Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 35 da Lei nº. 9.250, de 26 de de-

zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“ Art.35 .....................................................
.......................................................................

III – os filhos ou enteados, desde nas-
cituro até 21 anos de idade, ou de qualquer 
idade quando declarado incapacitado física ou 
mentalmente para o trabalho;

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

4º Na determinação da base de cálculo 
do imposto, é vedada a dedução concomitante 
do montante referente:

I – a um mesmo dependente, por mais 
de um contribuinte;

II – ao nascituro e ao filho ou entea-
do, quando se tratar do mesmo dependente. 
(“NR)” 

Art. 2º Em cumprimento do disposto nos arts. 
5º, II, 12 e 14 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de 
maio de 2000, o montante da renúncia fiscal decor-
rente desta Lei será incluído no demonstrativo a que 
se refere o 6º do art. 165 da Constituição, cuja apre-
sentação se der depois de decorridos sessenta dias 
da publicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício seguinte àquele em que for implementado 
o disposto no art. 2º.

Justificação

Segundo a legislação pátria, a personalidade do 
homem começa do nascimento com vida, mas a lei põe 
a salvo desde a concepção os direitos do nascituro con-
forme assevera o art. 2º do Código Civil Brasileiro.

Ora, falar em direitos do nascituro é reconhecer-
lhe qualidade de “pessoa”, porque, juridicamente, todo 
titular de direito é pessoa. “Pessoa”, em linguagem 
jurídica, é exatamente o sujeito ou titular de qualquer 
direito.

Nota-se nitidamente que o intuito do legislador 
civil foi a de proteger o nascituro, resguardando-lhe 
direitos antes mesmo do nascimento.
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É tradição no direito brasileiro o reconhecimento 
dos direitos do nascituros, como por exemplo, a famo-
sa Lei do Ventre Livre, a alforria poderia ser concedida 
a escravo que estivesse ainda no ventre materno. Se 
a mãe desse à luz dois ou mais filhos, a liberdade se 
entenderia em relação a todos, embora a carta de al-
forria fizesse menção de um único.

Na boa doutrina e em jurisprudência firmada nos 
tribunais é reconhecida legitimidade ad causam do 
nascituro para pleitear em juízo.

Do ínclito Professor Pontes de Miranda, “Comen-
tários ao Código de Processo Civil”, Rio de Janeiro, 
1949, Ed. Revista Forense Silva (1949, p. 304) escla-
rece a capacidade processual: 

“a processualística contemporânea cons-
trói a situação do nascituro como dotado de 
capacidade processual”.

Entre os direitos do “infans conceptus” expressa-
mente admitido pelo Código Civil no art. 542, é permitido 
fazer doações ao nascituro, bem como nomear curador 
ao ventre, quando há risco de vida ao feto. 

Considera-se, o nascituro desde o momento da 
junção dos gametas masculino e feminino, reconhe-
cendo, portanto a personalidade jurídica do homem 
que é um atributo do próprio ser, necessário à garantia 
dos seus legítimos interesses, e, pois, que ele e estes 
existem desde a concepção.

O Estado reconhece no Art. 7º da Constituição 
Federal a proteção à maternidade e a infância, portan-
to a finalidade das deduções previstas na lei tributária 
é precisamente permitir ao sujeito passivo minorar a 
base de cálculo de seu imposto, tendo em vista a pro-
teção que ele dê, e que o Estado reconhece e apóia, 
aos seus dependentes, descendentes ou não. 

É notório os inúmeros gastos em virtude da ges-
tação, exames pré-natais, laboratoriais, preventivos, fi-
sioterapias, enfermeiros, vestuário adequado, enxoval 
apropriado ao bebê sem falar nas despesas extraordi-
nárias com alimentação e medicamentos.

O projeto zela ao cumprimento da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. assegurando início da eficácia da lei 
apenas para o exercício seguinte ao da realização dos 
ajustes, caso necessários, na Lei Orçamentária Anual 
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Urge o reconhecimento prático do Estado na 
proteção da família, podendo o contribuinte deduzir, 
relativamente ao nascituro, uma quota equivalente há 
de um dependente, como prevê o projeto.

Esperando contar com apoio dos nobres pares 
para a aprovação do projeto, levando assim o justo re-
conhecimento e benefício à população brasileira.

Sala das Sessões, de julho de 2007. – Henri-
que Afonso Dr. Talmir, Deputado Federal Deputado 
Federal.

PROJETO DE LEI Nº 1.621, DE 2007 
(Do Sr. Vicentinho)

Dispõe sobre as relações de trabalho 
em atos de terceirização e na prestação de 
serviços a terceiros no setor privado e nas 
sociedades de economia mista.

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

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A presente Lei dispõe sobre as relações 

de trabalho em atos de terceirização e na prestação 
de serviços a terceiros no setor privado e nas socie-
dades de economia mista.

Art. 2º Para fins de aplicação desta lei, conside-
ram-se os seguintes conceitos de terceirização, toma-
dora e prestadora de serviços:

I – terceirização é a transferência da execução 
de serviços de uma pessoa jurídica de direito privado 
ou sociedade de economia mista para outra pessoa 
jurídica de direito privado; 

II – tomadora é a pessoa jurídica de direito pri-
vado ou sociedade de economia mista que contrata 
serviços de outra pessoa jurídica prestadora;

III – prestadora é a pessoa jurídica de direito 
privado que exerce atividade especializada e que, 
assumindo o risco da atividade econômica, contrata, 
assalaria e comanda a prestação de serviços para 
uma tomadora.

Art. 3º É proibida a terceirização da atividade-
fim da empresa. 

§ 1º Entende-se por atividade fim, o conjunto de 
operações, diretas e indiretas que guardam estreita 
relação com a finalidade central em torno da qual a 
empresa foi constituída, está estruturada e se orga-
niza em termos de processo de trabalho e núcleo de 
negócios.

§ 2º Na atividade fim da empresa não será per-
mitida a contratação de pessoa jurídica, devendo tais 
atividades serem realizadas somente por trabalhadores 
diretamente contratados com vínculo de emprego.

Art. 4º A empresa que pretenda terceirizar servi-
ços informará ao sindicato respectivo da sua categoria 
profissional, com no mínimo seis meses de antecedên-
cia, sobre os projetos de terceirização.

§ único. No ato de comunicação dos projetos, a 
empresa deverá fornecer ao sindicato da categoria pro-
fissional, dentre outras, as seguintes informações:



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 42157 

I – os motivos da terceirização;
II – os serviços que pretende terceirizar;
III – o número de trabalhadores diretos e indiretos 

envolvidos na terceirização;
IV – a redução de custos pretendida;
V – os locais de prestação dos serviços; 
VI – que prestadoras pretende contratar para 

executar os serviços, exceto empresas de economia 
mista, por terem regulamentação própria.

Art. 5º No contrato de prestação de serviços fir-
mado entre a tomadora e a prestadora deverá constar 
a especificação dos serviços a serem executados e 
seu prazo de duração.

Art. 6º A tomadora deverá exigir da prestadora e 
manter sob sua guarda, para fins de controle e fisca-
lização, cópia dos seguintes documentos:

a) comprovação do Registro da prestadora na 
Junta Comercial;

b) comprovação do capital social integralizado da 
prestadora, suficiente para garantir a satisfação dos 
direitos e créditos trabalhistas, inclusive na rescisão;

c) comprovação de entrega da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) pela prestadora;

d) Certidão Negativa de Débito Previdenciário 
(CND) pela prestadora;

e) comprovação da propriedade do imóvel-sede 
ou recibo referente ao último mês, relativo ao contrato 
de locação da prestadora;

f) inscrição da prestadora no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Secretaria da Recei-
ta Federal;

g) comprovação pela prestadora de regularidade 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
expedida pela Caixa Econômica Federal;

h) certidão negativa de infrações trabalhistas pela 
prestadora, expedida pelos órgãos locais do Ministério 
do Trabalho e Emprego;

i) acordo coletivo ou convenção coletiva.
Parágrafo Único: Os itens d, g e h deverão ser 

entregues mensalmente pela prestadora.
Art. 7º Dependendo da natureza dos serviços 

contratados, a sua prestação poderá desenvolver-se 
nas instalações físicas da tomadora ou em outro local, 
respeitadas, em quaisquer das hipóteses, as seguin-
tes exigências:

I – não haverá distinção de salário, jornada, be-
nefícios, ritmo de trabalho e condições de saúde e 
de segurança entre os empregados da tomadora e 
os empregados da prestadora que atuem nas insta-
lações físicas da tomadora ou em outro local por ela 
determinado;

II – a tomadora será responsável em garantir 
aos empregados da prestadora, enquanto estes esti-

verem a seu serviço, os gastos com o deslocamento, 
bem como, com as acomodações destinadas ao tra-
balhador terceirizado deslocado do lugar onde iniciou 
a prestação do serviço; 

III – é vedado à tomadora manter empregado em 
atividade diversa daquela para a qual foi contratado 
pela prestadora; 

IV – os empregados da prestadora não poderão 
ser subordinados ao comando disciplinar e diretivo 
da tomadora; 

V – a tomadora não poderá exigir a pessoalidade 
na prestação de serviços.

Art. 8º É proibida a contratação de prestadoras 
constituídas com a finalidade de fornecer mão-de-obra, 
ressalvados os casos de trabalho temporário, serviços 
de vigilância e asseio e conservação.

Art. 9º A tomadora é solidariamente responsável, 
independentemente de culpa, pelas obrigações traba-
lhistas, previdenciárias e quaisquer outras decorrentes 
do contrato de prestação de serviços, inclusive nos 
casos de falência da prestadora.

§ 1º A prestadora é obrigada a fornecer, mensal-
mente, à tomadora comprovação do pagamento dos 
salários, do recolhimento das contribuições previden-
ciárias e do FGTS, bem como cópia das respectivas 
guias de recolhimento, devendo tais informações e 
documentos serem fornecidos pela prestadora ou to-
madora aos sindicatos das categorias profissionais 
sempre que por eles solicitados.

§ 2º A tomadora assegurará o pagamento ime-
diato de salários, 13º salário, férias com o terço cons-
titucional e recolhimento de FGTS, sempre que a pres-
tadora deixar de cumprir estas obrigações com seus 
trabalhadores.

Art. 10. Haverá vínculo empregatício entre a to-
madora e os empregados da prestadora, sempre que 
presentes os elementos previstos no artigo 3º da Con-
solidação das Leis do Trabalho, que caracterizam a re-
lação de emprego – ressalvados os casos que exigem 
concurso público para a sua admissão, sem prejuízo 
do previsto no caput e § 1º do artigo 9º.

Art. 11. Será assegurado aos sindicatos das ca-
tegorias profissionais representarem os empregados 
administrativa e judicialmente, na qualidade de subs-
tituto processual, com o objetivo de assegurar o cum-
primento do disposto nesta Lei. 

Art. 12. Será constituída Comissão formada por 
representantes das empresas prestadoras, contratadas 
e sindicatos de trabalhadores para acompanhamento 
dos contratos de prestação de serviços.

Art. 13. O descumprimento do disposto nesta 
Lei sujeita os infratores (tomador e prestador) ao pa-
gamento de multa percentual de 10% (dez por cento) 
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sobre o valor do contrato de terceirização em favor do 
trabalhador prejudicado, se movida por este Reclama-
ção Trabalhista perante a Justiça do Trabalho.

§ 1º No caso de reincidência o valor percentual 
da multa será de 15% (quinze por cento).

§ 2º No caso de ações coletivas movidas pelo Mi-
nistério Público do Trabalho, entidades sindicais ou em 
caso auto de infração lavrado por Auditor Fiscal do Tra-
balho, a multa será cobrada por trabalhador prejudicado 
e revertida ao Fundo de Amparo do Trabalhador.

Art. 14. Os contratos de prestação de serviços 
em vigor na data da vigência desta Lei terão o prazo 
de noventa dias, a contar de sua publicação, para se 
adequar às exigências nela contidas, exceto a esta-
belecida no artigo 4º.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este Projeto de Lei tem como objetivo a definição 
da terceirização, assegurando a dignidade no traba-
lho. Com base nas experiências vividas pelos traba-
lhadores e dirigentes sindicais, é que a Central Única 
dos Trabalhadores elaborou algumas premissas que 
foram transformadas em proposições na forma deste 
Projeto de Lei.

No Brasil, não existe uma legislação específica 
que regule a terceirização. A Súmula 331 do TST é 
hoje a principal referência jurídica no assunto. A re-
ferida Súmula estabelece que a contratação de mão-
de-obra por empresa interposta é ilegal, à exceção 
do trabalho temporário, serviço de vigilância, conser-
vação/limpeza e os serviços especializados ligados 
à atividade-meio da tomadora. Entretanto, cabe dizer 
que as decisões judiciais são contraditórias quanto à 
sua interpretação.

Nos últimos anos, a terceirização tem avançado 
das atividades de apoio para áreas habitualmente re-
lacionadas à atividade principal da empresa. 

A suposta redução de custos tem sido acompa-
nhada muitas vezes de diversos problemas trabalhistas, 
entre os quais: redução de postos de trabalho; redução 
de remuneração e benefícios, incremento de jornadas; 
insalubridade; aumento de acidentes de trabalho; re-
dução fraudulenta de custos, com a subordinação di-
reta e pessoal do empregado terceirizado à empresa 
contratante; ausência de responsabilidade subsidiária 
e solidária da empresa contratante, entre outros. 

Tais premissas nos levam a concluir pela impor-
tância do Projeto de Lei ora apresentado. É sabido 
que a terceirização ao invés de proporcionar um bem, 
tem causado, em alguns casos, graves problemas no 

aspecto da qualidade e sobretudo nas condições de 
trabalho.

Nesse sentido é que nós acreditamos na sensibi-
lidade e na responsabilidade dos parlamentares para 
que se cumpra a missão social do trabalho. 

E essas são as razões pelas quais contamos 
com o apoio dos Ilustres Pares para a aprovação da 
presente proposição.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Vicentinho, PT – SP.

PROJETO DE LEI Nº 1.622, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Brandão)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Colégio Militar de São Luís, capital do Es-
tado do Maranhão.

DESPACHO: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Educação e 
Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 Ricd) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar o 

Colégio Militar de São Luís, no Estado do Maranhão.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Ainda que haja uma rede de estabelecimentos 
de ensino público no município de São Luís, este res-
sente-se, pela sua importância como capital, pela sua 
posição geográfica distante de outros grandes centros 
e por ser sede de relevantes unidades militares, de um 
colégio à altura daqueles que têm a condução castren-
se, com a qualidade ímpar que lhes é inerente.

As cidades mais próximas, Belém/PA, com a 
Escola Tenente Rêgo Barros, vinculada ao Comando 
da Aeronáutica; e Fortaleza, com o Colégio Militar de 
Fortaleza, conduzido pelo Comando do Exército, estão 
muito distantes e, por isso, praticamente inacessíveis 
à população do Maranhão.

É de bom alvitre ressaltar que os colégios militares 
têm a excelência do seu ensino reconhecida por todo o 
País; o que proporcionará, se concretizada a proposta 
aqui trazida, uma educação de qualidade não só aos 
habitantes de São Luís, mas também à família militar 
que lá serve e, ainda, a vários outros municípios do 
Estado do Maranhão que se apóiam na capital para 
as mais diversas atividades.

Não bastasse, ao lado formação cívica, moral 
e escolar de futuros cidadãos, os colégios militares 
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representam fator de motivação e condução para a 
carreira das armas e, considerando o caráter nacional 
das Forças Armadas brasileiras, o Colégio Militar de 
São Luiz possibilitaria, indubitavelmente, o aumento da 
participação maranhense dos quadros das instituições 
castrenses do País.

Portanto, pelo mérito contemplado, pela pertinên-
cia da proposição e por percebê-la trazendo sensíveis 
benefícios ao Brasil, conclamamos os nossos nobres 
pares à sua aprovação. 

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Carlos Brandão.

PROJETO DE LEI Nº 1.623, DE 2007 
(Do Sr. Gervásio Silva)

Institui o Dia Nacional do Motorista 
de Ambulância.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Motorista 

de Ambulância, a ser comemorado anualmente, em 
todo território nacional, no dia 10 de outubro.

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

Justificação

A política de saúde pública no nosso país neces-
sita ser norteada por programas humanitários, contar 
com um clima organizacional que valorize o ser humano. 
Nesta visão, o exercício da profissão de motorista de 
ambulância deve somar várias competências. A técnica 
pelo exercício da condição de motorista, a humana por 
tratar diretamente com a pessoa, numa condição em 
que todas as eventualidades são possíveis.

É importante ressaltar que, garantir o dia do mo-
torista de ambulância em âmbito nacional, é motivar 
uma profissão de extrema relevância para a sociedade, 
assim como retribuir o que estes profissionais no seu 
cotidiano fazem em prol de milhares de pessoas que 
encontram-se fragilizadas.

Estes profissionais no seu dia-a-dia além de 
salvar inúmeras vidas enfrentam a insalubridade sem 
estabilidade jurídica no que diz respeito à segurança 
do trabalho. Data vênia devemos lutar não somente 
para assegurar esta homenagem assim como para 
garantir que estes profissionais tenham resguardados 
os seus direitos. 

Valorizar este profissional é compreender a fun-
ção social de um agente público, que necessita de 

sensibilidade, competência, mas também de reconhe-
cimento social.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado, Gervásio Silva, DEM – SC.

PROJETO DE LEI Nº 1.624, DE 2007 
(Do Sr. Gervásio Silva)

Dispõe sobre o pagamento de adicio-
nal de insalubridade aos motoristas de am-
bulâncias ou outros veículos de transporte 
de doentes.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurado aos motoristas de ambu-

lâncias e/ou outros veículos destinados ao transporte 
de pessoas doentes, o pagamento de adicional de 
insalubridade.

§ Único O percentual da vantagem instituída o 
caput deste artigo será fixado pelo órgão competente 
do Poder Executivo.

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

Justificação

É indiscutível o efeito nocivo a que estão sujei-
tos os motoristas de ambulâncias e/ou outros veículos 
utilizados para o transporte de pessoas doentes. Ao 
efetuar este tipo de transporte, tais motoristas ficam 
expostos a serem acometidos de qualquer tipo de do-
ença, especialmente as doenças contagiosas. 

Especialmente no interior do pais onde as pre-
feituras municipais, não dispondo de hospitais efetu-
am o transporte de doentes através de ambulâncias 
ou outros veículos para serem atendidos nos grandes 
centros quer para internamentos ou para consultas e 
tratamentos médicos, os motoristas deste veículos são 
ao mesmo tempo responsáveis pelo manuseio destes 
pacientes já que, por indisponibilidade de recursos 
neste tipo de transporte não acompanham médicos 
ou enfermeiros, pessoas devidamente habilitadas e 
que já agrupam em seus salários o respectivo adicio-
nal de insalubridade.

Não obstante a esses problemas, os trabalha-
dores dessa categoria não percebem o adicional de 
insalubridade, fato que se atribui a inércia dos órgãos 
competentes dos Ministérios do Trabalho e Previdência 
Social. E dos próprios sindicatos da categoria.

O objetivo do presente projeto de lei é estabele-
cer que a todos aqueles que exercem esta função de 
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dirigir veículos ambulâncias ou outros destinados ao 
transporte de pessoas doentes façam juz a um adicio-
nal de insalubridade que, na forma do parágrafo único 
do art. 1º proposto, será fixado pelo órgão competente 
do Poder Executivo.

Em vista dos evidentes aspectos sociais que 
o projeto encerra queremos crer que os eminentes 
membros do Congresso Nacional manifestem-se pela 
sua aprovação.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2007. – Ger-
vásio Silva, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 1.626, DE 2007 
(Do Sr. Augusto Carvalho)

Dispõe sobre a gestão da Área de Pro-
teção Ambiental do Planalto Central.

Despacho: Às Comissões de: Traba-
lho, de Administração e Serviço Público; Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a gestão da Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, criada 
por meio do Decreto s/nº de 10 de janeiro de 2002.

Art. 2º A gestão da APA do Planalto Central fica 
sob a responsabilidade dos Governos do Distrito Fe-
deral e do Estado de Goiás, nos termos do § 1º, do 
art. 9º, da Lei 6.902, de 27 de abril de 1981.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, incluem-
se nas atividades de gestão: o licenciamento, a admi-
nistração, o custeio, a fiscalização, o monitoramento, 
a aplicação de sanções administrativas e as demais 
providências necessárias para a proteção e conserva-
ção do meio ambiente, propiciando que a APA alcance, 
entre outros, os objetivos de:

I – proteger os mananciais e regular o uso dos 
recursos hídricos;

II – regular e licenciar o parcelamento do solo;
III – garantir o uso racional dos recursos natu-

rais;
IV – preservar o patrimônio ambiental e cultural 

da região;
V – controlar o desmatamento e proteger a bio-

diversidade;
VI – promover a educação ambiental das popu-

lações residentes na área;
VII – controlar a expansão urbana.

Art. 3o Fazem parte da APA do Planalto Central 
os seguintes polígonos, descritos de acordo com o 
PDOT, aprovado pela Lei Complementar do Distrito 
Federal no 17, de 28 de janeiro de 1997:

I – Área com Restrição Físico Ambiental do En-
torno do Parque Nacional;

II – Áreas Rurais Remanescentes do Vicente 
Pires;

III – Área Rural Remanescente Taguatinga;
IV – Área de Lazer Ecológico do Parque do Gua-

rá;
V – Área Rural Remanescente Águas Claras;
VI – Área Rural Remanescente Samambaia;
VII – Área Rural Remanescente São José;
VIII – Área Rural Remanescente Governador;
IX – Área Rural Remanescente Vereda da 

Cruz;
X – Área Rural Remanescente Bernardo 

Sayão;
XI – Área Rural Remanescente Núcleo Bandei-

rante;
XII – Área Rural Remanescente Vereda Gran-

de;
XIII – Área Rural Remanescente Arniqueira;
XIV – Área Rural Remanescente Vargem da Ben-

ção;
XV – Área Rural Remanescente Monjolo;
XVI – Área Rural Remanescente Ponte Alta Nor-

te (1);
XVII – Área Rural Remanescente Ponte Alta 

Norte (2);
XVIII – Área Rural Remanescente do Ribeirão 

Santa Maria;
XIX – Área Rural Remanescente do Ribeirão 

Alagado;
XX – Área Rural Remanescente do Córrego Cris-

pim;
XXI – Área de Proteção de Manancial do Cór-

rego Currais;
XXII – Área de Proteção de Manancial do Cór-

rego Olho D’Água;
XXIII – Área de Proteção de Manancial do Cór-

rego Ponte de Terra;
XXIV – Área de Proteção de Manancial do Ri-

beirão do Gama;
XXV – Área de Proteção de Manancial do Ribei-

rão Alagado;
XXVI – Área de Proteção de Manancial do Cór-

rego Crispim;
XXVII – Parque Boca da Mata;
XXVIII – Zona Rural de Uso Controlado do Ria-

cho Fundo;
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XXIX – Zona Urbana de Uso Controlado dos 
Combinados Agro-Urbanos;

XXX – Reserva Ecológica do Guará; e
XXXI – Zona de Conservação Ambiental do San-

tuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo.
Parágrafo único. Com relação às áreas rurais 

remanescentes a que se referem os incisos II, V, VI, 
VII, VIII, IX, XII e XIII do caput deste artigo, serão 
estabelecidos requisitos específicos para o licencia-
mento ambiental, que considerem a situação de fato 
existente no local.

Art. 4º Cabe aos órgãos competentes de meio 
ambiente dos Governos do Distrito Federal e do Esta-
do de Goiás o licenciamento ambiental e a fiscalização 
de atividades e empreendimentos sujeitas ao licencia-
mento ambiental de acordo com a legislação vigente, 
além daquelas utilizadoras de recursos hídricos, bem 
como projetos de parcelamento do solo urbano, quanto 
às seguintes atividades:

I – implantação de projetos de urbanização, no-
vos loteamentos e expansão ou modificação daqueles 
já existentes;

II – implantação ou expansão de serviços públi-
cos de água, esgoto e energia elétrica;

III – remoção de vegetação nativa em qualquer 
estágio de sucessão;

IV – abertura de novas ou ampliação das vias de 
comunicação existentes;

V – modificação de gabarito de construção, taxa 
máxima de ocupação e módulo mínimo de parcela-
mento do solo;

VI – construção de diques e barragens nos cur-
sos d’água;

VII – implantação ou execução de qualquer ativi-
dade potencialmente degradadora do meio ambiente, 
nos termos da lei; e

VIII – alteração que implique adensamento po-
pulacional ou expansão de área urbana.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, os órgãos poderão firmar convênios 
e parcerias com entidades públicas ou privadas.

Art. 5º Sem prejuízo da obrigação de reparar o 
dano ambiental e de outras obrigações legais, as ações 
ou omissões que violem as normas de implantação e 
manutenção da Área de Proteção Ambiental do Pla-
nalto Central serão punidas com as sanções previstas 
na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

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

Justificação

A APA do Planalto Central, que abrange parte 
do território do Distrito Federal e pequena parcela do 

Estado de Goiás, na região do Entorno, foi criada pelo 
Decreto s/nº de 10 de janeiro de 2002, nos termos do 
art. 15 da Lei 9.985, de 2000 e do art. 225, § 1º, III, da 
Constituição Federal. No Decreto, foi atribuída compe-
tência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para gerir a 
APA, por intermédio da Superintendência do IBAMA 
no Distrito Federal.

Área de Proteção Ambiental constitui unidade de 
conservação de uso sustentável dos recursos naturais 
existentes, caracterizada, conforme a lei, como uma 
área em geral extensa, com certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, esté-
ticos ou culturais importantes para a qualidade de vida 
e bem-estar da população.

A presente proposição tem por objetivo transferir 
a gestão da APA do Planalto Central para os Governos 
do Distrito Federal e do Estado de Goiás, proposta que 
atende aos anseios dos Entes Federados interessa-
dos, porquanto facilitará a administração e contribuirá 
com a efetiva implementação de políticas ambientais 
locais, que poderão ser exercidas por meio de progra-
mas conjuntos.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal de-
clarou constitucional a Lei nº 9.262, de 12 de janeiro 
de 1996, que transferiu para o Distrito Federal a admi-
nistração e fiscalização da Área de Proteção Ambiental 
(APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, que permitirá 
a agilização dos processos de regularização de vários 
parcelamentos do solo, onde estão instalados condo-
mínios como os Setores Habitacionais Jardim Botâ-
nico, São Bartolomeu, Arapoanga, Mestre D’Ármas, 
Nova Colina, Vale do Amanhecer, Região dos Lagos 
e Grande Colorado. A medida beneficiará mais de 200 
mil pessoas.

Resta cristalino que a proposta encontra amparo 
constitucional e legal, vez que a nossa Carta Magna 
escreve que o meio ambiente ecologicamente equi-
librado é bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.

Ademais, o § 1º, do art. 9º, da Lei 6.902, de 27 
de abril de 1981, estabelece que a fiscalização e su-
pervisão de áreas de preservação ambiental cabe ao 
IBAMA ou órgão estadual equivalente, em conjunto 
ou separadamente, ou até mesmo mediante convênio 
com outras entidades.

A proposta já foi objeto de debate nesta Casa 
Legislativa, por meio do Projeto de Lei nº 2.572, de 
2003, de autoria do deputado Jorge Pinheiro, que foi 
apresentado em 24 de novembro de 2003 e aprovado 
por unanimidade pela Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, entretanto, acabou ar-
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quivado ao final da Legislatura. A fim de restabelecer a 
discussão sobre o tema, a matéria foi reformulada.

Nesse sentido, outro não é o espírito do projeto 
senão o de proporcionar maior eficiência e controle no 
gerenciamento da APA do Planalto Central, cumprin-
do um dos mandamentos presentes na Constituição 
Federal, mantendo a finalidade precípua das áreas 
de proteção ambiental, que tem por objetivo prote-
ger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais.

Pelo exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares 
para acolhida da presente proposição.

Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Augusto Carvalho, PPS/DF.

PROJETO DE LEI Nº 1.628, DE 2007 
(Do Sr. Antonio José Medeiros)

Modifica a Medida Provisória n° 2.181-
45, de 24 de agosto de 2001, que “Dispõe 
sobre as operações financeiras entre o Te-
souro Nacional e as entidades que mencio-
na, e dá outras providências”.

Despacho: Às Comissões de: Finanças e 
Tributação (Mérito E Art. 54, Ricd); Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art.1° Esta lei modifica a Medida Provisória 

N°2181-45, de 24 de agosto de 2001, que “Dispõe 
sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional 
e as entidades que menciona, e dá outras providên-
cias”, dando nova redação ao Caput ao art.53, ao § 1° 
do art.53, e ao inciso lll do § 4° do art.53.

Art.2º Dê-se ao caput, ao § 1° e ao inciso lll do § 
4°, todos do art.53 da Medida Provisória N°2181-45, 
de 24 de agosto de 2001, a seguinte redação:

Art.53. Fica autorizado o parcelamento de dívidas 
das instituições financeiras do Sistema Financeiro de 
Habitação-SFH perante o Seguro Habitacional-SH cujo 
equilíbrio da apólice está a cargo do FCVS.

§ 1° O valor objeto do parcelamento previsto no 
caput será o resultado da diferença de cem por cento 
dos prêmios em atraso e os valores referentes a todas 
indenizações de sinistros retidas, ambos acrescidos 
das atualizações ,multas e penalidades previstas na 
legislação em vigor, apurado até o mês antecedente 
ao da formalização do pedido de parcelamento.

§ 4°.....................................................................

III – Atualização financeira, com base nas taxas 
da renovação previstas na lei N°10.150, de 21 de de-
zembro de 2000.

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

blicação

Justificação

A Medida Provisória N° 2181-45, de 24 agosto 
de 2001, em seu art.53, autorizou e definiu os critérios 
para o parcelamento de dívidas das instituições finan-
ceiras do SFH, constituídas até 31 de julho de 2001, 
perante o seguro habitacional –SH cujo equilíbrio da 
apólice está a cargo do Fundo de Compensação de 
Variações Salarias-FCVS. 

Contudo, em que pese o interesse das entidades 
envolvidas, especialmente as companhias de habita-
ção popular e órgãos assemelhados, consta-se na 
legislação a existência de impedimentos à realização 
do parcelamento das dívidas a partir de 2001, inviabi-
lizando a retomada da normalidade dos pagamentos 
dos prêmios de seguro.

No sentido dessa viabilização, fazem-se neces-
sárias as alterações propostas em nosso projeto de 
lei, que estabelece:

A apuração da dívida até o mês antecedente ao 
da formalização do pedido de parcelamento;

O cálculo dos encargos moratório conforme le-
gislação em vigor, respeitando-se o art.412 do código 
civil, que determina que o valor da cominação imposta 
na cláusula penal não pode exceder o da obrigação 
principal; e 

Que as taxas de juros aplicados na novação se-
rão as previstas na lei n° 10150, de 21 de dezembro 
de 2000, para tornar econômica e financeiramente 
viável a operação.

Sala das Sessões 16 de julho de 2007. – Antonio 
José Medeiros, Deputado Federal – PT – PI.

PROJETO DE LEI Nº 1.629, DE 2007 
(Do Sr. Antonio José Medeiros)

Estabelece incentivo fiscal às empre-
sas que contratarem empregadas mulhe-
res chefes de família e dá outras provi-
dências.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público; Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, Ricd); Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação 
Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído incentivo fiscal às empresas 

que, na qualidade de empregador, possuam um mínimo 
de 10% de empregadas mulheres chefes de família.

§1° Para usufruir do benefício criado no “caput” 
deste artigo, a empresa deverá manter em seu quadro 
de pessoal, no mínimo por 02 (dois) anos, aquela em-
pregada que for admitida nos moldes desta lei.

§2° A empresa que atender às exigências previs-
tas nesta lei, receberá, para cada empregada mulher 
chefe de família, certificado individual correspondente 
ao valor do incentivo fiscal, na forma a ser regulamen-
tada por decreto.

§3° As empresas portadoras dos certificados po-
derão deduzir do imposto sobre a renda devido com 
base no lucro real, até o limite de 10% (dez por cento), 
a cada incidência, em conformidade com o número das 
empregadas contratadas de acordo com esta lei, na 
forma a ser disciplinada por decreto.

§4° Os certificados emitidos em nome da em-
presa beneficiária serão intransferíveis e destinar-se-
ão exclusivamente ao pagamento do tributo a que se 
refere o parágrafo anterior.

§5° O Congresso Nacional determinará, anual-
mente, o valor total do incentivo, obedecendo aos li-
mites máximo e mínimo de 2% (dois por cento) e 1% 
(um por cento), respectivamente, da receita proveniente 
daquele imposto.

§6° O benefício de que trata esta lei será sem-
pre considerado na elaboração do projeto de lei or-
çamentária.

Art.2º – A utilização do benefício a que se refere 
esta lei dependerá de prévia inscrição da empresa no 
Ministério do Trabalho, que manterá um cadastro atu-
alizado das empresas beneficiárias.

§1° As empresas deverão fornecer ao Ministério 
do Trabalho as informações necessárias à implantação 
e atualização do cadastro, acompanhadas dos docu-
mentos pertinentes.

§2° O Ministério do Trabalho cancelará o benefí-
cio das empresas que apresentarem documentos in-
completos à atualização do cadastro ou deixarem de 
apresentá-los em tempo hábil.

§3° Caberá ao Ministério do Trabalho, através 
de suas Delegacias Regionais, a fiscalização das em-
presas beneficiárias no tocante ao fiel cumprimento 
desta lei.

Art.3° O prazo de validade dos certificados pre-
vistos no §2° do artigo 1° desta lei será de 1 (um) ano, 
a contar da data de sua expedição. 

Parágrafo único- Os valores dos certificados 
serão corrigidos pelos mesmos índices de correção 
aplicados à Unidade Fiscal de Referência (UFIR).

Art.4° O Poder Executivo, através de ato próprio, 
regulamentará a aplicação desta Lei, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da sua publicação.

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

Justificação

O presente projeto de lei complementar tem como 
finalidade primordial assegurar às mulheres chefes de 
família uma participação mais efetiva no mercado de 
trabalho.

A inserção das mulheres no mercado de trabalho 
tem sido acompanhada de segregação e discrimina-
ções que as colocam em condições menos favoráveis 
no campo profissional.

Nos últimos 06 (seis) meses houve uma peque-
na mudança nos dados que se referem à participação 
das mulheres no mercado de trabalho. No entanto, 
esta pequena recuperação não significou diminuição 
significativa das diferenças entre homens e mulheres 
na seara profissional. Tanto que a população feminina 
continua a ter maiores taxas de desemprego e de in-
serção em postos de trabalho vulneráveis. Nem mesmo 
o fato de terem níveis de escolaridade maior garante 
às mulheres maior facilidade de acesso a empregos, 
ou mesmo à igualdade de salários.

O Relatório de Desenvolvimento Humano das 
Nações Unidas, divulgado esse ano, confirma a degra-
dação da situação das mulheres em nível mundial: elas 
representam 70% do total dos que vivem em situação 
de miséria absoluta; são dois terços dos analfabetos; 
sua carga horária de trabalho é de aproximadamente 
13% superior à dos homens; nas áreas rurais, gastam 
em média 20% mais tempo que os homens no trabalho 
e, embora representem mais de 50% da mão-de-obra 
no campo, recebem menos de 10% do crédito rural 
disponível; seu salário é, em média, 25% menor que 
o dos homens.

Portanto é extremamente importante e urgente 
o desenvolvimento de ações efetivas que visem a va-
lorização e a profissionalização do trabalho feminino, 
tornando o mercado de trabalho mais igualitário.

O combate a miséria e a fome passa necessaria-
mente pela inclusão da mulher no mercado de trabalho. 
A pobreza é feminina, pois as mulheres são maioria 
na sociedade.

Ao Poder Público cumpre adotar medidas que 
incentivem às empresas a contratar um maior número 
de mulheres como empregadas, visando, sobretudo, 
minimizar as distorções e desigualdades observadas 
no nosso mercado de trabalho ao longo dos tempos.

Sala das Sessões, 16 de Julho de 2007. – Anto-
nio José Medeiros, Deputado Federal PT/PI.
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PROJETO DE LEI Nº 1.630, DE 2007 
(Do Sr. Antonio José Medeiros)

Altera o valor da renda familiar per 
capita para auferir a renda mensal vitalícia 
instituída pela Lei nº 8.742, de 1993, asse-
gura a gratificação natalina aos seus bene-
ficiários e dá outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
3.967/1997. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 20, da Lei n. 8.742, de 7-12-

1993 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 20 ....................................................
.......................................................................

(...)
§ 3º Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiên-
cia ou idosa a família cuja renda mensal per 
capita seja de até um salário mínimo.’’

Art. 2º O art. 20, da Lei n. 8.742, de 07/12/1993 
fica acrescido dos seguintes parágrafos: 

(...) 
§ 9º O benefício de prestação continuada não 

será considerado para efeito de cálculo da renda per 
capita da família.

§ 10. – A quem fizer jus ao benefício de presta-
ção continuada instituído pelo presente artigo caberá 
o pagamento, no dia 20 (vinte) de dezembro, de cada 
ano, de uma gratificação natalina no mesmo valor do 
benefício a que tem direito.

Art. 3 – O§ 1º, do art. 21, da Lei n. 8.742, de 
07/12/1993 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 21.......................................................
.......................................................................

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momen-
to em que forem superadas as condições referidas no 
caput, e, em caso de morte do beneficiário, somente 
poderá ser transferido ao seu responsável que compro-
var que a renda mensal familiar per capita permanece 
nos patamares previstos no art. 20, § 3º. 

Art. 4º Os benefícios instituídos pela presente lei 
serão custeadas pelos recursos oriundos do Orçamento 
da União destinados às ações da assistência social.

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

Justificação

No final deste ano, estarão sendo completados 
quatorze anos de edição da Lei Orgânica da Assistên-
cia Social – LOAS.

Em breve leitura da LOAS, vemos como a mesma 
preocupou-se, de fato, com as pessoas que precisam 
de atenção e solidariedade.

Infelizmente, em todos esses anos, na prática, 
nem tudo são flores na aplicação desta lei. Verificou-
se, por exemplo, que o valor da renda mensal vitalícia, 
previsto no § 3º, do seu art. 20, está completamente 
distante da realidade.

Eis o dispositivo da lei n. 8.742/93, que assegura 
o benefício: 

“Art. 20 O benefício de prestação conti-
nuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo 
mensal a pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
mais e que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção e nem de tê-la 
provida por sua família.” 

O parágrafo segundo da lei define assim a pes-
soa portadora de deficiência beneficiária: 

“§ 2º Para efeito de concessão deste 
benefício, a pessoa portadora de deficiência 
é aquela incapacitada para a vida indepen-
dente e para o trabalho.” (grifo nosso).

Conceder renda mensal vitalícia apenas para 
aquelas pessoas cuja renda per capita familiar é infe-
rior a ¼ (um quarto) do salário mínimo é um despro-
pósito! Significa praticamente mandar idosos e defi-
cientes para as praças públicas e para o meio da rua 
pedir esmolas.

Não dá para atender às necessidades imediatas 
de pessoas sem condição de vida independente e de 
trabalho, como alimentação, tratamento clínico, compra 
de aparelhos e medicação, nas condições indicadas 
no supracitado artigo. 

A título de exemplo, com o salário mínimo de R$ 
380,00 (trezentos e oitenta reais) somente teria direito a 
tal benefício a pessoa sem condições de vida indepen-
dente e de trabalho que fizesse parte de uma família 
de mais de quatro que comprovadamente sobrevivesse 
com apenas um salário mínimo, pois somente nestas 
condições é que se chegaria a uma renda per capita 
de menos de ¼ daquele valor.

A lei é bem clara, mas não atendeu ao seu obje-
tivo, se pretendia dar um mínimo de cidadania a esta 
parcela da população. 

Precisamos dar condições dignas de vida aos 
portadores de necessidades especiais que não têm 
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condições de vida independente, muito menos de tra-
balho e para os idosos na mesma situação, a fim de 
que não sejam obrigados a viver pelas ruas, em con-
dições deploráveis e desumanas, pedindo trocados 
e comida.

Há famílias que possuem mais de um integrante 
nessa situação de dependência, que precisam às ve-
zes ser carregadas nos braços, por falta de condições 
de adquirir uma cadeira de rodas ou mesmo por não 
terem condições sequer de se sentar.

Pela lógica atual, uma família de quatro pessoas, 
que tenha renda mensal total de um salário mínimo de 
duzentos reais não poderá ter direito ao benefício, pois 
recebe per capita valor superior ao definido na lei. 

Nossa proposta é realista e atenderá a um nú-
mero maior de excepcionais e idosos nas condições 
nela descritas.

Outro ponto importante é o direito ao décimo ter-
ceiro, ou gratificação natalina, que não é pago. Nossa 
sugestão é conceder também a gratificação natalina 
para estas pessoas.

Em caso de morte do beneficiário, é necessário 
que o benefício seja transferido a quem cuidava do 
mesmo, pois a vida desta pessoa ficou comprometida 
para o trabalho, já que precisava estar cuidando da-
quele que estava sob sua responsabilidade.

São freqüentes os casos em que pessoas mais 
idosas cuidam dos filhos ou dos companheiros e, com 
o falecimento destes, já não têm qualquer perspectiva 
de inserção no mercado de trabalho.

Esta proposta é de cunho eminentemente social e 
pretende dar à LOAS a cara da realidade brasileira a fim 
de que a mesma de fato atenda aos seus objetivos.

Sala das sessões, 16 de Julho de 2007. – Anto-
nio José Medeiros, Deputado Federal-PT/PI.

PROJETO DE LEI Nº 1.643, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Melles)

Cria a Comenda Antônio Ernesto Wer-
na de Salvo.

Despacho: Às Comissões de: Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Educação e Cultura; Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a Comenda Antônio Ernesto 

Werna de Salvo a ser concedida anualmente pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento às 
pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado 

por ações em prol do agronegócio e dos produtores 
rurais.

Parágrafo único. Os critérios para a concessão da 
Comenda serão estabelecidos em regulamento, pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo va-
lorizar as personalidades que se destacaram no tra-
balho e ações em favor da agropecuária, bem como, 
homenagear a figura de Antônio Ernesto Werna de 
Salvo, engenheiro-agrônomo, formado pela Escola 
Nacional de Agronomia da Universidade Rural do 
Brasil, em 1955, no Rio de Janeiro, que presidiu a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) nos últimos 17 anos e faleceu no dia 29 de 
junho de 2007.

Estava no sexto mandato na CNA e também pre-
sidia o Conselho Superior de Agricultura e Pecuária 
do Brasil (Rural Brasil) e o Conselho Deliberativo do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Em 
novembro de 1997, foi eleito presidente da Confede-
ración Interamericana de Ganaderos y Agricultores 
(CIAGA), que reúne as entidades representativas de 
produtores rurais das três Américas.

Sua atuação na área de representação sindical 
teve início no Sindicato Rural de Curvelo, entidade que 
criou e presidiu. Também foi presidente e fundador da 
Associação Mineira de Criadores de Zebu, em sua 
cidade natal. Posteriormente, assumiu por dois man-
datos a vice-presidência da Federação da Agricultura 
do Estado de Minas Gerais (Faemg), na qual atuou, 
ainda, como membro e presidente da Comissão Téc-
nica de Pecuária de Corte.

Em 1984, foi eleito presidente da Faemg e um 
dos maiores méritos de Antônio Ernesto de Salvo foi 
unir os diversos setores da agricultura e pecuária do 
país, construindo um discurso uniforme. 

Um empreendedor que soube construir e agru-
par os interesses de diversos setores do agronegócio, 
porque sabia, acreditava e difundia os valores do tra-
balho cooperado.

Pelo relevante trabalho prestado por ele em favor 
da agropecuária brasileira é que levamos o presente 
projeto à apreciação dos nobres pares, solicitando o 
apoio e aprovação.

Sala das Sessões, 17 de julho de 2007. – Carlos 
Melles, Deputado Federal.
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PROJETO DE LEI Nº 1.654, DE 2007 
(Do Sr. Flávio Bezerra)

Institui o Dia Nacional em Defesa da 
Orla Marítima.

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

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 22 de novembro como 

o Dia Nacional em Defesa da Orla Marítima.
Art. 2º O Dia Nacional em Defesa da Orla Marítima 

é uma forma de conscientizar a todos da importância 
de defesa do meio ambiente.

Art. 3º O Poder Público promoverá a divulgação 
da presente Lei e apoiará as iniciativas, programas e 
atividades culturais de entidades públicas, em coope-
ração com a sociedade civil que poderão contribuir 
para a proteção do meio ambiente.

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

Justificação

O presente Projeto visa instituir no calendário 
oficial brasileiro um dia específico para que todos se 
conscientizem sobre a importância de preservação da 
orla marítima do nosso país que é utilizada de diver-
sas formas como meio turístico, atividade profissional 
por parte dos pescadores de diversas classes e lazer 
para a população brasileira.

Diante dos argumentos apresentados, requer 
a apreciação dos pares do presente Projeto de Lei e 
com a certeza de que será aprovado, uma vez que a 
solicitação se faz justa. 

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2007. – Depu-
tado Federal Flávio Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 1.659, DE 2007 
(Do Sr. Elismar Prado)

Altera o inciso VIII do art. 4° da Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação.

Despacho: Às Comissões de: Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 
Ricd) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O inciso VIII do art. 4° da Lei n° 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º O dever do Estado com a educa-
ção escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de:

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

VIII. atendimento ao educando, no ensi-
no fundamental e ensino médio públicos, por 
meio de programas suplementares de mate-
rial didático-escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde”.

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

Justificação

A proposição ora apresentada tem por esco-
po alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
– LDB, Lei n° 9.394/97, para estender aos estudantes 
do ensino médio da rede pública de ensino direitos, 
até então assegurados apenas aos alunos do ensino 
fundamental.

A educação básica é composta pela educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio. O objetivo 
da educação básica é assegurar a todos os brasilei-
ros a formação comum, indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir 
no trabalho e em estudos posteriores (arts. 21 e 22 
da LDB).

A Constituição da República de 1988 prevê, entre 
as formas de efetivação da educação como dever do 
Estado, em seu art. 208, inciso II, a progressiva uni-
versalização do ensino médio gratuito, tarefa esta que 
vem sendo implementada ao longo dos últimos anos, 
com significativos avanços.

Ademais, A LDB repetiu esta obrigação posta na 
Constituição em relação ao ensino médio. Por sua vez, 
o Plano Nacional de Educação, Lei nº10.172/2001, es-
tabeleceu metas para a educação no Brasil no prazo 
de dez anos, de forma a garantir, entre outros avanços, 
a elevação global do nível de escolaridade da popula-
ção, a melhoria da qualidade do ensino em todos os 
níveis, a redução das desigualdades sociais e regio-
nais, a ampliação do atendimento à educação infantil, 
ensino médio e superior. 

De maneira mais específica, ressaltamos que 
a alteração que se propõe, não acarretará grandes 
impactos no que tange à criação de programa suple-
mentar de material didático escolar, pois o Governo 
Federal já estendeu tal direito aos alunos do ensino 
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médio através do Programa Nacional do Livro Didático 
para o Ensino Médio (PNLEM). 

O mesmo ocorre em relação à assistência à saú-
de, haja vista que esta depende sobretudo de uma arti-
culação entre os sistemas de ensino e saúde para sua 
efetiva implementação, não havendo aqui que se falar 
propriamente em significativo aumento de despesas. 

Todavia, merece destaque a inclusão do alunos 
do ensino médio nos programas suplementares de ali-
mentação e transporte escolar, pois, de fato, demanda-
rão maior disponibilidade de recursos. Outrossim, essa 
ampliação do atendimento, coaduna-se com o Plano 
Nacional de Educação e poderá ser executada ante a 
expansão das receitas do orçamento, destinadas ao 
Ministério da Educação. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae), do Governo Federal, garante, por meio da trans-
ferência de recursos financeiros, em caráter suplemen-
tar, a Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às 
entidades federais, a alimentação escolar dos alunos 
da educação infantil (creches e pré-escola) e do en-
sino fundamental. Em 2006, foram investidos R$ 1,48 
bilhão para atender 36,3 milhões de alunos. Para 2007, 
o orçamento previsto é de R$ 1,6 bilhão destinado ao 
mesmo universo de alunos. Todavia, ficam excluídos 
do programa, os alunos do ensino médio. 

O Pnae tem por objetivo atender às necessidades 
nutricionais dos alunos durante sua permanência na 
escola, contribuindo para o crescimento, o desenvol-
vimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos 
estudantes, bem como a formação de hábitos alimen-
tares saudáveis. 

Em publicação da Secretaria de Estado da Edu-
cação de Minas Gerais (“Coleção Lições de Minas”, 
volume IV) sobre merenda escolar, reconhece-se ex-
pressamente que “o rendimento escolar, o sucesso 
no processo de ensino e de aprendizagem, a almeja-
da formação de cidadãos conscientes e atuantes na 
comunidade em que vivem (...) dependem, para sua 
consecução, de uma série de fatores econômicos, 
sociais e até culturais. É certo que um dos requisitos 
significativos é o padrão alimentar e as condições nu-
tricionais e de saúde”.

É notório que o fornecimento pelo Estado da 
merenda escolar exerce importante papel para o de-
sempenho escolar de crianças, adolescentes, jovens 
e adultos, afetando especialmente os alunos de baixa 
renda, para os quais ela atua como complementação 
alimentar e, muitas vezes, constitui sua principal re-
feição. Destarte, ela é importante aliada no combate 
à repetência escolar, pois, conforme citado, pessoas 
com deficiência de nutrientes têm afetada sua capa-
cidade de aprendizagem.

Isto posto, nada justifica a não inclusão dos alu-
nos do ensino médio no Pnae, sobretudo porque estes 
são, geralmente, adolescentes e jovens no auge do 
seu crescimento físico e mental e com carga horária 
de aula que ultrapassa as 4 horas diárias fixadas para 
educação infantil e ensino fundamental.

A situação agrava-se ainda mais diante do fato 
de que grande parcela dos alunos do ensino médio 
matriculados na rede pública de ensino trabalham em 
parte do dia ou durante o dia todo. Por isto, estudam 
geralmente no período noturno e, em regra, vão direto 
do trabalho para escola, sem tempo ou recursos ne-
cessários para realizar uma refeição adequada. 

Assim, objetiva-se atender às necessidades nu-
tricionais de todos os alunos, inclusive os do ensino 
médio, durante sua permanência em sala de aula, 
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, 
a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudan-
tes, bem como a formação de hábitos alimentares 
saudáveis, garantindo o bem estar, ânimo, atenção 
e facilidade para aprender, além de contribuir para a 
manutenção de sua saúde e nutrição. 

Quanto ao transporte escolar, existem no âmbito 
federal, dois programas suplementares destinados à 
locomoção dos estudantes, quais sejam, o Programa 
Nacional de Transporte Escolar (PNTE) e o Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate). 
Estes programas se justificam pelo fato de o Brasil 
ser um país de dimensões continentais, com dispari-
dades em todos os aspectos, e na área educacional 
não é diferente. 

As escolas da rede pública de ensino, sobretudo 
nas séries finais do ensino fundamental e no ensino 
médio, não atendem a todos municípios da federação, 
obrigando os alunos residentes em áreas não abrangi-
das por tais estabelecimentos de ensino a se desloca-
rem para outras localidades, o que ocorre, geralmente, 
em relação a crianças e adolescentes do meio rural. 

O Programa Nacional de Transporte Escolar 
(PNTE) contribui financeiramente com os municípios 
e organizações não-governamentais para a aquisição 
de veículos automotores destinados ao transporte diá-
rio dos alunos da rede pública de ensino fundamental 
residentes na área rural e das escolas de ensino fun-
damental que atendam a alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

Por sua vez, o Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar (Pnate), criado em junho de 
2004, tem por objetivo garantir o acesso e a perma-
nência nos estabelecimentos escolares dos alunos do 
ensino fundamental público residentes em área rural 
que utilizem transporte escolar. Consiste na oferta de 
assistência financeira da União, em caráter suplemen-



42168 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

tar, aos estados, Distrito Federal e municípios, com a 
transferência automática de recursos financeiros, sem 
necessidade de convênio ou outro instrumento congê-
nere, para custear despesas com a manutenção de 
veículos escolares pertencentes às esferas municipal 
ou estadual, e para a contratação de serviços tercei-
rizados de transporte, tendo como base o quantitati-
vo de alunos transportados e informados no Censo 
Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) 
relativo ao ano anterior ao do atendimento.

Aqui, tal como ocorre em relação ao Pnae, pe-
las razões expostas anteriormente, não se justifica a 
exclusão dos alunos do ensino médio dos programas 
suplementares de transporte. 

Por fim, ressaltamos que a proposições semelhan-
tes tramitaram nesta Casa na legislatura passada, a 
exemplo do PL n° 6282/2005, de autoria da Deputada 
Celcita Pinheiro, e o PL n° 3875/2004, do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, que recebeu parecer pela apro-
vação na Comissão de Educação e Cultura.

Por todo o exposto, urge a necessidade de se 
incluir nos programas suplementares de transporte e 
alimentação escolar a todos os alunos da educação 
básica regularmente matriculados na rede pública de 
ensino, sem qualquer distinção, incluindo-se, portanto, 
os estudantes do ensino médio.

Ante a relevância da matéria ora apresentada, 
contamos com o apoio dos nobres pares para a apro-
vação deste projeto. 

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2007. – Elis-
mar Prado, Deputado Federal, PT/MG.

PROJETO DE LEI Nº 1.666, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima)

Altera o § 1º do art. 843 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho para estabelecer 
a exigência de o preposto ser empregado 
da reclamada, exceto nas hipóteses que 
especifica.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do Art. 843 da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 843 ..................................................
.......................................................................

“§ 1º É facultado ao em-
pregador fazer-se substituir por um de seus 
empregados que tenha conhecimento do 
fato e cujas declarações obrigarão o recla-
mado, observando-se as seguintes hipóte-
ses excepcionais:

a) quando a empresa reclamada integrar 
Grupo Econômico o preposto poderá ser em-
pregado de qualquer empresa componente 
do referido grupo;

b) quando a empresa reclamada, ainda 
que legalmente ativa, comprovar não possuir 
empregado por ocasião da sessão de audiên-
cia, qualquer outra pessoa poderá ser consti-
tuída como sua preposta.” NR

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

Justificação

Na redação atual da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, faculta-se a substituição do emprega-
dor pelo gerente ou por qualquer outro preposto que 
tenha conhecimento do fato.

Diante das inúmeras demandas apresentadas 
perante a Justiça do Trabalho, e tendo em vista o teor 
das decisões proferidas por essa justiça especializada, 
o Tribunal Superior do Trabalho adotou a Orientação 
Jurisprudencial nº 99 com o seguinte entendimento 
sobre a matéria:

“Preposto. Exigência da condição de 
empregado. Exceto quanto à reclamação de 
empregado doméstico, o preposto deve ser 
necessariamente empregado do reclamado. 
Inteligência do art. 843, § 1º, da CLT.” 

A justificação para essa Orientação foi a de coi-
bir a formação da “indústria de prepostos”, que se-
riam representantes processuais profissionais, cuja 
única atribuição seria a de representar o empregador 
em juízo.

O professor Wagner D. Giglio, em sua obra Di-
reito Processual do Trabalho, reconhece que a CLT 
não exige expressamente a qualidade de emprega-
do para desempenhar a atribuição de preposto, mas 
considera justificável a jurisprudência dominante que 
impõe a condição de empregado, pois, segundo ele, 
“nada obstante, a faculdade atribuída às partes, no 
processo trabalhista, de comparecer em juízo, reque-
rer e seguir o processo, sem advogado, impede, em 
princípio, a admissão de qualquer pessoa como pre-
posto, vez que essa prática daria lugar à “indústria de 
prepostos”, isto é, à proliferação de elementos que, 
não sendo advogados, se especializariam em exer-
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cer a função de representantes de empregadores, na 
Justiça do Trabalho. 

E o exercício da atividade privativa de advogados, 
sem habilitação legal, constitui contravenção penal (Lei 
das Contravenções, art. 47). Essa é a razão fundamen-
tal, no nosso entender, de se exigir, como regra, que o 
preposto seja empregado de quem o nomeou.”.

A exigência de que o preposto do empregador 
seja, obrigatoriamente, seu empregado parece-nos a 
medida mais lógica. No entanto, ainda existem opiniões 
divergentes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, 
no sentido de que qualquer pessoa possa representar 
o empregador perante o juízo trabalhista.

Visando uniformizar esse entendimento, não dan-
do margem a interpretações conflitantes, estamos 
apresentando o presente projeto, determinando que 
a substituição processual do empregador dar-se-á 
unicamente por um respectivo empregado.

Somos de opinião que a proposição em análise 
representará um avanço na solução das lides traba-
lhistas, coadunando-se com as decisões majoritárias 
da Justiça do Trabalho, razão pela qual esperamos 
contar com o imprescindível apoio de nossos ilustres 
Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 2007. – Depu-
tado Eliene Lima.

PROJETO DE LEI Nº 1.683, DE 2007 
(Do Sr. Dr. Ubiali)

Dispõe sobre a adição de ácido fólico 
no açúcar.

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor; Seguridade Social e Família 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O açúcar produzido e comercializado no ter-

ritório nacional conterá obrigatoriamente ácido fólico.
§ 1° Nas embalagens do açúcar deverão ser 

impressas informações sobre a quantidade de ácido 
fólico adicionada e sobre seus efeitos.

§ 2° O percentual de ácido fólico adicionado ao 
açúcar será estipulado pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária – Anvisa, ou por órgão que a subs-
titua.

Art. 2º O descumprimento desta lei sujeita o infra-
tor a apreensão do produto e multa de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) por tonelada ou R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) se reincidente.

§ 1° Todo material apreendido será adicionado de 
ácido fólico na proporção determinada pela Anvisa e 
entregue a programas federais de combate à fome.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oi-
tenta dias) após sua publicação.

Justificação

Entre os defeitos congênitos (DC) mais frequen-
tes encontram-se os defeitos de fechamento de tubo 
neural (DFTN), que incidem em cerca de 1/1.000 nas-
cimentos e ajudam a elevar as taxas de morbi-morta-
lidade infantil. Embriologicamente esses defeitos se 
originam por volta da segunda/terceira semana de 
desenvolvimento, antes portanto que a mulher saiba 
que está grávida, sendo caracterizados por três tipos 
clínicos distintos: a anencefalia leva à morte infra-útero 
em cerca de metade dos fetos acometidos por esse 
defeito, na outra metade dos casos os recém-nascidos 
morrem nas primeiras horas ou, excepcionalmente, nos 
primeiros dias de vida.

A resolução de fortificar alimentos com ácido 
fólico para prevenir os DFTN é mais que desejável 
enquanto medida de saúde pública visando à melho-
ria da saúde da população, no entanto, a ausência de 
medidas que visem à avaliação do impacto de tal me-
dida é inadmissível.

O açúcar é o produto mais frequente consumi-
do por mulheres com crianças abaixo de 5 anos, que, 
portanto, representam exatamente a população que 
queremos atingir, ou seja, se mulheres em idade fértil 
(de 12 a 40 anos de idade). Praticamente 100% das 
mulheres ingerem açúcar, contra, por exemplo, 90%, 
pães, e doces e 75% massas. Além disto, quando se 
compara com outros países o Brasil é o maior consu-
midor mundial per capita de açúcar.

Apesar de tramitar o Projeto de Lei que visa adi-
cionar ácido fólico nas farinhas de trigo e de milho, este, 
ainda, não é o melhor veículo para o Brasil. 

O trigo é o cereal mais produzido no mundo, por-
tanto, importante fonte de produção de energia. O pro-
cessamento do trigo em farinha é usado na produção 
de pão, biscoitos, massas e outros produtos, portanto 
sua aceitação, distribuição geográfica favorece a adição 
de microelementos. Embora em nosso país o consumo 
de farinha não permita que uma campanha seja dirigida 
exclusivamente a ela como feito em outros países, a 
tecnologia empregada e os custos podem ser usados 
como exemplo para a adição ao açúcar. 

Este projeto de lei tem como objetivo a fortifica-
ção do açúcar com o ácido fólico, visando combater os 
defeitos de fechamento de tubo neural (DFTN).

Sala das Sessões, 2 de agosto de 2007. – Depu-
tado Dr. Ubiali.
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PROJETO DE LEI Nº 1.688, DE 2007 
(Do Sr. Professor Setimo)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Companhia de Desenvolvimento do Vale 
do Mearim e Itapecuru – CODEVAMI – e dá 
outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
1.281/2007.

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei autoriza o Poder Executivo a criar 

a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Mearim 
e Itapecuru – CODEVAMI – com o objetivo de planejar 
e executar ações e programas para promover o desen-
volvimento social e econômico dos municípios cujos 
territórios se situem total ou parcialmente nas bacias 
hidrográficas dos rios Mearim e Itapecuru.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, 
nos termos do art. 43 da Constituição Federal, a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do Mearim e 
Itapecuru – CODEVAMI -, como empresa pública vin-
culada ao Ministério da Integração Nacional.

Art. 3º A CODEVAMI terá sede e foro no Distri-
to Federal e atuação na área abrangida pelas bacias 
hidrográficas dos rios Mearim e Itapecuru, compreen-
dendo municípios situados no Estado do Maranhão, 
podendo instalar e manter, no País, órgãos e setores 
de operação e representação.

Art. 4º A CODEVAMI será regida por esta Lei, 
pelos seus Estatutos a serem aprovados por decreto, 
e pelas normas de direito aplicáveis.

Art. 5º A CODEVAMI terá por finalidade o aprovei-
tamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroin-
dustriais, dos recursos de água e solo das bacias hi-
drográficas dos rios Mearim e Itapecuru, diretamente 
ou por intermédio de entidades públicas e privadas, 
promovendo o desenvolvimento integrado de áreas 
prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais 
e agropecuários, podendo, para esse efeito, coorde-
nar ou executar, diretamente ou mediante contratação, 
obras de infra-estrutura, particularmente de captação 
de água para fins de irrigação, de construção de canais 
primários ou secundários, e também obras de sane-
amento básico, eletrificação e transportes, conforme 
Plano Diretor em articulação com órgãos federais, es-
taduais e municipais competentes.

Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, 
poderá a CODEVAMI atuar, por delegação dos órgãos 
competentes federais, estaduais, e municipais, como 
Agente do Poder Público, desempenhando funções 

de administração e fiscalização do uso racional dos 
recursos de água e solo.

Art. 6º O Presidente da República poderá dispor, 
mediante decreto, sobre:

I – administração da CODEVAMI;
II – o capital social da CODEVAMI e sua forma 

de integralização;
III – o quadro de pessoal da CODEVAMI e seu 

regime jurídico.
Art. 7º Constituirão receitas da CODEVAMI:
I – o produto da cobrança pela utilização da infra-

estrutura e pela prestação de serviços de fornecimento 
de água nos locais em que esta for demandada;

II – o produto da cobrança pela utilização de so-
los por ela colocados à disposição;

III – o produto da cobrança pela prestação de 
serviços técnicos e institucionais a entidades públi-
cas e privadas.

Art. 8º Para a realização dos seus objetivos, a 
CODEVAMI poderá:

I – estimular e orientar a iniciativa privada, pro-
mover a organização e participar do capital de empre-
sas de produção, beneficiamento e industrialização de 
produtos primários;

II – promover e divulgar, junto a entidades públi-
cas e privadas, informações sobre recursos naturais 
e condições sociais e econômicas e disponibilidade 
de infra-estrutura, visando à realização de empreen-
dimentos nas áreas das bacias hidrográficas dos rios 
Mearim e Itapecuru;

III – elaborar, em colaboração com os demais ór-
gãos públicos federias, estaduais, do Distrito Federal 
e municipais que atuam na área, os planos anuais e 
plurianuais de desenvolvimento integrado das bacias 
hidrográficas dos rios Mearim e Itapecuru, indicando 
os programas e projetos prioritários, com relação às 
atividades previstas na presente Lei;

IV – projetar, construir e operar obras de infra-
estrutura hídrica e de melhoria das condições de apro-
veitamento de solos para fins agrícolas. 

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

Justificação

Detentor de uma invejável rede hidrográfica, o 
Estado do Maranhão é, entre os Estados nordestinos, 
o que menos se identifica com a principal característica 
dessa região, que é a escassez de recursos hídricos. 

O mais amazônico dos estados nordestinos vem, 
no entanto, sofrendo, ao longo dos últimos anos, per-
das consideráveis desses recursos, a exemplo dos 
rios Mearim e Itapecuru que, outrora piscosos e cau-
dalosos, são, hoje, praticamente estéreis, chegando 
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ao ponto de poderem ser atravessados a pé, nos me-
ses de verão.

O rio Mearim nasce nas encostas setentrionais da 
Serra da Menina, no Estado do Maranhão, e apresenta 
um curso total de aproximadamente 930 quilômetros. 
Sua navegabilidade resume-se basicamente à parte 
do alto Mearim e aos seus trechos médio e baixo, com-
preendidos entre a foz, na Bahia de São Marcos, e a 
cidade de Barra do Corda, no quilômetro 645.

Já o rio Itapecuru nasce no sul do Estado do Mara-
nhão e desemboca na baía de São José, no Golfão Mara-
nhense. Com seus mil e quinhentos quilômetros de exten-
são, é considerado um dos principais rios do Estado.

Até o início do século XX, os rios Mearim e Itape-
curu representaram as principais vias de escoamento 
da produção regional. Sua importância para o Estado do 
Maranhão era marcante, sobretudo pelo fato de consti-
tuir o mais importante canal de transporte de produtos, 
do interior até a capital. Atualmente, no entanto, os dois 
rios representam motivo de preocupação para os ma-
ranhenses, as autoridades e as instituições locais, que 
têm intensificado suas ações no sentido de salvar esses 
importantes cursos d’água da degradação.

A presente proposição, ao autorizar o Poder Exe-
cutivo a criar a Companhia de Desenvolvimento do Vale 
do Mearim e Itapecuru – CODEVAMI – com o objetivo 
de planejar e executar ações e programas para promo-
ver o desenvolvimento social e econômico dos municí-
pios, cujos territórios se situem, total ou parcialmente, 
nas bacias hidrográficas dos rios Mearim e Itapecuru, 
vem ao encontro, portanto, da necessidade de se ga-
rantir, ao mesmo tempo, a sobrevivência desses dois 
cursos d’água, que são de crucial importância para o 
desenvolvimento local, e a fixação dos habitantes da 
região em seus locais de origem, sem que necessitem 
abrir mão da qualidade de vida e do desenvolvimento 
econômico e social.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Professor Setimo.

PROJETO DE LEI Nº 1.695, DE 2007 
(Do Sr. Lobbe Neto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de exa-
mes oftalmológico e auditivo nas escolas 
de ensino fundamental da rede pública.

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família; Educação e Cultura 
e  Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:

Art.1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade 
das escolas da rede pública realizarem exames of-
talmológico e auditivo anualmente em todos os seus 
alunos do ensino fundamental.

Art. 2º O Ministério da Educação e o Ministério 
da Saúde conjuntamente irão regulamentar a realiza-
ção destes exames. 

Justificação

O presente Projeto de Lei foi apresentado pela 
Deputada Jovem Martha Ramires Oliveira Sachser de 
Souza, do Estado de Minas Gerais, na 1ª edição do 
Parlamento Jovem Brasileiro realizado em 2004 na 
Câmara dos Deputados, foi aprovado, com emenda, 
na Comissão de Saúde e Assistência Social.

O Projeto de Lei em questão torna obrigatório os 
exames de vista e audição para todos os alunos do 
ensino fundamental das escolas da rede pública com 
a periodicidade anual, fazendo assim com que pro-
blemas oculares e auditivos sejam identificados nos 
alunos e tratados desde cedo.

O problema é sério e muito mais grave do que 
se imagina, muitos alunos tem dificuldade de apren-
dizagem escolar devido a problemas de visão e ou 
audição e a realização desses exames nas escolas 
ajudará a identificar o problema e orientar os alunos, 
o que consequentemente irá melhorar seu desempe-
nho escolar. 

Certo do grande alcance social da presente pro-
posição, solicito o apoio dos nobres pares para a apro-
vação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Lobbe Neto.

PROJETO DE LEI Nº 1.696, DE 2007 
(Do Sr. Lobbe Neto)

Dispõe sobre a criação e implemen-
tação de Centros de Produção de Cultura 
nas Escolas Estaduais e Municipais, e es-
tabelece normas para a consolidação dos 
atos normativos que menciona.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O Centro de Produção de Cultura na Es-

cola se constitui num dos espaços do ambiente esco-
lar destinado ao desenvolvimento de ações culturais 
coordenadas pelos alunos, relacionadas com o currí-
culo, com a comunidade e com o Projeto Político Pe-
dagógico da Escola.
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§ 1º São objetivos deste Centro:
I – Valorizar a diversidade de expressões culturais 

que podem advir do ambiente escolar.
II – Oportunizar o acesso do educando a novos 

conhecimentos, principalmente aqueles que possam 
estimular sua intervenção cidadã na escola e em sua 
comunidade.

III Auxiliar a escola na preparação dos alunos 
para o pleno exercício da cidadania.

§ 2º O Centro de Produção de Cultura na Escola 
desenvolverá ações nas área de :

I – Artes Visuais;
II – Artes Audiovisuais;
III – Artes Musicais:
IV – Estudos Literários:
V – Estudos Filosóficos:
VI – Estudos Políticos;
VII – Estudos Científicos.
§ 3º – Esta Lei deverá ser implementada no ensino 

básico, devendo ser respeitados os dispositivos legais pre-
vistos pela Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

Art. 2º Será implantado nas escolas um espaço 
para a criação do Centro de Produção de Cultura na 
escola e desenvolvimento das atividades educativas, 
cuja estrutura será constituída da seguinte forma:

I – Corpo Discente
II – Corpo Docente
III – Funcionários
IV – Equipamentos
§ 1º O corpo discente será constituído por alunos 

assíduos e regularmente matriculados no estabeleci-
mento de ensino que terá poderes no planejamento, 
na organização e na realização das atividades, em 
consonância com o Projeto Político Pedagógico da 
Escola.

§ 2º A orientação dos alunos será realizada por 
professores da instituição de ensino, podendo ser au-
xiliados por voluntários.

§ 3º O corpo docente será composto pelos pro-
fessores e voluntários que auxiliem e orientem os pro-
jetos desenvolvidos pelos educandos.

§ 4º Os serviços gerais necessários ao funcio-
namento do Centro será executado pelos funcionários 
do colégio.

§ 5º Caberá ao poder Executivo regulamentar as 
doações a serem recebidas pelos centros de Produ-
ção de Cultura.

Justificação

O Projeto de Lei acima foi apresentado pela Depu-
tada Jovem Rose Carla de Araújo Oliveira, do Estado 

de Sergipe, na 1ª edição do Parlamento Jovem Bra-
sileiro, realizado em 2004 na Câmara dos Deputados 
foi aprovado na Comissão de Cultura, Esporte, Turis-
mo e Lazer.

A justificativa apresentada pela Jovem Depu-
tada Rose Carla em seu PL consiste em dispor sobre 
a criação e implementação de centro de produção de 
cultura nas Escolas Estaduais e Municipais a fim de 
desenvolver trabalhos objetivando valorizar a diversi-
dade cultural e visando o acesso do educando a novos 
conhecimentos.

Sugere-se que seja implementado por meio de um 
centro de produção de cultura na escola o qual deverá 
ser constituído por: Corpo Discente, Corpo Docente, 
Funcionários e Equipamento.

Certo do grande alcance social e cultural da pre-
sente proposição, que está afinada com a posição do 
Ministro Gilberto Gil, da Cultura, pois quando de sua 
exposição, no dia 07 de março , na Comissão de Edu-
cação e Cultura, desta Casa, salientou a importância 
de se criar mecanismos que aproximem educação e 
cultura, solicito o apoio dos nobres pares para a apro-
vação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Lobbe Neto.

PROJETO DE LEI Nº 1.697, DE 2007 
(Do Sr. Otavio Leite)

Autoriza a transferência da área que 
compreende ao entorno do monumento do 
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para o 
Município do Rio de Janeiro.

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

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em cumprimento ao art. 30 , inciso IX, da 

Constituição Federal, fica a União autorizada a trans-
ferir para o município do Rio de Janeiro a área e as 
edificações e bens outros relativas ao entorno do mo-
numento do Cristo Redentor .

Art. 2º As áreas verdes nativas pertencentes ao 
Parque Nacional da Tijuca prosseguirão sob tutela da 
administração federal, podendo esta ,nos termos do 
art. 241 da Constituição Federal, compartilhar a sua 
respectiva administração com o estado e/ou o muni-
cípio do Rio de Janeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação.
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Justificação

O formidável advento da condição de UMA DS 
SETE MARAVILHAS DO MUNDO, requer doravante 
uma multiplicação de esforços para aperfeiçoar todo 
o sítio do monumental ponto turístico, sobretudo no 
que tange aos serviços , à Infra-Estrutura turística 
em geral.

Nada melhor do que a administração local estar à 
frente destas tarefas, afinal trata-se de um patrimônio 
cultural e histórico ( art. 30, IX da CF ) não obstante 
poder haver a cooperação dos entes federados.

De há muito as controversias relativas à gestão 
do monumento do Cristo Redentor poderiam estar 
resolvidas.

Eis que , nesse momento, o fundamental é es-
truturar as bases de uma gestão moderna e eficaz no 
monumento – sob o desígni da descentralização. 

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Otavio Leite.

PROJETO DE LEI Nº 1.698, DE 2007 
(Do Sr. Rocha Loures)

Altera a redação do inciso II do § 6º do 
art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro 
de 1998, com o objetivo de eliminar a bi-tri-
butação das corretagens de seguro.

Despacho: Às Comissões de Finanças e 
Tributação (Mérito E Art. 54, Ricd) E Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do § 6º do art. 3º da Lei nº 9.718, 

de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º ......................................................
.......................................................................

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

§ 6º ..........................................................
.......................................................................

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

II – No caso de empresas de seguros 
privados, o valor efetivamente pago a título 
de comissões de corretagem e o valor refe-
rente às indenizações correspondentes aos 
sinistros ocorridos, efetivamente pagos, de-
duzido das importâncias recebidas a título 
de resseguro e cosseguro, salvados e outros 
ressarcimentos;”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 
1º de janeiro do ano subseqüente ou, se ainda não 
transcorrido o prazo de que trata a alínea “c” do inciso 
III do art. 150 da Constituição, a partir do primeiro dia 
do mês seguinte ao transcurso desse prazo.

Justificação

O presente projeto de lei tem por finalidade per-
mitir que as comissões de corretagem efetivamente 
pagas pelas seguradoras possam ser deduzidas da 
base de cálculo do PIS e da COFINS. Para isso, pro-
põe-se modificação no texto do inciso II do § 6°, do 
art. 3°, da Lei nº 9.718, de 1998, que trata da deter-
minação da base de cálculo dessas contribuições no 
caso das seguradoras.

As comissões de corretagem são pagas pelos 
segurados quando da contratação de um seguro para 
fins de remunerar os serviços de intermediação pres-
tados pelas corretoras de seguro, que legalmente os 
representam.

Na prática operacional, as seguradoras recebem 
os valores totais que compõem o prêmio do seguro, 
incluindo aí as importâncias pagas a título de comis-
são de corretagem, e as repassam às corretoras de 
seguro. Tais valores, ao transitarem temporariamente 
pelo caixa das seguradoras, terminam por compor a 
base de cálculo das contribuições dessas empresas 
para o PIS e para a COFINS.

Por sua vez, as corretoras contabilizam os valo-
res das comissões como receitas próprias, sobre as 
quais incidem novamente as referidas contribuições, 
caracterizando hipótese clara de bi-tributação. 

Na verdade, as seguradoras atuam como simples 
canais para viabilizar o recebimento dos valores pelas 
corretoras, as quais, desde o momento da contratação, 
fazem jus às comissões de corretagem.

Neste contexto, é importante ressaltar que as se-
guradoras já pagam contribuição para a COFINS na 
alíquota mais alta em relação às empresas em geral, 
uma vez que, no exercício de 2003, por meio da Lei 
nº 10.684, de 30.05.03, tiveram majorada de 3% para 
4% a alíquota daquela contribuição, a qual, acumulada 
com a alíquota da contribuição para o PIS, totaliza o 
elevado percentual de 4,65% incidente sobre o valor 
total das receitas auferidas.

Finalmente, cabe assinalar que, além contribuir 
para obtenção da efetiva justiça tributária, a propos-
ta alinha-se plenamente com os objetivos das Leis nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, quais sejam, eliminar a co-
brança cumulativa do PIS e da COFINS.
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Assim, para evitar a bi-tributação das correta-
gens de seguro, pelo PIS e pela COFINS, conto com 
o apoio dos nobres Pares desta Casa para aprovação 
do projeto que ora apresento.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rocha Loures.

PROJETO DE LEI Nº 1.700, DE 2007 
(Do Sr. Rocha Loures)

Institui isenção de tributos federais 
incidentes sobre produtos destinados à 
alimentação humana.

Despacho: Às Comissões de: Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
Ricd) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta Lei institui isenção de tributos fede-

rais que incidem sobre alimentos destinados a con-
sumo humano.

Art. 2º As receitas, os resultados e os lucros 
relativos à produção e comercialização no mercado 
interno de sal refinado, arroz, feijão, milho, rapadura, 
açúcar mascavo, fubá, ovos, frutas, legumes, farinha 
de mandioca, leite e carnes e gorduras animais ficam 
isentos dos seguintes tributos:

I – Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídi-
cas – IRPJ;

II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL;

III – Contribuição para os Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público – PIS/PASEP; e

IV – Contribuição para Financiamento da Segu-
ridade Social – COFINS.

Parágrafo único. A isenção de que trata o caput 
deste artigo não se aplica a operações destinadas à 
exportação para o exterior e industrialização.

Art. 3º O sujeito passivo deverá segregar em sua 
escrituração contábil as receitas relativas às opera-
ções isentas.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo 
aplica-se inclusive aos sujeitos passivos dispensados 
de escrituração comercial, que deverão registrar as 
receitas isentas segregadamente no Livro Caixa.

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

Justificação

Dentre os graves problemas brasileiros, a inca-
pacidade de muitas famílias de prover alimentação 
adequada para seus integrantes destaca-se. Perto de 
22 milhões de brasileiros vivem em condições de in-
digência. Aproximadamente 34% da população vivem 
em condições de pobreza. 

Os números sobre a miséria do povo brasileiro 
podem variar de acordo com o critério e metodologia 
utilizados, mas, em todos os casos, revelam uma rea-
lidade extremamente preocupante.

Nesse contexto, a criação de mecanismos que 
estimulem a diminuição dos preços dos alimentos, es-
pecialmente os consumidos em larga escala pela popu-
lação mais carente, são de fundamental importância.

Por isso, resolvemos apresentar o presente pro-
jeto, cujo objetivo é reduzir a carga tributária que in-
cide sobre sal refinado, arroz, feijão, milho, rapadura, 
açúcar mascavo, fubá, ovos, frutas, legumes, farinha 
de mandioca, leite e carnes e gorduras animais.

Essa medida contribuirá para melhorar a quali-
dade da alimentação da população de baixa renda, 
estimulando a produção e a circulação dos referidos 
produtos, o que pode gerar mais empregos, renda e, 
indiretamente, impostos. Além disso, preços mais bai-
xos de alimentos podem contribuir para a manutenção 
de níveis de inflação aceitáveis, ajudando a sustentar 
o equilíbrio macroeconômico do País.

Tendo em vista os relevantes objetivos sociais de 
que se reveste nosso projeto, estamos certos de que 
contaremos com o apoio de nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rocha Loures.

PROJETO DE LEI Nº 1.701, DE 2007 
(Do Sr. Rocha Loures)

Acrescenta parágrafo ao art. 45 do Decreto n° 
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o pro-
cesso administrativo fiscal, e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, Ricd) e  Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 
54, RICD)

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 45 do Decreto n° 70.235, de 6 de 

março de 1972, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 45 ....................................................
.......................................................................

Parágrafo único. Das decisões dos Con-
selhos de Contribuintes do Ministério da Fa-
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zenda, favoráveis ao contribuinte, de que não 
caiba recurso especial à Câmara Superior de 
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, 
bem como das decisões favoráveis ao contri-
buinte dessa Câmara Superior, não cabe qual-
quer tipo de recurso, administrativo ou judicial, 
por parte da Fazenda Nacional.”

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

Justificação

Recentes atos administrativos emanados pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional orientam no 
sentido de que é cabível recurso ao Poder Judiciário 
em relação a decisões administrativas favoráveis aos 
contribuintes.

Essa orientação é desprovida de propósito, pois 
não faz qualquer sentido a administração recorrer de 
decisões tomadas por ela própria, como é o caso do 
Conselho de Contribuintes, órgão colegiado integrante 
da estrutura do Ministério da Fazenda, ou seja, a União 
estaria no pólo ativo e passivo da ação.

Além disso, tal medida representa praticamente o 
fim do Conselho de Contribuintes, pois suas decisões 
não terão nenhum valor. O preceito induz o contribuinte 
a ingressar diretamente com ação no Poder Judiciário, 
contra a Fazenda Nacional, superlotando os tribunais, 
quando a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, foi 
promulgada tendo como um dos seus objetivos a eli-
minação da morosidade processual. 

Por estas razões é que apresentamos o presente 
projeto de lei que veda à Fazenda Nacional a apresen-
tação de recurso judicial em caso de decisão adminis-
trativa definitiva favorável ao contribuinte.

Esperamos contar com o apoio de nossos emi-
nentes Pares para a aprovação da proposta.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rocha Loures.

PROJETO DE LEI Nº 1.703, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho)

Concede incentivo fiscal às empresas 
que firmarem convênios com presídios para 
emprego de mão de obra carcerária.

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Finanças e Tributação (Mérito E Art. 54, Ricd) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

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

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As empresas que mediante convênio com 
os presídios, oferecendo trabalho a detentos recebe-
rão incentivo fiscal que consistirá na dedução de até 
15% (quinze por cento) no lucro tributável, para fins de 
cálculo no imposto de renda, do montante dos salários 
dos detentos contratados.

Parágrafo Único. Para o efeito dessa lei, só recebe-
rá o incentivo fiscal de que trata o caput deste artigo à 
empresa que contratar no mínimo dois funcionários.

Art. 1º A empresa que com qualquer meio ilegal 
tentar se beneficiar do que trata no caput. do artigo 
acarretará em multa de R$ 50.000 (cinqüenta mil re-
ais), sem prejuízo das demais sanções legais.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 
partir da data de sua publicação.

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

Justificação

Esta proposta que ora submetemos ao Congresso 
Nacional é a renovação, com algumas alterações que 
julgamos necessárias, da Proposta anterior do Projeto 
de Lei nº 6.236, de 2005. 

Infelizmente, a situação da população carcerá-
ria, nos últimos anos, só fez piorar, ajudando a jogar 
mais para cima ainda os níveis de violência na socie-
dade brasileira. Por outro lado, apesar do dinamismo 
da economia mundial, que tem ajudado a retomada 
do crescimento da economia brasileira, ainda não ve-
rificamos aqui um salto quantitativo e qualitativo no 
crescimento econômico que empurrasse para baixo do 
10% a taxa de desemprego. Em algumas importantes 
áreas metropolitanas, de onde vem e para onde volta-
rão os detentos depois de cumprida a pena, os índices 
de desemprego são mais elevados ainda, rondando a 
casa de 15% a 16%. Se o mercado de trabalho não 
está fácil para ninguém, para o detento, a dificuldade 
é ainda maior, em função do preconceito e da falta de 
qualificação.

Reafirmamos, assim, a preocupação no senti-
do de encarar o desafio de colocar profissionais que 
cumprem pena no mercado, lembrando que a Lei nº 
7.210 de 11 de julho de 1984, em seu art. 28, garante 
o trabalho ao condenado como dever social e condi-
ções de dignidade humana.

Com o objetivo de incluir essas pessoas no mer-
cado propomos o incentivo fiscal que consistirá na 
dedução de até 15% (quinze por cento) no lucro tri-
butável, para fins de cálculo no imposto de renda, do 
montante dos salários pagos aos detentos contratados 
no período-base.
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Estamos seguros que tal proposta incentivará as 
empresas a contratarem com mais entusiasmo os pre-
sidiários do nosso país, contribuindo de forma decisiva 
para dar-lhes dignidade, oportunidade de emprego, de 
trabalho, de renda e de reinserção social

Em razão do elevado interesse social da maté-
ria, solicitamos aos nobre pares o apoio para a sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rodovalho.

PROJETO DE LEI Nº 1.704, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho)

Altera o art. 151 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 151 do Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
com vistas a definir como crime também a violação de 
correspondências e comunicações eletrônicas.

Art. 2º O art. 151 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 151. Devassar indevidamente o con-
teúdo de correspondência real ou eletrônica 
fechada, dirigida a outrem:

 ..............................................................
§1º–  ......................................................
 ..............................................................
I – quem indevidamente divulga, trans-

mite a outrem ou utiliza abusivamente comu-
nicação telegráfica, radioelétrica ou eletrônica 
dirigida a terceiro, ou conversação telefônica 
entre outras pessoas;

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

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

Justificação

O Código Penal brasileiro, editado em 1940, pre-
viu, em seu art. 151, o crime de violação indevida do 
conteúdo de correspondência fechada dirigida a qual-
quer pessoa, como também incrimina, no inciso I do 
respectivo § 1o, aquele que indevidamente divulga, 
transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunica-

ção telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou 
conversação telefônica entre outras pessoas.

Atualmente, além do relevo já conferido à corres-
pondência realizada por meio físico, deve-se considerar 
a importância da correspondência realizada pela via 
eletrônica, que também merece ser alvo da mesma 
conduta delitiva.

A lei não prevê, de forma expressa, que o ato 
de devassar indevidamente o conteúdo de corres-
pondência eletrônica fechada seja crime, assim como 
não dispõe sobre a divulgação, transmissão a outrem 
ou utilização abusiva, de forma indevida, da comuni-
cação eletrônica.

Nesse contexto, este projeto de lei tem o condão 
de estender às correspondências e comunicações 
eletrônicas a mesma proteção legalmente conferida 
à correspondência e à comunicação realizada por 
outros meios.

Com tal modificação, busca-se atualizar o texto 
do Código Penal e lhe conferir maior clareza e preci-
são para a sua aplicação pelos juízes e demais ope-
radores do direito.

Certo de que a importância deste projeto de lei 
e os benefícios dele advindos serão percebidos pelos 
meus ilustres Pares, esperamos contar com o apoio 
necessário para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rodovalho.

PROJETO DE LEI Nº 1.705, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho)

Altera o caput do art. 232 do Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 54, 
RICD) 

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o caput do art. 232 do Decreto-

Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal, para dispor que documentos psicografados não 
terão valor probatório no âmbito do processo penal.

Art. 2º O caput do art. 232 do Decreto-Lei no 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 232. Consideram-se documentos 
quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, 
públicos ou particulares, exceto os resultantes 
de psicografia.

 ..................................................... (NR)”
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este projeto de lei tem como objetivo destituir 
de valor probatório o texto psicografado no âmbito do 
processo penal. 

Com efeito, todo objeto de valor probatório deve 
ser concretamente relacionado aos fatos controversos. 
Recentemente, no entanto, adquiriram notoriedade 
alguns julgamentos em que réus foram absolvidos ou 
condenados com base no teor de documentos psico-
grafados. 

Tais fatos têm provocado grande inquietude na 
comunidade jurídica em razão da validade ou não do 
material psicografado. Ora, aceitar como prova um 
documento ditado ou sugerido por algum espírito de-
sencarnado implica resolver uma questão de fé, dife-
renciando-se, pois, da análise de um dado concreto e 
passível de contestação. Pergunta-se então: pode-se 
afirmar que os espíritos desencarnados têm os atributos 
divinos da onipresença, onisciência e onipotência? Não 
existindo tais atributos, pode-se acreditar nos relatos 
de um espírito? Há como se garantir que a pessoa que 
afirma receber um espírito estará dizendo a verdade? 
Não havendo a possibilidade de responder às varia-
das perguntas, o juiz poderá absolver o réu em razão 
do princípio in dubio pro reo, decidindo, pois, na dúvi-
da, a favor do réu? A respeito de tudo isso, sobressai, 
no campo científico, a majoritária opinião no sentido 
de não ser possível contato com quem não participa 
do mundo físico. E, se nem mesmo se pode negar ou 
afirmar algo em relação à vida após a morte tendo 
em vista a impossibilidade de uma resposta concreta, 
mostra-se, sem dúvida, absurdo admitir como prova 
no âmbito do processo penal documentos resultantes 
da psicografia.

Ressalte-se ainda ser inegável que as provas do-
cumentais, periciais e testemunhais surgiram também 
para afastar a condução do processo penal também 
da influência de convicções, dogmas e aspectos reli-
giosos, ou seja, para que o que ocorrer no processo 
penal se atenha essencialmente às explicações con-
cretas, bem como à reflexão humana. 

Não se deve, pois, admitir que as partes, sendo-
lhes negada a autotutela, fiquem submetidas a provas 
que, no mundo sensível, não têm como ser contradita-
das de forma concreta. O jus puniendi deve, necessa-
riamente, ser motivado por dados da vida real e não 
permitir que o livre convencimento do juiz seja, essen-
cialmente, fundado meramente na fé religiosa. 

Dada a relevância da presente proposta legisla-
tiva, conclamo os ilustres Pares a apoiá-la.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rodovalho.

PROJETO DE LEI Nº 1.706, DE 2007 
(Do Sr. Rodovalho)

Altera a Lei nº 9.608, de 18 de feve-
reiro de 1998, que “dispõe sobre o serviço 
voluntário e dá outras providências”, para 
inserir a defesa e a proteção ao meio am-
biente entre as atividades compatíveis com 
o serviço voluntário.

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Tra-
balho, de Administração e Serviço Público e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 art. 1º da Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro 

de 1998, passa a viger com a seguinte redação:
Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins 

desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por 
pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, 
ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 
recreativos, de defesa e proteção do meio ambiente 
ou de assistência social, inclusive mutualidade.

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

Justificação

Representamos ao Congresso Nacional a propos-
ta contida no Projeto de Lei n.º 6225, de 2005.

O objetivo do Projeto permanece necessário 
e ainda mais atual, pois pretende deixar claro que 
as atividades relacionadas à defesa e à proteção do 
meio-ambiente podem ser objetos de contrato de tra-
balho voluntário. Nesse momento em que as questões 
relacionadas ao meio-ambiente ganham mais relevo e 
debate, fica demonstrado que somente uma ação con-
certada entre governos e sociedade civil poderá por 
freio à destruição e à tragédia que se avizinha. Nesse 
sentido, estimular a colaboração direta dos cidadãos 
com os entes estatais, não-governamentais e com as 
empresas é prioridade. A legislação alterada deixará 
claro que o serviço voluntário não gera vínculo em-
pregatício, nem obrigação de natureza trabalhista ou 
previdenciária, devendo ser exercido por meio da cele-
bração de termo de adesão, no qual devem constar o 
objeto e as condições de seu exercício. A clareza legal 
abrirá espaço para dirimir duvidas e estimular a cele-
bração de contratados dessa natureza. A segurança 
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jurídica, temos certeza, alavancará uma participação 
em massa, vital para a conservação ambiental daqui 
para frente.

Por todo o exposto, esperamos contar com o apoio 
de todos os ilustres parlamentares para a aprovação 
deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rodovalho.

PROJETO DE LEI Nº 1.707, DE 2007 
(Do Sr. Lindomar Garçon)

Dispõe sobre o exame de DNA gratuito 
na rede dos hospitais públicos vinculados 
ao Sistema Único de Saúde – SUS, para 
identificação do pai biológico. 

Despacho: Às Comissões de: Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 Ricd) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o exame de DNA 

gratuito na rede dos hospitais públicos para efeito de 
investigação de paternidade.

Art. 2º Ficam os hospitais públicos vinculados 
ao Sistema Único de Saúde – SUS, obrigados à re-
alização de exames de DNA para a identificação do 
pai biológico. 

Art. 3º Terá direito ao exame gratuito aquele que 
comprovar não ter condições financeiras de arcar com 
as despesas do exame.

Art. 4º O pedido de exame deverá ser feito por 
requisição do Ministério Público, do Juiz, do pai, da 
mãe, do filho, parente ou de qualquer parte legítima, 
quando necessário para instruir processo judicial de 
investigação de paternidade.

Art. 5º Na hipótese de o hospital público não 
dispor de condições de realizar o exame, o mesmo 
deverá providenciar a sua realização em hospital par-
ticular credenciado. 

Art. 6º Quando o pedido de exame de DNA, for 
formulado diretamente pelo pai, mãe, filho, parente ou 
parte legítima, deverá estar acompanhado de decla-
ração que comprove a insuficiência de recursos para 
custear as despesas, emitida pela Defensoria Pública 
ou por orgão público federal, estadual ou municipal de 
assistência social, ou autoridade competente. 

Art. 7º Terão prioridade ao exame de DNA, as 
pessoas que obtiveram autorização judicial até a data 
de publicação desta Lei.

Art. 8º Esta Lei será regulamentada no prazo de 
90 (noventa) dias, e entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A presente proposta de Projeto de Lei, tem como 
suporte mandamento constitucional, na medida em 
que o artigo 5º inciso LXXIV, da Constituição Federal 
determina que o Estado prestará assistência jurídica 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de re-
cursos.

Por outro lado, existem hoje milhares de ações 
judiciais de investigação de paternidade em trâmite nos 
Tribunais de todo o País, que clamam por solução de-
finitiva, exatamente por falta de exame de DNA, posto 
que o referido exame é muito caro se realizado em la-
boratório particular e as famílias das crianças normal-
mente necessitadas que não tem condições financeiras 
de arcar com os custos. Com isso, inúmeras crianças 
ficam desamparadas em todo o território nacional. 

Por tais razões, conclamo os nossos Nobres 
Pares, a fim de aprovar o presente Projeto de alta re-
levância social. 

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Lindomar Garçon.

PROJETO DE LEI Nº 1.708, DE 2007 
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a responsabili-
dade por infrações cometidas na condução 
de veículos automotores. 

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Viação e Transportes e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera os arts. 124, 128, 131, 257 

e 282 da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a responsa-
bilidade por infrações cometidas na condução de ve-
ículos automotores.

Art. 2º O art. 124 da Lei nº 9.503/97 passa a vi-
gorar com acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 124. ...............................................  
.......................................................................

 ..............................................................  
.......................................................................
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Parágrafo único. Não se aplicam as dispo-
sições do inciso VIII em se tratando de pessoa 
jurídica cuja atividade econômica predominante 
seja a locação de veículos automotores e as 
multas aplicadas não se referirem às infrações 
previstas no § 2º do art. 257, se houver identi-
ficação dos condutores no prazo estabelecido 
no § 7º do mesmo artigo.”

Art. 3 O art. 128 da Lei nº 9.503/97 passa a vigo-
rar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 128.................................................
. ......................................................................  
 ......................................... ..............................

Parágrafo único. No que concerne a mul-
tas de trânsito, o disposto no caput não se 
aplica a veículos de propriedade de pessoa 
jurídica cuja atividade econômica predominan-
te seja a locação de veículos automotores, se 
as infrações cometidas não forem as referidas 
no § 2º do art. 257 e se houver identificação 
dos condutores no prazo estabelecido no § 7º, 
desse mesmo artigo.” 

Art. 4º O art. 131 da Lei nº 9.503/97 passa a vi-
gorar acrescido do seguinte parágrafo: 

“Art. 131. ...............................................  
.......................................................................

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

§ 4º No que concerne a multas de trânsito, 
o disposto no § 2º deste artigo não se aplica 
a veículos de propriedade de pessoa jurídica 
cuja atividade econômica predominante seja 
a locação de veículos automotores, se as in-
frações cometidas não forem as referidas no 
§ 2º do art. 257 e se houver identificação dos 
condutores no prazo estabelecido no § 7º, 
desse mesmo artigo.”

Art. 5 O § 9º do art. 257 da Lei nº 9.503/97 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 257.....................................................
.......................................................................

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

§ 9º O fato do infrator ser pessoa jurídica 
não o exime do disposto no art. 259 se o con-
dutor não estiver identificado(NR).”

Art. 6 O § 3º do art. 282 da Lei nº 9.503/97 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 282. ..................................................
......................................................................

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

§ 3º A notificação de autuação será sem-
pre encaminhada ao proprietário do veículo, que 
ficará responsável pelo pagamento da multa 
exceto quando, tratando-se de pessoa jurídica 
cuja atividade predominante seja a locação de 
veículos automotores, as infrações cometidas 
não forem as referidas no § 2º do art. 257 e 
houver a identificação do condutor infrator nos 
termos do § 7º do mesmo artigo (NR).”

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial. 

Justificação

As alterações ao Código de Trânsito Brasileiro 
propostas por este projeto de lei visam a definir com 
maior clareza, nos dispositivos pertinentes, a respon-
sabilidade do condutor infrator e a eximir de culpa, para 
não serem injustamente punidas, as pessoas jurídicas 
proprietárias de veículos cuja atividade predominante 
seja a locação desses bens. 

Para que isso possa ocorrer dentro da lei, estabele-
cemos expressamente, em nossa proposição, que as in-
frações consideradas serão apenas aquelas imputadas ao 
condutor, e não as de responsabilidade do proprietário do 
veículo, referentes à prévia regularização e preenchimento 
das formalidades e condições exigidas para o trânsito do 
veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de 
suas características, componentes, agregados, habilitação 
legal e compatível de seus condutores, na forma expressa 
no § 2º do art. 257, do Código de Trânsito Brasileiro. Ain-
da fica determinado que o condutor do veículo deverá ser 
identificado, conforme disposto no § 7º do referido artigo.

Os motivos que nos levam a apresentar essa 
proposição consideram todas as freqüentes e injustas 
imputações de culpa, com decorrentes prejuízos, so-
fridas pelas empresas que alugam veículos, em razão 
das infrações de trânsito cometidas por seus clientes. 
Tais casos não podem continuar sendo ignorados ou 
carentes de intervenção legal, sob pena de inviabiliza-
rem a atividade econômica de locação de veículos. 

Assim, estamos convencidos de que a inclusão 
e a alteração dos dispositivos que especificamos no 
Código de Trânsito Brasileiro constituem o meio neces-
sário para se evitar o cometimento de novas injustiças 
e danos contra as pessoas jurídicas proprietárias de 
veículos para locação.

Pela importância e alcance desta proposição, 
contamos com a sua aprovação pelos ilustres Parla-
mentares. 

Sala das Sessões, de 7 agosto de 2007. – Depu-
tado Gonzaga Patriota.
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PROJETO DE LEI Nº 1.711, DE 2007 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 264/2004 
Ofício nº 1.067 De, 2007 (SF)

Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, para condicionar a pavimenta-
ção de vias urbanas à prévia implantação 
das redes de infra-estrutura urbana básica, 
e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Desenvol-
vimento Urbano; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º  ..................................................  
.......................................................................

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

§ 5º – A infra-estrutura básica dos par-
celamentos é constituída pelos equipamentos 
urbanos de escoamento das águas pluviais, 
iluminação pública, esgotamento sanitário, 
abastecimento de água potável, energia elétri-
ca pública e domiciliar e as vias de circulação 
pavimentadas.

§ 6º – A infra-estrutura básica dos par-
celamentos situados nas zonas habitacionais 
declaradas por lei como de interesse social 
(ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

I – vias de circulação pavimentadas;
II – escoamento das águas pluviais;
III – abastecimento de água potável;
IV – esgotamento sanitário;
V – energia elétrica domiciliar.” (NR)

“Art. 2º-A. A pavimentação de vias urbanas 
em novos parcelamentos somente será reali-
zada após a implantação dos itens constantes 
dos incisos II, III, IV, e V do § 6º do art. 2º.

Parágrafo único. A execução de obras em 
desacordo com o disposto no caput deverá ser 
fundamentada por laudo de engenharia que 
comprove a conveniência técnica e a econo-
micidade da solução adotada.”

“Art. 18. ....................................................
.......................................................................

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

V – cópia do ato de aprovação do lote-
amento e comprovante do termo de verifica-
ção pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito 
Federal, da execução das obras exigidas pela 
legislação ou da aprovação de um cronograma, 
com a duração máxima de 4 (quatro) anos, 
acompanhado de competente instrumento de 
garantia para a execução das obras;

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

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

Senado Federal, 7de agosto de 2007. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 1.716, DE 2007 
(Do Sr. Júlio Delgado)

Altera a Lei nº 9.249, de 1995, no que 
respeita ao coeficiente de cálculo do Im-
posto de Renda e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido pelo regime do Lucro 
Presumido, para os laboratórios de Análi-
ses Clínicas.

Despacho: Às Comissões de: Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, Ricd); Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dá-se a seguinte redação à alínea “a” do 

inciso III do § 1º do art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995:

“Art. 15 – .................................................
.......................................................................

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

§ 1º ...........................................................
.......................................................................

III – ...........................................................
.......................................................................

a) prestação de serviços em geral, ex-
ceto a de serviços hospitalares e de auxilio 
diagnóstico” (NR).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos a partir do primeiro dia do ano 
seguinte.

Justificação

Os laboratórios de análises clínicas têm papel de 
extrema relevância no atendimento à saúde da popula-
ção brasileira. Desempenham de fato atividade essen-
cial para a qualidade do atendimento médico-hospitalar. 
Não por outro motivo, vinham obtendo, nas primeiras 
instâncias dos tribunais, decisões favoráveis à preten-
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são de ver equiparada a sua atividade à dos serviços 
hospitalares, para efeito de cálculo do lucro presumido 
sujeito à tributação pelo Imposto de Renda e pela Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Com efeito, a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, institui o coeficiente de 8% do faturamento para 
calcular o lucro presumido das prestadoras de serviços 
hospitalares, como exceção à regra geral das empresas 
do setor de serviços, para as quais se fixou o coeficiente 
de 32%. A redação do dispositivo, no entanto, não re-
fletiu a importância dos serviços de auxílio diagnóstico 
para a atividade médica, dando margem à interpretação 
restritiva, pela Administração Tributária.

Contra esse entendimento o Judiciário veio con-
cedendo, em ações de mandado de segurança, se-
guidas medidas liminares, reconhecendo que o auxílio 
diagnóstico realmente se enquadra entre os serviços 
hospitalares e, como tal, deve fazer jus à alíquota re-
duzida de 8%, na forma definida pela lei 9.249/95.

Nada obstante, a jurisprudência dos tribunais su-
periores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), não vem acolhendo essa tese. Ao contrário, tem 
recorrentemente reformado as decisões inferiores fa-
voráveis aos contribuintes, elevando para 32% o men-
cionado coeficiente, com a conseqüência de aumentar 
em até quatro vezes o montante do imposto de renda 
e da CSLL dessas empresas.

A fim de pacificar os entendimentos, solucionando 
a questão, submete-se ao elevado escrutínio da Câ-
mara dos Deputados a presente proposta. Pretende-se 
explicitar, na redação da lei, a inclusão dos laboratórios 
de auxílio diagnóstico entre as empresas favorecidas 
pelo coeficiente menor, em face de sua relevância para 
a qualidade do atendimento à saúde no Brasil.

Certo de que a aprovação da proposta há de 
contribuir para solucionar uma questão de grande im-
portância para a qualidade do atendimento à saúde, 
conclamo os nobres Deputados a lhe emprestarem o 
indispensável apoio, em benefício dos melhores inte-
resses da sociedade brasileira. 

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Júlio Delgado.

PROJETO DE LEI Nº 1.746, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem nº 577 De 2007 
Aviso nº 770/2007 – C. Civil

Cria cargos efetivos, cargos comissio-
nados e funções gratificadas no âmbito do 
Ministério da Educação.

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; Finanças e Tributação (Art. 54 Ricd); 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD). 

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art.1º Ficam criados, no âmbito do Ministério da 

Educação, para redistribuição às instituições federais 
de ensino superior, os seguintes cargos e funções:

I – dois mil e oitocentos cargos de professor da 
carreira do magistério superior;

II – cinco mil cargos técnico-administrativos do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrati-
vos em Educação, conforme discriminado no Anexo 
a esta Lei;

III – oitenta cargos de direção CD-3;
IV – cem cargos de direção CD-4; e
V – quatrocentos e vinte funções gratificadas 

FG-1.
§ 1º – A redistribuição dos cargos de que tra-

tam os incisos I e II será feita exclusivamente para a 
composição dos quadros funcionais de universidades, 
campi universitários e unidades de ensino descentra-
lizadas.

§ 2º – O Ministério da Educação fará a distribuição 
dos cargos e funções de que trata este artigo entre as 
instituições federais de ensino superior.

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

Brasília,
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EM Interministerial nº 152/2007/MP/MEC

Brasília, 5 de julho de 2007.

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

Excelência o apenso projeto de lei, pelo qual é pro-
posta a criação de 2,8 mil cargos de Professor de 3º 
Grau, 5 mil cargos técnico-administrativos de várias 
categorias funcionais, 80 cargos de direção CD-3, 100 
cargos de direção CD-4 e 420 funções gratificadas FG-
1. Os cargos e as funções propostos destinam-se ao 
atendimento de necessidades decorrentes da política 
de expansão do ensino superior federal e às neces-
sidades internas das universidades, que aumentaram 
seus cursos sem, contudo, oferecerem condições aos 
seus diretores e gestores.

2. Com essa política busca-se aumentar o nú-
mero de vagas no ensino superior federal e, ao 
mesmo tempo, propiciar condições de funciona-
mento às localidades em que hoje estão sediadas 
as instituições de ensino. O intento é aproximar as 
instituições federais de ensino de grandes contin-
gentes de jovens que, por suas condições econô-
mico-sociais e de família, se vêem impedidos de se 
deslocarem das localidades onde vivem para cursar 
o ensino superior e garantir o pleno funcionamento 
das unidades acadêmicas instaladas no município 
sede das universidades.

3. Permita-nos fazer menção às principais ações 
componentes da política e a alguns números reve-
ladores de sua importância e proporções. Ela com-
preende a criação e consolidação de universidades, 
de campi universitários e de unidades de ensino 
descentralizadas. Com efeito, a esta altura, nove 
universidades já foram criadas: oito por desmembra-
mento ou transformação de instituições de ensino 
já existentes; um é inteiramente nova, uma vez que, 
em sua criação, não se aproveitaram estruturas pré-
existentes. Outra nova universidade está em proces-
so de criação, sendo que já possui alunos e profes-
sores em salas de aula. Os campi cuja criação foi 
decidida, acrescidos dos que se encontram em fase 
de implantação ou consolidação, somam 49. Como 
resultado dessas ações calcula-se que, ao final de 
2008, 300 mil novas vagas terão sido abertas, no 
sistema federal de ensino superior, o que represen-
tará um acréscimo aproximado de 147% às 121.455 
mil vagas oferecidas em 2003.

4. Deve ser enfatizado que esse conjunto de 
ações, numericamente expressivo, mudará, por certo, 
a geografia do ensino superior federal. Sua presença 
tornar-se-á mais expressiva em todas as regiões do 
País, em dezenove estados da Federação e no Distri-

to Federal. Demais disso, estender-se-á a cerca de 60 
municipalidades, hoje não atendidas pela rede federal 
de instituições de ensino superior.

5. Os cargos e as funções, cuja criação é pro-
posta, afiguram-se indispensáveis, Senhor Presiden-
te, à viabilização da política de expansão do ensino 
superior e ao pleno funcionamento das universida-
des. Sem eles, não haverá como constituir quadros 
funcionais e estruturar as novas unidades didáticas 
e nem manter os já existentes e não contemplados 
com os as referidas gratificações e funções. Devi-
do a expansão das vagas através do programa de 
Expansão das Universidades Federais, remane-
jaram-se cargos vagos disponíveis para as novas 
unidades acadêmicas. Entretanto, essa alternativa 
já foi usada até o limite possível Daqui por diante, 
ela poderá desfalcar as instituições de ensino de 
cargos indispensáveis à recomposição dos seus 
quadros funcionais. 

6. A expectativa é a de que o provimento dos car-
gos e das funções a serem criados ocorra de agosto 
deste exercício em diante, o que sugere que as des-
pesas, em 2007, ficarão em torno de R$ 136,125 mi-
lhões. Em 2008, esses valores ascenderão a R$ 229 
milhões, no caso dos cargos docentes, R$ 90,508 
milhões, no caso dos cargos técnico-administrativos 
e R$ 15,093 milhões, no caso dos cargos de direção 
e funções gratificadas.

7. Do ponto de vista orçamentário, a proposta 
está em conformidade com a Lei Orçamentária Anu-
al, uma vez que os recursos para arcar com as des-
pesas decorrentes do remanejamento dos cargos em 
comissão estão previstos em funcional programática 
específica no âmbito do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

8. O disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, encontra-se plenamente atendido, 
uma vez que a despesa relativa ao presente exercício 
será coberta com recursos previstos para esta finali-
dade na Lei nº 11.451, de 7 de fevereiro de 2007 – Lei 
Orçamentária Anual para 2007. Os cargos a serem 
criados respeitam os limites estabelecidos no Anexo 
V – Criação e/ou Provimento de Cargos, Empregos 
e Funções, bem como Admissão ou Contratação de 
Pessoal a Qualquer Título – da referida Lei.

9. Á vista dos elementos apresentados, solicita-
mos a Vossa Excelência que haja por bem examinar 
a possibilidade de acolher favoravelmente o apenso 
projeto de lei de criação de cargos e funções e enca-
minhá-lo à apreciação do Congresso Nacional.

Respeitosamente, Assinado eletronicamente por: 
Paulo Bernardo Silva, Fernando Haddad.
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PROJETO DE LEI Nº 1.778, DE 2007 
(Do Sr. Uldurico Pinto)

Proíbe a queimada de canaviais e toma 
outras providências. 

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
1.712/2007. 

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei proíbe as queimadas de cana-

viais, quando essas forem utilizadas para facilitar o 
corte manual da cana-de-açúcar. 

Art. 2º Fica proibida a queimada de canaviais em 
lavouras que vierem a ser plantadas, a partir de seis 
meses da data em que esta Lei entrar em vigor. 

Art. 3º No caso de canaviais que, na data a que 
se refere o art. 2º, já tiverem sido plantados, os empre-
endimentos terão três anos de prazo para adaptar suas 
técnicas de colheita à proibição de queimadas. 

Art. 4º Sem prejuízo de outras sanções penais 
cabíveis, aquele que violar o disposto nesta Lei incor-
rerá em multa em valor não inferior a um mil reais por 
hectare de canavial queimado, valor este que será 
duplicado em caso de reincidência.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor sessenta dias 
após sua publicação.

Justificação

O Brasil tem tentado promover o uso do etanol 
nos mercados mundiais sob o argumento de ser este 
um combustível “limpo”, em contraste com combustí-
veis de origem fóssil, reconhecidamente poluidores. 
Parece que o País se recusa a ver a trave nos pró-
prios olhos. 

O uso de queimadas para a colheita manual da 
cana-de-açúcar libera na atmosfera gases do efeito-
estufa (um dos maiores problemas ambientais con-
temporâneos) e produz fuligem e fumaça, prejudiciais 
à saúde e até à segurança de vôos.

Argumenta-se que queimadas facilitam a colheita 
manual da cana-de-açúcar. Tal argumento é impreciso 
e não se sustenta. Mais apropriado é dizer que as quei-
madas reduzem o custo da colheita da cana, para a 
empresa, mas transferem à sociedade parcela signifi-
cativa daqueles custos, na forma de lixo (os elementos 
poluidores) liberado no ambiente. Em termos técnicos, 
trata-se de “economia externa negativa”, aquela eco-
nomia que a empresa faz ao não “internalizar” a tota-
lidade de seus custos.

É o conjunto da sociedade brasileira que, sob as 
mais diversas formas, está absorvendo custos que a 
indústria do açúcar e álcool se recusa a assumir sob 
o argumento de que “queimadas facilitam a colheita 
manual”. 

Para forçar aquela indústria a “internalizar” aquela 
parcela de custos, não há medida mais eficaz que a 
proibição pura e simples da tecnologia poluidora. Como 
dividendo, o País colherá a maior aceitação do etanol 
brasileiro nos mercados externos.

Certo de que o presente projeto de lei trará enor-
mes benefícios ao meio ambiente e à própria indústria 
do açúcar e do álcool, peço aos Nobres Pares que o 
apoiem. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Uldurico Pinto.

PROJETO DE LEI Nº 1.796, DE 2007 
(Do Tribunal Superior do Trabalho) 

Ofício TST.GDGCA.GP nº 282 De, 2007 

Cria cargos de Juiz do Trabalho Subs-
tituto e de Analista Judiciário no Tribunal 
Regional do Trabalho da Décima Quinta 
Região, Campinas – SP, e dá outras pro-
vidências.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (Art. 54 Ricd);e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Mérito E Art. 54, RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados, nos Quadros de Juízes e 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra-
balho da Décima Quinta Região, com sede em Campi-
nas/SP, os cargos efetivos e as funções comissionadas 
constantes nos Anexos I e II desta Lei.

Art. 2º O provimento dos cargos criados por esta 
Lei far-se-á de acordo com as normas legais vigen-
tes.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta dos recursos orçamentá-
rios consignados ao Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região.

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

Brasília-DF, de de 2007; 186º da Independência 
e 119º da República.
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Em relação aos processos recebidos por magis-
trado, a média apurada em 2005 na Justiça Trabalhis-
ta foi de 856 processos por juiz na primeira instância, 
sendo que as Varas do TRT da 15ª Região se encon-
tram entre as que apresentaram número acima dessa 
média, com 957 processos recebidos.

Não bastasse o volume de ações ajuizadas no 
âmbito da primeira instância, as Varas Trabalhistas em 
todo o País receberam, no período de julho a dezembro 
de 2005, 83.821 processos oriundos da Justiça Comum, 
sendo 45.719 da Justiça Federal e 38.102 da Justiça 
Estadual, em virtude da ampliação da competência da 
Justiça do Trabalho, por força da Emenda Constitucio-
nal nº 45, de 8/12/2004, que indubitavelmente elevou 
a importância desta Justiça Especializada no desem-
penho de suas funções institucionais.

Em virtude das conseqüências que por certo 
advirão do alargamento das atribuições da Justiça 
Trabalhista, é que se propõe o presente anteprojeto 
de lei para permitir a adequação da estrutura do ór-
gão, com a finalidade de se absorver a quantidade de 
procedimentos originários da nova redação do texto 
constitucional.

Ademais, verifica-se que o próprio legislador se 
preocupou com a possibilidade de adequação dos 
quadros judiciários diante das novas exigências, pois, 
ao mesmo tempo em que ampliou a competência da 
Justiça do Trabalho, por meio da citada EC nº 45, in-
cluiu no rol de princípios norteadores do Estatuto da 
Magistratura aquele segundo o qual “o número de ju-
ízes na unidade jurisdicional será proporcional à efe-
tiva demanda judicial e à respectiva população” (art. 
93, inciso XIII).

E mais: a referida Emenda inseriu entre os direi-
tos e garantias fundamentais a razoabilidade na du-
ração do processo bem assim os meios tendentes a 
garantir a celeridade de sua tramitação (art. 5º inciso 
LXXVIII).

Dessa forma, faz-se necessária a adequação do 
número de magistrados atuantes na primeira instância, 
a fim de viabilizar a solução dos processos advindos 
da reformulação da competência jurisdicional, atual-
mente impossibilitada em virtude do reduzido número 
de julgadores.

Por conseqüência, é imperativa a criação dos 
respectivos cargos efetivos a serem ocupados por 
servidores que desempenharão atividades de assis-
tência aos juízes substitutos, e das correspondentes 
funções comissionadas a serem exercidas em razão 
das peculiaridades das atividades desenvolvidas, que 
demandam dos seus executores zelo e dedicação, além 
de muita responsabilidade e qualificação.

A aprovação da presente proposta ocasionará 
benefícios incalculáveis não só para a administração 
como também – e principalmente – para os jurisdicio-
nados, que obterão da Justiça Trabalhista de 1º Grau 
na 15ª Região mais celeridade, qualidade e eficiência 
na entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, impõem-se urgentes providências no 
sentido de dotar a estrutura da primeira instância do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região dos meios 
indispensáveis ao desempenho satisfatório de suas 
atribuições, pelo que se propõe a criação dos cargos 
de provimento efetivo e das funções comissionadas 
constantes do presente anteprojeto de lei ora subme-
tido à apreciação de Vossas Excelências, represen-
tando as medidas aqui consubstanciadas inadiáveis 
necessidades de recursos humanos do referido Tri-
bunal Regional.

Com estas considerações, submeto o anexo an-
teprojeto de lei à apreciação desse Poder Legislativo, 
esperando que a proposição mereça a mais ampla 
acolhida, convertendo-se em lei com a urgência pos-
sível.

Brasília-DF, 17 de agosto de 2007. – Rider No-
gueira de Brito, Ministro Presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 308, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 297 De, 2004 
MSC 525 De,2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul-
tural e Artístico de Goioerê a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no município de Goioerê, Estado do 
Paraná.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

APRECIAÇÃO: Proposição Sujeita 
à Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – 
CCJR)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 497, de 22 de setembro de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Goioerê a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Goioerê, Estado 
do Paraná.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

TVR Nº 297, DE 2004 
(Mensagem nº 525, de 2004)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 497, 
de 22 de setembro de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária de Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de Goioerê a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Goioerê, Es-
tado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º 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 Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Goioerê a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º 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 II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto da Relatora

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 Comunitária de Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de Goioerê atendeu aos re-
quisitos da legislação específica e recebeu autorização 
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, 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, 1de agosto de 2007. – Depu-
tada Luiza Erundina, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Goioerê a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de Goioerê, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

497, de 22 de setembro de 2003, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artís-
tico de Goioerê a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Goioerê, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1 de agosto de 2007. – Depu-
tada Luiza Erundina, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável da Relatora, 
Deputada Luiza Erundina, à TVR nº 297/2004, nos ter-
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Bruno Ro-
drigues, Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, Eduardo 
Sciarra, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Guilherme Me-
nezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, José 
Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Maria do Carmo 
Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonteles, Paulo Henrique 
Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho Junior, Roberto Rocha, 
Rodrigo Rollemberg, Rômulo Gouveia, Sandes Júnior, 
Silas Câmara, Uldurico Pinto, Valadares Filho, Vic Pires 
Franco, Walter Pinheiro, Wladimir Costa, Zequinha Mari-
nho, Fernando Ferro, Júlio Cesar, Juvenil Alves, Luiz Carlos 
Busato, Rafael Guerra e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 311, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 43 De, 2007 
MSC 152 De, 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Paraizo de Comunicação e Ação 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Barra do Piraí, Estado do Rio de 
Janeiro.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 793, de 25 de outubro de 2006, que autoriza a 
Associação Rádio Paraizo de Comunicação e Ação 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Barra do Piraí, Estado do 
Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

TVR Nº 43, DE 2007 
(Mensagem nº 152, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 793, 
de 25 de outubro de 2006, que autoriza a 
Associação Rádio Paraizo de Comunicação 
e Ação Comunitária a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Barra do Piraí, Estado do Rio 
de Janeiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com-
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fe-
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica submete à consideração do Congresso Nacional, 
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-

toriza a Associação Rádio Paraizo de Comunicação e 
Ação Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º 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 II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

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 Rádio Paraizo de Comuni-
cação e Ação Comunitária atendeu aos requisitos da 
legislação específica e recebeu autorização para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, 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, 1 de agosto de 2007. – Depu-
tado Luiz Carlos Busato, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Paraizo de Comunicação e Ação 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Barra do Piraí, Estado do Rio de 
Janeiro.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 793, de 25 de outubro de 2006, que autoriza a 
Associação Rádio Paraizo de Comunicação e Ação 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no município de Barra do Piraí, Estado do 
Rio de Janeiro.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1 de agosto de 2007. – Depu-
tado Luiz Carlos Busato, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Luiz Carlos Busato, à TVR nº 
43/2007, nos termos do Projeto de Decreto Legislati-
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Bruno 
Rodrigues, Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, 
Eduardo Sciarra, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Gui-
lherme Menezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho 
Maluly, José Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, 
Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fon-
teles, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 
Wladimir Costa, Zequinha Marinho, Fernando Ferro, 
Júlio Cesar, Juvenil Alves, Luiz Carlos Busato, Rafael 
Guerra e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 312, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR 54 De, 2007 
MSC 188 De, 2007

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Educadora de Loanda 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de 
Loanda, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 10 de julho de 2002, que renova, a partir de 25 
de outubro de 1997, a concessão outorgada à Rádio 
Educadora de Loanda Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Loanda, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

TVR Nº 54, DE 2007 
(Mensagem nº 188, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante do Decreto de 10 
de julho de 2002, que renova a concessão 
da Rádio Educadora de Loanda Ltda para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de 
Loanda, 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 § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Educadora de 
Loanda Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º 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 II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida 
pela Rádio Educadora de Loanda 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 nº 1, de 2007, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

Cumpre ressaltar que o processo em exame faz 
parte do conjunto de proposições referentes à apre-
ciação dos atos de outorga, renovação de outorga e 
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perempção de outorga para exploração de serviços 
de radiodifusão que foram retiradas de tramitação 
do Congresso Nacional em 28 de julho de 2006 por 
solicitação do Ministério das Comunicações, em de-
ferimento à Mensagem Presidencial nº 474, de 23 de 
junho de 2006.

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, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Educadora de Loanda 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de 
Loanda, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto 

de 10 de julho de 2002, que renova, a partir de 25 
de outubro de 1997, a concessão outorgada à Rádio 
Educadora de Loanda Ltda para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no município de 
Loanda, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável 
do Relator, Deputado Rodrigo Rollemberg, à TVR nº 
54/2007, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Bruno 
Rodrigues, Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, 
Eduardo Sciarra, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Gui-
lherme Menezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho 
Maluly, José Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, 
Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fon-
teles, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 

Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 
Wladimir Costa, Zequinha Marinho, Fernando Ferro, 
Júlio Cesar, Juvenil Alves, Luiz Carlos Busato, Rafael 
Guerra e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 313, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 100 DE, 2007 
MSC 219 DE, 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cul-
tura Rádio Aliança a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Gonçalo, Estado do Rio 
de Janeiro.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 688, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Rádio Aliança a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de São Gonçalo, Estado do 
Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

TVR Nº 100, De 2007 
(Mensagem nº 219, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 688, 
de 23 de outubro de 2006, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura Rádio Aliança a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de São Gonçalo, Estado do 
Rio de Janeiro.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º 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 autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura Rádio Aliança 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º 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 II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

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 Comunitária de Comuni-
cação e Cultura Rádio Aliança 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 nº 01, de 2007, 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, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Bilac Pinto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cul-
tura Rádio Aliança a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Gonçalo, Estado do Rio 
de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 688, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Rádio Aliança a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de São Gonçalo, Estado do 
Rio de Janeiro.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Bilac Pinto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Bilac Pinto, à TVR nº 100/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Bruno 
Rodrigues, Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, 
Eduardo Sciarra, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Gui-
lherme Menezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho 
Maluly, José Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, 
Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fon-
teles, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pinto, 
Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, Wla-
dimir Costa, Zequinha Marinho, Fernando Ferro, Júlio 
Cesar, Juvenil Alves, Luiz Carlos Busato, Rafael Guerra 
e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 315, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 150 De, 2007 
MSC 374 De, 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores Urbanos de Quedas do 
Iguaçú a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Quedas do Iguaçú, Estado do Paraná.

Despacho:À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
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O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

166, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Associação 
dos Moradores Urbanos de Quedas do Iguaçú a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Quedas do Iguaçú, Estado do Paraná.

Art. 1º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

TVR Nº 150, DE 2007 
(Mensagem nº 374, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 166, 
de 12 de abril de 2007, que autoriza a Asso-
ciação dos Moradores Urbanos de Quedas 
do Iguaçú a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município 
de Quedas do Iguaçú, 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 § 1º 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 dos Moradores Urbanos de Quedas do Iguaçú 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º 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 II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

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 dos Moradores Urbanos de 
Quedas do Iguaçú atendeu aos requisitos da legisla-

ção específica e recebeu autorização para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 1, de 2007, 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, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores Urbanos de Quedas do 
Iguaçú a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Quedas do Iguaçú, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

166, de 12 de abril de 2007, que autoriza a Associação 
dos Moradores Urbanos de Quedas do Iguaçú a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária no município 
de Quedas do Iguaçú, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou 
unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado 
Rodrigo Rollemberg, à TVR nº 150/2007, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Bruno Ro-
drigues, Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, Eduardo 
Sciarra, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Guilherme Me-
nezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, José 
Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, Maria do Carmo 
Lara, Miguel Martini, Nazareno Fonteles, Paulo Henrique 
Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho Junior, Roberto Rocha, 
Rodrigo Rollemberg, Rômulo Gouveia, Sandes Júnior, 
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Silas Câmara, Uldurico Pinto, Valadares Filho, Vic Pires 
Franco, Walter Pinheiro, Wladimir Costa, Zequinha Mari-
nho, Fernando Ferro, Júlio Cesar, Juvenil Alves, Luiz Carlos 
Busato, Rafael Guerra e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 316, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 152 De, 2007 
MSC 377 De, 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Amigos de Novo Progresso a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município Novo Progresso, 
Estado do Pará.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 731, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a As-
sociação Amigos de Novo Progresso a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município Novo 
Progresso, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

TVR Nº 152, De 2007 
(Mensagem nº 377, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 731, 
de 23 de outubro de 2006, que autoriza a 
Associação Amigos de Novo Progresso a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município Novo Progresso, 
Estado do Paraá.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º 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 autoriza 
a Associação Amigos de Novo Progresso a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º 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 II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

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 Amigos de Novo Progres-
so 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 1, de 2007, 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 julho de 2007. – Depu-
tado Leandro Sampaio, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Amigos de Novo Progresso a execu-
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município Novo Progresso, 
Estado do Paraá.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 731, de 23 de outubro de 2006, que autoriza a As-
sociação Amigos de Novo Progresso a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão comunitária no município Novo 
Progresso, Estado do Paraá.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Leandro Sampaio, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-
tor, Deputado Leandro Sampaio, à TVR nº 152/2007, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Bruno 
Rodrigues, Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, 
Eduardo Sciarra, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Gui-
lherme Menezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho 
Maluly, José Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, 
Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fon-
teles, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 
Wladimir Costa, Zequinha Marinho, Fernando Ferro, 
Júlio Cesar, Juvenil Alves, Luiz Carlos Busato, Rafael 
Guerra e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 317, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 1322 De, 2007 
MSC 47 De, 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no município de Parobé, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita À Apreciação 
Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

115, de 23 de março de 2006, que autoriza a Asso-
ciação de Difusão Comunitária a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão comunitária no município de Parobé, Es-
tado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

TVR Nº 1.322, DE 2007 
(Mensagem nº 47, de 2007)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
115, de 23 de março de 2006, que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Parobé, Esta-
do 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 § 1º 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 de Difusão Comunitária a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º 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 II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

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 de Difusão Comunitária 
atendeu aos requisitos da legislação específica e re-
cebeu autorização para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo nº 01, de 2007, desta Comissão. Verificada a 
documentação, constatamos que foram atendidos todos 
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
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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.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Bilac Pinto, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Difusão Comunitária a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no município de Parobé, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

115, de 23 de março de 2006, que autoriza a Asso-
ciação de Difusão Comunitária a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Parobé, Es-
tado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Bilac Pinto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, 
Deputado Bilac Pinto, à TVR nº 1.322/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Bruno 
Rodrigues, Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, 
Eduardo Sciarra, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Gui-
lherme Menezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho 
Maluly, José Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, 
Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fon-
teles, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pinto, 
Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, Wla-
dimir Costa, Zequinha Marinho, Fernando Ferro, Júlio 
Cesar, Juvenil Alves, Luiz Carlos Busato, Rafael Guerra 
e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Rômulo Gouveia, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 318, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 898 de, 2006 
Aviso nº 1.211 de, 2006 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Argelina Democrá-
tica e Popular sobre Transporte e Navega-
ção Marítima, celebrado em Argel, em 8 de 
fevereiro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Argelina Democrática e Popular sobre 
Transporte e Navegação Maritima, celebrado em Argel, 
em 8 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Vieira da Cunha, Presidente.

MENSAGEM Nº 898, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 1.211/2006 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrática e Popular 
sobre Transporte e Navegação Marítima, cele-
brado em Argel, em 8 de fevereiro de 2006.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argelina Democráti-
ca e Popular sobre Transporte e Navegação Marítima, 
celebrado em Argel, em 8 de fevereiro de 2006.

Brasília, 13 de outubro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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EM Nº 366/DSF/DAI/DAF-III – MRE – ETRA

Brasília, 14 de setembro de 2006

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

anexo projeto de mensagem pela qual se submete ao 
referendo do Congresso Nacional o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argelina Democrática e Popular 
sobre Transporte e Navegação Marítima, celebrado em 
Argel, em 8 de fevereiro de 2006.

2. O Acordo, renovação de instrumento assinado 
em 1976, responde a necessidades políticas e técni-
cas. Em termos políticos, insere-se na iniciativa de 
aproximação com o continente africano, prioridade da 
política externa comandada por Vossa Excelência. A 
Argélia, nesse contexto, representa especial oportuni-
dade, tendo-se em conta que o déficit comercial com 
o país é expressivo e existe desde 1989. Em 2005, o 
Brasil exportou o equivalente a US$ 384 milhões ao 
mercado argelino, mas importou US$ 2,8 bilhões. O 
Acordo marítimo assinado, ao promover facilidades 
burocráticas e a aproximação das autoridades com-
petentes dos dois países, pode contribuir para faci-
litar o transporte transoceânico bilateral e incentivar 
os empresários brasileiros a melhor aproveitarem o 
mercado argelino.

Em termos técnicos, o antigo Acordo entre Brasil e 
Argélia sobre Transportes Marítimos precisava ser reno-
vado, para refletir a nova realidade dos transportes ma-
rítimos, que inclui livre negociação de fretes e ausência 
de cotas reservadas para determinadas bandeiras.

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

Respeitosamente, Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA RE-
PÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA E POPULAR 
SOBRE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO MARÍTIMA

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República Argelina Democrática 

e Popular
(doravante denominados “Partes Contratan-

tes”),
Com o propósito de desenvolver as relações 

amistosas e os Transportes Marítimos entre os dois 
países,

Acordaram o seguinte:

ARTIGO I

1. Este Acordo aplica-se ao transporte marítimo 
internacional de mercadorias realizado entre os portos 
das Partes Contratantes, excluindo-se o transporte de 
petróleo e dos seus derivados e das cargas que, de 
acordo com a legislação interna de cada Parte Con-
tratante, esteja reservado à sua respectiva bandeira, 
assim como o transporte de cabotagem e por vias 
aquaviárias interiores.

2. Este Acordo não altera os direitos e obrigações 
das Partes Contratantes decorrentes de acordos e con-
venções internacionais sobre navegação e transporte 
marítimo dos quais sejam Partes Contratantes.

3. Para efeitos deste Acordo entende-se:
– por “Autoridade Competente do transporte ma-

rítimo”, pela República Federativa do Brasil, a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários, respeitadas as 
diretrizes emanadas do Ministério dos Transportes, e 
pela República Argelina Democrática e Popular, o Mi-
nistro dos Transportes;

– pela expressão “navio da Parte Contratante” 
qualquer navio inscrito no Registro de navios dessa 
Parte, exceto:

a) navios de guerra;
b) outros navios de uso exclusivo das Forças 

Armadas;
c) navios de pesquisa (hidrográficos, oceanográ-

ficos e científicos);
d) embarcações de pesca; e
e) embarcações de turismo;
- pela expressão “membros da tripulação” qual-

quer pessoa efetivamente empregada em serviços 
de bordo durante a viagem e incluída na lista de tri-
pulantes;

- pela expressão “empresa de navegação” da 
Parte Contratante uma empresa de navegação esta-
belecida no território de uma das Partes Contratantes 
e em perfeito acordo com a pertinente legislação dessa 
Parte Contratante.

4. Para efeitos deste Acordo, os portos das Partes 
Contratantes, entre os quais se realizarão as atividades 
de transporte marítimo, deverão atender às normas do 
Código Internacional para Proteção de Navios e Ins-
talações Portuárias (“ISPS Code”), da Organização 
Marítima Internacional (“IMO”).

ARTIGO II

As disposições deste Acordo não criam impedi-
mento ao direito de que navios de bandeira de terceiros 
países efetuem transporte internacional de mercadorias 
entre os portos das duas Partes Contratantes.
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ARTIGO III

As Partes Contratantes prestarão toda a assistên-
cia possível ao desenvolvimento da navegação mercan-
te entre seus países e se absterão de qualquer ação 
que possa causar prejuízo ao desenvolvimento normal 
da livre navegação mercante internacional.

ARTIGO IV 

1. Cada Parte Contratante concederá aos navios 
da outra Parte Contratante, em seus portos e águas 
territoriais, tratamento não discriminatório e igual ao 
que concede aos navios de terceiras bandeiras em-
pregados nos transportes internacionais, no tocante 
ao acesso aos portos, à utilização dos portos para 
carga e descarga, ao embarque e desembarque de 
tripulantes, à utilização dos serviços relacionados com 
a navegação e às operações comerciais ordinárias 
delas ,decorrentes, sem prejuízos dos direitos sobe-
ranos de cada país de delimitar zonas por razões de 
segurança nacional.

2. As Partes Contratantes se reservam o direito 
de negar o ingresso, em seus territórios, de qualquer 
cidadão, mesmo que possuidor do documento men-
cionado no Artigo VI deste Acordo, caso o julgue in-
desejável.

As disposições relativas ao item 1 do presente 
Artigo não se aplicarão:

a) às atividades que, de acordo com a legislação 
de cada país, estejam reservadas às suas próprias 
empresas, companhias ou cidadãos, incluindo, em 
particular, o tráfego de cabotagem, salvatagem, rebo-
que e outros serviços portuários;

b) aos regulamentos de praticagem obrigatórios 
para navios estrangeiros;

c) aos regulamentos da cobrança da Tarifa de 
Utilização de Faróis;

d) aos regulamentos referentes à admissão e 
estada de cidadãos estrangeiros nos respectivos ter-
ritórios das Partes Contratantes.

ARTIGO V

As Partes Contratantes tomarão, nos limites de 
sua legislação e regulamentos portuários, todas as 
medidas necessárias para facilitar e incrementar os 
transportes marítimos, para impedir demoras desne-
cessárias dos navios e para acelerar e simplificar, tanto 
quanto possível, o atendimento de formalidades alfan-
degárias e outras em vigor nos portos, observadas a 
legislação e regulamentos internos pertinentes de cada 
Parte Contratante, assim como as determinações do 
Código Internacional para Proteção de Navios e Ins-
talações Portuárias (“ISPS Code”), da Organização 
Marítima Internacional (“IMO”).

ARTIGO VI

Cada Parte Contratante reconhecerá os docu-
mentos de identidade dos tripulantes emitidos pelas 
autoridades competentes da outra Parte Contratante. 
Os citados documentos de identidade serão:

- no que concerne à República Federativa do Bra-
sil, a “Caderneta de Inscrição e Registro”, da Diretoria 
de Portos e Costas da Marinha do Brasil e,

- no que concerne à República Argelina Democrá-
tica e Popular, o “Fascicule de Navigation Maritime”.

ARTIGO VII

1. Os integrantes da tripulação registrados na lista 
de tripulantes apresentada à autoridade competente e 
portadores do documento de identidade especificados 
no Artigo VI poderão desembarcar durante a estadia 
de seu navio no porto da outra Parte Contratante ou 
embarcar em outro navio da mesma bandeira, em con-
formidade com a legislação e os regulamentos em vigor 
no território desta outra Parte Contratante.

2. Qualquer integrante da tripulação de uma Parte 
Contratante poderá, em caso de enfermidade, desem-
barcar no porto da ostra Parte Contratante para receber 
tratamento médico ou ser internado, em conformidade 
com a legislação e os regulamentos em vigor no terri-
tório desta outra parte Contratante.

ARTIGO VIII

1. Os certificados de nacionalidade e arquea-
ção de navios expedidos por uma das Partes Contra-
tantes, bem como demais certificados previstos nas 
Convenções Internacionais, serão reconhecidos piela 
outra Parte.

2. Os navios de cada Parte Contratante, providos 
de certificado de arqueação devidamente expedidos, 
serão dispensados de uma nova medição nos portos 
da outra Parte.

ARTIGO IX

1. Se um navio de uma Parte Contratante naufra-
gar, encalhar, der à praia ou sofrer qualquer outra avaria 
na costa da outra Parte Contratante, ao comandante e 
à tripulação, ao navio e à sua carga serão aplicados, 
no território desta última Parte, as mesmas vantagens, 
privilégios e obrigações aplicados ao comandante e à 
tripulação, ao navio e à sua carga dessa outra Parte 
Contratante.

2. Ao comandante, à tripulação e ao próprio navio 
e sua carga, serão dispensadas, em qualquer tempo, 
a mesma ajuda e assistência que seriam asseguradas 
a navios da outra Parte.

3. O navio que tenha sofrido acidente, sua car-
ga, equipamento, materiais, provisões e seus outros 
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pertences não estarão sujeitos à cobrança de seus 
direitos aduaneiros, impostos ou outros gravames de 
qualquer natureza, que incidam sobre as importações, 
desde que não sejam destinados ao uso ou consumo 
no território da ostra Parte Contratante.

4. Nenhuma das disposições do item 2 do pre-
sente Artigo deverá ser interpretada de modo a excluir 
a aplicação das leis e regulamentos das Partes Con-
tratantes com relação ao armazenamento temporário 
de mercadorias.

ARTIGO X

1. O transporte marítimo das mercadorias obje-
to do intercâmbio entre as Partes Contratantes será 
efetuado com base nos princípios de acesso livre, 
igual e não discriminatório às cargas, vedado o esta-
belecimento de quotas de transporte ou de quaisquer 
outros dispositivos que restrinjam a aplicação desses 
princípios.

2. Na realização desse transporte marítimo, os 
fretes e as suas condições serão negociados livremen-
te entre os portadores e os usuários.

ARTIGO XI

As empresas e companhias de navegação ma-
rítima estabelecidas no território de uma das Partes 
Contratantes não estão sujeitas, no território da outra 
Parte Contratante, aos impostos sobre rendas auferi-
das como resultado de suas operações de transporte 
marítimo.

ARTIGO XII

1. Será constituída uma Comissão Marítima Mista, 
composta de representantes designados pelas Partes 
Contratantes, com o objetivo de promover a cooperação 
entre as Partes, no campo da navegação mercante e 
reforçar a implementação do Acordo através de reco-
mendações às Partes.

2. A Comissão Marítima Mista poderá reunir-se 
alienadamente na República Federativa do Brasil e na 
República Argelina Democrática e Popular, por solicita-
ção de qualquer das duas Partes, em data mutuamente 
acordada através dos canais diplomáticos.

ARTIGO XIII

1. Este Acordo entrará em vigor trinta dias após 
a data da última notificação de uma das Partes Con-
tratantes, comunicando o cumprimento de suas nor-
malidades legais internas.

2. Este Acordo será mantido em vigor pelo prazo 
de cinco (5) anos e será renovado anualmente, salvo 
se uma das Partes Contratantes apresentar notificação 
escrita à outra Parte, através dos canais diplomáticos, 

da sua intenção de o denunciar, com seis (6) meses 
de antecedência do término da sua validade.

Feito em Argel, aos 8 dias do mês de fevereiro 
de 2006, em dois exemplares originais, nas línguas 
portuguesa, árabe e inglesa, sendo todos os textos 
igualmente autênticos. Em caso de divergência de in-
terpretação, o texto em inglês prevalecerá.

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

Pelo Governo da República Argelina Democrática 
e Popular, Mohammed Bedjaoui, Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros.

I – Relatório

Nos termos do disposto no artigo 84, inciso VIII, 
combinado com o artigo 49, inciso I, da Constituição, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argelina Democrática 
e Popular sobre Transporte e Navegação Marítima, ce-
lebrado em Argel, em 8 de fevereiro de 2006.

O presente Acordo se aplica ao transporte marí-
timo internacional de mercadorias realizado entre os 
portos das Partes Contratantes. Exclui o transporte de 
petróleo e dos seus derivados e de cargas reservadas 
às respectivas bandeiras, bem como o transporte de 
cabotagem e por vias aquaviárias interiores.

Assegura-se, por meio desse instrumento inter-
nacional, que as Partes prestarão toda a assistência 
possível ao desenvolvimento da navegação mercante 
entre seus países e se absterão de qualquer ação que 
possa causar prejuízo ao desenvolvimento normal da 
livre navegação mercante internacional.

Para tanto, será estabelecida uma Comissão Ma-
rítima Mista, composta de representantes designados 
pelas Partes Contratantes, com o objetivo de promover 
a cooperação entre as Partes, no campo da navegação 
mercante e reforçar a implementação do Acordo por 
meio de recomendações entre as Partes.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Acordo sob análise detalha o tratamento a ser 
concedido pelas Partes Contratantes a seus respectivos 
navios, bem como aos seus tripulantes. São também 
listados os procedimentos em caso de naufrágio, en-
calhe, ou qualquer tipo de avaria ocorrido na costa de 
uma das Partes Contratantes. Em tal caso, serão con-
cedidas as mesmas vantagens, privilégios e obrigações 
aplicados ao comandante e à tripulação, ao navio e à 
sua carga dessa outra Parte Contratante. Em suma, 
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ele busca aproximar Brasil e Argélia, nos termos das 
prioridades da política externa brasileira.

A Exposição de Motivos do Ministério das Re-
lações Exteriores, a qual acompanha e instrui a pre-
sente Mensagem, informa-nos de que o Brasil possui 
um déficit comercial com a Argélia e que o presente 
Acordo promoverá a facilitação burocrática e a aproxi-
mação das autoridades competentes dos dois países. 
Assim, pode haver um incentivo para que empresários 
brasileiros aproveitem melhor o mercado argelino. Na 
verdade, o Acordo é uma renovação de instrumento 
já assinado em 1976, com o intuito de refletir a nova 
realidade dos transportes marítimos.

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
texto do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República Argelina 
Democrática e Popular sobre Transporte e Navegação 
Marítima, celebrado em Argel, em 08 de fevereiro de 
2006, nos termos do projeto de decreto legislativo que 
apresentamos a seguir.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2007. _ De-
putado João Almeida, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N° , DE 2007

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Argelina Democrá-
tica e Popular sobre Transporte e Navega-
ção Marítima, celebrado em Argel, em 8 de 
fevereiro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Argelina Democrática e Popular 
sobre Transporte e Navegação Marítima, celebrado 
em Argel, em 8 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2007. _ De-
putado João Almeida, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
n° 898/2006, nos termos do Projeto de Decreto Legis-

lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado João Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vieira da Cunha – Presidente, Marcondes Ga-

delha, José Mendonça Bezerra e Augusto Carvalho 
– Vice-Presidentes, Aldo Rebelo, André de Paula, Au-
gusto Farias, Carlito Merss, Claudio Cajado, Dr. Rosi-
nha, Eduardo Lopes, Fernando Gabeira, Flávio Bezer-
ra, Francisco Rodrigues, George Hilton, íris de Araújo, 
Jair Bolsonaro, João Almeida, João Carlos Bacelar, 
Laerte Bessa, Nilson Mourão, Raul Jungmann, Ricar-
do Berzoini, Takayama, William Woo, Arnaldo Madeira, 
Colbert Martins, Edson Ezequiel, Marina Maggessi e 
Regis de Oliveira.

Plenário Franco Montoro, 15 de agosto de 
2007. – Deputado Vieira da Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 319, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 1.032 De, 2006 
Aviso nº 1.370 De, 2006 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Zimbábue, assinado no Rio de Ja-
neiro, em 10 de setembro de 2006.

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. 1 Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Técnica entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República do Zimbá-
bue, assinado no Rio de Janeiro, em 10 de setembro 
de 2006.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Vieira da Cunha, Presidente.
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MENSAGEM Nº 1.032, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, 
em 10 de setembro, de 2006.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, em 10 
de setembro de 2006.

Brasília, 1º de dezembro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 410 ABC/DAI/DAF II

Brasília, 18 de outubro de 2006

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

anexo texto do Acordo de Cooperação Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República do Zimbábue, assinado no Rio de 
Janeiro em 10 de setembro de 2006, por ocasião da 
visita do Ministro de Assuntos Estrangeiros daquele 
país, Senhor Simbarashe S. Mumbengegwi.

2. A assinatura desse instrumento atende à dis-
posição de ambos os Governos de desenvolver a coo-
peração técnica em diversas áreas de interesse mútuo 
de forma a estimular o progresso e o desenvolvimento 
dos dois países.

3. A cooperação técnica prevista no documento 
poderá envolver instituições do setor público e priva-
do, assim como organizações não-governamentais de 
ambos os países.

4. Com vistas ao encaminhamento do assunto 
à apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa 
Excelência o projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional, juntamente com as cópias autenticadas do 
acordo. – Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA-
SIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO ZIMBÁBUE 

O Governo da República Federativa do Brasil e 
O Governo da República do Zimbábue (doravante 

denominados as “Partes”),
Considerando que as Partes foram encorajadas 

pelo existente desejo comum de expandir as relações 
existentes de amizade e cooperação;

Convencidos do interesse mútuo em aumentar 
e promover o desenvolvimento econômico e social de 
ambos os países;

Convencidos da necessidade de dar ênfase ao 
desenvolvimento sustentável;

Reconhecendo as vantagens recíprocas resul-
tantes da cooperação técnica em áreas de interesse 
comum e desejosos de desenvolver a cooperação que 
estimule o progresso técnico e o desenvolvimento,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1 
Objetivos

O objetivo do presente Acordo de Cooperação 
Técnica, doravante denominado “Acordo”, é promover 
a cooperação técnica nas áreas identificadas e acor-
dadas entre as Partes.

ARTIGO 2 
Implementação

1. Este Acordo deverá ser implementado por meio 
de programas e projetos de cooperação técnica que 
deverão ser definidos ajustes complementares deta-
lhados e específicos concluídos entre as Partes.

2. Desde que todos os bens e serviços neces-
sários para dar efeito à implementação dos objetivos 
deste Acordo sejam claramente definidos nos ajustes 
complementares, todas as instituições executoras e 
coordenadoras representando as Partes no cumpri-
mento dos objetivos deste Acordo deverão ser iden-
tificadas pelas Partes e deverão concluir os ajustes 
complementares específicos para a implementação 
dos objetivos deste Acordo.

3. As Partes encorajarão a participação de ins-
tituições públicas e privadas, incluindo Organizações 
Não-Governamentais, para desenvolver os programas, 
projetos e atividades no âmbito deste Acordo.

4. As Partes deverão, em conjunto ou separa-
damente, buscar o financiamento necessário à im-
plementação dos programas, projetos e atividades de 
organizações internacionais e doadores regionais ou 
internacionais.
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ARTIGO 3 
Reuniões

1. Serão realizadas reuniões entre representan-
tes das Partes, como exposto nos termos do parágra-
fo 2 deste Artigo, para tratar de assuntos pertinentes 
aos programas, projetos e atividades da cooperação 
técnica, como:

I – avaliar e definir áreas comuns prioritárias 
nas quais seria viável a implementação de coopera-
ção técnica;

II – estabelecer mecanismos e procedimentos a 
serem adotados pelas Partes;

III – examinar e aprovar Planos de Trabalho;
IV – analisar, aprovar e acompanhar a imple-

mentação dos programas, projetos e atividades de 
cooperação técnica;

V – desenvolver os programas e projetos de coo-
peração técnica em conjunto com parceiros da iniciativa 
privada e organizações não-governamentais;

VI – avaliar os resultados da execução dos pro-
gramas, projetos e atividades implementados no âm-
bito deste Acordo;

VII – preparar treinamentos práticos e programas 
de treinamento para aperfeiçoamento profissional;

VIII – enviar e receber empregados, técnicos e 
peritos;

IX – garantir que todo o equipamento a ser uti-
lizado na implementação deste Acordo seja devida-
mente segurado; e

X – garantir que todo o pessoal que participe na 
implementação deste Acordo esteja coberto por seguro 
e assistência médica.

2. O local e data das reuniões serão acordados 
e comunicados por via diplomática.

ARTIGO 4  
Financiamento

Para o desenvolvimento da cooperação técnica 
considerada nos termos deste Acordo, as Partes es-
forçar-se-ão para estabelecer equivalência e recipro-
cidade para o financiamento dos programas e projetos 
os quais serão financiados com recursos delineados 
em contratos complementares específicos regendo 
os mesmos.

ARTIGO 5  
Princípios Regentes

Contanto que cada Parte forneça à outra todas 
as leis e regras pertinentes aplicáveis em seus ter-
ritórios dentro de um (1) mês após uma requisição 
escrita de tais leis e regras feita pela outra Parte, a 
implementação deste Acordo será regida pelas leis e 

regras aplicáveis no país onde os programas e proje-
tos sejam executados.

ARTIGO 6  
Confidencialidade

Todos os documentos, informações e conhe-
cimentos obtidos e intercambiados entre as Partes 
durante a implementação deste Acordo serão trata-
dos como confidenciais e somente poderão ser di-
vulgados a terceiros com consentimento escrito da 
outra Parte.

ARTIGO 7 
Pessoal

1. Cada Parte somente fornecerá pessoal técnico 
qualificado para a condução dos programas, projetos e 
atividades no território da outra Parte para assegurar 
a efetiva implementação deste Acordo.

2. A Parte que enviar pessoal deverá fornecer 
detalhes sobre o pessoal apontado para a implemen-
tação deste Acordo à outra Parte, que deverá decidir 
sobre a aprovação de todo o pessoal nominado antes 
de ser enviado a seu território.

3. O país receptor concederá prontamente faci-
lidades de repatriação aos funcionários estrangeiros 
em caso de situações de crise.

4. O país receptor assegurará a realização de 
um curso de introdução aos funcionários estrangei-
ros para familiarização com todas as leis domésticas 
aplicáveis;

5. Todo o pessoal seguirá as leis domésticas do 
país receptor.

ARTIGO 8  
Apoio Logístico

Cada Parte proverá ao pessoal a ser enviado 
pela outra Parte, sob os termos deste Acordo, todo o 
apoio logístico necessário, incluindo, mas não limitado 
a acomodação, facilidades de transporte, acesso a in-
formações pertinentes para execução de suas tarefas 
específicas, assim como outras facilidades acordadas 
nos ajustes complementares.

ARTIGO 9  
Vistos e Permissões de Trabalho e Residência

Vistos e permissões de trabalho ou de residência 
temporária serão concedidos pela Parte receptora por 
meio de suas representações diplomáticas ao pessoal 
e seus dependentes da outra Parte que sejam desig-
nados para a execução dos programas, projetos de 
atividades nos termos do Acordo.
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ARTIGO 10  
Taxas e Isenções

1. Serão concedidas, sob os termos das leis aplicá-
veis no país receptor, isenções sobre taxas e impostos 
para a importação de bens pessoais ou para utilização du-
rante a execução dos programas, projetos e atividades.

2. Isenções sobre imposto de renda somente se-
rão concedidas nas áreas onde existam acordos sobre 
dupla-taxação entre as Partes.

ARTIGO 11  
Ajustes Complementares

As Partes concluirão ajustes complementares, 
por meio de suas respectivas agências implementado-
ras, que serão parte deste Acordo. Tais ajustes com-
plementares estabelecerão programas detalhados e 
suas implementações.

ARTIGO 12  
Solução de Controvérsias

Qualquer divergência que possa surgir da inter-
pretação, aplicação ou implementação deste Acordo e 
dos ajustes complementares será resolvida por meio 
de negociações amigáveis e do espírito de amizade 
e cooperação.

ARTIGO 13 
Emendas

Este Acordo poderá ser emendado, por escrito, pe-
las Partes, por meio de troca de notas por via diplomática. 
As Emendas surtirão efeito conforme o artigo 16.

ARTIGO 14  
Vigência e Renovação

Este Acordo será válido pelo período de cinco (5) 
anos e será automaticamente renovado por períodos 
sucessivos de cinco anos, a menos que uma das Par-
tes informe à outra sua intenção de denunciá-lo nos 
termos do artigo 15.

ARTIGO 15  
Denúncia

1. O presente Acordo poderá ser denunciado 
por uma das Partes por meio de comunicação es-
crita, transmitida à outra Parte por via diplomática. A 
denúncia surtirá efeito seis (6) meses após a data de 
recebimento da notificação.

2. As Partes decidirão conjuntamente sobre os 
rumos das ações a serem adotadas para os programas 
e projetos que tenham sido iniciados antes da forma-
lização da denúncia.

ARTIGO 16 
Entrada em Vigor

Este Acordo entrará em vigor na data da segun-
da nota pela qual uma das Partes comunica, por via 
diplomática, à outra Parte sobre o cumprimento das 
respectivas formalidades legais internas.

Feito no Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro 
2006. Em dois originais, nas línguas portuguesa e in-
glesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 
– Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Cel-
so Amorim, Ministro das Relações Exteriores. – Pelo 
Governo da República do Zimbábue, Simbarashe S. 
Mumbengegwi, Ministro das Relações Exteriores.

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva encaminha ao Congresso Nacio-
nal a Mensagem nº 1.032, assinada em 1º de dezembro 
de 2006, contendo o texto do Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Zimbábue, assinado 
no Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 2006, acom-
panhada da Exposição de Motivos nº 410 ABC/DAI/DAF 
II, firmado em 18 de outubro de 2006.

Os autos de tramitação estão instruídos de acordo 
com as normas processuais legislativas pertinentes, 
devendo, todavia, serem numeradas as folhas dos au-
tos da fl. 6 em diante.

O texto internacional em exame é composto por 
um preâmbulo e dezesseis artigos concisos.

No preâmbulo do instrumento sob análise, os Es-
tados Partes manifestam o desejo comum de expan-
dir as relações existentes de cooperação e amizade, 
bem como a preocupação recíproca com o respectivo 
desenvolvimento econômico-social sustentável, o que 
torna sobremaneira importante a viabilização de coo-
peração técnica entre ambos.

O art. 1  fixa os objetivos do instrumento; o art. 2º, 
trata da sua implementação; o art. 3º, aborda o formato 
das reuniões a serem realizadas entre ambos, para a 
consecução dos objetivos previstos no instrumento.

O art. 4 refere-se ao financiamento dos programas 
e projetos que venham a ser desenvolvidos com base no 
instrumento; o art. 5º, denominado princípios regentes, 
dispõe a respeito da troca de informações em relação 
às leis e regras vigentes em um e outro país aplicáveis 
e incidentes nos casos de cooperação técnica.

O art. 6, que se intitula confidencialidade, refe-
re-se ao dever que têm os Estados Partes de manter 
sob reserva a documentação, informação e dados ob-
tidos em decorrência deste Acordo, que só poderão 
ser divulgados mediante a anuência escrita do outro 
Estado Parte.

O art. 7, pertinente a pessoal, refere-se aos recursos 
humanos necessários à implementação do instrumento, 
de responsabilidade de cada Estado Parte, dispondo, em 
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cinco parágrafos, sobre a forma como serão enviados, 
recebidos ou, em situações de crise, repatriados,

O art. 8 é pertinente ao apoio logístico; no art. 9º, 
dispõe-se sobre vistos de trabalho e previdência social 
e, no art. 10, sobre taxas e isenções.

Os demais artigos, 11 a 16, tratam das disposições 
finais de praxe, quais sejam ajustes complementares; solu-
ção de controvérsias; emendas; vigência e as hipóteses de 
renovação, denúncia e entrada em vigor do instrumento.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A República Federativa do Brasil e a República 
do Zimbábue firmaram anteriormente Acordo de Co-
operação Cultural, em Brasília, em 16 de setembro 
de 1999.

Conforme enfatizado no parecer desta Comissão, 
referente àquele instrumento, aprovado por este colegiado 
em 9 de fevereiro de 2000, os dois países então assumi-
ram uma série de compromissos tendentes a viabilizar o 
desenvolvimento da cooperação cultural recíproca, dentre 
os quais o estímulo ao estabelecimento de instituições 
culturais e associações de amizade; o favorecimento, por 
todos os meios de comunicação disponíveis, da divulga-
ção das atividades culturais organizadas por um e outro, 
bem como o estabelecimento de facilidades para a admis-
são, nos respectivos territórios, em caráter temporário, de 
material de natureza cultural que contribua para a eficaz 
implementação de projetos nas áreas contempladas no 
respectivo Código Geral de Atividades.

O instrumento ora em análise vem, portanto, re-
forçar o anterior no sentido de serem solidificados os 
laços entre os dois países, adicionando à moldura de 
colaboração cultural já existente o quadro da parceria 
e cooperação técnicas.

Na oportunidade em que celebramos mais este 
instrumento bilaterial na busca da maior aproximação 
entre os dois países, oportuno é que esta Comissão 
deixe registrados, em seu parecer, alguns dados adi-
cionais sobre a República do Zimbábue.

Esse país amigo, situado ao sul do continente 
africano, consiste1 em um altiplano elevado e ondulado 
em que a maior parte da população se concentra no 
Alto Veid, uma área de terras férteis, chuvas moderadas 
e riquezas minerais. Sua área é de 390.757 km², com 
uma população de 12.000.000 de habitantes, que se 
divide administrativamente em oito províncias. A capi-
tal, antiga Salisbury, chama-se, hoje, Harare. O idioma 
oficial é o inglês, muito embora a maioria da população 
utilize as suas próprias línguas bantos.

O Produto Nacional Bruto per capita do país é 
de US$620 a uma taxa de crescimento anual de 0,5%, 
com uma inflação anual aproximada de 21,9%.2

1 In: Enciclopédia do Mundo Contemporâneo, Estatísti-
ca e Informações, p. 599/601, ed. Publifolha. São Paulo, 2002. 
2 Dados pertinentes ao período 1990/98. Id, ibidem.

A expectativa de vida ao nascer, segundo a mes-
ma fonte, é de 44 anos para homens e 45 anos para 
mulheres e o índice de Desenvolvimento Humano é 
de 130/0, 560, segundo dados de 1999.

Nesse contexto, buscam os dois países aumentar 
a cooperação recíproca, nas várias áreas possíveis o 
que, certamente, será benéfico a ambos.

Voto, desta forma, pela concessão de aprovação 
legislativa ao texto do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Zimbábue, assinado no Rio 
de Janeiro, em 10 de setembro de 2006, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo em anexo.

Sala da Comissão, de de 2007. – Deputado Vieira 
da Cunha, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2007 

(Mensagem nº 1.032, de 2006)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
do Zimbábue, assinado no Rio de Janeiro, 
em 10 de setembro de 2006.

Art. 1 Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-
peração Técnica entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República do Zimbá-
bue, assinado no Rio de Janeiro, em 10 de setembro 
de 2006.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2007. – Deputado Viei-
ra da Cunha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi-
nou unanimemente pela aprovação da Mensagem nº 
1.032/2006, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado Vieira da Cunha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vieira da Cunha – Presidente, Marcondes Ga-

delha, José Mendonça Bezerra e Augusto Carvalho 
– Vice-Presidentes, Aldo Rebelo, André de Paula, Au-
gusto Farias, Carlito Merss, Claudio Cajado, Dr. Rosi 
nha, Eduardo Lopes, Fernando Gabeira, Flávio Bezer-
ra, Francisco Rodrigues, George Hilton, Íris de Araújo, 
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Jair Bolsonaro, João Almeida, João Carlos Bacelar, 
Laerte Bessa, Nilson Mourão, Raul Jungmann, Ricar-
do Berzoini, Takayama, William Woo, Arnaldo Madeira, 
Colbert Martins, Edson Ezequiel, Marina Maggessi e 
Regis de Oliveira.

Plenário Franco Montoro, 15 de agosto de 2007. 
– Deputado Vieira da Cunha,Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 320, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 1.143 De, 2006 
Aviso nº 1.524 De, 2006 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai para o Desenvolvimento Susten-
tável e a Gestão Integrada da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Apa, celebrado em Brasília, 
em 11 de setembro de 2006.

Despacho: Às Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54, RICD).

Apreciação: Propisção sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Paraguai para o 
Desenvolvimento Sustentável e a Gestão Integrada da 
Bacia Hidrográfica do Rio Apa, celebrado em Brasília, 
em 11 de setembro de 2006.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Vieira da Cunha, Presidente.

MENSAGEM Nº 1.143, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 1.524/2006 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional, o texto do Acordo de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Para-

guai para o Desenvolvimento Sustentável 
e a Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica 
do Rio Apa, celebrado em Brasília, em 11 
de setembro de 2006.

Despacho: Às Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
14, RICD).

Apreciação: Propositura sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

nado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, 
submeto à elevada consideração de Vossas Excelên-
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo de Cooperação entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Pa-
raguai para o Desenvolvimento Sustentável e a Gestão 
Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa, celebrado 
em Brasília, em 11 de setembro de 2006.

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

EM Nº 417 DAM-I/DAI/MRE-PAIN-BRAS-PARG

Brasília, 25 de outubro de 2006

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

Acordo de Cooperação entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Pa-
raguai para o Desenvolvimento Sustentável e a Gestão 
Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa, celebrado 
em Brasília, em 11 de setembro de 2006.

2. Do ponto de vista jurídico, o acordo dá cumpri-
mento ao art. 1º do Tratado da Bacia do Prata, de 23 
de abril de 1969, no qual as partes se comprometem 
a promover a identificação de áreas de interesse co-
mum e a realização de estudos, programas e obras, 
assim como a formular entendimentos operativos ou 
instrumentos jurídicos que estimem necessários e que 
propendam, entre outros aspectos, à utilização racional 
do recurso água, especialmente seu aproveitamento 
múltiplo e eqüitativo, à preservação e ao fomento da 
vida animal e vegetal, bem como à promoção de outros 
projetos de interesse comum, em especial, daqueles 
que se relacionam com o inventário, avaliação e apro-
veitamento dos recursos naturais da área.

3. Inspirado pela necessidade de desenvolver e 
implementar medidas conjuntas em relação aos aspec-
tos normativos e técnicos para a gestão das águas e 
demais recursos naturais superficiais e subterrâneos 
em bacias hidrográficas de rios transfronteiriços, o 



42204 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

acordo possibilitará a ambos os países coordenarem 
uma gestão integrada, sustentável e integral, visando 
à melhoria do aproveitamento dos recursos da região 
e das condições de vida de suas populações.

4. À luz do exposto e com vistas ao encaminha-
mento do assunto à apreciação do Poder Legislativo, 
conforme prevê o inciso VIII do art. 84 da Constituição 
Federal, submeto a Vossa Excelência cópias autentica-
das do acordo, juntamente com Projeto de Mensagem 
ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GO-

VERNO DA REPÚBLICA DO PARAGUAI PARA O  DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A GESTÃO IN-
TEGRADA  DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APA 

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República do Paraguai (doravante 

denominados as “Partes”),
Reconhecendo a necessidade de tomar cada 

vez mais efetivos os princípios de boa vizinhança e 
estreita cooperação que orientaram sempre suas re-
lações recíprocas;

Identificando a necessidade de desenvolver e im-
plementar medidas conjuntas em relação aos aspec-
tos normativos e técnicos para a gestão das águas e 
demais recursos naturais superficiais e subterrâneos 
em bacias hidrográficas de rios transfronteiriços;

Atendendo às características geográficas parti-
culares da Bacia Hidrográfica do Rio Apa, que consti-
tuem uma base adequada para a realização de projetos 
conjuntos de desenvolvimento sustentável;

Dando cumprimento ao art. 1º do Tratado da Ba-
cia do Prata, de 23 de abril de 1969, no qual as Partes 
se comprometem a promover a identificação de áreas 
de interesse comum e a realização de estudos, pro-
gramas e obras, assim como a formular entendimen-
tos operativos ou instrumentos jurídicos que estimem 
necessários e que propendam, entre outros aspectos, 
à utilização racional do recurso água, especialmente 
seu aproveitamento múltiplo e eqüitativo; a preserva-
ção e fomento da vida animal e vegetal e a promoção 
de outros projetos de interesse comum e em especial 
daqueles que se relacionam com o inventário, avaliação 
e aproveitamento dos recursos naturais da área;

Tendo em conta os esforços técnicos realizados 
pelas Partes com a finalidade de identificar oportuni-
dades para a gestão integrada da Bacia Hidrográfica 
do Rio Apa, tanto em território brasileiro como para-
guaio;

Considerando a responsabilidade quanto à con-
servação do meio ambiente para as gerações futu-
ras;

Com o propósito de melhorar as condições de 
vida das populações fronteiriças, assim como de pro-
mover o aproveitamento sustentável dos recursos 
naturais das áreas limítrofes de acordo com critérios 
eqüitativos; e

Reconhecendo a importância de estabelecer 
mecanismos e instrumentos comuns a ambas as Par-
tes,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I

As Partes estabelecerão uma estreita cooperação 
para promover o desenvolvimento sustentável e a ges-
tão integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa.

ARTIGO II

1. As Partes procurarão atingir o propósito de 
promover o desenvolvimento sustentável da Bacia me-
diante a gestão integrada dos recursos hídricos trans-
fronteiriços, em conformidade com suas respectivas le-
gislações, e tendo em conta os seguintes aspectos:

a) a utilização racional, eqüitativa e sustentável 
da água para fins domésticos, urbanos, agropecuários 
e industriais;

b) a solução dos problemas decorrentes do uso 
indevido das águas;

c) a proteção das áreas de mananciais de fontes 
superficiais e subterrâneas;

d) a regularização das vazões e o controle das 
inundações;

e) o saneamento ambiental das áreas urbanas;
f) a ação integrada para a conservação de áre-

as protegidas;
g) a proteção e defesa dos ecossistemas aquá-

ticos e da fauna ictíica;
h) a conservação, utilização adequada, monito-

ramento e recuperação dos solos da região;
i) a conservação, monitoramento e manejo sus-

tentável dos ecossistemas florestais;
j) o uso sustentável dos recursos minerais, ve-

getais e animais;
k) o desenvolvimento de projetos específicos de 

interesse mútuo;
l) a elevação do nível sócio-econômico dos ha-

bitantes da bacia;
m) o ordenamento territorial e a proteção das 

áreas de mananciais de fontes superficiais e subter-
râneas;

n) o incremento da navegação e de outros meios 
de transporte e comunicação; e
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o) a harmonização de legislações e normas das 
Partes, relacionadas com o previsto no presente pa-
rágrafo.

2. As Partes fixarão as prioridades a serem ob-
servadas com respeito aos propósitos estabelecidos 
no parágrafo 1 do presente Artigo.

ARTIGO III

O âmbito de aplicação do presente Acordo com-
preende a Bacia Hidrográfica do Rio Apa e suas áreas 
de influência direta e ponderável que, caso necessário, 
serão determinadas de comum acordo pelas Partes.

ARTIGO IV

As Partes constituem, para a execução do pre-
sente Acordo, a Comissão Mista Brasileiro–Paraguaia 
para o Desenvolvimento Sustentável e a Gestão Inte-
grada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa (CRA), que 
será composta por representantes de seus respectivos 
Ministérios das Relações Exteriores e de seus órgãos 
responsáveis pela política nacional de recursos hídri-
cos, e que se estrutura e se rege conforme o disposto 
neste Acordo e no seu Estatuto, anexo ao presente e 
parte integrante do mesmo.

ARTIGO V

A Comissão terá as seguintes atribuições:
a) estudar e coordenar os assuntos técnicos, 

científicos, econômicos e sociais relacionados com o 
desenvolvimento da Bacia Hidrográfica do Rio Apa;

b) apresentar às Partes proposta de projetos e 
atividades a serem executados na região;

c) gestionar e contratar, com prévia autorização 
expressa das Partes, em cada caso, o financiamento 
de estudos e obras;

d) gestionar e supervisionar a execução de pro-
jetos, obras e serviços comuns e coordenar seu fun-
cionamento ulterior;

e) celebrar os contratos necessários para a exe-
cução de projetos aprovados pelas Partes, requerendo 
destas a autorização expressa, em cada caso;

f) coordenar com os organismos competentes 
das Partes a gestão integrada dos recursos hídricos 
da bacia;

g) transmitir de forma expedita aos organismos 
competentes das Partes as comunicações, consultas, 
informações e notificações que se efetuem de confor-
midade com o presente Acordo;

h) propor a cada uma das Partes projetos de nor-
mas uniformes sobre assuntos de interesse comum 
relativos, entre outros, à prevenção da contaminação; 
conservação, preservação, exploração sustentável dos 
recursos naturais; navegação e outros; e

i) as demais que lhe sejam atribuídas pelo pre-
sente Acordo e as que as Partes convenham em lhe 
outorgar, por troca de Notas diplomáticas, ou outras 
formas de acordo.

ARTIGO VI

As Partes adotarão as medidas adequadas para 
que os diversos aproveitamentos das águas, a pesquisa, 
a exploração e o uso dos recursos naturais da área da 
Bacia Hidrográfica do Rio Apa, dentro de seus respec-
tivos territórios, não causem prejuízo sensível à quan-
tidade e qualidade da água e ao meio ambiente.

ARTIGO VII

As Partes, mediante proposta da Comissão, de-
signarão, segundo o caso, as entidades públicas ou 
privadas, organismos internacionais ou organizações 
não governamentais, que desenvolverão as atividades 
previstas no presente Acordo e no Estatuto.

ARTIGO VIII

1. Cada uma das Partes notificará a outra, por 
via diplomática, do cumprimento das respectivas for-
malidades legais internas necessárias para a vigência 
do presente Acordo, o qual entrará em vigor trinta (30) 
dias após a data da segunda notificação.

2. O presente Acordo poderá ser denunciado, por 
qualquer uma das Partes, mediante Nota Diplomática. 
Nesse caso, a denúncia surtirá efeito um ano após a 
entrega da referida notificação.

Feito em Brasília, em 11 de setembro de 2006, em 
dois exemplares originais, em português e em espanhol, 
sendo ambos os textos igualmente válidos e autênticos. 
– Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Cel-
so Amorim, Ministro das Relações Exteriores. – Pelo 
Governo da República do Paraguai, Ruben Ramírez 
Lezcano, Ministro das Relações Exteriores.

ESTATUTO DA COMISSÃO MISTA BRASILEIRO-
PARAGUAIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUS-

TENTÁVEL E A GESTÃO INTEGRADA DA  
BACIA DO RIO APA (CRA)

ARTIGO I

Para os fins deste Estatuto, entende-se por:
a) Partes: os Governos da República Federativa 

do Brasil e da República do Paraguai;
b) Acordo: o Acordo de Cooperação entre o Go-

verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Paraguai para o Desenvolvimento Sus-
tentável e a Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do 
Rio Apa, do qual o presente Estatuto é anexo;

c) Comissão: a Comissão Mista Brasileiro-Para-
guaia para o Desenvolvimento Sustentável e a Gestão 
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Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa (CRA), es-
tabelecida pelo Artigo IV do Acordo e em conformidade 
com as atribuições dispostas em seu Artigo V;

d) Seção Brasileira: o Grupo de delegados desig-
nados pela República Federativa do Brasil para parti-
cipar de reuniões e atividades da Comissão;

e) Seção Paraguaia: o Grupo de delegados de-
signados pela República do Paraguai para participar 
de reuniões e atividades da Comissão;

f) Delegados: os Delegados nomeados por cada 
Parte;

g) Comitê de Coordenação Local: o organismo 
binacional responsável por assessorar a Comissão, 
conforme o disposto no Artigo XI deste Estatuto;

h) Assessores: as pessoas designadas pelas Par-
tes, ou pelos Delegados, para assistir a sua respectiva 
Delegação nessa função, e

i) Estatuto: o presente instrumento jurídico acor-
dado entre as Partes, em conformidade com Artigo IV 
do Acordo.

ARTIGO II

A Comissão é o organismo binacional responsá-
vel pela execução do Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República do Paraguai para o Desenvolvimento 
Sustentável e a Gestão Integrada da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Apa, em conformidade com o disposto no 
seu Artigo IV.

Parágrafo único. A Comissão será regida pelas 
normas pertinentes do referido Acordo, por este Es-
tatuto e pelo seu Regimento Interno.

ARTIGO III

A área de ação da Comissão compreenderá a 
Bacia Hidrográfica do Rio Apa e as áreas contíguas de 
influência direta e ponderável, em conformidade com 
o Artigo III do Acordo.

ARTIGO IV

A Comissão tem a capacidade jurídica necessá-
ria para o cumprimento de suas funções, objetivos e 
finalidades, especificados no Artigo V do Acordo.

ARTIGO V

A Comissão terá como sede permanente um dos 
respectivos Ministérios das Relações Exteriores dos 
dois países, em regime de alternância anual.

Parágrafo único. A Comissão terá sedes opera-
tivas nas cidades de Bela Vista (Mato Grosso do Sul), 
na República Federativa do Brasil, e de Bella Vista 
(Amambay), na República do Paraguai. A Comissão 
submeterá às Partes uma proposta de estrutura para 
as sedes operativas e de definição de competências 

para os órgãos responsáveis pela operação das mes-
mas. As Partes, de acordo com sua legislação interna, 
definirão as fontes orçamentárias para o funcionamento 
de suas respectivas sedes.

ARTIGO VI

A Comissão dirigir-se-á às Partes por meio dos 
respectivos Ministérios de Relações Exteriores e, por in-
termédio destes, poderá relacionar-se com organismos 
internacionais sobre assuntos de sua competência.

ARTIGO VII

A Comissão atuará como mecanismo de contato 
entre as Partes e será coordenada pelos respectivos 
Ministérios das Relações Exteriores, com o apoio de 
outros órgãos das Partes em nível nacional e local.

ARTIGO VIII

Caberá à Comissão identificar iniciativas e pro-
jetos de interesse bilateral. A viabilidade ambiental, 
técnica e financeira de cada iniciativa ou projeto será 
analisada pela Comissão, em consulta com os órgãos 
governamentais competentes de ambas as Partes. Se 
a avaliação realizada for positiva, será celebrado ins-
trumento específico, no qual constará o compromisso 
claro das Partes de aplicar recursos técnicos e finan-
ceiros na iniciativa ou projeto.

ARTIGO IX

Com vistas a coordenar seus programas e proje-
tos com os planos de desenvolvimento de cada Parte, 
a Comissão manterá estreita cooperação com os or-
ganismos nacionais de planejamento, de integração 
nacional e de meio ambiente e recursos hídricos.

ARTIGO X

A Comissão tem as funções especificadas no 
Acordo e as abaixo indicadas:

a) elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
b) estabelecer os órgãos subsidiários que con-

sidere necessários para a execução dos objetivos do 
Acordo, incluído, entre eles, de forma permanente, o 
Comitê de Coordenação Local;

c) aprovar e definir, em conformidade com os ter-
mos do Acordo e do presente Estatuto, os regulamentos 
e regulamentações próprias dos órgãos subsidiários, 
podendo realizar, a qualquer tempo, os ajustamentos 
e modificações que entender oportunos;

d) autorizar seu Presidente a exercer a represen-
tação legal da Comissão;

e) fornecer, assim que as Partes as solicitem, 
informações relativas aos projetos, obras ou serviços 
que estejam sob sua supervisão;
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f) promover ações que visem ao estudo e avalia-
ção de todos os aspectos relacionados à gestão das 
águas e dos demais recursos naturais da Bacia Hi-
drográfica do Rio Apa e sugerir às Partes as medidas 
adequadas para seu desenvolvimento, conservação 
e monitoramento;

g) estudar mecanismos e procedimentos que 
visem à adequação e à harmonização dos critérios 
técnicos e normativos para o desenvolvimento inte-
grado e sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Apa 
e recomendar às Partes meios para implementar tais 
mecanismos;

h) realizar visitas técnicas e operações conjun-
tas de monitoramento, em conformidade com as leis 
e regulamentos da Parte em cujo território se realizem 
essas atividades;

i) apresentar às Partes um Relatório Anual de 
suas atividades e seu Plano de Trabalho para o exer-
cício seguinte; e

j) desempenhar as demais funções que de comum 
acordo forem determinadas pelas Partes.

ARTIGO XI

A Comissão é constituída por duas Seções, a 
Seção Brasileira e a Seção Paraguaia.

Parágrafo 1º Cada Seção, no que se refere a sua 
estrutura e funcionamento internos, será regida por 
suas respectivas normas nacionais.

Parágrafo 2º Cada Parte designará dois Delega-
dos, em conformidade com o Artigo IV do Acordo.

Parágrafo 3º Poderão participar das reuniões da 
Comissão, segundo a natureza dos temas, em cará-
ter ad hoc e como observadores, a critério de cada 
Delegação, assessores e convidados que possam 
contribuir para a melhor análise e conhecimento des-
ses temas.

Parágrafo 4º Participarão das reuniões da Co-
missão, em caráter permanente, e em representação 
das respectivas comunidades fronteiriças, dois repre-
sentantes, um de cada uma das Partes, do Comitê de 
Coordenação Local referido na alínea b do Artigo X 
deste Estatuto.

Parágrafo 5º O Comitê de Coordenação Local 
deverá assessorar a Comissão e promover a análise 
preliminar dos temas a serem considerados em ple-
nário e dos assuntos que lhe forem designados pela 
própria Comissão.

Parágrafo 6º O Comitê de Coordenação Local será 
composto por uma representação, com igual número de 
membros, de cada uma das Partes, e organizar-se-á 
de modo a zelar pelo cumprimento de suas respectivas 
legislações, em especial a de recursos hídricos.

Parágrafo 7º A composição e o funcionamento 
do Comitê de Coordenação Local serão definidos em 
Regimento Interno aprovado pela Comissão.

ARTIGO XII

A Presidência e Vice-Presidência da Comissão 
serão desempenhadas, por períodos anuais e de forma 
alternada, pelos respectivos Delegados que presidem 
as Seções de cada Parte.

Parágrafo único. Em caso de vacância da Presi-
dência ou da Vice-Presidência, a Seção correspondente 
designará o novo titular para completar o período.

ARTIGO XIII

Cada Parte designará um Secretário para exercer 
a Secretaria Executiva da Comissão, acompanhando 
a mesma alternância definida para a Presidência da 
Comissão, conforme o previsto no Artigo XII.

ARTIGO XIV

A Comissão reunir-se-á, em forma ordinária, pelo 
menos uma vez por semestre e, em caráter extraor-
dinário, a qualquer momento, por convocação de seu 
Presidente ou de uma das Seções.

Parágrafo único. As Partes poderão modificar a 
freqüência das reuniões ordinárias, por troca de No-
tas diplomáticas.

ARTIGO XV

O Presidente da Comissão, em coordenação com 
os respectivos Secretários, com no mínimo trinta (30) 
dias de antecedência, fará a convocação da reunião 
e proporá a agenda.

ARTIGO XVI

As decisões da Comissão serão adotadas por 
consenso.

ARTIGO XVII

As reuniões da Comissão serão registradas em 
Atas que, depois de sua aprovação, serão assinadas 
pelos Delegados presentes.

ARTIGO XVIII

Serão idiomas oficiais da Comissão o português 
e o espanhol, podendo as Atas das Sessões Plená-
rias e outros documentos serem redigidos em ambos 
os idiomas.

ARTIGO XIX

A Comissão poderá também criar Subcomissões tem-
porárias, para tratar de assuntos específicos, assim como 
contar com a colaboração de Assessores Especiais postos 
a sua disposição, sejam ou não nacionais das Partes.
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ARTIGO XX

Constituirão recursos da Comissão, entre outros, 
as dotações designadas por ambas as Partes por meio 
de suas respectivas Seções, sendo cada uma destas 
responsável por seus próprios gastos.

ARTIGO XXI

Este Estatuto poderá ser modificado por iniciativa 
das Partes ou por proposição da Comissão.

ARTIGO XXII

O presente Estatuto entrará em vigência na mes-
ma data do Acordo.

I – Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica encaminha ao Congresso Nacional, para apre-
ciação legislativa, a Mensagem nº 1.143, de 2006, 
assinada em 19 de dezembro de 2006, acompanhada 
de Exposição de Motivos nº 00417/DAM-I/DAI/MRE-
PAIN-BRAS-PARG, firmada eletronicamente em 25 
de outubro do mesmo ano, pelo Exmo Sr. Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, Embaixador Celso 
Amorim, contendo o texto do Acordo de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Paraguai para o Desen-
volvimento Sustentável e a Gestão Integrada da Bacia 
Hidrográfica do Rio Apa, celebrado em Brasília, em 11 
de setembro de 2006.

Autuada pelo Departamento de Comissões da Câ-
mara dos Deputados, a Mensagem foi distribuída esta 
e às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional; Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável e Constituição e Justiça e de Cidadania, sendo-
a, para essa última, apenas nos termos do art. 54 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Os autos estão instruídos rigorosamente de acor-
do com as normas processuais legislativas pertinen-
tes, quanto a todos os requisitos de forma, inclusive 
lacre intacto do instrumento internacional sob análise 
e enumeração de suas folhas.

Faço esse registro para elogiar o setor respon-
sável, em face da progressão havida, reveladora da 
consciência de que a baliza processual legislativa 
não é mera formalidade e, sim, importante garante 
de cidadania.

Compõe-se o ato internacional em pauta de um 
preâmbulo e oito artigos, cuja síntese passo a expor.

No preâmbulo, reconhecem os dois países a ne-
cessidade de aprofundarem a boa vizinhança e laços 
de cooperação e amizade existentes, bem como de 
desenvolver e implementar medidas conjuntas, sob o 
prisma tanto normativo, quanto técnico, para a gestão 

das águas e demais recursos naturais superficiais e 
subterrâneos nas bacias hidrográficas de rios trans-
fronteiriços, assim dando cumprimento ao Artigo 1º, 
do Tratado da Bacia do Prata, de 23 de abril de 1969. 
Menciona-se que os dois países identificarão áreas 
de interesse comum e realizarão estudos, programas, 
obras conjuntas, bem como buscarão os instrumentos 
jurídicos que sejam necessários à utilização racional 
e sustentável dos recursos hídricos da Bacia do Rio 
Apa.

No Artigo 1º, comprometem-se os Estados Partes 
a promover a gestão integrada da Bacia Hidrográfica 
do Rio APA, assim buscando convalidar, através de 
normalização de direito positivo internacional bilate-
ral o moderno conceito de gestão integrada de bacia 
hidrográfica.

Esse conceito extremamente atual é detalha-
do no Artigo II do instrumento, em que se qualifica a 
expressão gestão sustentável integrada de recursos 
hídricos através dos aspectos utilização racional; so-
lução de problemas; proteção de áreas de mananciais 
e de fontes superficiais e subterrâneas; regularização 
de vazão e controle de inundações; saneamento am-
biental; conservação de áreas protegidas através de 
ação integrada; proteção de sistemas aquáticos e da 
ictiofauna conservação dos solos e dos ecossistemas 
florestais; uso sustentável dos recursos naturais; de-
senvolvimento de projetos de interesse mútuo; melhoria 
das condições socio-econômicas das populações da 
região da referida bacia; ordenamento territorial; incre-
mento da navegação e harmonização legislativa.

No Artigo III, por sua vez, é delimitada a área 
geográfica pertinente à aplicação do Acordo, que se-
gue o atual padrão utilizado para a gestão de recursos 
hídricos, que é o de bacia hidrográfica, incluindo-se, 
nesse conceito, as áreas respectivas de influência di-
reta e indireta.

A Comissão Mista Brasileiro–Paraguaia para o 
Desenvolvimento Sustentável e a Gestão Integrada 
da Bacia Hidrográfica do Rio APA é o objeto do Artigo 
IV, prevendo-se seja composta por representantes dos 
Ministérios das Relações Exteriores dos dois países e 
pelos seus respectivos órgãos responsáveis pela polí-
tica de recursos hídricos. Essa Comissão deverá pau-
tar suas ações pelo respectivo Estatuto, instrumento 
anexado ao ato internacional em tela, do qual passa 
a fazer parte integrante.

As atribuições desse comitê de bacia, termo 
usualmente utilizado no direito pátrio nessa matéria, 
estão arroladas no Artigo V, envolvendo as atividades 



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 42209 

pertinentes ao estudo e gestão dos vários aspectos 
que envolvem o manejo da bacia.

O dever de conservação dos recursos hídricos 
da bacia (no sentido técnico da expressão conserva-
ção, de permitir os múltiplos usos da água, mas coi-
bindo degradação efetiva ou potencial) está expresso 
no Artigo VI.

O Artigo VII possibilita aos Estados Partes desig-
nar, conforme o caso, entidades públicas ou privadas, 
organismos internacionais ou organizações não-go-
vernamentais para encetarem as atividades previstas 
no instrumento.

As cláusulas finais de praxe, referentes à vigên-
cia e denúncia do instrumento, estão contempladas 
no Artigo VIII.

Está inserido nos autos, a seguir, o texto do Es-
tatuto da Comissão Mista Brasileiro–Paraguaia para 
o Desenvolvimento Sustentável e a Gestão Integrada 
da Bacia Hidrográfica do Rio Apa (GRA), composto 
por vinte e dois artigos que fazem parte integrante do 
instrumento bilateral em exame, ao qual está anexado, 
nos termos do seu Artigo IV, tratando-se de acessório 
mais detalhado e alentado do que o principal.

Cabe, portanto, abordar o conteúdo desse Es-
tatuto.

No Artigo I, em nove alíneas, é firmado o glossá-
rio do instrumento, definindo-se, para seus efeitos, os 
termos Partes, Acordo, Comissão, Seção Brasileira, 
Seção Paraguaia, Delegados, Comitê de Coordenação 
Local, Assessores e, por fim, Estatuto.

O Artigo II é pertinente à natureza jurídica da 
Comissão; o Artigo III refere-se à sua área de atua-
ção e, no Artigo IV, confere-se à Comissão, capaci-
dade jurídica para o cumprimento de suas funções, 
objetivos e finalidades, conforme delimitado no Artigo 
V do Acordo.

O Artigo V trata da sede permanente da Comis-
são, que será no Ministério das Relações Exteriores 
de um e outro país, de forma alternada anual, com 
sedes operacionais nas cidades de Bela Vista, Mato 
Grosso do Sul, no Brasil, e Bella Vista, província de 
Amambay, no Paraguai.

A interlocução da Comissão com os respectivos 
governos acontecerá através das respectivas chance-
larias, nos termos do Artigo VI e, nos termos do Artigo 
VII, ela deverá atuar como mecanismo de contato entre 
os Estados Partes, cabendo-lhe, ademais, conforme 
disposto no Artigo VIII, identificar iniciativas e projetos 
de interesse bilateral, bem como a viabilidade ambien-
tal, técnica e financeira de cada iniciativa ou projeto. 
Compete-lhe, ainda, na forma prevista no Artigo IX, 

manter estreita cooperação com os organismos na-
cionais de planejamento, de integração nacional e de 
meio ambiente e recursos hídricos.

No Artigo X, complementam-se as funções da 
Comissão especificadas no Acordo, prevendo-se a 
elaboração e aprovação de regimento interno, cria-
ção de órgãos subsidiários, aprovação e regulamen-
tação desses órgãos subsidiários, promovendo os 
ajustamentos e modificações pertinentes. Aborda-se 
a representação legal da Comissão; o dever que tem 
de prestar as informações devidas sempre que so-
licitadas pelos Estados Partes; a competência para 
promover estudos e avaliações referentes a todos 
os aspectos relacionados à gestão das águas e dos 
demais recursos naturais da Bacia Hidrográfica do 
Rio Apa, bem como recomendar aos Estados Partes 
meios de implementar as medidas sugeridas a partir 
dos dados obtidos; realizar visitas técnicas; elaborar 
relatório anual e desempenhar outras funções que 
sejam determinadas, de comum acordo, pelos Es-
tados Partes.

No Artigo XI, detalham-se a estrutura e fun-
cionamento da Comissão; no Artigo XII, decide-se 
a respeito da sua presidência e, no artigo seguinte, 
sobre o seu secretariado. O Artigo XIV é pertinente 
às reuniões ordinárias e extraordinárias e, no XV, 
dispõe-se sobre a forma de convocação desses en-
contros de trabalho.

No Artigo XVI, decide-se que as deliberações da 
Comissão serão consensuais e, no Artigo XVII, a forma 
de registro dessas decisões, a ser feita através da atas 
que os Delegados presentes deverão assinar.

Serão idiomas oficiais da Comissão o português 
e o espanhol, nos termos do Artigo XVIII.

Prevê-se, no Artigo XIX, a criação de subcomis-
sões ou comissões temporárias para assuntos espe-
cíficos e, no Artigo XX, tratam-se das dotações orça-
mentárias e da responsabilidade de cada das seções 
nacionais por seus respectivos gastos.

Os Artigos XXI e XXII, por sua vez, tratam da 
possibilidade

de modificação do Estatuto e da sua vigência. 
É o relatório.

II – Voto do Relator

O instrumento internacional em apreciação trata 
de tema relevante, na ordem do dia nas negociações 
internacionais e nos debates jurídicos e acadêmicos 
na órbita do Direito Ambiental Internacional, qual seja 
a conservação da água doce, assim entendida como 
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as águas continentais dos rios, lagos, açudes, reserva-
tórios, barragens, geleiras etc., ou seja, o conjunto de 
águas doces, superficiais e subterrâneas situadas no 
território dos Estados – recurso, esse, limitado, muito 
embora perpetuamente renovável, um vez que, em es-
cala mundial, a água que abandona a massa terrestre 
retorna em quantidade igual¹.

Muito embora renovável, todavia, sabe-se que a 
água doce torna-se escassa, na medida das perturba-
ções introduzidas pelo homem no ciclo hidrológico: “os 
projetos de aproveitamento das águas têm repercus-
sões ambientais que, por vezes, originam problemas 
graves e a lista de atividades humanas que têm efeitos 
sobre o ciclo hidrológico incluem, também, o desma-
tamento, a chuva ácida, a modificação da cobertura 
vegetal e a urbanização”².

As águas doces podem estar confinadas ao terri-
tório de um único Estado, muito embora a maior parte 
das águas doces superficiais e subterrâneas estejam 
hidrologicamente relacionadas e não conheçam fron-
teiras – haja vista o exemplo de aqüíferos importan-
tes, como o Guarani, presente nos quatro países do 
Mercosul, ou de aqüíferos africanos, como o do Saara 
Setentrional, compartilhado pela Argélia, Túnis e Líbia, 
sendo possível afirmar-se que, em todos os continentes 
há um grau de compartilhamento de águas subterrâ-
neas por um ou mais países³.

Pode-se, assim, falar em águas doces, inclusive 
subterrâneas, transfronteiriças, a exigirem, portanto, 
sistemas consentâneos de uso e gestão pelos dife-
rentes Estados que as compartilham.

As águas doces, rios e lagos que se encontrem 
no território de um Estado estão submetidas à sua so-
berania individual. De outro lado, os cursos de água 
e os aqüíferos transfronteiriços estão submetidos adi-
cionalmente à soberania de outros Estados4, pois é 
contexto em que a atividade de um Estado, no que 
concerne ao uso e gestão das águas doces que se 
encontrem em seu território, pode afetar os espaços 
submetidos à jurisdição de outros Estados, ou, mes-
mo, o alto mar.

1CASTILLO DAUDI. Mireya. La protecion y preservacion de los cursos 
de agua internacionales: el convenio sobre ele derecho de los cursos 
de agua internacionales par fines distintos de la navegacion de 21 
de maio de 1997. In: Anuario de Derecho Internacional, revista del 
Dpto de Derecho Internacional Publico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Navarra, vol. XV, p. 115, 1999.
2Ap; Anuario de la Comission de Derecho Internacional, 1979- II., 
primeira parte, pp. 148-155
3GURSWANY, PALMER e WESTON. International Environ-
mental Law and World Order. Ap. CASTILLO DAUDI, op. cit. 
4Id,ibidem. 

Desse ponto de vista, a regulamentação das águas 
doces indubitavelmente interessa ao Direito Internacional e 
o problema básico que se coloca é determinar. competên-
cia para dispor a respeito, na medida em que possa haver 
competência exclusiva do Estado em que se encontre ou, 
ao contrário, existam regras de Direito Internacional nes-
sa matéria que limitem a ação discricionária dos Estados 
individualmente considerados, de modo a que dano não 
seja causado aos demais.

É senso comum, ademais, que o uso do recurso 
vital, água, é direito humano fundamental – em diversas 
dimensões. São quatro de suas dimensões essenciais a 
dimensão humanitária e de dignidade humana, a dimensão 
econômica, a dimensão social e a dimensão sanitária.5

No que concerne à dimensão humanitária e de 
dignidade humana, a garantia do direito à água implica 
criar condições para que cidadãos tenham acesso a um 
recurso essencial para a sua própria sobrevivência.

Em segundo lugar, no que se refere à dimensão 
de desenvolvimento econômico, a água é um bem es-
casso, cuja exploração demanda investimentos vulto-
sos. Assim sendo, envolve a criação de infra-estrutura 
física, sistemas de captação, tratamento e distribuição, 
interligação de redes coletoras e distribuidoras – ativi-
dades relacionadas a um intenso esforço de mobiliza-
ção de recursos humanos e financeiros.

Em terceiro lugar, a dimensão social do o acesso 
à água é fator de inclusão, conquanto sua universaliza-
ção tenha efeitos sobre a coesão social e consecução 
de maior igualdade entre os membros da comunidade. 
Em quarto lugar, a dimensão sanitária do acesso à água 
correlaciona o direito à água limpa a uma política pú-
blica de saneamento básico, fator redutor das doenças 
relacionadas com extrema pobreza, contaminação e 
mortandade infantil, afinal água sem tratamento é vetor 
de disseminação de doenças endêmicas, epidêmicas 
e parasitárias – a descontaminação implica, portanto, 
aumento da expectativa de vida, principalmente em 
países mais pobres6.

Essa é, pois, a moldura geral na qual se inserem 
as normas dos atos internacionais multilaterais e bila-
terais referentes à gestão de recursos hídricos.

A bacia hidrográfica transfronteiriça do rio Apa, 
cujo ato internacional de gestão compete-nos balizar, 
está situada na porção superior da bacia do rio da 
Prata, na região denominada de Alto Paraguai, que 
se estende desde as nascentes do Rio Paraguai, na 
região de Cáceres, até a foz do rio Apa.

5MIRANDOLA, Carlos e SAMPAIO, LUIZA. Universalização do Di-
reito à Água. In: BARRAL, WELBER E PIMENTEL, LUIZ OTÁVIO, 
Direito Ambiental e Desenvolvimento. P. 

65-266. Ed. UFSC e Fundação Boiteus, Florianópolis, 2006. 
6Id, Ibidem.
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A bacia do Alto Paraguai apresenta uma superfície 
de 490.000km2, dos quais 380.000km², ou seja, 77,55% 
encontram-se em solo brasileiro, área extremamente 
importante em termos ambientais, onde situado está 
o pantanal mato-grossense, que se apresenta como 
a maior área contínua inundada do planeta, com su-
perfície total de 138.000km2, localizado nos Estados 
do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.7

Localiza-se na área de fronteira entre o Brasil e 
o Paraguai, espraiando-se pelos Estados brasileiros 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e dos Departa-
mentos Paraguaios de Amambay e Concepción. Dessa 
bacia, estão situados em território brasileiro 12.000 km². 
Do lado brasileiro, integram-na, no Mato Grosso do Sul, 
os municípios de Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista, 
Caracol, Porto Murtinho, Bonito e Jardim. Do lado para-
guaio, estão os municípios de Balla Vista, Concepción, 
Pedro Juan Caballero, San Carlos e San Lázaro, nos 
Departamentos de Concepción e Amambay.

O subprojeto de gerenciamento da Bacia do Rio 
Apa está inserido na programação correspondente per-
tinente à bacia do Alto Paraguai, que integra um sistema 
hidrográfico maior identificado como bacia do Prata, com 
grande desenvolvimento no sentido longitudinal.8

Enfatiza-se, ainda, no documento citado, que a ocu-
pação da bacia do rio Apa “vem ocorrendo de maneira 
desordenada desde o início da colonização e continua na 
atualidade, determinando impactos ambientais significativos 
especialmente em decorrência das atividades agropastoris 
existentes na região, em que os processos erosivos, bem 
como as conseqüências sobre os recursos hídricos cons-
tituem-se nos aspectos mais relevantes a serem resolvi-
dos. Alerta-se que as taxas de produção de soja e arroz, 
as culturas mais importantes da região, o estabelecimento 
da agricultura mecanizada nos cerrados, elevou as taxas 
de perda de solo da ordem de cem vezes para uma área 
cultivada com grãos na região Centro–Oeste, igual a 8,98 
milhões de hectares, o que significa uma perda anual equi-
valente a 90 milhões de toneladas de solo/ano.

O gerenciamento dos recursos hídricos dessa 
bacia impõe, então, dois níveis centrais de problemas, 
de um lado a gestão da oferta da água, que consiste 
em ações que vislumbrem a maior disponibilidade do 
recurso água, tanto em qualidade, quanto em quan-
tidade e, de outro lado, as atividades relacionadas à 
gestão da demanda, caso em que se procura raciona-
lizar e disciplinar o uso, visto que esse é um recurso 
cada vez mais escasso.

7 CIDEMA/ANA/GEF/PNUMA/OEA. In: Relatório Final de Avaliação dos 
Recursos Hídricos da Bacia Transfronteiriça do Rio Apa, referente ao 
Projeto Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Ba-
cia Hidrográfica para o Pantanal e Bacia do Alto Paraguai. Subprojeto 1.3. 
8 Id, ibidem.

Na moldura dessa acepção técnica de gerencia-
mento integrado e para o desenvolvimento sustentável 
da bacia transfronteiriça do Rio Apa, que orientou a ela-
boração do presente acordo, é interessante recordar os 
passos que deram origem ao texto em nossas mãos.

Compuseram a primeira etapa do processo os 
seguintes fatos:9

• Em 1998, os municípios brasileiros localizados 
nas bacias hidrográficas dos rios Apa e Miranda ini-
ciaram o movimento no sentido de implementar ações 
integradas, o que teve como resultado a criação do Con-
sórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado 
das Bacias dos rios Miranda e Apa – CIDEMA.

• Em 1999, o Cidema começou a implementar 
o subprojeto de Avaliação dos Recursos Hídricos da 
Bacia Transfronteiriça do Rio Apa, na porção brasileira 
da bacia, no âmbito do Projeto Pantanal Alto Paraguai, 
financiado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento, com recursos do Global Environ-
mental Facility – GEF.

• No dia 30 de setembro de 1999, o Cidema firmou 
um protocolo de intenções com a AlterVida – Centro 
de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo, deno-
minado Protocolo de Intenções para a Implementação 
da Gestão Ambiental Compartilhada da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Apa”.

• Em 7 de dezembro de 1999, realizou-se o I 
Encontro

Internacional para a Gestão Ambiental Comparti-
lhada da Bacia Transfronteiriça do Rio Apa, na cidade 
de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, que deu origem à 
Agenda de Compromissos para a Gestão Ambiental 
Compartilhada da Bacia Transfronteiriça do Rio Apa.

• Nos dias 26 e 27 de agosto de 2000, a AlterVida, 
contando com o apoio do CIDEMA, da Fundación Guayra 
– Paraguay, da Dirección de Parques Nacionales y Vida 
Silvestre e da Gobernacíón del Departamento de Con-
cepción, organizou-se o II Encontro Internacional para a 
Gestão Ambiental Transfronteiriça da bacia do Rio Apa, 
realizado na cidade de Concepción, Paraguai.

• Em julho de 2001, o CIDEMA e a AlterVida, re-
alizaram uma missão técnica de reconhecimento na 
Bacia do Rio Apa visitando toda a região, municípios e 
principais trechos da bacia como forma de consolidar 
as informações técnicas de campo.

• Em setembro de 2001, realizou-se, em Assun-
ção, Paraguai, na sede da AlterVida, uma oficina de 
trabalho sobre a gestão transfronteiriça da bacia, con-
tando com a participação dos técnicos do CIDEMA.

9 Grupo de Trabalho de Gestão Integrada e Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia Transfronteiriça do Rio Apa.In: www.cnrh-srh.gov.
br/camaras/GRHT/GTAPA.htm
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• Em 2001, o CIDEMA foi convidado a apresentar 
o tema da Bacia do Rio Apa e os resultados preliminares 
desse Subprojeto na 6ª reunião da Câmara Técnica de 
Gestão dos Recursos Hídricos Transfronteiriços – CTGRHT, 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, re-
alizada dia 19 de dezembro de 2001 em Brasília, ocasião 
em que se chegou ao consenso de que o caminho para 
a solução dos problemas apontados sobre a Bacia do Rio 
Apa seria a criação do Comitê de Bacia para o Rio Apa, 
havendo, nesse sentido, necessidade de ser celebrado um 
acordo internacional entre o Brasil e o Paraguai, em face de 
se tratar de rio e de bacia hidrográfica transfronteiriça.

• Na 7ª reunião da CTGRHT, realizada dia 2 de 
fevereiro de 2002, foi sugerido que se utilizasse a bacia 
do rio Apa como uma experiência piloto de gestão com-
partilhada de recursos hídricos transfronteiriços, dadas 
as suas características peculiares no âmbito da Bacia 
do Prata, sugestão acatada pelos presentes, fazendo-
se as anotações devidas pertinentes à possibilidade de 
formalização de acordo nesse sentido, ficando acerta-
do que se promoveria a redação de uma proposta de 
moção ao CNRH, no sentido de se promover a gestão 
compartilhada da Bacia do Rio Apa.

• Nas 8a, 9a, 10ª e 11ª reuniões da CTGRHT rea-
lizadas dias 06 de maio, 16 de julho, 16 de setembro e 
30 de outubro de 2002, respectivamente, passou-se a 
discutir a forma de encaminhar o tema da bacia do Rio 
Apa junto ao CNRH, sendo que na 10ª foi constituído 
um Grupo de Trabalho para elaboração da proposta 
de Moção ao CNRH. A proposta de moção foi, então, 
encaminhada ao CNRH para análise e aprovação.

• Em 11 de dezembro de 2002, foi incluído na 
pauta da VII Reunião Ordinária do CNRH a proposta 
de Moção referente a Gestão da Bacia do Rio Apa, 
sendo nesta ocasião aprovada a Moção nº 14.

• A CTGRHT, após a aprovação da Moção nº 14, 
estabeleceu um processo de discussão durante a 13ª 
e 14ª reuniões, realizadas nos dias 26 de fevereiro e 
2 de abril de 2003.

• Nos dias 11 e 12 de setembro de 2003, realizou-
se em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, o Seminário 
Internacional para a Gestão da Bacia Transfronteiriça 
do Rio Apa, com a presença de autoridades e repre-
sentantes de instituições brasileiras e paraguaias, da 
qual resultou o documento Recomendações para a 
construção da gestão integrada e articulada da Bacia 
Transfronteiriça do Rio Apa, apoiado pelos integrantes 
da Câmara técnica do CTGRHT.

• Nas reuniões 19, 20, 21, 22, e 23 da CTGRHT 
realizadas dias 28 de outubro, 7, 18 e 19 de dezembro 
de 2003 e 25 de março, 3 de maio e 1º de junho de 2004 
respectivamente, foram discutidas as formas de imple-
mentar a gestão da bacia do Rio Apa, sendo, inicialmente, 

constituído um Grupo de Trabalho para a elaboração da 
proposta de texto técnico para celebração de um acordo 
entre o Brasil e o Paraguai sobre a bacia do Rio Apa.

• A proposta elaborada no âmbito da CTGRHT foi 
encaminhada oficialmente ao Ministério das Relações 
Exteriores, por meio do Aviso nº 136/GM/MMA para a 
análise e encaminhamentos cabíveis.

• Na 24ª Reunião da CTGRHT, realizada dia 22 
de julho de 2004, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, 
foi instalado o Grupo de Trabalho para a Gestão Sus-
tentável e Transfronteiriça do Rio Apa, integrado por 
representantes de instituições brasileiras.

A segunda etapa do processo iniciou-se na 35ª 
Reunião da Câmara Técnica de Gestão dos recursos 
Hídricos Transfronteiriços do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, realizada no dia 27 de setembro de 
2006, oportunidade em que se prorrogou, até março 
de 2007, as atividades do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento Sustentável e Gestão Integrada da 
Bacia Transfronteiriça do Rio Apa.

Esses são os antecedentes do ato internacional 
em análise neste momento, o agir e o negociar que 
lhe deram origem.

Importante ressaltar que, ao ser utilizada uma bacia 
hidrográfica transfronteiriça como unidade de gestão no 
instrumento em tela avança-se, sobremaneira, do ponto de 
vista da prática do Direito Ambiental Internacional. Afinal, "a 
bacia hidrográfica é a unidade territorial em que a gestão 
normal das águas deve ocorrer. As águas de uma bacia 
devem beneficiar prioritariamente os que moram, vivem e 
trabalham nessa unidade territorial", pois, "sendo a bacia 
hidrográfica a estrada natural das águas, a solidariedade 
se pratica primeiramente no interior da bacia, para depois 
transbordar", conquanto não se fechem as portas "para a 
colaboração hídrica com os que estão fora da bacia, tanto 
que não se vedou que bacias hidrográficas contíguas se 
pudessem unir e integrar um mesmo Comitê de Bacia Hi-
drográfica", lembra, com propriedade, o decano do Direito 
Ambiental pátrio, Paulo Affonso Leme Machado.10

Conveniente, ainda, lembrar, na seara do Direito 
Ambiental Internacional e, também do Direito Interna-
cional das Águas, que, em virtude da igualdade de di-
reitos, nenhum Estado do curso de água internacional 
tem a primazia sobre a sua utilização e, “quando há 
conflito concernente às necessidades dos Estados, 
a divergência deve ser acertada com fundamento na 
eqüidade, tendo em conta todos os fatores pertinentes 
em função das circunstâncias.”11

10MACHADO, P.A.L. Direito Ambiental Brasilei-
ro, p. 441-3. Ed. Malheiros, São Paulo, 14ª ed. 
11BUIRETTE. Paliei a. Genèse d’un droit fluvial intemational gené-
ral. In: Revue Générale de Drioit International Public XCV/38. Apud 
MACHADO, P. A. L. Recursos Hídricos – Direito Brasileiro e Inter-
nacional. p. 134. Ed. Malheiros, São Paulo, 2002.
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Decisões a respeito devem ser tomadas no âmbito 
de comitês das respectivas bacias hidrográficas, com 
a participação das comunidades a serem afetadas, en-
fatiza o autor, lição, essa, acolhida no texto em pauta, 
ao prever a existência de uma comissão – ou comitê, 
como prefere o nosso direito para a gestão dessa bacia 
hidrográfica, tão relevante, do ponto de vista ambiental, 
e que permeia nossos dois países.

Não é demais lembrar que se deve aplicar, tam-
bém aqui, a chamada ética do cuidado... Cuidado, esse, 
apresentado “como aquela relação fundamental, ligada 
à sobrevivência de cada ser, especialmente dos seres 
vivos. O cuidado, na dimensão social, é aquela relação 
que permite descobrir o outro como outro, o mundo que 
faz da politica, no dizer de Gandhi, um gesto amoro-
so com o povo. De tudo aquilo que amamos também 
cuidamos. Então o cuidado é a estrutura fundamental 
para preservarmos a água, a vida.”12

O consenso a que Brasil e Paraguai conseguiram 
chegar, no ato internacional em pauta, transforma, inclusi-
ve, em normas de direito positivo internacional parte dos 
conteúdos preconizados pela Convenção sobre os Direitos 
dos Usos dos Cursos de Água Internacionais Não Desti-
nados à Navegação, adotada pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas, através da Resolução 51/229, em 21 de 
maio de 1997, há exatos dez anos, portanto.

Essa importante Convenção, todavia, não foi, ainda, 
sequer assinada pelo Brasil e não está, tampouco, em 
vigor na ordem jurídica normativa internacional por não 
ter atingido o número mínimo de ratificações, conquanto 
contenha significativos avanços para a gestão sustentá-
vel dos recursos hídricos e das chamadas águas doces, 
absolutamente essenciais à vida.

Brasil e Paraguai, ao celebrarem, pois, um moderno 
instrumento para a gestão integrada e sustentável de uma 
bacia hidrográfica extremamente importante para ambos, 
tanto do ponto de vista ambiental e hidrológico, como só-
cio-cultural, dão mais um importante passo na sedimenta-
ção dos laços que os unem e mais um tijolo colocam para 
uma cultura de paz , tão necessária nos tempos atuais 
em qualquer quadrante do globo e especialmente nessa 
nossa querida e combalida América Latina.

Os dois países, junto à Argentina e ao Uruguai, 
são signatários do Tratado de Assunção, de 26 de 
março de 1991, que deu origem ao Mercado Comum 
do Sul, Mercosul , trazendo para o nosso continente a 
prática de um novo Direito de Integração, inaugurando 
uma nova fase nas relações intra–continentais, bem 
como dos instrumentos internacionais que os suce-
deram, até a recente constituição do recém instalado 
Parlamento do Mercosul.

12BOFE. Leonardo.ln: Encontro das águas. conferência realizada na 
Câmara dos Deputados, em 6-12-2000. Apud MACHADO. P. A. .L. 
Recursos Hídricos – Direito Brasileiro e Internacional, p.17.

A cooperação entre ambos, fundamental no alicerce 
de uma nova cultura de integração e amizade latino-ame-
ridana, tem-se consolidado, ao longo do último século, 
através de vários atos internacionais bilaterais, dentre os 
quais, na área mais próxima ao texto em exame, foram já 
ratificados o Acordo e o Protocolo Adicional para a Conser-
vação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes, 
firmados, respectivamente, em 1999 e em 1995; Acordo 
sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito de 
Madeira, assinado em 1994; o Acordo para a Construção 
de uma Segunda Ponte sobre o Rio Paraná, assinado em 
1992; o Acordo de Cooperação Técnica, de 1987; o Tratado 
de Cooperação e Amizade, de 1976; o Acordo Básico de 
Cooperação Educacional, Científica e Cultural, de 1973; o 
Acordo Sanitário, de 1971, além de muitos outros.

A cooperação basilar para a gestão integrada e sus-
tentável das bacias hidrográficas comuns aos dois países 
e controle da poluição, tanto no âmbito bilateral, como no 
seio do Mercosul, encontra, no instrumento que exami-
namos, novo pilar e abriga experiência-piloto de gestão 
integrada de bacia hidrográfica transfronteiriça.

É, sem dúvida, mais um passo para a consolidação 
de uma cultura inovadora de gestão de recursos hídricos 
nesse quadrante nosso da América do Sul.

É, pois, esperançoso na consolidação do tempo de 
paz da América do Sul – e na possibilidade de construir-
mos um caminho novo ao andar – alicerçados nos valo-
res do respeito e da solidariedade para a construção de 
uma sociedade ambientalmente saudável e socialmente 
justa que vejo, com muita esperança, o projeto de gestão 
integrada da bacia hidrográfica do Rio Apa.

Voto, desta forma, por concedermos aprovação legis-
lativa ao texto do Acordo de Cooperação entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Paraguai para o Desenvolvimento Sustentável 
e a Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa, 
celebrado em Brasília, em 11 de setembro de 2006, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo em anexo.

Sala da Comissão, de 2007. – Deputado Aldo Re-
belo, Relator.

MENSAGEM N° 1.143, DE 2006

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Para-
guai para o Desenvolvimento Sustentável e 
a Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do 
Rio Apa, celebrado em Brasília, em 11 de se-
tembro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica aprovado o texto do Acordo de Coope-

ração entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Paraguai para o Desenvol-
vimento Sustentável e a Gestão Integrada da Bacia Hi-
drográfica do Rio Apa, celebrado em Brasília, em 11 de 
setembro de 2006.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con-
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 
revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 
Constituição Federal, acarretem encargoá ou compromis-
sos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão,  de de 2007. – Deputado Aldo 
Rebelo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una-
nimemente pela aprovação da Mensagem n° 1.143/2006, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, 
acatando o Parecer do Relator, Deputado Aldo Rebelo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Vieira 
da Cunha – Presidente, Marcondes Gadelha, José Men-
donça Bezerra e Augusto Carvalho – Vice-Presidentes, Aldo 
Rebelo, André de Paula, Augusto Farias, Carlito Merss, 
Claudio Cajado, Dr. Rosinha, Eduardo Lopes, Fernando 
Gabeira, Flávio Bezerra, Francisco Rodrigues, George 
Hilton, Íris de Araújo, Jair Bolsonaro, João Almeida, João 
Carlos Bacelar, Laerte Bessa, Nilson Mourão, Raul Jung-
mann, Ricardo Berzoini, Takayama, William Woo, Arnaldo 
Madeira, Colbert Martins, Edson Ezequiel, Marina Mag-
gessi e Regis de Oliveira.

Plenário Franco Montoro, 15 de agosto de 2007. 
– Deputado Vieira da Cunha, Presidente.

Of. n° 183/2007/CFFC-P 

Brasília, 14 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Numeração de Representação

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no senti-

do de numerar e publicar, nos termos do art. 137, caput, 
combinado com o art. 253 do RICD, a Representação em 
anexo, de autoria do Sr. José Emanuel da Rocha , que 
requer “seja investigada a Caixa Econômica Federal da 
cidade de Paulínia, São Paulo, quanto a irregularidades 
na quitação de financiamento imobiliário do representante 
e retenção indevida de seus documentos.”

Cordiais Saudações. – Deputado Celso Russo-
manno, Presidente.

Histórico
JOSÉ EMANUEL DA ROCHA, brasileiro, casa-

do, técnico de segurança, aposentado por invalidez, CI 

13.298.743-0, CPF 778.265.238-34, residente à Avenida 
Brasília, 2472, Jardim Primavera, Paulínia – São Pau-
lo, com base nos artigos 5°, XXXIV, alínea “a” e 58, IV, 
ambos da Constituição Federal de 1988 e artigo 253 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, oferece a 
presente Representação com base nos fatos e fundamen-
tos adiante expostos:

No ano de 1996, o Sr. José Emanuel da Rocha, ven-
deu um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal 
da cidade de Paulínia – SP aos Senhores Cláudio Teodo-
ro e Genair da Silva Teodoro, mediante contrato particular 
de compra e venda, com a condição de os compradores 
transferirem para si o referido financiamento no prazo de 
um ano. A transferência não ocorreu.

Em 2004, por ocasião de sua aposentadoria por in-
validez, realizou outras operações financeiras na mesma 
agência da Caixa Econômica Federal, referentes aos sa-
ques de valores do FGTS, PIS, Pasep e ações da Petro-
bras. Nesse processo, a Caixa Econômica Federal ficou de 
posse dos originais dos seguintes documentos: Certidão 
da Previdência Social n° 004859, PIS/PASEP e FGTS.

Em 11-9-06, o Sr. José Emanuel constatou que o 
financiamento havia sido quitado sem o seu conhecimen-
to. Por meio de extratos fornecidos pela Caixa Econômica 
Federal, pôde verificar que o seguro relativo ao financia-
mento imobiliário havia sido utilizado para quitação do 
imóvel – em virtude da aposentadoria por invalidez – e que 
restara o montante de R$ 9.723,90 (nove mil setecentos 
e vinte e três reais), que deveria ter sido restituído ao Sr. 
José Emanuel. No extrato da apólice de seguro consta que 
o Sr. José Emanuel recebeu a quantia, mas, na verdade, 
o valor foi pago a pessoa desconhecida.

Após o episódio, o Sr. José Emanuel solicitou à Cai-
xa a devolução de seus documentos originais, mas até a 
presente data não foi atendido. Acredita o Representante 
que esses documentos possibilitaram a fraude.

Sendo assim, requer sejam devolvidos: a) o valor 
de R$9.723,00 ao qual faz direito; b) os originais dos do-
cumentos em posse da Caixa.

Ao Deputado Federal e Advogado Dr. Celso Rus-
somano Paulínia, 19 de Junho de 2007.

Assunto: Casa Própria
Na busca por informações e levantamento de 

provas para sustentar os inconvenientes apresenta-
dos nas possíveis fraudes no veículo Volkswagen Fox 
(Brasileiro), então encontrei outro equivoco.

11-9-06 – Casa Própria. Aposentado por Inva-
lidez pode requerer a quitação. Fonte: Ministério da 
Previdência Social.

Em 1996 Eu, José Emanuel da Rocha vendi uma 
casa financiada pela CEF ao Sr. Cláudio e a Sra. Ge-
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nair, diante um contrato particular até a transferência 
do financiamento, o que não ocorreu, mesmo depois 
de procurá-los várias vezes durante estes anos.

O Equívoco encontrado é que este financiamento 
provavelmente foi quitado como o uso do meu Direito 
de Aposentadoria por Invalidez, com a Certidão/PIS/
Pasep/FGTS de 19-7-2003, que ficou em poder da CEF 
as duas cópias originais, quando em meados de 2004, 
Eu saquei o FGTS, PIS, Pasep e ações da Petrobras, 

sendo que tudo ocorreu sem o meu conhecimento e 
autorização.

O histórico e documentos já se encontram em 
mãos do Advogado, porém até o momento só enviou 
uma carta ao Sr. Cláudio para prestar esclarecimen-
tos.

Segue cópia de alguns documentos do fato con-
sumado.

Nestes Termos Pede Providencias, José Ema-
nuel da Rocha, 778.265.238-38.
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Of. n° 195/2007/CFFC-P 

Brasília, 15 de agosto de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Numeração de Representação

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no sentido 

de numerar e publicar, nos termos do art. 137, caput, 
combinado com o art. 253 do RICD, a Representação em 
anexo, de autoria do Sr. Geraldo Batista da Rocha Júnior 
, que requer “sejam tomadas providências necessárias 
para investigar e apurar as denúncias de prática de crime 
realizados pela Deputada Distrital Érika Kokay.”

Cordiais Saudações, – Deputado Celso Russo-
mano, Presidente.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão 
de Fiscalização da Câmara Federal, Brasília, Distrito 
Federal.

GERALDO BATISTA DA ROCHA JÚNIOR, brasilei-
ro, solteiro, assessor parlamentar atualmente trabalhando 
no Gabinete número 9 da Câmara Legislativa da Deputada 
ÉRIKA KOKAY, portador da Cl RG n° 1.014.613 – SSP-DF 
e CPF/ MF n° 477.792.411-49, residente e domiciliado na 
QNN 18, Conjunto H, casa 23 Ceilândia – Sul, Brasília 
– DF, vêm a presença de V. Exa., apresentar:

Denúncia de Práticas de Atos de Competência 
para Fiscalização desta Comissão

Contra Deputada Distrital ERIKA KOKAY, com 
endereço profissional da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, gabinete 9, Brasília, Distrito Federal, em face 
dos fatos que ora se narra:

O Noticiante deu entrada numa representação pe-
rante o MPF, em face de atos praticados pela Deputada 
ERIKA KOKAY, que caracterizam a prática de diversos 
crimes, cuja situação fática esta narrada na cópia da 
Notícia Crime em anexo, sendo que alguns atos ali des-
critos são de competência desta Comissão da Câmara 
Federal para apurar e determinar providência:

Espera, que V. Exa. admita a presente representa-
ção e determine a abertura do competente processo para 
apurar os fatos aqui noticiados e determinar as providên-
cias necessárias para não somente encerrar os atos, mas 
como também, para evitar e punir os praticados, em face 
dos fatos aqui narrados e aqueles narrados na notícia cri-
me ao MPF, que devem ser considerações como se aqui 
estivessem transcrito, determinando-se a altiva de todos 
os funcionários do Gabinete da Deputada ERIKA KOKAY 
e das pessoas por ela indicada para ocupar cargos na 
estrutura da CLDF, assim como produzidas as provas 
requeridas na notícia crime em anexo feita ao MPF e, ao 
final adote as providências legais para os fatos.

Espera que sejam produzidas as provas reque-
ridas na notícia crime também neste feito por este 
órgão.

Brasília, 13 de agosto de 2007. – Geraldo Ba-
tista da Rocha Junior.
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REQUERIMENTO NO 1.486, DE 2007 
(Da Comissão de Seguridade Social e Família)

Requer a reconstituição do PL nº 
3.089/2004, de autoria do Sr. Airton Ro-
veda.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, 

solicito a Vossa Excelência determinar a reconstituição, 
por motivo de extravio, do Projeto de Lei nº 3.089, de 
2004, de autoria do Sr. Airton Roveda, que “altera a 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para atribuir 
responsabilidade à União pelo pagamento do auxílio-
funeral a famílias carentes”.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2007. – Depu-
tado Alceni Guerra, 19 Vice-Presidente no exercício 
da Presidência.

Defiro a reconstituição do PL nº 
3.089/2004, nos termos do art. 106 do Regi-
mento Interno. Publique-se. 

Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO N° 1.504, DE 2007

Solicita prorrogação do prazo da Co-
missão

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos re-

gimentais, seja prorrogado por 5 (cinco) sessões or-
dinárias, o prazo da Comissão Especial destinada a 
proferir Parecer ao Projeto de Lei n° 334, de 2007, do 
Senado Federal, que “Dispõe sobre a Importação, Ex-
portação, Processamento, Transporte, Armazenagem, 
Liquefação, Regaseificação, Distribuição e Comercia-
lização de Gás Natural.” Apensado: PL. nº 6.666/06 
(PL. nº  6.673/06).

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007. –  Max 
Rosenmann, Presidente.

Defiro, ad referendum do Plenário. Pu-
blique-se. 

Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 561, DE 2007 
(Do Deputado Wellington Fagundes)

Requer desarquivamento de propo-
sições.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 105, parágrafo único, do Regimento Interno, o 

desarquivamento de todas as proposições de minha 
autoria.

Sala das sessões, 20 de março de 2007. – depu-
tado Wellington Fagundes.

Revejo o despacho aposto ao Requeri-
mento nº 561/2007, para incluir o desarqui-
vamento do PL 3.556/04 e apensos (PL Nº 
3.334/04 e 7.433/06), nos termos do parágrafo 
único do art. 105 do RICD. Oficie-se e, após, 
publique-se.

Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 421, DE 2007 
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Solicita a desapensação das PEC que 
tratam da CPMF e DRU.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Decisão da Presidência de 3 de julho último apli-

cou aos projetos que tratam do aborto o instituto da 
desapensação. Tal decisão fundou-se sob os critérios 
da apensação genérica e específica, e aplicou-os ana-
logamente ao caso da apensação. No caso em tela, 
optou-se pelo critério específico, e foi-se além, ao 
afirmar que este é o critério atualmente adotado pela 
Presidência preferencialmente. A fim de esclarecer os 
critérios, transcrevemos os trechos da Decisão:

– apensação genérica, deferida quando as pro-
posições alteram o mesmo texto legal, ainda que não 
alterem o mesmo dispositivo e, por essa razão, não 
tratem do mesmo assunto, ou quando tratem do mes-
mo assunto e o fazem de forma genérica (...).

– apensação específica, deferida quando as pro-
posições alteram o mesmo dispositivo ou quando tra-
tem de assunto específico correspondente ou tenham 
o mesmo objetivo. Essa é a apensação a que se tem 
dado preferência atualmente.

Diante disso, pedimos a desapensação das ma-
térias atualmente em tramitação na CCJC que tra-
tem da DRU e da CPMF (PEC 558/06, 23/07, 50/07, 
66/07, 90/07, 112/07, 113/07), por tratar-se de uma 
apensação que, na melhor das hipóteses, é genéri-
ca. Entendemos que são matérias distintas, as quais 
nem mesmo caberia a apensação. Mais grave seria 
ainda permiti-las tramitar conjuntamente e agredir o 
critério da apensação específica, o qual se aplicou ao 
caso do aborto e está sendo utilizado pela Presidência 
preferencialmente. Vale ressaltar que o próprio relator 
das matérias assume que são proposições distintas. 
O Jornal da Câmara de 17 de julho de 2007 traz em 
sua capa a seguinte declaração:



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 42303 

Segundo Eduardo Cunha, o substitutivo [que 
trata da CPMF e da DRU busca apenas integrar as 
três propostas, preservando-as na íntegra. A intenção, 
explicou, é facilitar a análise de mérito na comissão 
especial e no Plenário, já que as propostas tratam de 
temas semelhantes, mas buscam o modificação de 
artigos diferentes.

Desta forma, a fim de preservar a coerência das 
decisões da Presidência, pedimos o deferimento para 
este requerimento.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007. – 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Senhor Deputado Jorge Tadeu Mudalen, por 
meio do Requerimento nº 1.421/07, solicita a desapensa-
ção das proposições que tratam da DRU (Desvinculação 
das Receitas da União) e da CPMF (Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e 
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira).

2. Alega o Requerente, de um lado, que trata-se 
de apensação genérica, o que fere o critério adotado 
preferencialmente pela Presidência da apensação es-
pecífica e, de outro lado, que “nem mesmo caberia a 
apensação”, pois cuida-se de matérias distintas.

3. Por fim, no intuito de preservar a coerência das 
decisões, Sua Excelência pede o deferimento do pleito, 
tomando-se por base a decisão da Presidência datada 
de 3 de julho último, que aplicou às proposições que 
tratam do aborto o instituto da desapensação, fundada 
no critério da apensação específica.

É o Relatório. 
Decido.
1. O instituto da desapensação de proposição não 

encontra disposição no Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. Não obstante, diante da lacuna regi-
mental, recorre-se ao método de integração da norma 
jurídica. Aplica-se, por analogia, a regra referente à 
apensação, a contrario sensu. Isso significa que, re-
gimental, recorre-se ao método de integração da nor-
ma jurídica. Aplica-se, por analogia, a regra referente 
à apensação, a contrario sensu. Isso significa que, 
sendo possível a apensação de proposição, é possível 
a desapensação, respeitando-se as mesmas regras.

2. Nesse sentido, as regras aplicáveis à apensa-
ção dispostas no art. 139, inciso I e no art. 142, caput 
e parágrafo único, ambas do Regimento Interno, deter-
minam que, estando em curso duas ou mais proposi-
ções da mesma espécie regulando matéria idêntica ou 
correlata, será possível a tramitação conjunta, desde 
que o pedido seja tempestivo, ou seja, que a matéria 
não tenha entrado na Ordem do Dia, para proposições 
sujeitas à deliberação do Plenário, ou não haja parecer 

da primeira ou única Comissão incumbida de examinar 
o mérito da proposição, no caso de proposição sujeita 
à apreciação conclusiva das Comissões.

3. Em se tratando de proposta de emenda à Cons-
tituição, o art. 202, § 8º, do Estatuto Doméstico autoriza 
a aplicação subsidiária das disposições regimentais rela-
tivas ao trâmite e apreciação dos projetos de lei, naquilo 
em que não colidir com o estatuído no referido artigo.

4. In casu, verifica-se que o pedido é tempestivo, 
vis-à-vis as propostas de emenda à Constituição refe-
rentes à DRU e CPMF encontrarem-se atualmente em 
tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania e, portanto, ainda não adentraram a Ordem 
do Dia de Plenário.

5. Quanto ao segundo critério, referente à conexão 
entre as matérias, examinemos a existência ou não de 
correlação de forma detalhada, conforme se segue:

a)Proposição Principal: 
1 – PEC nº 558/06:
Objetivo:
• exclui a CPMF da desvinculação de receitas da 

União (DRU); Dispositivo alterado:
• altera o § 2° do art. 76 do ADCT/CF.

b) Proposições Apensadas:
1.1. PEC nº 112/07: (proposição conexa com as 

PEC nº 558/06, nº 23/07, nº  50/07, nº 66/07, nº 90/07 
e nº 113/07)

Objetivos:
• exclui a CPMF da desvinculação de receitas 

da União (DRU);
• prorroga a vigência da DRU e da CPMF até 

31-12-2011;
• propõe a repartição da arrecadação da CPMF 

com Estados, DF e Municípios;  prorroga o Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza até 31-12-2014. 

Dispositivos alterados e acrescentados:
• altera o caput e o § 2° do art. 76 do ADCT/

CF;
• acrescenta os arts. 95 e 96 ao ADCT/CF.
1.2. PEC 23/07: (proposição conexa com as PEC 

nº 112/07 e nº 113/07)
Objetivos:
• Aumenta o percentual da Contribuição de Inter-

venção no Domínio Econômico a ser repassada aos 
Estados e DF, de 29% para 46%;

• propõe a repartição da arrecadação da CPMF 
com estados e municípios (repassa 20% aos estados 
e 20% aos municípios da arrecadação da CPMF);

• Repassa 20% aos estados e 20% aos municípios 
da arrecadação da contribuição social da seguridade 
social sobre a receita ou o faturamento e o lucro; 

Dispositivos alterados e acrescentados:
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• altera o inciso III do art. 159 da CF;
• Acrescenta os arts. 95 e 96 ao ADCT/CF.
Proposições apensadas à PEC nº 23/07:
PEC nº 50/07;
PEC nº 66/07;
PEC nº 90/07
PEC nº 113/07 (proposição apensada à PEC nº 

90/07)
1.2.1. PEC nº 50/07: (proposição conexa com as 

PEC nº 112/07, nº 66/07 e nº 90/07)
Objetivo:
• prorroga a vigência da DRU e da CPMF até 

31.12.2011.
Dispositivos alterados e acrescentados:
• altera o caput do art. 76 do ADCT/CF;
• acrescenta o art. 95 ao ADCT.
1.2.2. PEC 66/07: (proposição conexa com as 

PEC nº 112/07, nº 50/07 e nº 90/07)
Objetivos:
• prorroga a vigência da DRU até 31-12-2011;
• redução gradativa da DRU nos próximos 4 

anos.
Dispositivos alterados e acrescentados:
• altera o caput do art. 76 do ADCT/CF;
• acrescenta os §§ 3° e 4° ao art. 76 do ADCT/

CF.
1.2.3. PEC 90107: (proposição conexa com as 

PECs nº 112/07, nº 50/07, nº 66/07 e nº 113/07)
Objetivos:
• classifica a CPMF como imposto da União (ca-

ráter permanente e repartição com Estados e Muni-
cípios);

• prorroga a vigência da DRU até 31-12-2011;
• prorroga o Fundo de Combate e Erradicação 

da Pobreza até 31-12-2014. 
Dispositivos alterados e acrescentados:
• altera o caput do art. 76 do ADCT/CF;
• altera o § 1° do art. 153 da CF;
• acrescenta o art. 95 ao ADCT/CF;
• acrescenta o inciso VIII e § 6° ao art. 153 da 

CF.
1.2.3.1. PEC 113/07: (proposição conexa com as 

PEC nº 112/07, 23/07 e nº 90/07)
Objetivo:
• classifica a CPMF como contribuição social 

(caráter permanente e repartição com Estados e Mu-
nicípios);

Dispositivo acrescentado:
• acrescenta inciso V e § 14 ao art. 195 da CF;
6. Assim, depreende-se do exame em apreço que 

é clara a conexão entre as matérias, tendo esta Presi-
dência aplicado na tramitação conjunta das proposições 
o critério da apensação específica, porquanto todas 
as propostas tratam de DRU e CPMF, sendo que três 
propostas tratam ao mesmo tempo das duas matérias 
(PECs nº 112/07, nº 50/07 e nº 90/07).

Inversamente, a apensação somente poderia 
ser classificada como genérica se ao invés de esta 
Presidência deixar tramitar separadamente as PEC 
que tratam de DRU e CPMF, houvesse determinado a 
apensação das referidas propostas às PEC que tratam 
de reforma tributária de forma geral, como a PEC nº 
183/99, de autoria do Dep. Marcos Cintra, que “Dispõe 
sobre o Sistema Tributário Nacional”.

8. Ante o exposto, prolato a seguinte Decisão:
Indefiro a solicitação de desapensação, tendo 

em vista que as apensações obedeceram ao disposto 
nos arts. 139, inciso I e 142, parágrafo único, ambos 
do RICD (matéria análoga ou conexa).

9. Dê-se ao autor do Requerimento conhecimento 
do teor da presente Decisão.

Publique-se.
Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.440 
(Do Sr. Tarcísio Zimmermann)

Solicita a tramitação conjunta dos Pro-
jetos de Lei n°s 4.622, de 2004, e 6.265, de 
2005.

Senhor Presidente:
Estão tramitando, neste órgão técnico, os Proje-

tos de Lei n°s 4.622, de 2004, do Deputado Pompeo de 
Mattos, que Altera a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 
1971, para fixação do conceito de modalidade operacio-
nal das cooperativas de trabalho, e o 6.265, de 2005, da 
Comissão de Legislação Participativa, que Dispensa as 
cooperativas de trabalho do arquivamento de documentos 
no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 
Afins, e altera a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
e a Lei n° 8.974, de 18 de novembro de 1994.

Ao Projeto de Lei n° 4.622, de 2004, foram apen-
sados o PL n° 6.449, de 2005, do Deputado Walter Ba-
relli e outros, que Dispõe sobre o ato cooperativo típico 
de cooperativas de trabalho, e o PL n° 7.009, de 2006, 
do Poder Executivo, que Dispõe sobre a organização e 
o funcionamento das cooperativas de trabalho, institui 
o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de 
Trabalho – PRONACOOP e dá outras providências.

Vê-se que o PL nº 4.622, de 2004, e os seus 
apensados, principalmente o do Poder Executivo, são 
bastante abrangentes e englobam a matéria tratada 
no PL n° 6.265, de 2005.

Ante o exposto, requeiro a V. Exª, nos termos 
dos arts. 142 e 143 do Regimento Interno, a tramita-
ção conjunta das referidas proposições, para as quais 
coincidentemente fui designado relator.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 2007. – Depu-
tado Tarcísío Zimmermann.
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Defiro. Apense-se ao PL nº 4.622/04 o PL 
nº 6.265/05. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.453 DE, 2007 
(Da Srª Luiza Erundina)

Requer o desarquivamento de Proje-
to de Lei.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

105, Parágrafo Único do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, o desarquivamento do Projeto de 
Lei n° 4.403/2004.

Justificação

Justifica-se tal ação, para que seja retomada a 
tramitação da matéria a partir do estágio em que se 
encontrava na legislatura anterior, tendo em vista a 
importância da sua aprovação para a sociedade.

Sala da Sessões, 14 de agosto de 2007. _ Depu-
tada Luiza Erundina.

Nos termos do parágrafo único do art. 105 
do RICD, DEFIRO o pedido de desarquivamen-
to da seguinte proposição: PL nº 4.403/2004. 
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO N° 1.461, DE 2007 
(Da Deputada Luciana Genro)

Requer desarquivamento das propo-
sições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105 parágrafo único, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
Vossa Excelência o desarquivamento da proposição, 
de minha autoria, relacionada abaixo:

– PL nº 4.641/2004.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 2007. – Depu-

tada Luciana Genro.

Nos termos do parágrafo único do art. 105 
do RICD, defiro o pedido de desarquivamen-
to da seguinte proposição: PL nº 4.641/2004. 
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.466 DE, 2007 
(Do Deputado Sandes Júnior)

Solicita a retirada do Projeto de Lei 
n° 201/2007.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência a retirada do Projeto de 

Lei n° 201/2007, de minha autoria, que “dá nova redação 
ao inciso V, do artigo 6°, e ao artigo 199, todos do Decre-
to – Lei n° 3.689, de 03 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal”, que deixa de considerar como prova o 
interrogatório obtido durante o inquérito policial.

Tomei tal iniciativa porque, revendo posição an-
teriormente adotada, observei que a concretização do 
presente Projeto acarretaria o enfraquecimento dos ór-
gãos de segurança pública, contrariando os anseios da 
sociedade, no sentido de tomar medidas mais enérgicas 
para conter o avanço da violência e criminalidade.

Diante da total procedência do argumento acima 
apresentado, formulo o presente pedido, nos termos 
do art. 104, Caput, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2007. – Depu-
tado Sandes Júnior.

Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 
201/07, nos termos dos arts. 104 e 114, inciso 
VII, do Regimento Interno. Publique-se.

Em, 23-8-2007. – Arlindo Chinaglia, 
Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 1.582, DE 2007

Ofício n° 41-A/2007

Brasília, 16 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor
DD. Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito, nos termos do artigo 102, § 4°, do regi-

mento Interno, a retirada da minha assinatura, de re-
querimento ainda não apresentado à Mesa, tampouco 
publicado, de criação da CPI sobre composição acio-
nária da TVA e TELESP.

No ensejo, aproveito a oportunidade para reite-
rar a Vossa Excelência protestos de apreço e elevada 
consideração.

Atenciosamente, – Deputado Arnon Bezerra.
Numere-se o Requerimento. Defiro a retirada da 

assinatura, visto que requerida antes da apresenta-
ção do RCP nº 6/2007 (art. 102, § 4º, do Regimento 
Interno).

Publique-se. 
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO N° 1.583, DE 2007 
(Do Sr. Gilmar Machado)

Requer a retirada de sua assinatura 
no Requerimento de Criação da CPI para 
apurar o ato da Anatel que promoveu a 
transferência da exploração de serviços de 
radiodifusão da TVA para a Telefônica.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, atento ao dispos-

to no art. 102 § 4°, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que retire a minha assinatura no re-
querimento de Criação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar o ato da Anatel que 
promoveu a transferência da exploração de serviços 
de radiodifusão da TVA para a Telefônica.

Atenciosamente,
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2007. _ Depu-

tado Gilmar Machado.
Numere-se o Requerimento. Defiro a retirada da 

assinatura, visto que requerida antes da apresenta-
ção do RCP n. 06/2007 (art. 102, § 4°, do Regimento 
Interno).

Publique-se. 
Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO N° 1.585, DE 2007 
(Do Sr. Walter Pinheiro)

Requer a retirada de sua assinatura 
no Requerimento de Criação da CPI para 
apurar o ato da Anatel que promoveu a 
transferência da exploração de serviços de 
radiodifusão da TVA para a Telefônica.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, atento ao dispos-

to no art. 102 § 4°, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que retire a minha assinatura no re-
querimento de Criação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar o ato da Anatel que 
promoveu a transferência da exploração de serviços 
de radiodifusão da TVA para a Telefônica.

Atenciosamente,
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2007. _ Depu-

tado Walter Pinheiro.

Numere-se o Requerimento. Indefiro, pois 
o Deputado não figura como Requerente no 
RCP nº 6, de 2007. Oficie-se ao Requerente 
e, após, publique-se.

Em 23-8-07. – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Esta 

sessão solene destina-se a homenagear o Dia do 
Soldado e foi requerida pelo nobre Deputado Marce-
lo Ortiz.

Convido para compor a Mesa o General-de-Exér-
cito Enzo Martins Peri, Comandante do Exército Brasi-
leiro, hoje representando o Ministro da Defesa Nelson 
Jobim; o Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura 
Neto, Comandante da Marinha do Brasil; o Tenente-
Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos, Chefe do 
Estado-Maior da Aeronáutica, representando o Te-
nente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, Comandante da 
Aeronáutica; o General-de-Exército José Benedito de 
Barros Moreira, assessor especial militar do Ministro 
de Estado da Defesa, Nelson Jobim; o General-de-
Exército Luiz Edmundo Maia de Carvalho, Chefe do 
Estado-Maior do Exército; o General-de-Exército An-
tonio Apparicio Ignacio Domingues, representando o 
Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza, Ministro do 
Superior Tribunal Militar.

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacio-
nal, a ser executado pela Banda de Música do Colé-
gio Militar de Brasília, sob o comando do seu regente, 
Capitão José Landgraf.
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(É executado o Hino Nacional. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Neste 

momento, assistiremos à apresentação do vídeo insti-
tucional A Força da Nossa Força.

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Marcelo Ortiz, autor do 
requerimento desta sessão em homenagem ao Dia 
do Soldado.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Sem revisão 
do orador.) – Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Arlin-
do Chinaglia, Presidente desta Casa de Leis; o Exmo. 
General-de-Exército Enzo Martins Peri, Comandante 
do Exército Brasileiro, neste ato também represen-
tando o Ministro da Defesa Nelson Jobim, que não 
pôde comparecer devido ao exercício árduo de sua 
função; o Exmo. Almirante-de-Esquadra Julio Soares 
de Moura Neto, Comandante da Marinha do Brasil; o 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos, 
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, representando 
o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, Comandante 
da Aeronáutica; o General-de-Exército Luiz Edmundo 
Maia de Carvalho, Chefe do Estado-Maior do Exército; 
o General-de-Exército Antonio Apparicio Ignacio Do-
mingues, representando o Brigadeiro-do-Ar Henrique 
Marini e Souza, Ministro do Superior Tribunal Militar; 
o Exmo. General-de-Exército José Benedito de Barros 
Moreira, assessor especial militar do Ministro de Es-
tado da Defesa; as Sras. e Srs. Deputados; os jovens 
e as senhoras e os senhores. 

Vinte e cinco de agosto é uma data que não pode 
passar despercebida. É um dia solene, envolto numa 
simbologia de grande significação histórica e social. 
É momento de rendermos homenagens ao soldado 
e ao Exército Brasileiro, uma instituição que sempre 
cumpriu, com brilho, com dignidade e altivez, suas 
funções institucionais. Este dia é muito significativo, 
pois faz alusão àqueles homens e mulheres que es-
colheram a profissão de militar para servir à Nação, à 
Pátria brasileira.

Não é a primeira vez que, desta tribuna, faço uso 
da palavra para enaltecer o trabalho do Exército Brasi-
leiro, uma instituição que nasceu junto com a própria 
Nação brasileira e que, talvez como nenhuma outra, 
reflete em seu interior a verdadeira essência da nossa 
sociedade, desde o século XVII, quando índios, negros 
e brancos, unidos, atuaram na inesquecível epopéia de 
Guararapes, expulsando os invasores estrangeiros.

Dessa longínqua data até os dias de hoje, o 
Exército, as Forças Armadas e o soldado brasileiro 
têm cumprido sua missão com afinco, nos mais va-
riados setores, provendo a segurança em todas as 
regiões, formando gerações, pesquisando tecnolo-

gias, auxiliando a defesa civil, participando da busca 
incessante pelo desenvolvimento social e econômico 
e da defesa do Brasil.

Em 25 de agosto nasceu Luís Alves de Lima e 
Silva, o Duque de Caxias, oficialmente cultuado como 
Patrono do Exército Brasileiro. Mais do que pretender 
enfatizar atributos de disciplina e hierarquia confiados 
a Caxias, ao longo de sua carreira militar, faz-se ne-
cessário compreender o significado do culto a esse 
insigne patriota e, em conseqüência, o que representa 
o Dia do Soldado.

Marechal do Exército, 3 vezes presidente do 
Conselho de Ministros, presidente de 2 Províncias e 
Senador do Império, Caxias personificou o pacificador 
e unificador da Pátria. Por ter sido o personagem de 
maior destaque do processo de coesão e integrida-
de de nosso território, representa a fusão do Exército 
com a Nação.

O soldado brasileiro, personificado em Caxias, 
merece a máxima gratidão de todo o seu povo, de todo 
o Brasil. Ao soldado, ainda que anônimo, deve-se a li-
bertação de grande parte de nosso território, no século 
XVII, ocupado pelos invasores holandeses.

No século XIX, forças armadas brasileiras liberta-
ram o País das tropas portuguesas, que não reconhe-
ciam a nossa independência. Desde 1822 até o reinado 
de D. Pedro II, combateram em dezenas de revoltas, 
revoluções e guerras que insistiam em abalar o País. 
Igualmente no século XIX, o soldado brasileiro, sob o 
comando de Caxias, cobriu-se de glórias ao praticar 
atos de incontestável heroísmo na Guerra do Paraguai. 
Já no século XX, nossos pracinhas foram à Europa lutar 
contra a tirania de Hitler e de Mussolini, com vitórias 
históricas em Monte Castelo e Montese.

Sras. e Srs. Deputados, é ainda no começo do 
século XX que Caxias passa a simbolizar para o solda-
do anônimo o líder, o guia ou ainda o modelo. Caxias 
começava, então, a despertar nas turmas de novos 
oficiais das Escolas Militares o interesse em identifica-
rem-se com um patrono, um grande expoente militar, 
escolhido para servir de inspiração aos cadetes. 

A comemoração do Dia do Soldado faz jus àquele 
que foi, sem dúvida, o protótipo das virtudes militares, 
paradigma de cidadão e de soldado. Presta-se também 
essa efeméride para que o soldado brasileiro elabore 
sua cultura moral, não apenas individualmente, mas 
também em comemorações coletivas, no sentido de 
que seu pensamento comungue em uníssono com os 
ideais militares.

Não basta relembrar Caxias em discursos. É pre-
ciso pormenorizar suas faculdades morais, seu amor 
à Pátria, sua vocação, integridade e liderança, reno-
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vando incólume o compromisso de seguir o símbolo 
da altivez dentro da ordem e perante o poder.

O soldado brasileiro tem orgulhado o País tam-
bém em ações internacionais. Contam-se dezenas 
de missões, cumpridas com sucesso em países as-
solados pela guerra. Uma delas ocorrida mais recen-
temente, no Haiti, onde mais de mil bravos soldados 
brasileiros, inclusive vários oriundos do meu Estado, 
da região do Vale do Paraíba paulista, participam do 
processo de consolidação da paz e de reconstrução 
daquele país irmão.

Nas últimas décadas, nosso Exército vem-se no-
tabilizando pelos investimentos na área de ciência e 
tecnologia, em compasso com o acelerado desenvol-
vimento econômica e industrial do País. Somos hoje 
capazes de projetar e fabricar grande parte de nossos 
equipamentos e armamentos, além de dispormos de 
estrutura operacional extremamente ágil e eficiente, 
distribuída nas diversas modalidades e regiões. Com 
base em uma doutrina militar genuinamente nacional, 
voltada para os interesses e as potencialidades da Na-
ção, o Exército apresenta hoje um moderno sistema 
de planejamento estratégico, que combina as neces-
sidades conjunturais brasileiras com as exigências do 
panorama internacional.

Presto a minha homenagem, em nome do Partido 
Verde, a todos os soldados brasileiros, de todas as for-
ças militares, hoje, em especial, ao Exército Brasileiro, 
instituição composta de homens e mulheres de todos 
os cantos do País, que cultua as mais caras tradições 
de bravura, sacrifício, disciplina e amor à Pátria. 

O Brasil deve valorizar e conhecer seus símbo-
los. Patriotismo não deve envergonhar a nenhum ci-
dadão brasileiro. Se temos a nossa Pátria, se temos 
um Brasil ao qual respeitar e honrar, devemos também 
aos soldados brasileiros, de todas as épocas, não por 
serem soldados, mas por serem patriotas e amarem 
o Brasil. 

Por fim, Sr. Presidente, encerro meu discurso com 
o sincero louvor aos soldados do meu País, parabe-
nizando o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, que por 
impossibilidade não está presente, mas se fez muito 
bem representado e que em um momento difícil colo-
cou seu respeitado nome mais uma vez à disposição 
de sua Pátria, ao compor o Triângulo da Defesa, Mari-
nha Exército e Aeronáutica, tendo como comandantes 
dessas armas soldados que honram nosso Brasil com 
ciência e tecnologia. 

Receba, Sr. Ministro Jobim, nosso apoio, de forma 
irrestrita, em suas ações em prol de nossa soberania, 
da defesa deste povo e de nossas divisas, do Legisla-
tivo, desta Magna Casa de Leis, em que V.Exa. muito 
honrosamente fez história, hoje tão bem representa-

da pelo nosso Presidente Arlindo Chinaglia e toda a 
Mesa Diretora, que, sem dúvida, será o sustentáculo 
de nossas ações. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Regis-

tro a presença nesta cerimônia do Coronel Victor Hugo 
Vega, Adido Militar do Exército do Equador; do Coronel 
Ronald Mauricio Illescas Garcia, Adido da Defesa da 
Guatemala; do Coronel Brian Butcher, Adido do Exército 
e da Defesa dos Estados Unidos, do Adido Adjunto do 
Exército dos Estados Unidos, Brian McNaughton; do 
Coronel Denis Dubois, Adido de Defesa do Canadá; 
do Coronel de Exército Adolfo César Ferrante, Adido 
Militar argentino; do Adido Militar do Exército do Peru, 
Plutarco Dügard Paredes; do Tenente-Coronel Gusta-
vo Jorge Planes, Adido Militar Adjunto do Exército da 
Argentina; do Adido Militar Adjunto da Marinha Rus-
sa, Sr. Zúbarev Valery; do Adido Aeronáutico da Força 
Aérea Argentina, José Luis Pontecorvo; do Adido Ae-
ronáutico da Força Aérea colombiana, Pedro Ignacio 
Lozano Quinche.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dan-
do continuidade a esta cerimônia, concedo a palavra 
ao Deputado Flávio Bezerra, que falará pela bancada 
do PMDB.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Arlindo Chi-
naglia; Sr. Vice-Presidente Inocêncio Oliveira; Sras. e 
Srs. Deputados; Sr. General-de-Exército Enzo Martins 
Peri, representando o Ministro de Estado da Defesa 
Nelson Jobim; Sr. Almirante de Esquadra Julio Soares 
de Moura Neto, Sr. Tenente-Brigadeiro-do-Ar José Amé-
rico dos Santos; Sr. General-de-Exército Luiz Edmundo 
Maia de Carvalho; Sr. Brigadeiro-do-Ar Henrique Mari-
ni e Souza; Sr. General-de-Exército José Benedito de 
Barros Moreira, meus cumprimentos.

O Brasil tem ao menos 3 Municípios importantes 
que se referem a um só soldado: o Município de Ca-
xias, no Maranhão; o de Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, onde Caxias nasceu, e o de Caxias do 
Sul, em plena serra gaúcha.

Não é para menos. O militar em causa não é senão 
o brasileiro Marechal Luís Alves de Lima e Silva, Barão 
de Caxias, em 1841; Visconde, em 1843; Conde, em 
1845; Marquês, em 1852; Duque, em 23 de março de 
1869. E, afora a nobiliarquia, também percorreu toda a 
cadeia hierárquica na carreira militar, de alferes – hoje, 
subtenente – a marechal-de-exército. Um homem, em 
suma, com “H” maiúsculo. 

Caxias, com certeza e sem detrimento algum 
de tudo o mais, gostaria de ser, em primeiro lugar, o 
soldado Luís Alves de Lima e Silva. Bem se compre-
ende, assim, que 25 de agosto de 1803, a data de seu 
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aniversário natalício, passou a ser considerado o Dia 
do Soldado. E homenageá-lo é homenagear o solda-
do, até porque essencialmente soldados todos são, 
do praça ao general.

O Exército assim justifica, em parte, a homena-
gem: “Ele prestou ao Brasil mais de 60 anos de ex-
cepcionais e relevantes serviços como político e admi-
nistrador público (...), como soldado de vocação e de 
tradição familiar, a serviço da unidade, da paz social, 
da integridade e da soberania do Brasil Império”.

Não é à-toa que o consideram “Destacado Pacifi-
cador e Integrador do Brasil”. Foi assim na Revolução 
Nativista Pernambucana, em 1817; na Confederação 
do Equador, no Nordeste, em 1824; na Revolta dos 
Batalhões de Mercenários, no atual Palácio Duque de 
Caxias, no Rio, 1828; na Setembrada e na Novembrada, 
em Pernambuco, 1831; na Cabanagem, no Pará, de 
1831 a 1840; na Abrilada, em Pernambuco, 1832.

E mais: na Guerra dos Cabanos de Pernambuco 
e Alagoas (1832/1835), na Guerra dos Farrapos, no 
Rio Grande do Sul (1835/1845), na Sabinada, na Bahia 
(1837/1838), na Balaiada, no Maranhão (1838/1840), 
na Revolução Liberal, em São Paulo (1842), na Revo-
lução Liberal, em Minas Gerais (1842), na Revolução 
Praieira, em Pernambuco (1848/1849), entre tantas 
outras revoltas, que não foram poucas, embora talvez 
não tão conhecidas. 

Houve até mesmo movimentos municipais, como 
a Anselmada de Franca, em São Paulo (1938), a Re-
volta de Manoel Gongo, em Vassouras, Rio de Janeiro 
(1938), a Revolta dos Muckers, em São Leopoldo, Rio 
Grande do Sul (1873/1874).

No período que vai de seu ingresso na vida militar 
à decada de 1880, o “Eterno Soldado” esteve em todas 
as batalhas. “Símbolo da Nacionalidade, o Condestá-
vel, Escora, Esteio e Espada do Império” foi tudo isso 
não só do Império, mas também do País, e, dizemos 
mais, inclusive da própria Nação.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Marcelo 
Itagiba.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, 
V.Exa. disse, com muita propriedade, que o Exército 
tem uma função pacificadora e integradora no País. 
Para que esse mister se cumpra cada vez mais com 
excelência, é necessário investir nas Forças Armadas, 
para que os nossos soldados sejam melhor equipados 
e melhor preparados para suas missões. Espero que 
todos nós, nesta Casa, votemos os devidos orçamen-
tos pensando na capacidade integradora e pacificado-
ra, ideal de Caxias, do Exército Brasileiro e do Brasil. 
Caxias, o adjetivo que melhor cabe à gênese do povo 
brasileiro, devemos ser todos nós.

O SR. FLÁVIO BEZERRA – Acolho as palavras 
de V.Exa., nobre Deputado. 

O “Ínclito Patrono do Exército Brasileiro” pode 
ser considerado como um abolicionista de fato, déca-
das antes da abolição propriamente dita. Por ocasião 
da assinatura da Paz de Ponche Verde, em 1845, que 
encerra a Guerra dos Farrapos, cede à aspiração far-
roupilha, alforria os lanceiros negros e os integra ao 
Exército no Rio Grande do Sul. Pouco após, brasileiro 
de nascimento, de estirpe e de coração, assume, in-
dicado pela própria província gaúcha, como Senador 
do Império pelo Rio Grande do Sul.

Nosso heróico “Nume e Espírito Tutelar da Pátria” 
é assim a personificação da nobreza que vai n’alma 
de todo soldado, soldado este que tanto abrilhanta o 
Exército do País desde sempre.

Suas lendárias palavras na Batalha de Itororó, 
na Guerra do Paraguai, “sigam-me os que forem bra-
sileiros”, ecoam para sempre na mente do heróico sol-
dado dessas benditas plagas. Até mesmo feridos de 
morte os soldados ainda tentavam segui-lo. E ecoam 
como estímulo imortal a nossas vitórias. Caxias mor-
reu invicto; nós nunca perdemos uma guerra: Guerra 
da Cisplatina, Guerra do Paraguai, 1ª Guerra Mundial, 
2ª Guerra Mundial. O que alude à primeira estrofe da 
Canção do Exército – “Nós somos da Pátria a guar-
da, / Fiéis soldados, / Por ela amados. / Nas cores de 
nossa farda / Rebrilha a glória, / Fulge a vitória” – e 
recorda que o soldado é o Exército em concreto; que é 
fiel soldado de uma pátria, que a ama e que tem sido 
sempre vitorioso, em toda a sua glória.

A esta estrofe acrescentamos o reconhecido 
estribilho: “A paz queremos com fervor, / A guerra só 
nos causa dor. / Porém, se a Pátria amada / For um 
dia ultrajada / Lutaremos sem temor”, que assevera 
o caráter pacifista de nossa cultura, a qual, não obs-
tante, nunca se intimidou, quando necessário foi, em 
defesa do Brasil. 

A sacralidade do juramento de defender a Pátria, 
mesmo que com o sacrifício da própria vida, se con-
substancia exemplarmente nos combates de Montese, 
na Itália, e em todos os demais da Força Expedicioná-
ria Brasileira (FEB).

Ao soldado brasileiro e a Caxias, o que é pratica-
mente o mesmo, nossa efusiva reverência.

Quero homenagear o soldado brasileiro, todo 
oficial R/2, como eu, que servimos ao Brasil.

Da minha parte, a minha educação devo aos se-
nhores, oficiais, praças, sargentos, de quem guardo 
boas memórias.

Também homenageio aqui os nossos bravos 
combatentes de selva que, neste momento, estão 
guardando nossas fronteiras, estão estabelecendo o 
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Brasil naquela região onde ninguém quer ir, mas onde 
o soldado brasileiro está presente. Deixo-lhes o meu 
brado do guerreiro de selva: Selva! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado José Eduardo Cardozo, 
que falará pela bancada do PT.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT – SP. 
Sem revisão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente; Exmo. 
Sr. Ministro da Defesa, aqui representado; autoridades 
militares presentes; senhoras e senhores; todos deve-
mos nos perguntar o que significa hoje ser brasileiro.

Ser brasileiro significa lutar por um país conti-
nental, por um país cheio de diversidades, por um país 
não raramente cobiçado pelo estrangeiro, por um país 
marcado pela desigualdade, pela exclusão social, um 
país dos brasileiros que lutam por serem brasileiros no 
espírito maior da nossa própria identidade. 

Nesse sentido, não podemos deixar de reconhecer 
– e o faço em nome da bancada do Partido dos Traba-
lhadores – o importante papel que as nossas Forças 
Armadas exercem para todos nós, brasileiros.

Há lugares no nosso País em que a mão do Esta-
do chega por intermédio do seu soldado. Lá, o soldado 
é médico, xerife, arbitrando conflitos, e o nosso defen-
sor. Lá, o soldado é o Estado brasileiro. Há lugares, 
portanto, em que o soldado é o Brasil.

Por essa razão, pelo seu papel, pela dimensão 
institucional que as Forças Armadas têm hoje em nosso 
País, pelo respeito absoluto que têm à nossa dimen-
são democrática, institucional e constitucional, posso 
dizer aos senhores que todos os brasileiros lhes são 
profundamente gratos.

Às vezes essa gratidão não se expressa em uma 
remuneração, como deveria ser, ou em equipamentos, 
como poderia ser. Não se expressa, talvez, senhoras e 
senhores, no reconhecimento fático daquilo que V.Sas. 
representam de direito, mas quando paramos para 
conhecer a realidade nacional, não podemos deixar 
de render a todo soldado brasileiro um tributo sincero 
e honesto pelo papel que tem desenvolvido na nossa 
história e nos dias atuais.

Concedo um aparte à nobre Deputada Vanessa 
Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Obrigado, 
Deputado José Eduardo Cardozo. Serei muito breve e 
quero aproveitar o gancho que V.Exa. dá quando afir-
ma que, em muitos lugares deste País, a presença do 
Estado se dá por meio da presença do soldado brasi-
leiro. Conheço muito de perto essa realidade porque 
vivo na Amazônia e lá, General Enzo Martins Peri, as 
Forças Armadas, sobretudo o Exército Brasileiro, têm 
desempenhado o papel não apenas de defender a 
nossa Pátria e aquela que é a região mais cobiçada 

do planeta, mas é exatamente o Exército Brasileiro 
que desempenha uma assistência social fundamen-
tal para a sobrevivência e a manutenção da saúde de 
milhares de brasileiras e brasileiros. Minha saudação 
ao nosso Exército e ao soldado brasileiro pelo trans-
curso do seu dia.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO – Agradeço 
a V.Exa., Deputada Vanessa Grazziotin.

Concluo, Sr. Presidente. Recentemente, tive opor-
tunidade de fazer uma viagem à Amazônia, que tal-
vez tenha sido uma das viagens que mais marcaram 
a minha vida. Vi o papel dos soldados, a tarefa que lá 
desempenham, a falta de recursos e a falta de apoio 
estrutural com que alguns abnegados lutam pelo seu 
País. Meus parabéns ao soldado brasileiro!

Em nome da bancada do Partido dos Trabalha-
dores, rendemos homenagens a esses abnegados 
brasileiros, que lutam pelo Brasil, que lutam por todos 
os brasileiros e pela nossa história. (Palmas.)

  O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Francisco Rodrigues, que 
falará pela bancada do Democratas.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (DEM – RR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, General Enzo 
Martins Peri, Comandante do glorioso Exército Brasi-
leiro, demais chefes militares que compõem a Mesa, 
Sr. Vice-Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, mi-
nhas senhores e meus senhores, dos feitos heróicos 
de Caxias ao treinamento inicial de um jovem recruta, 
as ações do Exército Brasileiro têm sido sempre pau-
tadas pelos valores do patriotismo, do dever, da leal-
dade, da probidade e da coragem. Baseada nesses 
princípios, nossa Força Terrestre construiu uma bela 
história e conquistou a confiança da Nação, de forma 
a merecer integralmente as homenagens que ora re-
cebe pelo transcurso do Dia do Soldado.

Exatamente por essa credibilidade, o Exército 
costuma ser chamado até para tarefas que vão além 
de suas atribuições específicas, apoiando comunidades 
em risco e participando de atividades de alto interes-
se social. Portanto, como indica seu slogan, junto ao 
braço forte, pronto a defender a soberania da Pátria, 
está a mão amiga, permanentemente estendida para 
o bem comum. 

Esse vínculo entre os militares e a sociedade 
em geral vem de longe. Assomou pela primeira vez 
na Batalha de Guararapes, em 1648, quando brancos, 
negros e índios lutaram lado a lado contra o invasor 
estrangeiro. Embora nossa independência só viesse 
mais tarde, ali já começavam a surgir o sentimento 
nativista e as sementes do Exército Brasileiro.

O Sete de Setembro robusteceu o elo entre ci-
vis e militares, que em mais de uma ocasião agiram 
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eficazmente para barrar tentativas de dividir o então 
jovem País. Nesses momentos, destacou-se a figura 
de Caxias, soldado e pacificador. Também ele coman-
daria, mais tarde, as ações decisivas da Guerra da 
Tríplice Aliança.

A República e seus primeiros passos foram uma 
demonstração eloqüente da sintonia entre o Exército 
e os desejos da sociedade. Já no século XX, a popu-
lação compreendeu e apoiou o envolvimento do País 
na Segunda Guerra Mundial, em luta pelos valores 
democráticos e a dignidade da Pátria.

Hoje, o Brasil tem-se mantido distante de gran-
des conflitos, mas nosso Exército permanece alerta 
para dissuadir qualquer ameaça à segurança nacional. 
É importante que assim seja, e a sociedade deve ter 
consciência disso, garantindo os recursos indispensá-
veis a tão nobre missão. 

Aliás, entre os princípios do Democratas, parti-
do que tenho a honra de integrar, está o de postular a 
modernização permanente das Forças Armadas, como 
requisito indispensável à defesa da soberania nacional 
e das instituições democráticas, tantas vezes defendi-
das pelos corajosos chefes militares e garantidas pelos 
seus soldados, brasileiros e patriotas, como nós.

Por outro lado, nestes tempos que, felizmente, não 
são de guerra, cresce o papel do Exército como instru-
mento de paz, partícipe do desenvolvimento, parceiro 
constante no apoio às populações necessitadas.

Avulta aí o exemplo de Cândido Rondon, com 
sua obra de integração nacional e de estabelecimen-
to de um novo patamar nas relações entre brancos e 
indígenas.

Essa capacidade de atuar com bravura no confli-
to, com altruísmo na paz, com dedicação e seriedade 
sempre, fortalece ainda mais os laços entre o Exérci-
to e a população em geral. Bem a propósito, o cartaz 
alusivo a este Dia do Soldado traz, carimbada sobre a 
imagem de 2 militares em ação, uma frase curta: “Você 
pode confiar”. Os brasileiros sabem que ela exprime a 
mais inteira verdade.

Parabéns, Exército Brasileiro! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-

do a palavra ao Deputado William Woo, pelo PSDB.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Arlindo China-
glia; Sr. Vice-Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, 
inicialmente, saúdo o General-de-Exército Enzo Martins 
Peri, Comandante do Exército Brasileiro e me permito 
cumprimentar todos os membros da Mesa nas pesso-
as do Exmo. Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de 
Moura Neto, Comandante da Marinha, e do Tenente-
Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos.

Senhoras e senhores, telespectadores da TV 
Câmara, com muita honra, em nome do PSDB, profi-
ro discurso em homenagem aos soldados brasileiros, 
alicerces da unidade nacional e guardiões dos valores 
fundamentais com os quais se constrói a cidadania.

Temos a figura do soldado brasileiro representada, 
por um lado, pelo Duque de Caxias, Patrono do Exército, 
e, por outro, pelo homem comum, pelo homem do povo, 
oriundo de todas as classes sociais e regiões do País, 
que ao longo da História tem servido com coragem e 
diligência aos objetivos das Forças Armadas.

Luís Alves de Lima e Silva é talvez um dos maio-
res símbolos da nacionalidade brasileira, pois repre-
senta a força, a visão e a capacidade de comando de 
nossos militares. Sua figura carismática e o rigor na 
conduta impecável, seja em tempos de paz, seja em 
momentos de guerra, exprimem como poucos a enorme 
concentração e energia despendidas por aqueles que 
trabalharam pela consolidação da unidade territorial e 
política de nosso País.

O tamanho continental do Brasil e a grande di-
versidade de seu território constituíram desde sempre 
um imenso desafio para todos os que acreditaram ser 
possível construir aqui uma Nação justa e soberana. 
Essa foi e continua sendo a grande missão de nossas 
Forças Armadas, e é com muita justiça que temos no 
Duque de Caxias um exemplo dos homens que a ela 
se dedicaram.

Foi ele o grande pacificador dos conflitos internos 
e o maior de todos os líderes militares na hora dos con-
flitos com povos estrangeiros. Firmeza para garantir a 
paz e a coragem para enfrentar as batalhas inevitáveis 
são os atributos do Patrono do Exército. Suas virtudes, 
sempre enaltecidas quando se trata de louvar o rigor 
dos comandantes e a grandeza moral dos homens 
públicos, se constituem em paradigma das qualidades 
cívicas admiradas pela sociedade brasileira.

Nesse sentido, as virtudes do grande herói da 
Guerra do Paraguai continuam vivas até hoje na nos-
sa memória e é a ela que recorremos quando precisa-
mos buscar inspiração em momentos de dúvida ou de 
insegurança. O Dia do Soldado é, portanto, data em 
que resgatamos as qualidades que vemos faltar no 
crescimento da violência e da desconfiança, na desa-
gregação familiar, na fragmentação comunitária e na 
instabilidade política que prosperam quando as socie-
dades permitem que se afrouxem os laços éticos, que 
dão sentido à solidariedade entre seus membros.

A disciplina da vida castrense e a dedicação in-
condicional dos soldados formam reserva fundamental 
de energia para ser utilizada em momentos de crise 
e de perigo para a segurança nacional. É a prontidão 
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para a guerra que torna possível usufruir a tranqüili-
dade da paz.

No Dia do Soldado, homenageamos homens e 
mulheres que trabalham silenciosamente para garan-
tir a segurança e a soberania da Nação, mantendo-se 
sempre vigilantes em relação às ameaças dos confli-
tos que a diplomacia não possa resolver. Nesta data, 
trazemos à luz esse trabalho oculto e reiteramos a 
gratidão e o respeito de todos nós pela dedicação dos 
militares brasileiros.

Não nos podemos esquecer de que a vida nos 
quartéis impõe sacrifícios não apenas àqueles direta-
mente engajados nas corporações militares, mas tam-
bém às famílias dos soldados, muitas vezes enviados 
para missões perigosas em regiões inóspitas ou de 
fronteira, distantes dos amigos e do conforto da vida 
moderna. Eles são parte atuante dessa luta e, portanto, 
co-responsáveis pelo sucesso desse esforço cotidiano 
para manter a integridade do nosso território e a con-
vivência respeitosa com nossos vizinhos.

São também os soldados aqueles que são cha-
mados para atuar em momentos de catástrofe natural, 
quando se faz urgente uma ação séria e coordenada 
para fazer chegar ajuda aos necessitados e minorar o 
sofrimento das comunidades atingidas. Ou ainda para 
realizar missões internacionais, quando o País assu-
me seus compromissos de solidariedade com outros 
povos. Essa tarefa de apoio a ações comunitárias tem 
sido realizada com brilhantismo por nossos soldados 
e é uma das fontes do seu prestígio e da estima que 
lhes dedicam os cidadãos.

Outro aspecto que merece destaque é o empenho 
demonstrado pelos soldados brasileiros para corres-
ponder ao esforço de modernização e profissionaliza-
ção das Forças Armadas. Os resultados desse esforço 
são visíveis no constante aprimoramento e qualificação 
dos militares, que procuram estar à altura dos desafios 
impostos pela crescente sofisticação tecnológica dos 
equipamentos e pela competição entre os países.

Na data de hoje homenageamos o patriotismo, 
a coragem e a lealdade como valores essenciais dos 
soldados brasileiros e renovamos os sentimentos de 
respeito e gratidão por todos os homens e mulheres 
que dedicam suas vidas à segurança, à integridade e 
à soberania da Nação brasileira. Eles são os guardiões 
da paz e dos princípios éticos com os quais se torna 
possível construir a cidadania efetiva e duradoura com 
que todos sonhamos.

Sr. Presidente, ao encerrar, registro minha ex-
periência de Parlamentar de primeiro mandato. Tive 
o prazer de viajar com vários Parlamentares, a exem-
plo dos Deputados Francisco Rodrigues e Vanessa 
Grazziotin.

Em Coari, no Estado do Amazonas, observa-
mos a dificuldade na contratação de médicos, apesar 
do alto salário oferecido: 10 mil reais. Creio que todos 
nós, que escolhemos uma vida de dedicação, além 
da remuneração, temos por objetivo principal a reali-
zação profissional. Não quero ser demagogo e entrar 
na discussão do aspecto remuneratório, importante 
para formação, realização pessoal e a subsistência 
da família. O mínimo que nós, Parlamentares, temos 
de oferecer a todos os senhores das Forças Armadas, 
como respaldo para o trabalho, são condições para a 
realização profissional, com capacitação, treinamento 
e acesso a equipamentos.

Em nome da bancada do PSDB, parabenizo os 
soldados por este dia.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Regis-

tro as presenças do Coronel Aviador Karl Josef, Adido 
da Defesa da Embaixada da Alemanha; do Capitão de 
Mar-e-Guerra Victoriano Duarte Acosta, Adido de De-
fesa Naval da Embaixada da República do Paraguai; do 
Coronel Eric Baja, Adido Militar da Embaixada da África 
do Sul; do Coronel Mamadou Diouf, Adido da Defesa 
da Embaixada do Senegal, e do Sr. Jorge Adalberto 
Paes Ladino, Adido da Defesa Militar da Embaixada 
da Colômbia.

Usualmente, o Presidente da Câmara inaugura a 
sessão solene usando a palavra antes mesmo do au-
tor do requerimento. Hoje, numa deferência especial, 
ouvimos o Deputado Marcelo Ortiz e todos aqueles 
que, em nome de sucessivas bancadas, prestaram 
sua homenagem ao soldado brasileiro.

Muitos depoimentos tiveram a profundidade de 
testemunho pessoal, outros fizeram referências histó-
ricas ao soldado brasileiro. 

Creio que a Câmara dos Deputados tem o dever 
– e quando falo o dever, traduzo como responsabilidade 
– de identificar as vigas mestras da Nação brasileira. 
Dentre as instituições, podemos falar do Judiciário, do 
Legislativo, do Executivo, e é praticamente impossível 
identificar outra, além das Forças Armadas, em que 
cada um coloca literalmente a sua vida à disposição 
de uma causa – e a causa é o nosso País, portanto, o 
povo brasileiro –, o que não ocorre sem conflitos, sem 
dificuldades, sem erros e acertos. Esse propósito faz 
parte de todas as instituições militares.

Poderia ler aqui um discurso preparado, o que 
normalmente faço. Mas um diálogo nesses termos me 
deixa mais à vontade. Talvez, dessa forma, eu consi-
ga ficar mais à altura para representar a Câmara dos 
Deputados neste momento.

Quando vemos nas galerias alunos pré-ado-
lescentes e adolescentes do Colégio Militar, além de 



42314 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

sabermos que buscam ensino de qualidade, vemos 
que eles refletem o significado da vida militar; quando 
nos remetemos a Caxias, exemplo de coragem e de 
dignidade, vemos que, ao mesmo tempo, sua figura 
serve de referência e de inspiração; e, quando home-
nageamos o soldado, sabemos que estamos homena-
geando todos, do comandante que toma decisões ao 
soldado que as cumpre, sabendo do seu valor e para 
o que foi treinado.

Quando tratamos do nosso País, fato a que já fi-
zeram referência alguns Deputados, cada qual tem uma 
tarefa. Podemos exercê-la melhor ou pior, mas todos 
nós representamos a instituição à qual pertencemos.

Portanto, a maior dimensão que podemos dar 
nesta homenagem ao Dia do Soldado talvez seja ho-
menagear homens e mulheres que escolheram uma 
vida que não tem como horizonte, e diria até lamenta-
velmente, remuneração para o preparo intelectual e a 
dedicação, até porque, com as exceções sobejamente 
conhecidas, somos um País bastante desigual, por-
tanto, ainda injusto. 

Mas nos deparamos com a história, com os fei-
tos e também nos orientamos pelo presente. Quero 
fazer referência à missão de paz que hoje as Forças 
Armadas brasileiras desempenham no Haiti. Na épo-
ca, não foi fácil o debate nesta Casa. Inclusive, houve 
aqueles que argumentaram duramente contra, e que, 
talvez, tiveram que mudar de opinião depois de terem 
visitado as Forças Armadas no Haiti. 

Essa referência ao presente é exatamente porque, 
em assuntos polêmicos, em que, nas relações entre as 
nações, muitas vezes, o direito internacional é rompido, 
a instituição não se pode perder. E faço esta referên-
cia para mostrar-lhes que, na Câmara dos Deputados, 
também tomamos decisões que interferem diretamente 
na essência do trabalho do soldado brasileiro.

Em sessão solene como esta, cada um de nós, 
com sua história, com sua perspectiva, com sua ex-
periência, faz a sua reflexão. Homenageamos, então, 
o Dia do Soldado por tudo que já foi comentado: por 
sua dedicação e, acima de tudo, por sua concepção. 
A concepção do soldado brasileiro é aquela que for-
ma gerações e consolida valores. Não é tão incomum 
assim encontrarmos pessoas de várias faixas etárias 
que lembram, com orgulho, de terem servido, por 1 
ano apenas, as Forças Armadas, e tudo por causa 
do grau de aprendizagem, de admiração e de reco-
nhecimento.

O Deputado José Eduardo Cardozo referiu-se a 
uma viagem que fez, assim como muitos aqui também já 
fizeram, inclusive eu. E quero dar meu testemunho. 

O que mais me impressionou nessa viagem não 
foi apenas, ainda que muito importante, a dedicação 

dos soldados e dos oficiais, mas, sim, o fato de as fa-
mílias desses militares conviverem numa comunidade 
extremamente carente, sabidamente, portanto, com 
sacrifício da própria formação de seus filhos. Isso im-
pressionou-me porque uma coisa é citarmos estatís-
ticas, fazermos uma análise da pobreza ou referência 
à necessidade de melhorar; outra coisa é, no cotidia-
no, por 1, 2, 3 ou mais anos, sofrer as conseqüências 
mesmo na condição de soldado, de oficial ou de co-
mandante, sendo que poderiam não ter passado por 
aquela experiência.

Para mim, esse é um exemplo não apenas de 
profissionalismo, mas, acima de tudo, de solidariedade. 
Solidariedade que se calca num projeto de nação.

As Forças Armadas, em seu papel institucio-
nal para consolidação da paz e da democracia, pode 
contar com o importante, decidido e integral apoio da 
Câmara dos Deputados.

Estão de parabéns os Comandantes, aspirantes, 
alunos, enfim, todos aqueles que também farão sua 
história e contribuirão para a história das Forças Ar-
madas Brasileiras.

Parabéns a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Jair Bolsonaro, que falará 
em nome da bancada do PP.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Prezado Presidente Arlindo Chinaglia, 
Comandante do Exército, demais presentes, preferiria 
conversar com os senhores nessa planície a ter que 
discursar do alto desta tribuna. 

O que vou dizer não é novidade para ninguém.
Estou feliz por ver aqui o General Cherem, meu 

instrutor na Academia das Agulhas Negras, 7677, bem 
como o General Catão, Aspirante do 21º GAC.

Falar de Caxias, para mim, é desnecessário, pelo 
exemplo que deixou a todos nós, brasileiros.

Dirijo-me ao Deputado Arlindo Chinaglia, que se 
referiu ao Haiti, apenas para lembrar a S.Exa. que nós 
aprovamos – não com o meu voto – medida provisória 
que reduziu à metade a ajuda de custo dos homens 
que lá estão. O nosso cabo e o nosso soldado ganham 
menos da metade do que recebem os integrantes da 
Força Nacional de Segurança. Portanto, nós, Depu-
tados, temos uma grande parcela de responsabilidade 
no que acontece com os senhores.

Ontem, eu estive com 3 astronautas: o brasileiro 
Marcos Pontes, nosso soldado do espaço, orgulho para 
o Brigadeiro José Américo e para todos nós, brasileiros; 
um russo; e um americano, que também é coronel do 
Exército americano. Eu disse ao Marcos Pontes que 
não teria coragem de fazer o que ele fez – e acredito 
que a grande maioria dos presentes também não a 
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teria –, em que pese sejam também necessárias mui-
ta competência e dedicação para chegar aonde ele 
chegou, atributos esses que não faltam à maioria dos 
senhores, com toda certeza.

Eu o desafiei a se candidatar e vir para esta Casa, 
onde encontraria algo que, apesar de conhecer muito 
bem, lhe traria sérias dificuldades: os famosos buracos 
negros. Nesta Casa há diversos buracos negros, nos 
quais desaparecem as idéias, os sonhos, as esperan-
ças e também medidas provisórias – como a Medida 
Provisória nº 2.215.

Sr. Presidente, novamente apelamos a V.Exa. para 
que, na condição de autoridade máxima desta Casa, 
entre em contato com o Senado e peça que aquela 
Casa coloque um ponto final nisso, votando e aprovan-
do essa medida provisória, que tantos transtornos têm 
causado a todos nós. Para se ter idéia, do ano passado 
até hoje, 277 capitães e tenentes pediram demissão ou 
foram demitidos ex officio, com toda certeza, em razão 
dessa malfadada medida provisória, que, inclusive, nos 
impôs uma das mais drásticas reformas previdenciá-
rias: acabou com a graduação acima, por ocasião da 
inatividade, e com o anuênio, entre outros.

Vejo aqui, com muita alegria, o General Bezerra 
Leonel, último Chefe do Estado-Maior das Forças Ar-
madas. Lembro-me que o senhor, General, editou uma 
cartilha – em 1999, se não me engano – em que bem 
dizia que, ao longo de 30 anos, na verdade, o militar 
trabalha 45 anos. Depois dessa MP, General, está-se 
trabalhando mais de 50 anos.

O que queremos e precisamos desta Casa, além 
de discursos justos como este, é de trabalho.

O Ministro Nelson Jobim não está presente, mas 
estive com S.Exa. em Coari e na Academia Militar da 
Agulhas Negras, onde compareci a convite do Coman-
do do Exército. Tenho certeza de que S.Exa. não será 
o Ministro da INFRAERO; tenho certeza, também, 
de que não se está cacifando para se candidatar, em 
2010, a um cargo majoritário em nosso País. Deposi-
tamos muita confiança no Ministro. Não vou compará-
lo a Caxias no momento, mas nós precisamos muito 
dele à frente do Ministério da Defesa. S.Exa. será um 
grande Ministro da Defesa. Todos nós esperamos que 
S.Exa. resolva rapidamente alguns problemas que se 
arrastam ao longo dos anos, como o reajuste que se 
vem debatendo desde o final do ano passado.

Louvo também o empenho de V.Exa., Comandan-
te Enzo, bem como o do Comandante da Aeronáutica 
e o do Comandante da Marinha, na busca da solução 
desse problema que tanto nos tem afligido.

SR. PRESIDENTE, Deputado Arlindo Chinaglia, 
quero, ainda, tratar em meu pronunciamento de as-
sunto extremamente grave. O soldado brasileiro, que 

são todos os senhores e as senhoras, tem resistido 
a tudo e a todos. E vai resistir às infâmias ora publi-
cadas no jornal O Globo. Hoje é o sétimo dia de uma 
série de infâmias publicadas no jornal, cujo título má-
ximo compara a atuação de traficantes, de milicianos 
e de bandidos ao que foi o regime militar: Os brasi-
leiros que ainda vivem na ditadura. É o sétimo dia de 
ataques a nós.

Aproveito este momento para citar 3 manche-
tes do O Globo publicadas no período pós-março de 
1964. A primeira, do dia 2 de abril de 1964: Salvos da 
comunização que celeramente se preparava, os bra-
sileiros devem agradecer aos bravos militares que os 
protegeram de seus inimigos. A segunda, do dia 4 de 
abril de 1964: Ressurge a democracia! Vive a Nação 
dias gloriosos. E a terceira, do dia 5 de abril de 1964: 
A revolução democrática antecedeu em um mês a re-
volução comunista.

Posso dizer que não foi apenas no começo do re-
gime militar que manchetes desse tipo foram vistas no 
jornal O Globo. No dia 7 de outubro de 1984, no Go-
verno João Figueiredo, escreveu Roberto Marinho, na 
capa da publicação, o seguinte parágrafo: “Participamos 
da Revolução de 1964, identificados com os anseios 
nacionais, de preservação das instituições democráti-
cas, ameaçados pela radicalização ideológica, greves, 
desordem social e corrupção generalizada”.

Lamentavelmente, o jornal O Globo, hoje em dia, 
não trai apenas o Exército Brasileiro e a História do 
Brasil; trai a memória do seu fundador, Roberto Mari-
nho, o que é muito grave.

Assim sendo, Sr. Presidente, meus companheiros, 
é motivo de orgulho estar, neste momento, dirigindo 
palavras a V.Exas. e a todos os presentes. Eu também 
me considero um soldado de paletó e gravata nesta 
Casa. Soldado não é apenas o general ou o soldado 
propriamente dito; soldados são todos os brasileiros 
que, com amor, dedicação e honestidade, exercem 
seu trabalho em nosso País.

Agradeço a oportunidade de me manifestar. Dei-
xo um grande abraço para os velhos, os novos e os 
futuros amigos dessa instituição chamada Forças Ar-
madas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
vido o Deputado Marcelo Ortiz, autor do requerimento 
que possibilitou a realização desta sessão solene, a 
assumir a Presidência dos trabalhos.

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marcelo Ortiz, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Agradeço 
ao Presidente da Casa a permissão para realizarmos 
esta sessão solene.

Convido o Deputado Francisco Rodrigues a com-
por a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo a 
palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, pelo PTB.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Comandantes 
das Forças, senhores oficiais, soldados do Exército 
Brasileiro, o reconhecimento mínimo que esta Casa 
pode fazer da importante atividade dos senhores é a 
celebração, com uma sessão solene, do Dia do Sol-
dado. E soldados são todos: os oficiais e os praças 
das 3 Forças.

São todos soldados da Pátria, lamentavelmente, 
nos últimos tempos, muito desvalorizados; algumas ve-
zes achincalhados. Desde a criação do Ministério da 
Defesa – eu fui totalmente contra –, quando acabamos 
com os Ministérios do Exército, da Aeronáutica e da 
Marinha, a Força vem sendo diminuída.

Lamentavelmente, não temos saudade de ne-
nhum dos Ministros da Defesa que pela Pasta passa-
ram. Talvez o atual, que começa agora a despontar, 
recupere um pouco da força, da dignidade, do poder, 
do reconhecimento e até mesmo do salário dos mili-
tares brasileiros.

Toda as vezes em que se discute a questão sa-
larial dos militares se menciona o tamanho do custo, 
mas jamais se dimensiona a importância da sua ação 
no território brasileiro.

Todas as vezes em que se discute o Orçamento, 
fala-se em cortes. E, em meu Estado, São Paulo, as 
unidades militares, que tinham força e pujança, estão 
diminuindo, perdendo sua importância, por falta de 
investimento e da necessária vontade política. Será 
que o País poderá, no amanhã, prescindir do Exérci-
to, da Aeronáutica, da Marinha? Lógico que não! Não 
falo para generais, brigadeiros e almirantes, mas para 
todas as Forças Armadas. Elas são necessárias para 
resolver problemas importantes na fronteira do País. 
Muitas vezes, nossa tacanha política não tem condi-
ções de resolver certos problemas. Nesses momentos, 
a solução encontra-se numa unidade do Exército, da 
Marinha ou da Aeronáutica. 

Portanto, neste momento, o Congresso Nacional 
expressa sua homenagem às Forças Armadas brasi-
leiras. Lamento apenas que o Presidente da Casa, por 
outros compromissos, tenha precisado ausentar-se. 

A Casa tem muita responsabilidade pelo que 
acontece com as Forças Armadas. O que lembrou o 
Capitão Jair Bolsonaro, é verdade: é difícil conseguir 
aprovar um lei ou impedir a aprovação de norma que 

venha a prejudicar as Forças Armadas. Os próprios 
assessores parlamentares das Forças Armadas sabem 
quão difícil é trabalhar aqui dentro. O mesmo ocorre 
com alguns generais, que também já passaram pela 
Casa e viveram o nosso dia-a-dia.

A maior homenagem que se pode prestar ao sol-
dado brasileiro não se limita ao dia de hoje, mas aos 
dias seguintes. Nossa ação parlamentar deve buscar 
valorizar e resguardar as tropas brasileiras.

Ao encerrar, peço licença para trazer à tribuna um 
trecho da Canção do Soldado da Amazônia:

“Valorosos vigias tenazes,
de presença altiva e valor
sentinelas da selva audazes,
ao Brasil dedicamos amor
destemidos e bravos soldados
esta terra juramos guardar
e cumprir os deveres sagrados
da gloriosa missão militar.
Vamos, companheiros avante
com desassombro total
para vermos, triunfantes
na Pátria o nosso ideal.”

Parabéns, soldado brasileiro! (Palmas.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
autoridades presentes, é com muito orgulho que subo 
à tribuna para homenagear todos os soldados do Exér-
cito Brasileiro que prestam os mais relevantes servi-
ços ao País.

Mais que elogios e louvores, nossos soldados 
merecem todo nosso respeito, consideração, admi-
ração, soldos dignos, tendo em vista que verdadeira-
mente arriscam suas vidas no cumprimento de sua 
elevada missão.

O Brasil precisa despertar para o real papel das 
Forças Armadas neste País e no mundo! O Exército 
Brasileiro está presente em missões internacionais 
na América Central, na América Latina, na África e na 
Ásia. Destaco sobretudo a MINUSTAH, que é a Missão 
de Paz no Haiti, país com grave desigualdade social, 
aguda instabilidade política, além de carências seri-
íssimas na área de infra-estrutura. Contudo, ressalto 
também a MARMINCA, que é a Missão de Assistên-
cia para Remoção de Minas na América Central, bem 
como a Missão de Paz no Sudão. O profissionalismo 
e a competência dos nossos soldados transcendem 
as fronteiras nacionais e contribuem positivamente 
para a participação nacional no processo de paz e na 
reconstrução de Estados nacionais marcados por con-
flitos internos de proporções catastróficas.
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Sras, e Srs. Deputados, a atuação marcante do 
Exército Brasileiro ultrapassa em muito sua missão 
fundamental, que é a manutenção da soberania e da 
integridade territorial. O colapso da segurança pública 
tem levado os Estados a buscarem continuamente a 
cooperação do Exército no combate ao narcotráfico. 
O crime organizado tem ceifado a vida de nossos ci-
dadãos e tem exposto tragicamente as debilidades de 
nossas instituições, a falta de organização, coordena-
ção, cooperação e investimento nas diversas esferas 
responsáveis pela segurança pública. Entretanto, cada 
cidadão sabe que pode contar com a dedicação, o 
compromisso cívico, a honradez, a excelência no trei-
namento dos nossos soldados. Não é sem razão que 
as pesquisas de opinião atestam a elevada estima que 
as Forças Armadas possuem junto à população. Nós 
confiamos no “braço forte” dos soldados para coope-
rar com as polícias estaduais na luta contra o crime 
organizado.

Além disso, a população marginalizada, discri-
minada e sofrida vê agir a “mão amiga” do soldado 
nos momentos em que mais precisa. Há crianças in-
dígenas morrendo de desnutrição nas aldeias do sul 
do Mato Grosso do Sul? Chamem os soldados para 
a distribuição de remédios e cestas básicas!!! As ro-
dovias no interior do País estão em estado de cala-
midade, os recursos orçamentários não chegam e a 
iniciativa privada não tem interesse em investir em 
estradas com pouco ou nenhum retorno econômico? 
Convoque a Engenharia Militar do Exército para atuar 
na construção, recuperação, duplicação de rodovias 
federais!!! Quem irá garantir a presença do Estado no 
interior da selva amazônica? Quem irá arriscar a vida 
para atender às populações ribeirinhas, que vivem pra-
ticamente isoladas do restante do País e de centros 
urbanos? Chamem os soldados do Exército Brasilei-
ro!!! Eles estão presentes ao longo das fronteiras, dos 
rios e das rodovias, prestando apoio fundamental a 
comunidades civis e indígenas. Eles proporcionam as 
condições para funcionamento de hospitais de guar-
nição, postos de saúde, atuando junto às pequenas 
prefeituras, em atendimentos especializados de saúde 
médica, odontológica e laboratorial. 

Saúdo as organizações militares de Santarém, 
Itaituba, Altamira e Clevelândia do Norte!!! Saúdo os 
Pelotões Especiais de Fronteira que atuam em ações 
preventivas de saúde, particularmente na educação 
sanitária, no pré-natal e no cuidado durante o parto 
normal, em atendimentos pediátricos e na profilaxia 
de doenças transmissíveis e da cárie dental!!! Saúdo 
os Hospitais de Guarnição de São Gabriel da Cacho-
eira e de Tabatinga que levam vacinas e atendimento 
médico às populações mais longínqüas!!!

O 25 de agosto é o Dia do Soldado porque nessa 
data, em 1803, no Rio de Janeiro, nascia Luís Alves 
de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O Patrono do 
Exército Brasileiro se destacou por toda uma vida de 
valiosos serviços à Pátria, Instigado pela memória de 
Duque de Caxias, é que exalto as virtudes do soldado 
brasileiro anônimo, humilde, abnegado, prestando-lhe 
as mais sinceras congratulações e expressando agra-
decimento!!! 

Que os Parlamentares desta Casa e todos os de-
mais agentes políticos possam se inspirar no espírito 
público deste pequeno trecho da Canção do Soldado 
da Amazônia:

“Valorosos vigias tenazes,
De presença altiva e valor
Sentinelas da selva audazes,
Ao Brasil dedicamos amor
Destemidos e bravos soldados
Esta terra juramos guardar
E cumprir os deveres sagrados
Da gloriosa missão militar.
Vamos, companheiros avante
Com desassombro total
Para vermos, triunfantes
Na pátria o nosso ideal.”

Muito obrigado, soldado do Exército Brasileiro 
pelo seu “braço forte”, pela sua “mão amiga”!

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 
palavra a Deputada Perpétua Almeida, que falará pelo 
PCdoB.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – 
AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, autoridades presentes, saúdo a todos 
na pessoa do General Enzo Martins Peri, Comandante 
do Exército Brasileiro.

Fico muito feliz em poder discursar nesta ses-
são solene, em nome do PCdoB, porque considero de 
grande importância para a nossa Pátria prestar uma 
homenagem ao Exército Brasileiro. Nós, comunistas, 
em outras épocas, tivemos muitas dificuldades de con-
vivência com o Exército, mas a história mostrou que é 
possível superá-las. E os senhores são testemunhas 
de que o nosso partido tem feito a maior defesa do 
Exército Brasileiro, principalmente o companheiro Aldo 
Rebelo, cuja história política demonstra o respeito que 
o PCdoB tem pelas Forças Armadas.

Sr. Presidente, vim da região amazônica e sei da 
importância de o Exército guardar nossas fronteiras. 
Desta tribuna, tenho sido incansável na defesa de um 
Exército forte, capaz de proteger a Amazônia brasileira, 
o maior patrimônio do Brasil, cobiçada por vários paí-
ses, que se arvoram em dizer que nosso País não tem 
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capacidade para defendê-la. O povo e, principalmente, 
o Exército Brasileiro têm conseguido mostrar que so-
mos donos e capazes de proteger a Amazônia. 

Um dos momentos mais emocionantes, nas ati-
vidades do Exército em regiões de fronteira, é quando 
presencio uma unidade, composta por povos da flores-
ta, por índios e ex-seringueiros, entre os soldados que 
protegem a Amazônia brasileira. É muito animador ver 
todo esse esforço do nosso Exército.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ilustres 
Comandantes do Exército Brasileiro, Sras. e Srs. Ofi-
ciais, Sras. e Srs. Praças, bravos soldados, exempla-
res combatentes, falo como uma amazônida que sabe 
da importância da mão amiga na defesa da soberania 
nacional, na integração nacional e no auxílio que este 
braço forte oferece aos milhares de habitantes da maior 
floresta tropical do planeta.

A profissão militar, dignamente escolhida pelos 
que têm na alma a força de um guerreiro, mas que 
também têm uma sensibilidade solidária e amiga, ca-
racteriza uma disponibilidade permanente de estar 
sempre de prontidão quando são requisitados, seja 
nos tempos de guerra, seja nos tempos de paz. 

Em alguns momentos da história brasileira, o 
Exército exerceu um papel questionável por setores 
do movimento democrático. Esta página virada se 
fortalece com o convívio constitucional e o fortaleci-
mento do Estado Democrático que construímos na 
contemporaneidade, garantindo que este contingente 
de homens e mulheres fortalecem a soberania, o de-
senvolvimento e o crescimento de um país de gran-
dezas continentais.

Nesse aspecto, senhoras e senhores, aumenta 
a credibilidade que o Exército Brasileiro recebe da po-
pulação nacional. Citamos o exemplo das constantes 
solicitações para que o efetivo militar contribua com o 
policiamento ostensivo nas metrópoles com altos ín-
dices de violência urbana.

Por conta do preparo rigoroso e do alto grau de 
competência, nosso País está representado em deze-
nas de missões de paz, levando auxílio às nações que 
necessitam de nossa ajuda. 

A participação do Exército nas questões sociais 
é uma face interessante que merece ser reconhecida 
e incentivada. Serviços médicos e odontológicos se 
fazem presentes nas cidades mais carentes, onde re-
sidem cidadãos brasileiros das classes sociais menos 
favorecidas. 

É, Sr. Presidente, uma alegria perceber a quali-
dade dos serviços oferecidos pelos profissionais mili-
tares. É emocionante perceber o quanto pais e mães 
de família agradecem pela atenção que seus filhos 

recebem nas várias ações de cidadania patrocinadas 
pelo Exército Brasileiro.

Senhoras e senhores, ao falarmos das ações 
sociais deste patrimônio nacional, temos ainda que 
nos reportar às rigorosas atividades na defesa do 
nosso País. São nas fronteiras, às vezes nas inóspitas 
florestas, na umidade dos igarapés ou na imensidão 
das áreas limítrofes com outras nações que os bravos 
soldados exercem uma das mais importantes ações: 
constantes vigias dos nossos interesses.

A atualidade obriga que o avanço tecnológico pro-
porcione melhores condições de trabalho para que as 
obrigações constitucionais possam ser exercidas. Se é 
verdade que há um avanço na modernização estrutu-
ral, é verdade ainda que estamos em muito defasados 
se formos comparados a exércitos de outros países. 
Para um país como o nosso, há necessidade urgente 
de nos fortalecermos e aprimorarmos as estruturas 
necessárias para a continuidade do bom serviço.

Sr. Presidente, os Batalhões de Infantaria de Sel-
va, situados na Amazônia, configuram uma necessi-
dade para a nossa Pátria. A relação amistosa com as 
outras nações se fortalece com a presença de uma 
força operante, ciente do seu papel e alerta aos de-
safios diários. No meu Estado do Acre, afirmo catego-
ricamente que é imprescindível o fortalecimento dos 
destacamentos lá existentes, sendo necessário até o 
aumento do efetivo.

Registro também, senhoras e senhores, a exi-
gência de fortalecermos os Batalhões de Engenharia e 
Construção: onde nenhum empresário ousa trabalhar, 
onde nenhuma construtora se mostra capaz de exe-
cutar suas ações, os construtores do Exército abrem 
estradas, constroem portos e aeroportos, estruturam 
prédios, coordenam mutirões de construção nas mais 
longínquas localidades brasileiras.

Hoje, são milhares de jovens que prestam o ser-
viço militar obrigatório. Muitos deles não tinham expec-
tativa de vida, outros são incentivados por exemplos 
vivos de dignidade. São rapazes e moças que ama-
durecem e se tornam homens dignos para servirem 
sua nação.

Registro ainda a importante contribuição das 
mulheres neste novo momento do Exército Brasileiro. 
Se antes era um espaço exclusivo para os homens, 
nós, mulheres, demonstramos que temos competência 
para assumirmos tarefas e lideranças necessárias em 
qualquer corporação. 

Senhoras e senhores, este Exército que está 
presente em todos os Estados brasileiros, atuante nos 
momentos mais necessários, parceiro nos desafios 
mais ousados e construtor de novos dias para esta 
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Pátria, não pode estar à míngua quando nos referimos 
a recursos orçamentários.

Em governos anteriores, onde se pensava até em 
extinguir o contingente e ficarmos à mercê de um “exér-
cito internacional”, o sucateamento dos quartéis foi ao 
extremo. Faltava comida, fardamento. Quiseram tirar a 
dignidade dos comandantes e dos comandados.

Vimos que hoje é diferente. Ainda não alcança-
mos o patamar necessário, pois o cobertor é curto e 
temos que dar conta das premissas básicas da popu-
lação, quais sejam alimentação, saúde, educação e 
segurança. O Projeto de Aceleração do Crescimento, 
combinado com os programas de inclusão social nos 
dão um horizonte do novo Brasil que se constrói. 

Se no Governo neoliberal o Exército foi sucatea-
do, hoje ele presencia um momento de fortalecimento. 
Um fortalecimento que precisa ser aprimorado, disso 
temos clareza. Mas em comparação a orçamentos an-
teriores constatamos que há um avanço.

Sr. Presidente, quero aqui registrar meu apreço 
e o respeito que o meu partido, o PCdoB, tem cons-
truído pelo Exército Brasileiro. 

Desta forma, quero render homenagens ao sim-
ples soldado, ao menino que acaba de completar seus 
18 anos e já se apresenta para servir ao seu País. É 
a este filho da Pátria, que hoje se alista, que se apre-
senta nos quartéis no alvorecer do dia para cumprir 
seu dever – esse jovem que convive com outros, que 
sabe dos problemas da sua comunidade, que sabe 
das carências dos seus amigos, que começa a apren-
der a aprimorar sua dignidade e estender com braço 
forte uma mão amiga –, que parabenizo cada um dos 
senhores e senhoras, consciente de que esse jovem 
soldado será amanhã grande general.

Na Amazônia, presenciamos um grito de guerra 
que reconhece o que mais temos de precioso, a nossa 
biodiversidade, a nossa imensa floresta.

Ao encerrar, quero dizer que o sentimento que 
tenho pelo Exército Brasileiro traduz o sentimento de 
acreanidade, especialmente quando cantamos o Hino 
do Acre, que, em determinado trecho, diz o seguinte: 

“Mas, se audaz estrangeiro, algum dia, nossos 
brios de novo ofender, lutaremos com as mesmas ener-
gias, sem recuar, sem cair, sem temer”.

Este é o sentimento que expressa nossa home-
nagem ao Exército Brasileiro. 

Repito para os companheiros aqui presentes o 
que já ouvi dos bravos e amigos soldados: selva!

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Agradeço 

a V.Exa., Deputada Perpétua Almeida. Sou uma das 
testemunhas de que é uma realidade o que V.Exa. dis-
se na tribuna hoje. 

Parabéns, Deputada!
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Dando 

prosseguimento à sessão, concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Gonzaga Patriota, pelo PSB.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Marcelo Ortiz, Exmo. Sr. General Comandante do 
Exército, em nome de V.Exa. saúdo os demais Coman-
dantes das Forças Armadas, Sras. e Srs. Deputados, 
oficiais, soldados, demais presentes. 

Talvez por ser patriota até no nome tenha sido 
escolhido pelo Líder do meu partido, o Partido Socia-
lista Brasileiro, Deputado Márcio França, para fazer, 
em seu nome e no de todos os socialistas do Brasil, 
as homenagens ao Exército Brasileiro.

“Abraçados e unidos marchemos, não peito a 
peito, mas ombro a ombro, em defesa da Pátria, nossa 
mãe comum”. Duque de Caxias.

Essa frase, pronunciada num dos momentos 
mais significativos para a consolidação da Nação que 
há pouco conquistara sua independência, demonstra 
o pensamento do maior entre todos os soldados bra-
sileiros; mais que isso, é o norte, a direção geral para 
toda uma instituição que, desde então, teve em Duque 
de Caxias a imagem do seu patrono, do seu inspirador, 
do homem que pacificou o povo brasileiro, colocando-
o no rumo da consolidação da nação-continente, num 
momento em que todo o restante da América espanhola 
se desintegrava no meio de disputas políticas.

Caxias pacificou o Maranhão, São Paulo, Minas 
Gerais e o Rio Grande do Sul, províncias assoladas, 
no século passado, por graves rebeliões internas. 

Comandou Exércitos em 3 campanhas externas: 
na mais difícil delas, quando em Lomas Valentinas, no 
ano de 1868, tomado de justo orgulho, bradou aos seus 
soldados: “O Deus dos Exércitos está conosco. Eia! 
Marchemos ao combate que a vitória é certa, porque 
o General e amigo que vos guia, ainda, até hoje, não 
foi vencido!”. Caxias organizou o Exército Brasileiro, 
fez-se político, governou províncias e o próprio Bra-
sil, pois foi Presidente do Conselho de Ministros por 3 
vezes. Não apenas por tudo isso. “O Pacificador” foi o 
vulto mais exponencial de seu tempo, chamando-lhe 
os apologistas de “O Condestável do Império”.

O saudoso e venerando jornalista, do meu Es-
tado, Barbosa Lima Sobrinho o cognomina de “O Pa-
trono da Anistia”.

Já o inesquecível sociólogo Gilberto Freyre, no 
reconhecimento das excelsas virtudes do Duque de 
Caxias, assim se expressou: “Caxiismo não é conjun-
to de virtudes apenas militares, mas de virtudes cívi-
cas, comuns a militares e civis. Os “caxias” devem ser 
tanto paisanos como militares. O caxiismo deveria ser 
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aprendido tanto nas escolas civis quanto nas militares. 
É o Brasil inteiro que precisa dele”.

Assim se forjou o nosso Exército Brasileiro. O 
nosso Braço Forte, Mão Amiga! O Braço forte da For-
ça Expedicionária Brasileira, que enviou 25 mil solda-
dos para o teatro de operações europeu, de forma a 
defender os ideais democráticos, representativos dos 
valores de liberdade do povo brasileiro.

O Braço Forte clama para que a sociedade bra-
sileira atente para os desafios que temos e teremos, 
daqui para frente, na nossa Amazônia. Que visualize 
que o mundo, nos seus 2 mil e tantos anos de era cris-
tã, não viveu um único dia sem guerras, e que o Brasil, 
por suas próprias virtudes, caminha a passos decidi-
dos para uma participação de maior peso no jogo do 
tabuleiro estratégico mundial.

Mas o Exército é bem mais do que o Braço For-
te.

A Mão Amiga é o reconhecimento do pensamento 
estratégico institucional, que identifica um Brasil ainda 
jovem, que precisa unir forças de todos os setores para 
resolver seus mais sérios problemas internos.

A Sra. Luiza Erundina – V.Exa. me concede um 
aparte, nobre Deputado?

O SR. GONZAGA PATRIOTA – Eminente Depu-
tada Luiza Erundina, V.Exa. tem o aparte.

A Sra. Luiza Erundina – Deputado Gonzaga Pa-
triota, serei muito breve em minha intervenção, para 
não comprometer, no tempo, o pronunciamento de 
V.Exa. Sr. Presidente, Deputado Marcelo Ortiz, quero 
cumprimentar V.Exa. pela iniciativa de realização desta 
sessão solene e, em nome do povo brasileiro, agrade-
cer aos oficiais e graduados das Forças Armadas os 
relevantes serviços que prestam à Nação, sobretudo 
preservando as instituições democráticas. São os se-
nhores que, no cotidiano modesto e discreto, dão a 
certeza de que nossas instituições democráticas estão 
preservadas e se consolidam como uma conquista im-
portante da sociedade. Recebam nossas homenagens 
e a gratidão do povo brasileiro, que aqui temos a honra 
de representar. (Palmas.)

O SR. GONZAGA PATRIOTA – Agradeço à emi-
nente Deputada Luiza Erundina o aparte.

Continuando, este é o Exército que constrói es-
tradas, pontes, açudes, que forma o soldado-cidadão, 
que leva o médico e o educador para o coração da 
Amazônia, que ajuda na distribuição de alimentos e 
água no sertão do Nordeste, no combate à febre af-
tosa no centro-sul, que tem nas suas escolas o privi-
légio e o orgulho de ser referência em qualidade do 
ensino público.

Esse Braço Forte e a Mão Amiga podem não ser 
uma exclusividade brasileira, mas a sua operacionali-

zação pode, sim, ser declamada como tendo um toque 
genuinamente brasileiro.

Muito se questionou sobre a capacidade brasileira 
em conseguir normalizar o cotidiano do Haiti, um gran-
de desafio posto sob a responsabilidade do Brasil. Mas 
como se vê num artigo do Estrela de São Paulo, de 17 
agosto passado, “o know-how brasileiro e o sucesso 
na pacificação de regiões violentas da capital haitiana 
fazem com que estrangeiros procurem o Exército para 
intercâmbio de informações, na tentativa de descobrir 
o segredo do Brasil”.

Concluindo, senhoras e senhores, talvez o futuro 
nos diga que a fórmula do sucesso tenha sido o equilí-
brio perfeito entre o braço forte e a mão amiga. Não só 
à força se conquista confiança, por merecimento tam-
bém. Assim que os soldados brasileiros aprenderam 
com Duque de Caxias. Que todos os oficiais, soldadas 
e soldados, se considerem Duque de Caxias.

Parabéns, Presidente Marcelo Ortiz! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Deputado 

Gonzaga Patriota, eu é que agradeço a V.Exa e o pa-
rabenizo por suas palavras e pelo reconhecimento do 
trabalho do Exército Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Hugo Leal, pelo PSC.

O SR. HUGO LEAL (Bloco/PSC – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marcelo Ortiz, 
senhores oficiais e graduados, senhoras e senhores, 
coube a mim, Líder do Partido Social Cristão, repre-
sentar o partido nesta homenagem aos soldados das 
Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. 
Meu pronunciamento destaca principalmente as mis-
sões de paz de que participou a força terrestre.

A tradição brasileira de participação em movi-
mentos em prol da paz mundial é reconhecida em 
âmbito internacional, naturalmente em razão da índole 
pacífica do seu povo e da sua política externa partici-
pativa e atuante.

O maior exemplo dessa atuação e do entendi-
mento entre os povos encontra-se na ação do Exército 
Brasileiro, que, por intermédio da presença da força 
terrestre, demonstra a solidariedade do povo levada 
pelos nossos soldados aos povos afligidos por confli-
tos e crises humanitárias.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assomo a 
esta tribuna a fim de ressaltar os registros históricos da 
presença do Exército Brasileiro no processo evolutivo, 
nas missões de paz internacionais. O período antece-
dente à criação da Organização das Nações Unidas é 
marcado pelo pioneirismo dos oficiais Cândido Mariano 
da Silva Rondon e Estêvão Leitão de Carvalho, que, de 
forma intuitiva e experimental, implementaram ações 
voltadas à prevenção e à solução de conflitos.
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Desde a atuação desses brilhantes oficiais, o 
Exército Brasileiro vem dando mostras de sua capa-
cidade de adaptação a fatores condicionantes cada 
vez mais complexos. As missões, além de multinacio-
nais, são hoje consideradas multidimensionais e mul-
tidisciplinares, o que demonstra o seu grau evolutivo 
e dinâmico.

A clara demonstração da importância dos sol-
dados brasileiros é manifesta pela célebre frase do 
ex-Secretário-Geral da ONU, introduzida em um dos 
capítulos da Carta da ONU: “Operações de paz não 
são um trabalho para soldado, mas só os soldados po-
dem realizá-las”. Na condição de membro do primeiro 
Conselho de Segurança, formado após a criação da 
ONU, coube ao Brasil integrar a Comissão Especial 
das Nações Unidas para os Balcãs, nas pessoas do 
general Anor Teixeira dos Santos e do capitão Her-
bert Pedroso, que representaram o Exército do País 
naquela que pode ser considerada a primeira missão 
de observação da ONU.

A presença brasileira na Força de Emergência 
das Nações Unidas – UNEF-1 marca a mais longa 
missão de que o País participou, pois durante 10 anos 
o Batalhão de Suez enviou cerca de 6.300 militares, 
de todas as regiões do País, para a zona de conflito, 
onde o prestígio da tropa brasileira, na área de opera-
ção, possibilitou alcançar o Comando Operacional da 
Força de Emergência em 2 oportunidades.

Os 17 anos compreendidos entre 1957 a 1974 
representam a fase de afirmação das operações de 
paz, quando 3 militares brasileiros foram temporaria-
mente deslocados da UNEF para ajudar a compor 2 
missões, sendo que o Brasil até hoje participa com 
um capitão, que atua junto ao Estado-Maior da For-
ça-Tarefa Argentina, e outro oficial junto ao escritório 
da missão do representante do Secretário-Geral da 
República Dominicana.

A participação mais significativa de nossas tropas 
ocorreu no âmbito da Força Interamericana de Paz, 
formada por decisão da Organização dos Estados 
Americanos, cedendo ainda observadores militares 
para a Missão de Observação das Nações Unidas na 
Índia e Paquistão, estabelecida para verificar o acordo 
de cessar-fogo na região da Caxemira.

Até o ano de 1987, as Nações Unidas haviam 
conduzido apenas 13 operações. No período de 1988 
a 1999, a ONU realizou 52 novas operações, uma vez 
que o Conselho de Segurança Civil tem melhores con-
dições para protagonizar o papel que lhe é atribuído 
pela Carta das Nações Unidas, em função das acomo-
dações geopolíticas e étnico-religiosas advindos com 
o fim da Guerra Fria.

Esse conceito abrangente de associações de 
esforços civis e militares nas áreas operacionais trou-
xe benefícios a muitas regiões do mundo. A ONU foi 
chamada a implementar a mesma doutrina de paz em 
regiões onde não havia paz a ser mantida e tampouco 
direção política ou comando militar. 

O Exército Brasileiro tem dado respostas eficien-
tes às demandas da política externa nacional, por meio 
de seus contingentes e tropas militares no exercício de 
tarefas individuais. Conscientes do desafio que essa 
participação representa, a força terrestre tem prepa-
rado seus militares para atuar com braço forte e mão 
amiga nas longínquas zonas de conflito, projetando 
internacionalmente o profissionalismo de seus qua-
dros, proporcionando a seus soldados indispensável 
experiência de campo e atuando em uma das possi-
bilidades de emprego que caracteriza cada vez mais 
o perfil dos exércitos do século XXI.

Por fim, quero ressaltar meu grande apreço pelos 
soldados brasileiros, fiéis escudeiros, pacificadores, 
exemplos de disciplina, justiça, honradez, altruísmo e 
valentia, nossos heróis que não só lutam pela preser-
vação da soberania nacional, mas também trabalham 
humanitariamente em auxílio dos mais aflitos. 

Como dizia o maior representante dos soldados, 
o patrono Duque de Caxias: “Sigam-me os que forem 
brasileiros.”

Parabéns ao Exército Brasileiro! Parabéns aos 
soldados do Brasil!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Muito 

obrigado, Deputado Hugo Leal. 
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Dando 

prosseguimento à sessão, passo a palavra ao próximo 
orador inscrito, o nobre Deputado Antônio Roberto, que 
falará pelo Partido Verde.

O SR. ANTÔNIO ROBERTO (PV-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
General-de-Exército Enzo Martins Peri, Comandante do 
Exército Brasileiro, representando o Ministro de Estado 
da Defesa, Sr. Nelson Jobim; Almirante-de-Esquadra 
Julio Soares de Moura Neto, Comandante da Marinha 
do Brasil; Tenente-Brigadeiro-do-Ar José Américo dos 
Santos, Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, repre-
sentando o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, Co-
mandante da Aeronáutica; General-de-Exército José 
Benedito de Barros Moreira, Assessor Especial Militar 
do Ministro de Estado da Defesa; General-de-Exército 
Luiz Edmundo Maia de Carvalho, Chefe do Estado-
Maior do Exército; General-de-Exército Antonio Appa-
ricio Ignacio Domingues, representando o Brigadeiro-
do-Ar Henrique Marini e Souza, Ministro do Superior 
Tribunal Militar; senhores oficiais, senhores soldados, 
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é uma alegria e um prazer muito grande representar 
aqui o Partido Verde nesta homenagem mais do que 
justa ao Dia do Soldado e ao Exército Brasileiro.

Serei extremamente breve, mesmo porque os 
oradores que me antecederam já falaram bastante 
do valor, da importância e da significância do Exército 
Brasileiro.

Hoje há um clamor universal em torno das ques-
tões ambientais, como o aquecimento global, a preser-
vação da Amazônia, e a importância do Brasil nesse 
cenário de luta por melhores dias para toda a popu-
lação mundial no que se refere a à preservação da 
natureza. Essas vozes encontram eco profundo e 
significativo no Exército Brasileiro pelo papel que tem 
desempenhado no País.

É uma honra termos soldados como os que temos. 
É uma honra para nós, do Partido Verde, sabermos que 
todos estamos nessa luta pelo verde, pela dignidade 
da pessoa humana, pela distribuição de renda, pela 
defesa da soberania nacional. 

Quero dizer a todos os soldados, ao Exército 
Brasileiro, que junto com o Partido Verde, na sua luta 
ecológica, na defesa intransigente do meio ambien-
te, da preservação de tudo que é natural, incluindo a 
ecologia humana, a integração do homem com a na-
tureza, iremos homenagear sempre um dos maiores e 
melhores exércitos do mundo, o nosso Exército nacio-
nalista, capaz de levantar a bandeira da justiça social, 
da preservação da nossa soberania nacional.

É com muita alegria e satisfação que represento 
neste momento o Partido Verde, e nós todos, verdes 
como sua farda, estaremos juntos na luta pela preser-
vação do nosso meio ambiente.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Concedo 

a palavra ao Deputado Neucimar Fraga, pelo PR.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR – ES. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares; senhores membros da Mesa Diretora; 
General-de-Exército Enzo Martins Peri, que aqui re-
presenta o Sr. Ministro de Estado da Defesa Nelson 
Jobim; Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura 
Neto, Comandante da Marinha do Brasil; Tenente-
Brigadeiro-do-Ar José Américo dos Santos, Chefe 
do Estado-Maior da Aeronáutica, que representa o 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, Comandante 
da Aeronáutica; General-de-Exército Luiz Edmundo 
Maia de Carvalho, Chefe do Estado-Maior do Exér-
cito; General-de-Exército Antonio Apparicio Ignacio 
Domingues, que representa o Tenente-Brigadeiro-do-
Ar Henrique Marini e Souza, Ministro do Superior Tri-
bunal Militar; e General-de-Exército José Benedito de 

Barros Moreira, Assessor Especial Militar do Ministro 
de Estado da Defesa.

É grande a satisfação de estar aqui, em nome 
do meu partido, o Partido da República. Nosso Líder, 
Deputado Luciano Castro, convocou-me para falar em 
nome do Partido da República nesta homenagem ao 
Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto. O 
Partido da República não poderia deixar de participar 
desse festejo, e é o motivo de estarmos aqui nesta 
manhã.

Faço meu pronunciamento, Sr. Presidente, a partir 
do lema que identifica nosso Exército Brasileiro: Braço 
Forte, Mão Amiga. Essa sintética dupla simboliza muito 
bem o espírito atual que norteia todas as atividades 
da Arma de Caxias. Nossos soldados contemporâne-
os preparam-se para a guerra e atuam diligentemente 
para a obtenção da paz social em nosso País.

Para a sociedade brasileira não existe mais o 
estereótipo do soldado que se dedica exclusivamente 
a manobras e exercícios militares. Existe, sim, uma 
imagem formada de múltiplas facetas. Permanece, é 
claro, ainda muito forte, a vinculação do soldado aos 
quartéis. Mas mais forte é a moderna imagem de mi-
lhares de jovens fardados prestando uma infinidade 
de serviços à sociedade civil.

Exemplo recente dessa multiplicidade de funções 
está na elogiável segurança prestada para realização 
dos recentes Jogos Pan-Americanos – o Braço Forte 
de seu lema.

A Mão Amiga está representada por outras ati-
vidades, tais como: a apresentação das bandas de 
música das unidades do Exército nas mais variadas 
atividades comunitárias, desde aniversários de clubes 
de serviço a festas de padroeiras em cidades onde es-
tão sediados os quartéis; a realização da Ação Cívico-
Social, prestando assistência a comunidades carentes 
em todas as regiões brasileiras, mediante atendimento 
médico, odontológico, e a realização de outras ativi-
dades em todo o nosso território; a disseminação das 
ondas radiofônicas da Rádio Verde-Oliva, que vem 
propiciando aos seus milhares de ouvintes uma pro-
gramação cada vez mais diversificada, sem compro-
meter a alta qualidade que a caracteriza desde o início 
de suas atividades; a profissionalização dos recrutas 
por meio da oferta de uma dezena de cursos, inclu-
sive para conclusão de estudos de nível fundamental 
e médio, caracterizando assim firmemente a respon-
sabilidade social de que está imbuída toda a Arma; a 
inserção internacional do nosso País entre as nações 
responsáveis pela manutenção da governabilidade e 
pela reconstrução da ordem social em países em si-
tuação de risco de ruptura institucional, tal como vem 
ocorrendo no Haiti.
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Somos testemunhas de tudo isso que estamos 
falando. Tivemos a oportunidade de conhecer o traba-
lho do Projeto Calha Norte, desenvolvido pelas Forças 
Armadas brasileiras. Trata-se da presença do soldado 
na fronteira, defendendo a Nação. Ali ele representa 
todos os desejos e expectativas da população daque-
la região.

SR. PRESIDENTE, parabenizo todos os que já 
foram e são soldados. Não existe ex-soldado, porque 
sempre seremos soldados da Pátria. Mesmo os de 
patentes mais elevadas têm convicção da importância 
dessa missão.

SR. PRESIDENTE, em nome da bancada do 
Espírito Santo, quero externar aqui nossa satisfação 
pelo fato de termos na bancada um Deputado Federal 
eleito pelo povo capixaba que lutou pelo nosso Pais 
na Segunda Guerra Mundial.

Refiro-me ao Deputado Federal Camilo Cola, 
eleito pelo Espírito Santo, que teve oportunidade de, 
como soldado, defender o Brasil e a paz no mundo, 
como combatente – e agora ex-combatente – na Se-
gunda Guerra Mundial, colocando sua vida em risco, 
como muitos aqui o têm feito. 

Portanto, ao parabenizar o proponente desta 
sessão solene destinada à homenagem ao Dia do 
Soldado, aproveitamos a oportunidade para dizer da 
satisfação de termos, no Parlamento brasileiro, este 
único ex-combatente de guerra. Nosso muito obriga-
do a V.Exa., Deputado. Que Deus abençoe a todos. 
Que Deus abençoe o braço forte de cada soldado, 
pela sensibilidade que tem na defesa dos interesses 
da população brasileira. 

Parabéns a todos. Parabéns, Deputado Federal 
Camilo Cola, ex-combatente de guerra, que hoje está 
na trincheira conosco, na construção de um Parlamento 
sensível ao sentimento da população brasileira. A nossa 
luta não terminou, apenas se inicia. Temos certeza de 
que a cada dia se renovam as esperanças. Cremos e 
pedimos a Deus que nos dê força e sabedoria para, em 
defesa da Pátria, combater o bom combate. Como dis-
se o apóstolo Paulo: “Combati o bom combate, acabei 
a carreira e guardei a fé”. Que todos possamos com-
bater com a fé de cada soldado, para que, no final de 
cada luta, sejamos todos vitoriosos. 

Que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. RODOVALHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RODOVALHO (DEM – DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Cumprimento o nobre Sr. Presi-
dente desta sessão, Deputado Marcelo Ortiz; o nobre 

General-de-Exército Enzo Martins Peri, Comandante do 
Exército Brasileiro, representando o Sr. Ministro de Es-
tado da Defesa, Nelson Jobim; o Almirante-de-Esquadra 
Júlio Soares Moura Neto, Comandante da Marinha do 
Brasil; o Tenente-Brigadeiro-do-Ar José Américo dos 
Santos, Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, repre-
sentando o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, Co-
mandante da Aeronáutica; o General-de-Exército José 
Benedito de Barros Moreira, Assessor Especial Militar 
do Ministro de Estado da Defesa; o General-de-Exér-
cito Luiz Edmundo Maia de Carvalho, Chefe do Esta-
do-Maior do Exército Brasileiro; o General-de-Exército 
Antonio Apparicio Ignácio Domingues, representando 
o Brigadeiro-do-Ar Henrique Marini e Souza; todos os 
oficiais e, especialmente, o soldado, esse nobre des-
conhecido que dá sua vida por uma causa, por aquilo 
que acredita. Aliás, um dos únicos elementos da nossa 
sociedade que possui um monumento ao seu nome: 
Monumento ao Soldado Desconhecido.

 No dia 25 de agosto a sociedade brasileira ho-
menageia o Dia do Soldado.

Eu, particularmente, homenageio o Exército Bra-
sileiro pelos trabalhos realizados em diversas áreas, 
servindo à sociedade não apenas no Brasil, mas tam-
bém em outras nações, em missões de trabalho, de 
serviço e de paz. 

É o soldado brasileiro dando a sua vida por um 
ideal, pela proteção à Pátria. Também homenageio o 
Exército Brasileiro pelos valores que representa para a 
sociedade. Essa instituição honra os valores dos quais 
jamais podemos abrir mão. Uma sociedade é tão forte 
quanto tão fortes são os valores que estão nos alicer-
ces sociais que os asseguram. 

Vou nomear 2 valores que poucas pessoas per-
cebem, mas que são de tremenda utilidade: a hierar-
quia e a ordem. Sem hierarquia e ordem há o caos, a 
desordem. Desordem e caos representam o início de 
qualquer situação anarquista que todos sabem como 
começa, mas ninguém sabe como termina. 

Parabenizo o Exército Brasileiro não só pelo com-
promisso com esses valores, mas também com a fa-
mília, um dos valores mais sagrados. Família forte, 
instituições fortes, nação forte e desenvolvida.

Parabenizo o Exército Brasileiro pelo compromisso 
com a democracia. A democracia, senhoras e senho-
res, não é perfeita. Sem dúvida, tem suas deficiências, 
suas fragilidades. Aliás, ela reflete as deficiências e a 
fragilidade da sociedade na qual está inserida. Mas não 
podemos ter dúvida em nossa mente de que a demo-
cracia é o regime mais legítimo, aquele que é capaz 
de corrigir suas deficiências e dificuldades. 
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Portanto, parabenizo o Exército Brasileiro pela 
lição de cidadania, de sobriedade e de trabalho para 
a sociedade e para a Pátria.

Parabenizo, mais uma vez, o soldado brasileiro, o 
soldado anônimo que veste uma farda e cumpre uma 
missão, e o nosso nobre Exército Brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Generais. 
(Palmas.)

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, queremos me solidarizar com todos os oradores 
desta sessão solene e com V.Exa. e ressaltar, acima 
de tudo, que hoje o Exército Brasileiro transcende as 
suas missões constitucionais. Além do mais, na con-
dição de ex-aluno do Colégio Militar, ressalto sua im-
portância na formação de jovens. Nossos parabéns ao 
general Enzo Martins Peri e a todos os que fazem a 
corporação. Que, cada vez mais, possamos implemen-
tar e fortalecer os Colégios Militares, para formarmos 
a futura geração do País. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Com a 

palavra o Deputado Chico Alencar, pelo PSOL. 
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, farei um pronuncia-
mento proporcional ao tamanho da nossa bancada no 
Congresso Nacional. Mas tamanho não é documento 
de idoneidade, de combatividade, de luta e de hones-
tidade. As aparências enganam. 

Em nome do Partido Socialismo e Liberdade, digo 
que todos nós, civis e militares, temos de ser soldados 
da paz, que não existe sem Justiça; soldados da Justi-
ça, que significa perseguir a redução da desigualdade 
social no País; soldados da soberania nacional. 

Sou um aprendiz da instituição militar. Eu, que a 
vivi na juventude em um pólo de oposição, em razão 
do passado histórico – que sempre temos de lembrar 
e apreciar para que possamos com ele aprender —, 
fiz recentemente uma viagem educativa, a convite do 
Exército Brasileiro, que me comoveu às lágrimas, com 
muita sinceridade. 

Hoje, para mim, o grito “selva!” tem significado 
absolutamente especial, pois exprime exatamente so-
berania, serviço, dedicação, compromisso radical com 
a verdadeira democracia, que, muitas vezes, é atingida 
e maculada por aqueles que desonram as instituições 
republicanas e os mandatos eletivos recebidos.

Os senhores fazem parte de uma instituição per-
manente, por isso os valores são permanentes também. 

Nenhum soldado – é bom sempre lembrar no dia 25 
de agosto – estará a soldo do metal sonante, do inte-
resse menor de bens materiais, mas, sim, da suprema 
verdade que justifica a nossa vida: construir um mundo 
melhor e fazer deste País um lugar adequado, digno e 
honrado para se viver.

Acredito nessa missão constitucional e elevada 
permanente das nossas Forças Armadas. Vamos jun-
tos nesse sentido! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Agrade-

ço a V.Exa., de quem, mais uma vez, posso dizer ser 
cumpridor dos acordos.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Estamos 
chegando ao final da sessão. Quero dizer que o Exér-
cito Brasileiro, o soldado, as Forças Armadas desen-
volvem trabalho e procedimento que poucas pessoas 
conhecem. 

Agradeço ao Comando do Exército Brasil, na pes-
soa do General Enzo, à sua assessoria parlamentar, 
à assessoria da Presidência da Casa, a toda a minha 
assessoria de gabinete que puderam propiciar o êxito 
desta sessão. 

Gosto muito de fazer isso. A beleza que está 
presente aqui quem fez não fomos apenas nós, que 
estamos presentes, mas também aqueles que estão 
fora do contexto, muitas vezes, e permitem que che-
guemos e tenhamos a felicidade de participar da par-
te mais bonita, enquanto os que estão fora não são 
reconhecidos. Gosto de reconhecê-los. 

Seu pessoal, General, seus assessores tiveram 
um trabalho louvável todo o tempo conosco.

Por fim, meus efusivos agradecimentos aos Parla-
mentares que aqui estiveram, a todas as autoridades, se-
nhoras, senhores, jovens e, principalmente, ao Presidente, 
Deputado Arlindo Chinaglia, que atendeu a nosso reque-
rimento de justa homenagem ao soldado brasileiro. 

Muito obrigado. (Palmas.)
Antes de terminarmos a sessão solene, convido 

todos para que ouçam a Canção do Exército, interpre-
tada pela banda de música e coral do Colégio Militar 
de Brasília, sob a regência do maestro-regente, pri-
meiro-sargento Valdemir de Oliveira. 

(Apresentação do Coral e da Banda de Música 
do Colégio Militar de Brasília.)

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Ortiz) – Está en-

cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 5 
minutos.)



ÀS 11 HORAS E 10 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Deley
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR
Presentes Amapá: 5

PARÁ

Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Rebecca Garcia PP
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rondônia: 4

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

João Oliveira DEM
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Nice Lobão DEM
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP

Ata da 216ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 23 de agosto de 2007

Presidência dos Srs. : Arlindo Chinaglia, Presidente, Inocêncio Oliveira,  
2º Vice-Presidente, Manato, 1º Suplente de Secretário
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Eduardo Valverde PT
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rondonia: 4
ACRE
Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdo-

BPmnPhsP
Presentes Acre: 7
TOCANTINS
João Oliveira DEM
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 6
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Carlos Brandão PSDB
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Nice Lobão DEM
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP

Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
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Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Presentes Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 8
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
João Maia PR
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Rômulo Gouveia PSDB
Wellington Roberto PR
Presentes Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Roberto Magalhães DEM

Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Pernambuco: 16

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 4
SERGIPE
Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM
Presentes Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Antonio Carlos Magalhães NeDEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edigar Mão Branca PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Leão PP
José Carlos Araújo PR
Jutahy Junior PSDB
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Presentes Bahia: 25

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV
Bilac Pinto PR
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
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Elismar Prado PT
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
João Bittar DEM
José Santana de VasconcelloPR
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Juvenil Alves S.Part.
Lael Varella DEM
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Odair Cunha PT
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Rodrigo de Castro PSDB
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 34

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Ayrton Xerez DEM
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Cida Diogo PT
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc

Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Rogerio Lisboa DEM
Sandro Matos PR
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Aline Corrêa PP
Antonio Carlos Mendes ThamePSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Dr. Pinotti DEM
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Aparecido PSDB
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Jorginho Maluly DEM
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
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Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Marcelo Ortiz PV
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Ricardo Izar PTB
Ricardo Tripoli PSDB
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 50

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP
Thelma de Oliveira PSDB
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Presentes Mato Grosso: 5
DISTRITO FEDERAL
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
Rodovalho DEM
Presentes Distrito Federal: 4

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Tatico PTB
Presentes Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT

Waldir Neves PSDB
Presentes Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Takayama PSC PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 22

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PSDB
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP
José Carlos Vieira DEM
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
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Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Matteo Chiarelli DEM
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Tarcísio Zimmermann PT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 21

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
358 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. MANATO, 1º Suplente de Secretário, ser-
vindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata 
da sessão antecedente, a qual é, sem observações, 
aprovada.

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

III – EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência determina que sejam acionadas todas as 
campainhas para que os 271 Parlamentares compa-
reçam ao plenário. O Relator da Medida Provisória nº 
376, de 2007, o ilustre Deputado Frank Aguiar, está 
presente. 

A Presidência gostaria de saber dos nobres Lí-
deres o posicionamento acordado. O Deputado Frank 
Aguiar já negociou com todos os partidos e, portanto, 
será uma votação simples. Votaríamos esta matéria ra-
pidamente e encerraríamos a Ordem do Dia de hoje. 

Queria saber se poderíamos fazer esse enten-
dimento.

O Deputado Frank Aguiar comunicou que houve 
acordo com os partidos e, portanto, poderíamos votar 
essa medida provisória. É um dia muito bom para a 
Instituição. Ontem votamos uma medida provisória im-
portante; hoje votaríamos essa medida provisória.

É um pleito que faço às Sras. e aos Srs. Parla-
mentares.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero cumprimentar V.Exa. e os Parlamen-
tares presentes neste início de sessão. 

Sr. Presidente, quero dizer que, quanto ao méri-
to, o Democratas não tem qualquer crítica a fazer ao 
parecer do nobre Deputado Frank Aguiar. Mas enten-
demos que o Governo está abusando, rotineiramen-
te, dos créditos extraordinários por meio de medidas 
provisórias. Isso deixa de lado as prerrogativas do 
Congresso Nacional, ao mesmo tempo em que retira 
da Constituição a sua legitimidade. 

Portanto, o Democratas entende que essa Me-
dida Provisória nº 376, de 2007, no que se relaciona 
à constitucionalmente, deve ser rejeitada. Não pode-
mos votar favoravelmente à ela, pois achamos que é 
inconstitucional.

Reiteradamente denunciamos que a abertura 
de crédito suplementar por medida provisória é ina-
ceitável. O Congresso Nacional deixa de exercer sua 
prerrogativa de Poder legiferante independente, para 
que o Governo Federal legisle.

Portanto, não há acordo quanto à admissibilida-
de da medida provisória, em razão da sua inconstitu-
cionalidade.

E mais: o Democratas não vai aceitar que a vo-
tação seja realizada hoje. Vamos pedir verificação. 
Acho que, meritoriamente, em relação ao conteúdo, 
não temos críticas, mesmo porque são recursos ex-
traordinários para o FUNDEB, os quais sabemos ser 
importantes. Mas como o FUNDEB foi aprovado ano 
passado, o Governo já poderia ter enviado ao Con-
gresso Nacional projeto de lei de abertura de crédito 
suplementar em janeiro. No entanto, não o fez. E agora 
utiliza a via da medida provisória. Por outro lado, a me-
dida provisória está em vigor e não há prejuízo algum 
para o desembolso dos recursos.

Portanto, Sr. Presidente, em havendo número 
regimental para a abertura da Ordem do Dia, sugeri-
mos que V.Exa. ingresse de imediato nesse período 
da sessão, e como hoje não há quorum para delibe-
rarmos sobre matérias importantes, apresentaremos 
um requerimento de retirada de pauta dessa matéria, 
esperando que V.Exa. encerre a Ordem do Dia e dê 
oportunidade aos Deputados para fazerem seus pro-
nunciamentos nas Breves Comunicações. 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Presidente Arlindo Chinaglia pediu-me que eu o aguar-
dasse. Já existe um entendimento para a retirada de 
pauta desta matéria. Todos os partidos votarão o re-
querimento. Se o Presidente Arlindo Chinaglia decidir, 
votaremos. As Lideranças do Governo e da Oposição 
estão presentes. O Líder do PMDB em exercício, meu 
particular amigo, Mendes Ribeiro Filho, também. Fui 
muito amigo do pai de V.Exa. e continuo essa amiza-
de, Deputado. 

O Deputado Antonio Carlos Pannunzio, do PSDB, 
faz um sinal positivo. Portanto, poderíamos acatar a 
sugestão de V.Exa., Deputado Cláudio Cajado, mas 
como o sistema é presidencialista, o Presidente, es-
tando na Casa, decide.

Enquanto o Presidente Arlindo Chinaglia não 
chega, concederei a palavra por 1 minuto aos que 
desejarem. 

Logo após, se houver acordo, levaremos a sessão 
até um pouco mais tarde e voltaremos a esta mesma 
pauta. Depois, se o Presidente Arlindo Chinaglia permi-
tir, continuaremos dando oportunidade aos Deputados 
de se manifestarem.

À tarde, teremos uma sessão de debates e tra-
balho de Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra por 1 minuto à Deputada 

Vanessa Grazziotin, que utilizou com brilhantismo o 
mesmo tempo na sessão solene desta manhã. Em 10 
minutos eu não teria falado mais.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, atu-
almente, importantes matérias estão sendo apreciadas 
nesta Casa, a exemplo da CPMF.

Todavia, precisamos trazer à Ordem do Dia, como 
questão prioritária, o financiamento para a saúde pú-
blica do País, ou seja, a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29.

Tenho acompanhado, muito atentamente, as ma-
térias que vêm sendo divulgadas pela imprensa sobre o 
tema e considero um equívoco dizer-se que o problema 
da Saúde é de gestão e não de recursos. O problema 
é de gestão e de recursos. 

Portanto, defendo a urgente necessidade de o 
Presidente da Casa colocar na Ordem do Dia o projeto 
que regulamenta a Emenda Constitucional nº 29.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, coincidentemente, 
meu pronunciamento refere-se basicamente ao mesmo 

assunto tratado pela Deputada Vanessa Grazziotin, ou 
seja, a imperiosa necessidade imperiosa de regulamen-
tação da Emenda Constitucional nº 29, pois o Setor 
Saúde em nosso País começa a dar claros sinais de 
enormes dificuldades.

Posso afirmar, por experiência própria, pois fui 
Relator da Área Saúde no Orçamento da União, que 
conseguimos aumentar os recursos do setor em 2 
bilhões e 300 milhões de reais há 2 anos, recursos   
queque foram direcionados para média e alta comple-
xidade e para aumentar a Tabela do SUS. 

Se não regulamentarmos urgentemente a Emen-
da Constitucional nº 29, Sr. Presidente, a Saúde viverá 
caos idêntico ao que passou há 3 ou 4 anos. Por isso, 
solicito à Presidência da Casa que convoque os Líde-
res partidários para que deliberem sobre a imperiosa, 
repito, necessidade de regulamentação dessa emenda 
– o respectivo projeto de lei complementar está apto a 
ser apresentado ao Plenário. 

Os recursos para a Saúde não podem ficar a re-
boque da solução de crises recorrentes e da falta de 
regulamentação da EC nº 29.

É a sugestão que encaminho à Presidência da 
Casa. Espero que V.Exa., Deputado Inocêncio Olivei-
ra, médico e um dos mais atuantes membros da Mesa 
Diretora, esteja ao nosso lado para fazer valer essa rei-
vindicação do povo brasileiro, que necessita, cada vez 
mais, de efetivo atendimento em relação à saúde.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cordo com V.Exa. e com a ilustre Deputada Vanessa 
Grazziotin. Há imediata necessidade de regulamen-
tação da Emenda nº 29, para que a Saúde possa dis-
por de recursos para atender os mais necessitados e 
menos afortunados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Rômulo Gouveia.

O  SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em uma iniciativa louvável e que deveria 
ser uma constante em todas as regiões do País, as 
3 universidades públicas da Paraíba, a Universidade 
Federal de Campina Grande, a Universidade Estadual 
da Paraíba e a Universidade Federal da Paraíba, uni-
ram-se e começam a discutir formas efetivas de par-
cerias com os municípios, em busca do crescimento 
socioeconômico do Estado.

Através da realização do seminário Caminhos 
para o Desenvolvimento, que teve início no último dia 
13 de agosto, os Reitores daquelas instituições de en-
sino superior irão discutir alternativas que redundem 
em ações efetivas para que a Paraíba volte a ocupar 
o lugar que detinha no contexto regional e nacional, 
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em termos de Produto Interno Bruto, na década de 70, 
retomando os caminhos do desenvolvimento.

Para tanto, pretendem firmar um pacto com to-
dos os 223 municípios do Estado, em que a base de 
conhecimentos dessas instituições seja posta à dispo-
sição das Prefeituras e, conjuntamente, seja realizado 
um diagnóstico da realidade socioeconômica de todo 
o Estado, em si mesmo, e nos contextos regional e 
nacional.

Com fulcro nesse diagnóstico, em que todos os 
problemas serão mapeados e indicadas as suas so-
luções possíveis, o programa de parceria irá delinear 
as ações e os projetos estratégicos, diretrizes e meios 
operacionais a serem apresentadas aos Governos 
Estadual e Federal para a realização de estudos de 
viabilização e efetivação das sugestões apresentadas 
e das políticas públicas de financiamentos e investi-
mentos direcionadas que objetivem resultados mais 
eficazes.

Todas as ações desenvolvidas pelas universida-
des fazem parte de um projeto que prevê a realização 
de oficinas em todas as microrregiões do Estado, numa 
forma de reunir o pensamento das comunidades, atra-
vés dos seus agentes sociais, econômicos e intelectu-
ais, envolvendo todos no firme compromisso de pensar 
e propor as melhores soluções técnicas e políticas di-
rigidas à superação do subdesenvolvimento.

É inegável a importância desse movimento, que 
nasceu de uma conjugação de esforços entre a so-
ciedade civil organizada e as instituições de ensino 
superior, não tendo, portanto, nenhuma interferência 
de cor partidária. Seu objetivo é tão somente contribuir 
para o reposicionamento da Paraíba no contexto do 
desenvolvimento regional e nacional.

O projeto pretende também a criação de um fun-
do, com base nos recursos de parcerias institucionais 
junto às universidades, para financiar o desenvolvi-
mento local. Será somada também parte dos quase 1 
bilhão de reais que as 3 instituições recebem de ver-
bas públicas anualmente. O objetivo maior, segundo 
os Reitores, é “não ser ilhas de excelência cercadas 
de miséria”. 

Outros órgãos e instituições também são parcei-
ros do Caminhos para o Desenvolvimento: SEBRAE, 
FIEP, CIEP, FECOMÉRCIO, PBGás, BNB, Banco Real, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Fundação 
Parque Tecnológico da Paraíba, PNUD/ONU, Governo 
do Estado, Prefeituras de João Pessoa, Campina, Mon-
teiro, Guarabira, Sousa e Patos, CEFET-PB, ADENE 
e Fundação José Américo.

Assim, parabenizo os Reitores Rômulo Polari, da 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB; Thompson 
Mariz, da Universidade Federal de Campina Grande 

UFCG; e Marlene Alves, da Universidade Estadual da 
Paraíba – UEPB, por tão importante e oportuna ini-
ciativa, que visa contribuir com o desenvolvimento e 
crescimento do nosso Estado, fazendo também com 
que as universidades públicas cumpram seu papel 
social e atinjam um de seus maiores objetivos, que é 
o de chegar até o povo. 

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, é com profunda tristeza que quero 

registrar, da tribuna desta Casa, a morte de um dos 
grandes intelectuais e humanistas do Estado da Pa-
raíba: Amaury Araújo Vasconcelos.

A morte do advogado, historiador e professor 
Amaury Vasconcelos vai deixar um grande vazio no 
mundo cultural da Paraíba e, nas palavras do atual Pre-
sidente da Academia de Letras de Campina Grande, 
Ailton Elisiário, constitui-se “uma perda irreparável, não 
só para a academia, mas para a cultura paraibana”.

Amaury Vasconcelos faleceu no dia 21 de agos-
to, aos 75 anos, na cidade de João Pessoa, vítima de 
falência múltipla dos órgãos, em decorrência de com-
plicações causadas por diabetes, problemas renais e 
hipertensão, deixando esposa, Beth Vasconcelos, as 
filhas Patrícia e Rejane e netos.

Natural da cidade de Areia, Amaury Araújo Vas-
concelos era bacharel em Geografia e História pela 
Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da 
Paraíba, e em Ciências Sociais e Jurídicas pela Facul-
dade de Direito de Alagoas, da Universidade Federal 
de Alagoas. Fez curso de Especialização em Direito 
de Família na Sorbonne e na Universidade Católica 
de Portugal.

Grande cultor das letras e das artes, Amaury foi 
fundador da Academia de Letras de Campina Grande, 
e como membro ocupava a cadeira nº 11, cujo titular é 
o saudoso ex-Prefeito de Campina Grande, Elpídio de 
Almeida. Uma de suas paixões e que atualmente leva 
o seu nome, Amaury Vasconcelos presidiu a Academia 
de Letras de Campina Grande por 22 anos.

Era também membro da Academia Paraibana 
de Letras, onde ocupava a cadeira nº 19, que tem 
como patrono Irineu Pinto, e membro efetivo do Insti-
tuto Histórico e Geográfico da Paraíba, onde ocupava 
cadeira nº 42.

Conhecido por sua oratória, detentor de um vasto 
cabedal cultural, Amaury há de ser reconhecido pelas 
futuras gerações por seu trabalho de relevo e significa-
ção para as letras paraibanas. Amaury ocupou cadeira 
nº 38, na Academia Paraibana de Poesia, foi membro 
por 21 anos ininterruptos do Conselho de Cultura do 
Estado da Paraíba, da Academia Brasileira dos Municí-
pios, do Instituto Cultural do Oeste Potiguar de Mossoró 
e da Associação Brasileira dos Escritores.
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Além de todas essas atividades, Amaury Vascon-
celos foi membro fundador e ativo do Clube de Serviços 
Lyons Clube de Campina Grande-Centro por 48 anos, 
tendo sido ex-Governador dos Distritos LA-2, 65-66. 
Foi responsável pela refundação do Instituto Históri-
co e Geográfico de Campina Grande, onde recebeu o 
título de Presidente Emérito.

Quero neste momento, numa homenagem ao 
grande amigo Amaury Vasconcelos, a quem toda a 
Paraíba aprendeu a admirar por sua abnegação, des-
prendimento e amor a tudo que se relacionasse às 
letras e à cultura, transcrever um excerto da coluna 
Aparte, do prestigioso Jornalista Arimatéa Souza, pu-
blicada no Jornal da Paraíba, na edição deste dia 22, 
irmanando-me no mesmo sentimento expresso em 
suas belas palavras:

“Despedida
A última vez em que encontrei com o 

advogado Amaury Vasconcelos – a personifi-
cação eterna da Academia de Letras de Cam-
pina Grande – foi há alguns meses, quando 
do lançamento, na cidade, do mais recente 
livro do também acadêmico – e ex-Deputado 
– Evaldo Gonçalves.

Oratória
Apesar dos sinais visíveis da saúde já 

debilitada, o orador não hesitou em cansar 
os pulmões para aproveitar aquele instante e 
falar aos amigos que reencontrava e aos de-
mais presentes.

Limites
Falou de Campina e de sua história; acu-

mulou lágrimas nos olhos e confessou que um 
dos infortúnios que a idade e a saúde traziam 
era a impossibilidade de visitar a cidade com 
a freqüência que o coração cobrava.

Definhar
Mas Amaury também discorreu acerca 

do avanço dos anos, pontificando que o cres-
cente desaparecimento dos amigos de gera-
ção e de juventude é o termômetro do ocaso 
que chegava. 

Uma profecia até previsível, mas que as-
sume contornos de sofreguidão quando escu-
tada da boca de um protagonista.

Cumplicidade
Entretanto, falar de Amaury – que morreu 

ontem – é falar da imortalidade do saber e das 
letras, da Academia que teceu e sustentou por 
anos seguidos, como a mãe que nutre um filho 
ainda sem autonomia sequer para andar com 
as próprias pernas. A ALCG era a sua vida, e 
ele a sua cara.

Adeus
Para homenagear Amaury, nada melhor 

do que uma frase que gostava de proclamar, 
invocando o teólogo francês Bossouet: ‘A vida 
é um rio, que vai sem cessar para o mar da 
eternidade’. 

(Jornal da Paraíba-Aparte, 22/08/07.)”
Muito obrigado.
O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, os atritos no Paraná entre o Governa-
dor Roberto Requião e o Ministério Público ganharam 
uma dimensão preocupante, na medida em que podem 
acarretar restrições no poder de ação dos promotores 
e ampliação de privilégios a ocupantes do Poder. Por 
outro lado, faz refletir sobre a necessidade de o Mi-
nistério Público obter verdadeira autonomia funcional 
e financeira sobre os governos.

Como se sabe, no cumprimento de suas funções, 
o Ministério Público determinou ao Governo do Paraná 
a demissão dos parentes do Governador da máquina 
pública. Irritado com este atrevimento, Requião acu-
sou o Ministério Público de gastar demais e de pagar 
salário alto a seus membros, esquecendo-se que ele 
próprio recebe mensalmente 23 mil reais.

O Governador também deletou da memória os 
salários que seu Governo paga aos diretores de esta-
tais. Cada diretor da SANEPAR percebe 18 mil reais, 
segundo Deputados Estaduais. Na COHAPAR e na 
COPEL há uma tradição de se pagarem salários bem 
acima dos de mercado. Quero crer que Requião tem 
dificuldades de mudar uma situação já consagrada na 
burocracia do Estado. No caso de juízes, promotores 
e procuradores, no entanto, entende-se que o salário 
deve ser adequado até por autodefesa, para garanti-
rem a necessária independência.

Já convencido de que o argumento dos salários 
é inócuo, os áulicos do Governador preparam uma lei 
estadual restringindo os poderes do Ministério Público, 
tal como querem fazer em Minas Gerais, blindando auto-
ridades de eventuais ações civis e criminais. Nada mais 
impopular, equivocado e injusto neste momento. Soterra 
direitos democráticos duramente conquistados. 

O caso do Paraná é ilustrativo de uma situação 
nacional. O orçamento do Ministério Público é decidi-
do, no final das contas, pelo Governador de plantão, e 
esta distorção retira soberania da instituição e a deixa 
sujeita a jogos de manipulação e tutela. É ruim para o 
País. É ruim para a cidadania.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Brasil já conta com mais de 54 milhões de ha-
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bitantes na faixa etária de 10 a 24 anos, o equivalente 
a 30,3% de sua população. Em contrapartida, sabemos 
que a pobreza, que atinge a maioria esmagadora dos 
brasileiros, acaba privando uma importante parcela 
desses jovens de ter o acesso necessário à educação 
formal, aos serviços de saúde, às atividades recreati-
vas, ao desenvolvimento vocacional e às oportunida-
des de trabalho.

Nos jovens, principalmente os excluídos, é que 
podemos perceber o chamado sentimento da invulne-
rabilidade, ou seja, a quase ou total convicção de que 
as coisas ruins só acontecem com os outros. Por isso, 
acabam por adotar comportamento de risco capaz de 
provocar sérios danos à sua vida social, profissional e 
até mesmo sexual. Em alguns casos, esses problemas 
acontecem por pura ignorância, aliada, conseqüente-
mente, à falta de orientação.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, fiquei feliz ao re-
ceber do Líder da minha bancada nesta Casa, o nobre 
Deputado Mário Negromonte, um ofício submetendo 
à minha apreciação as informações sobre o Projeto 
Saúde e Prevenção nas Escolas – iniciativa elogiável 
dos Ministérios da Saúde e da Educação, com apoio 
do UNICEF, da UNESCO e do Fundo de População 
das Nações Unidas –, que o Governo Federal preten-
de estender a todos os estabelecimentos de ensino 
deste País.

Não resta a menor dúvida de que é preciso um 
trabalho sério, eficaz e urgente no sentido de sensibili-
zar os jovens, os adolescentes, principalmente aqueles 
que já possuem uma vida sexual ativa, para a prática 
do sexo seguro e da gravidez responsável. Até porque, 
Sr. Presidente, é fato – e os especialistas no assunto 
abordam o problema muito bem – que o comportamen-
to sexual do adolescente pode ser parte de um padrão 
generalizado de risco, que inclui o consumo de álcool, 
de drogas e a prática do sexo não seguro, geralmente 
em busca do desafio ao desconhecido.

E o que pretende o Governo Federal com o Pro-
jeto Saúde e Prevenção nas Escolas? Promover nas 
escolas – tendo como público alvo os jovens do 8º e 
9º anos do ensino fundamental, do ensino médio e as 
suas famílias – a informação, o diálogo e o acesso à 
prevenção da gravidez precoce e não planejada, de 
doenças sexualmente transmissíveis e de violências 
associadas à juventude e às relações de gênero. 

E o problema não está relacionado somente à 
pobreza. Um questionário aplicado a alunos da 5ª a 
8ª série do ensino fundamental de escola particular 
de classe média da cidade de São Paulo revelou, por 
exemplo, que há, sim, lacunas de conhecimento dos 
adolescentes também nesse perfil social sobre sexu-
alidade. Essa lacuna de conhecimento dos adoles-

centes de nível escolar médio diz respeito à questão 
da fertilidade, ao ciclo menstrual, aos métodos con-
traceptivos e à prevenção de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DST.

Daí a importância do Projeto Saúde e Preven-
ção nas Escolas, que ganhou mais impacto a partir de 
2005, para a consolidação da política nas escolas das 
redes federal, estadual e municipal, de prevenção das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis – incluindo-se 
aí a própria AIDS.

Sr. Presidente, o Governo sabe que a inserção 
social, profissional e educacional dos jovens não é 
tarefa fácil, em razão das dificuldades de serem eles 
ouvidos em suas opiniões e necessidades. Estes são 
os maiores problemas enfrentados pelos jovens brasi-
leiros na atualidade. Enquanto isso, a idade média de 
iniciação sexual dos brasileiros já está em torno dos 
15 anos, sabendo-se, por outro lado, que o índice de 
gravidez entre adolescente de 10 a 14 anos, relacio-
nado a condições socioeconômicas e culturais, tende 
a ser maior nas situações em que há exploração de 
adolescentes e jovens.

Com certeza, o Projeto Saúde e Prevenção nas 
Escolas passa a representar um marco na integração 
dos sistemas de educação e saúde, privilegiando, como 
assim deseja o Governo Federal, a escola como espaço 
para a articulação das políticas voltadas para adoles-
centes e jovens, mediante a participação dos estudan-
tes, das famílias e dos profissionais envolvidos.

Não tenho dúvida de que o Projeto Saúde e Pre-
venção nas Escolas vai ajudar a reduzir a vulnerabi-
lidade de adolescentes e jovens às doenças sexual-
mente transmissíveis, à infecção pelo HIV, à AIDS e à 
gravidez não planejada.

Muito obrigado. 
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, creio que podemos entrar na Ordem do Dia 
e depois prosseguirmos com as comunicações. Isso 
seria bom, já que existe acordo e solução de todos os 
problemas com o requerimento a ser votado.

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no mesmo 
sentido, apoiamos essa decisão de iniciarmos a Or-
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dem do Dia para retirada do projeto em pauta, depois 
continuaremos com as Breves Comunicações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Brizola Neto.

O SR. BRIZOLA NETO (Bloco/PDT – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, estamos aqui para repudiar a ação da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, que se coloca a serviço da especu-
lação imobiliária, movendo ações criminosas contra a 
população mais carente daquela cidade.

Foi datada do último dia 1º de agosto uma ação, 
sem base legal, sem instrumentos jurídicos que pos-
sibilita a remoção de casas na comunidade do Canal 
do Anil.

Alega a Prefeitura que aquela comunidade se en-
contra ao lado de um canal de esgoto fétido. É válido 
lembrar que nessa localidade, do outro lado da mar-
gem desse mesmo canal, foi construída, por iniciativa 
da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Vila Pan-Americana, 
que abrigou os atletas de todas as Américas. Se o ca-
nal é fétido para a sua comunidade, o que inviabilizaria 
a presença daquelas pessoas naquele local, também 
deveria ser fétido e inviável para aquela obra. 

Muito obrigado.
O SR. CHICO D´ANGELO (PT – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, dirijo apelo a esta Casa 
no sentido de que se discuta – neste instante em que 
a Saúde está vivendo, em vários Estados, um momen-
to de crise com a greve dos médicos – a questão do 
piso salarial dos médicos em âmbito nacional. Há um 
projeto, de 1994, que trata dessa matéria. A proposi-
ção já tramitou na Câmara dos Deputados, foi enviado 
ao Senado Federal e voltou a esta Casa. As entidades 
médicas nacionais estão, hoje, em Brasília e têm audi-
ência marcada no Ministério com o Conselho Federal, 
a Federação Nacional e a Associação Médica Brasi-
leira. A meu ver, é uma das formas de minimizar essa 
questão. É preciso a adoção de um piso salarial para 
que se consiga fixar o médico no interior.

Dessa forma, é importante que esta Casa promo-
va a discussão sobre o piso salarial com as entidades 
que representam os médicos no Brasil, particularmen-
te a Federação Nacional dos Médicos, a Associação 
Médica e o Conselho Federal de Medicina. É neces-
sário, repito, que a questão do piso salarial do médico, 
que já tramitou na Casa – para que seja adequada à 
solicitação das entidades – volte a ser discutida na 
Ordem do Dia. 

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2º 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 Iran Barbosa.

O SR. IRAN BARBOSA (PT – SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna para saudar a CUT e 
as entidades sindicais a ela filiadas – os movimentos 
sociais, os trabalhadores, os estudantes e as mulheres 
– pelas intensas manifestações ocorridas neste mês, 
aqui em Brasília. Agosto está sendo um mês de lutas 
e mobilizações.

Primeiramente, quero saudar a caminhada das 
mulheres camponesas que ocorreu nesta quarta-feira, 
dia 22. Quero cumprimentar as mulheres pelo despren-
dimento de terem se deslocado dos mais longínquos 
municípios do País para apresentar as reivindicações 
de milhares de mulheres trabalhadoras rurais. A Mar-
cha das Margaridas foi um ato grandioso. Mais de 20 
mil mulheres do País inteiro participaram.

A marcha foi organizada pela CONTAG e pela 
CUT, e teve como parceiros o Movimento de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais do Nordeste, o Movimento Inte-
restadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, o Movi-
mento de Mulheres da Amazônia, a Marcha Mundial 
das Mulheres, a Rede de Mulheres Rurais da América 
Latina e do Caribe e a Coordenação das Organizações 
dos Produtores Familiares do MERCOSUL.

A mobilização das mulheres trabalhadoras rurais 
recebe o nome de Marcha das Margaridas em home-
nagem à ex-líder sindical paraibana Margarida Maria 
Alves, assassinada em 1983, na porta de sua casa, 
por latifundiários do Grupo Várzea, na Paraíba.

Margarida Alves é um símbolo, que todos deve-
mos lembrar e respeitar. Inspiradas pela força de Mar-
garida Alves, mais de 700 mulheres do meu querido 
Estado de Sergipe se fizeram presentes na marcha.

Entre as 2007 razões para marchar, as Margari-
das reivindicaram a realização da prometida e sempre 
postergada reforma agrária, igualdade de gênero, fim 
da discriminação e da violência sexista e mais direito 
para as trabalhadoras rurais.

É motivo de orgulho para todos nós vermos es-
sas mulheres com tanta bravura, competência e or-
ganização lutando pelos seus direitos. A Marcha das 
Margaridas nos encheu de esperança, renovou a nos-
sa crença.

Quero saudar a CONTAG e a CUT pela promo-
ção dessa Marcha, e, em especial, a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe 
– FETASE, pela mobilização das trabalhadoras ser-
gipanas.

Ainda relacionado às mulheres, destaco um outro 
evento igualmente importante, realizado de 17 a 20 de 
agosto, aqui em Brasília. Trata-se da 2ª Conferência 
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Nacional de Políticas para Mulheres, que contou com 
mais de 2,8 mil participantes, muitas delas de Sergi-
pe. Depois de 4 dias de debates, a Conferência ava-
liou a implementação do Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres, aprovado na primeira Conferência, 
e aprovou novas metas de políticas públicas que de-
vem ser aplicadas pelos Governos Municipais, Esta-
duais e Federal.

As mulheres delegadas exigiram a discriminaliza-
ção do aborto e o reconhecimento dos direitos sexuais 
e reprodutivos. Além disso, reivindicaram mecanismos 
de proteção ao meio ambiente, acesso à terra e mora-
dia e combate a discriminação contra negras, índias, 
lésbicas e idosas, por exemplo. Ressaltaram também 
que vão cobrar dos meios de comunicação uma con-
duta de respeito à imagem da mulher e até mesmo a 
interdição de conteúdos machistas.

No âmbito da participação política, reivindicaram 
a igualdade nas cadeiras da administração pública. 
Entre os pontos dessa proposta está a paridade no 
tempo utilizado na mídia durante as campanhas e, 
dentro dos partidos, a igualdade de gênero e a igual-
dade étnico-racial. Há muito tempo as mulheres reivin-
dicam a participação nos espaços de poder, e esse é 
um tema importante para o qual precisamos garantir 
total atenção.

A Conferência foi promovida pela Secretaria Espe-
cial de Políticas Públicas para as Mulheres – SEPPM, 
que tem à frente a Ministra Nilcéa Freire. Esta Confe-
rência revela que a criação da SEPPM foi um passo 
acertado do Governo Lula, já que este órgão passou 
a integrar as políticas de promoção da igualdade de 
gênero em âmbito federal.

Não poderia deixar de citar também, dentro deste 
mês de mobilizações que tomaram conta de Brasília, a 
Jornada Nacional de Lutas pela Educação, articulada 
por vários movimentos sociais, como a União Nacio-
nal dos Estudantes – UNE, o Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra – MST e a Marcha Mundial 
de Mulheres. A jornada teve início essa semana e as 
entidades programaram debates, manifestações, pas-
seatas, atos públicos, ocupações de instituições em 
diversas capitais brasileiras até essa sexta-feira, dia 
24 de agosto.

Entre os pontos de reivindicações estão o en-
sino público de qualidade, a defesa da universidade 
pública e a criação de um plano nacional de assistên-
cia estudantil. A jornada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é uma demonstração de que a juventu-
de brasileira está disposta a lutar por melhorias na 
educação e pela construção de um Brasil mais justo 
e soberano. Os jovens estudantes querem chamar a 
atenção do Ministério da Educação e da sociedade 

para as transformações necessárias à educação. São 
reivindicações justas e legítimas. 

E, para fechar o meu pronunciamento, Sr. Presi-
dente, destaco um outro evento de extrema importância, 
o Dia Nacional de Mobilização da CUT, ocorrido em 
15 de agosto. Uma manifestação que reuniu mais de 
20 mil trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. 
Um ato grandioso, onde os trabalhadores abraçaram, 
em um gesto simbólico, o Congresso Nacional para 
defender a sua pauta de reivindicações. Represen-
tantes de Sergipe também estiveram neste ato. Des-
taco aqui a participação do Presidente do SINTESE, 
o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica 
da Rede Oficial do Estado de Sergipe, Prof. Joel de 
Almeida Santos.

Com o lema Defender Direitos, Avançar nas Con-
quistas, a CUT e as organizações sindicais a ela filiadas 
apresentaram a Plataforma dos Trabalhadores para o 
desenvolvimento do Brasil, na qual exigem mudanças 
na política econômica. 

A principal luta dos trabalhadores ligados à CUT 
aqui no Congresso Nacional e, a qual eu apóio inte-
gralmente, é a manutenção do veto do Presidente Lula 
à Emenda nº 3 e a instituição do piso salarial nacional 
para os profissionais do magistério público da educa-
ção básica, pauta esta que insere mais uma importan-
te luta no calendário deste agosto guerreiro, que é a 
paralisação nacional dos trabalhadores em educação, 
convocada pela CNTE para o próximo dia 29. Os tra-
balhadores querem ainda a ratificação da convenção 
151 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, 
que garante a negociação coletiva no serviço público, 
e a retirada do PLP nº 1, que congela os gastos com 
pagamento de servidores públicos. Os manifestantes 
não aceitam qualquer reforma da Previdência que ob-
jetive retirar direitos. No Judiciário, defendem acabar 
com o Interdito Proibitório, usado para restringir as 
greves em frente ao local de trabalho.

Esses 4 eventos, Sr. Presidente, revelam que os 
trabalhadores estão mobilizados. Eles mantêm atual a 
frase proferida pelo então líder sindical Luiz Inácio Lula 
da Silva: “Que ninguém ouse duvidar da classe traba-
lhadora brasileira”. Esperamos que o Governo ouça o 
clamor do trabalhadores, mulheres e estudantes, de 
sorte a atender a sua pauta de reivindicações.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, através da Lei Complementar nº 
125, de 3 de janeiro de 2007, foi instituída a Superin-
tendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDE-
NE, dentro de normas modernizantes, especialmente 
as que criaram uma blindagem contra procedimentos 
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ilícitos, como anteriormente teria ocorrido no âmbito 
daquele órgão, extinto ao tempo da gestão Fernando 
Henrique Cardoso.

Até hoje, porém, a SUDENE não foi reimplantada, 
apesar dos seguidos apelos transmitidos desta tribuna 
ao próprio Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por in-
termedio do Deputado Zezéu Ribeiro e de mim próprio, 
numa seqüência de solicitações renovadas a cada 20 
dias, dentro da máxima popular segundo a qual Água 
mole em pedra dura, tanto bate até que fura.

Sabe-se que o Planalto aguarda a manifestação 
do Congresso sobre vetos apostos ao autógrafo de lei, 
ainda pendentes de deliberação por parte de Senado-
res e Deputados.

No que tange ao inciso IV do art. 5º da proposição 
aprovada, a recusa do Primeiro Mandatário foi terminan-
te, conforme se infere da seguinte argumentação:

“Os dispositivos foram incluídos pelo 
Congresso Nacional à proposta original com 
o objetivo de fixar, em patamares mais altos 
e por tempo indeterminado, os percentuais de 
redução do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica, como incentivo ao desenvolvimento 
regional.”

Tudo quanto possa significar ampliação da renún-
cia fiscal não contou com a aquiescência do Executivo, 
conforme ficou explicitado nas razões alegadas pelo 
Presidente Lula.

As outras recusas, integrantes do texto da Men-
sagem nº 2, de 3 de janeiro de 2007, por não terem 
sido apreciadas, parecem ser o grande empecilho para 
o retorno oficial da autarquia ao atendimento de seus 
objetivos primordiais.

Enquanto isso, o Polígono das Secas permane-
ce na expectativa de que se renovam os obstáculos, 
reconhecidamente prejudiciais ao nosso desenvolvi-
mento socioeconômico.

Diante dessa injustificável demora na deliberação 
em torno dos vetos, nada legitimaria a ausência da SU-
DENE, quando dela tanto necessitam as 9 Unidades 
federadas incluídas em sua esfera jurisdicional.

É indispensável, pois, que o Congresso diligen-
cie o debate em torno das recusas aludidas, embora 
entendamos que a reinstalação possa ocorrer, inde-
pendentemente das partes rejeitadas pela Presidência 
da República.

Sendo assim, reitero pedido anterior, ora repri-
sado empenhadamente, para que a SUDENE ressur-
ja, a fim de impulsionar a expansão do crescimento e 
bem-estar de milhões de nordestinos.

Muito obrigado.

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na condição de Vice-Presidente da 
Frente Parlamentar da Pesca e da Aqüicultura, quero 
fazer um apelo ao Presidente Lula e, em especial, ao 
Secretário Altemir Gregolin, da Secretaria Especial 
de Aqüicultura e Pesca, em favor dos pescadores do 
meu Estado.

Os pescadores profissionais amazonenses es-
tão enfrentando grandes dificuldades para consumar 
seu cadastramento e receber a carteira com o Regis-
tro Geral de Pesca, documento que habilita o pesca-
dor a receber o seguro-defeso, no valor de um salário 
mínimo. 

Os problemas vêm se acumulando desde 2005, 
quando órgãos estaduais da SEAP – Secretaria de 
Aqüicultura e Pesca assumiram a responsabilidade 
pelo registro e distribuição das carteiras. 

Os presidentes das colônias apontam diversos 
problemas inadmissíveis nesse processo. Oitenta por 
cento das carteiras são emitidas com erros absurdos: 
nomes trocados, faltando o número de cadastro, com 
prazo de validade vencido – a validade é de um ano. 
O material utilizado para confeccionar as carteiras é 
de péssima qualidade, facilitando rasuras e deforma-
ções. 

Os pescadores também reivindicam para as colô-
nias a responsabilidade pela distribuição das carteiras, 
como era antes. Hoje a SEAP faz a distribuição atra-
vés de outros órgãos públicos, INCRA, IDAM, IBAMA, 
que não dispõem do mesmo interesse e mobilidade 
dos beneficiários, os pescadores. A intermediação é 
responsabilizada pelo extravio e demora na entrega 
das carteiras. Cresce também a reclamação de pes-
cadores cadastrados que recebem com atraso ou não 
recebem o seguro. 

No Estado do Amazonas estão registradas 57 
colônias com 40.160 pescadores profissionais, sendo 
que a maioria já requereu, mas não recebeu a cartei-
ra. Além de mais de 150 mil pescadores ribeirinhos 
não cadastrados. 

Este apelo reveste-se de urgência, pois em no-
vembro começa o próximo período de defeso, quando 
são suspensas as atividades pesqueiras por alguns 
meses para permitir a reprodução tranqüila de deter-
minadas espécies, mas os repasses devem cobrir os 
meses de outubro a janeiro. Se considerarmos que 
esse benefício é para todos os familiares do pesca-
dor, podemos estimar a abrangência do impacto so-
cial e o comprometimento do objetivo ambiental do 
programa.

Devidamente registrados, com os repasses efe-
tuados integralmente, seriam injetados na economia 
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do Estado mais de 30 milhões de reais num período 
de inatividade setorial.

O povo amazonense tem dependência natural 
das águas e seus produtos, dentre os quais o pesca-
do. Decorrente dessa realidade, a atividade pesqueira 
figura como a principal fonte de alimento e renda para 
milhares de profissionais e suas famílias. 

Com o aumento da demanda alimentar e comer-
cial, a atividade pesqueira carece hoje observar nor-
mas preservacionistas, como o defeso. Sem acesso à 
principal fonte de alimentação e renda, os pescadores 
e suas famílias se tornam vulneráveis, fato que exige 
a efetiva intervenção do Poder Público, o que não está 
sendo feito a contento.

A falta do seguro-defeso compromete o objetivo 
de preservar as espécies. O mais grave, porém, é não 
considerar o ser humano como integrante do meio am-
biente e a mais elevada das criaturas.

É imperiosa a manifestação corretiva do Governo. 
Essa má gestão pode, além dos prejuízos já nomina-
dos, comprometer o projeto dos Centros Integrados 
de Pesca Artesanal, orçado em 400 milhões, que o 
Governo Federal pretende implantar, em 4 anos, em 
duzentos núcleos na Amazônia.

Por essa razão reitero meu apelo em favor desses 
laboriosos trabalhadores do meu Estado. Os pescado-
res, mormente os amazonenses, podem contar com 
meu empenho na busca incessante pela melhora das 
condições de vida da categoria.

Muito obrigado.
O SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, faço desta tribuna minha homenagem às 50 mil 
mulheres que participam da Marcha das Margaridas, 
essas guerreiras que marcham para reivindicar seu 
direito por igualdade e pela busca da emancipação de 
todas as mulheres, sejam elas rurais ou urbanas.

Esta marcha também é uma homenagem à me-
mória da grande companheira lutadora do povo, Mar-
garida Alves, que foi brutalmente assassinada na porta 
de sua casa.

O assassino de Margarida pensou que acaban-
do com sua vida acabaria com a luta, mas, graças à 
organização popular de mulheres e homens, sua luta 
continua viva, presente na memória e na vida do povo 
brasileiro.

Infelizmente, o latifúndio atrasado continua a fa-
zer vítimas e a tentar incriminar os movimentos sociais 
que lutam por reforma agrária, na tentativa de intimidar 
e acabar com a luta. No entanto, cada mulher e cada 
homem tombados, fazem mais fortes e organizados 
os movimentos sociais.

Também faço minha homenagem a Ministra com-
panheira Nilcéa Freire, da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, juntamente com as mais de 3 mil mulhe-
res delegadas e convidadas, pelo sucesso da 2ª Con-
ferência Nacional de Políticas para as Mulheres que 
aconteceu entre os dias 17 e 20 de agosto. 

A luta das mulheres pela igualdade, pelo fim da 
discriminação, pelo fim de todas as formas de violên-
cia contra a mulher e contra a pobreza é fundamental 
para o avanço da democracia no Brasil. 

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pronun-
ciamento no programa A Voz do Brasil e nos demais 
meios de comunicação desta Casa.

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

– CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, comemora-se, em todo o 
território nacional, a Semana do Soldado, que culmi-
nará com a solenidade do Dia do Soldado, no dia 25 
de agosto.

Trata-se de comemoração de grande significado 
histórico e patriótico, porque nessa data se rememora 
o nascimento do ilustre brasileiro Luiz Alves de Lima 
e Silva, o Duque de Caxias.

Com precoce e brilhante carreira militar, o Duque 
de Caxias cumpriu diversas missões cívicas no meio 
militar, seja sufocando rebeliões contra o Estado, seja 
comandando as forças aliadas na Guerra do Paraguai, 
em 1869. “Seu descortino administrativo e elevado es-
pírito disciplinador” marcam sua vida militar. A unidade 
nacional foi sempre a sua bandeira.

Sua trajetória militar foi sempre coroada com 
bem-sucedida carreira política, eis que ocupou cargos 
de destaque no Governo do Rio Grande do Sul e exer-
ceu a chefia do Ministério da Guerra, em 1855. Pelo 
seus excepcionais e relevantes serviços como políti-
co, administrador e soldado de vocação e de tradição 
familiar, a data de seu aniversário natalício passou a 
ser celebrada como Dia do Soldado do Exército Bra-
sileiro e decreto de 1962 o imortalizou como Patrono 
do Exército Brasileiro.

Luiz Alves de Lima e Silva carrega em sua tra-
jetória político-militar a envergadura de um herói mar-
cado pela coragem, pelo arrojo e pela determinação, 
características que simbolizam o ideário do soldado 
brasileiro.

Neste dia, ao exaltar a figura do Duque de Caxias, 
dirijo esta homenagem também ao Exército Brasileiro, 
que, com altivez, vem prestando os mais assinados ser-
viços à Pátria, no provimento da segurança, na defesa 
de nossas fronteiras, na formação de novas gerações, 
nas pesquisas de novas tecnologias.
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Ressalto igualmente, Sr. Presidente, as ativida-
des que o Exército Brasileiro desenvolve muito além de 
suas missões constitucionais, ao participar ativamente 
do processo de integração nacional e do desenvolvi-
mento do País. Cito, por exemplo, o trabalho coordena-
do pelo General-de-Divisão Paulo Kazumori Komatsu, 
da Diretoria de Obras de Cooperação, na duplicação 
e adequação da capacidade rodoviária da BR-101, no 
Nordeste, e a participação decisiva na implantação das 
obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, 
contribuindo, assim, diretamente para a alavancagem 
da economia regional.

Por outro lado, tem sido decisiva a participação 
do Exército Brasileiro na formação de novas gerações, 
seja por meio do Serviço Militar Obrigatório, seja por 
intermédio dos Colégios Militares, cuja qualidade de 
ensino é comprovada pelos altos índices de avaliação 
do Ministério da Educação e que priorizam a transfe-
rência de conhecimentos com sólida formação ética e 
moral, essencial para a existência de cidadãos cons-
cientes e de profissionais competentes.

Não podemos deixar de mencionar o trabalho 
do Exército Brasileiro na vigilância e fiscalização das 
fronteiras nacionais, mantendo as nossas divisas em 
segurança frente a possíveis ameaças externas e a 
modernas ameaças transfronteiriças, representadas 
pelo tráfico de drogas e de animais, pelos atentados ao 
meio ambiente, pela exploração indevida de madeira 
e de outros recursos naturais. 

A despeito da carência de pessoal, de equipa-
mentos e de recursos financeiros, o Exército Brasi-
leiro vem prestando relevantes serviços na vigilância 
terrestre das fronteiras, não admitindo margens para 
violações.

Por tudo isso, o Exército Brasileiro goza de gran-
de credibilidade, da admiração e do respeito da socie-
dade nacional. A importância de sua missão social é 
incomensurável. Seu papel na manutenção do Estado 
de Direito, da democracia e da estabilidade socioeco-
nômica será sempre lembrado.

Nesta Semana do Soldado, coroada pelas festi-
vidades do Dia do Soldado, quero ressaltar a impor-
tância das Forças Armadas como instrumento de paz, 
de ordem de estabilidade.

E para que essa missão institucional seja sempre 
resguardada e garantida, é fundamental que as For-
ças Armadas sejam fortalecidas com a ampliação do 
volume de recursos orçamentários à disposição das 
3 Forças. Só assim elas poderão atender às deman-
das próprias da organização militar e se adequar aos 
desafios do século XXI.

Por ocasião das comemorações da Semana do 
Soldado, destaco sessão solene realizada na manhã 
de hoje nesta Casa Legislativa, como também as que 
estão sendo levadas a efeito em Fortaleza, por inicia-
tiva da Federação das Associações do Comércio, In-
dústria, Serviços e Agropecuária do Ceará.

Parabenizo o Exército Brasileiro pelo seu brilhan-
te trabalho na salvaguarda da soberania nacional e da 
identidade cultural do povo brasileiro. E aqui faço es-
pecial menção ao Comandante do Exército Brasileiro, 
General-de-Exército, Enzo Martins Pery, e ao General-
de-Divisão Sérgio Domingos Bonato, Comandante da 
10ª Região Militar, com sede em Fortaleza, Ceará. O 
exemplo de profissionalismo, de disciplina, de lealda-
de e de capacidade de liderança desses comandantes 
merece nosso respeito, apreço e admiração.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, re-
portagem publicada pela revista I edição 2017, de 18 
de julho de 2007, intitulada Um Buraco Negro Cha-
mado SIVAM, assinada pelo jornalista Leonardo Cou-
tinho, revela que o Sistema que custou 1,7 bilhão de 
dólares aos cofres públicos está em total estado de 
precariedade.

Segundo a Veja, a confiabilidade do Sistema de 
Vigilância da Amazônia – SIVAM foi colocada em xeque 
pela primeira vez há 10 meses, quando o jato Legacy 
colidiu com o vôo 1907 da Gol. Na ocasião, o SIVAM 
não foi responsabilizado pelo acidente, entretanto des-
cobriram-se os chamados “buracos negros” no céu da 
Amazônia. E, depois de longo período de investigação, 
a revista chegou à conclusão de que o SIVAM é inca-
paz de vigiar essa região. SR. PRESIDENTE, a mesma 
revista, edição de 1º de agosto de 2007, em matéria 
também assinada pelo jornalista Leonardo Coutinho, 
depois da tragédia do avião da TAM que vitimou de-
zenas de pessoas, trouxe um box de reportagem no 
qual mostra que, no dia 21 de julho, 4 dias depois do 
acidente em Congonhas, 60% do território nacional, 
controlado pelo CINDACTA IV, ficou às escuras por 3 
horas, em razão de pane nos equipamentos. A causa 
teria sido um curto-circuito que desligou um dos gera-
dores de energia, por volta da meia-noite.

E aí, Sr. Presidente, segundo o relato de Veja, a 
confusão foi geral. Foi emitido um alerta internacional, 
avisando que o espaço aéreo internacional da Ama-
zônia estava fechado. Quatro aviões foram obrigados 
a fazer pousos não programados no aeroporto de Ma-
naus. Outros 5 vôos tiveram de retornar a Guarulhos, 
de onde haviam decolado. Mais outros 4 tiveram de 
voltar ao ponto de partida, nos Estados Unidos.
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A propósito, Sr. Presidente, quero lembrar que 
já havia ocupado esta tribuna para denunciar a exis-
tência desse buraco negro na região da Amazônia. 
Os jornais e revistas brasileiros trataram e tratam do 
assunto à exaustão, porém até agora não vi ninguém 
se pronunciar sobre o assunto.

Não é possível que, depois de quase 1 ano que 
ocorreu aquela trágico acidente com o Boeing da Gol 
e o jato Legacy, acidente que vitimou 154 pessoas, 
ainda tenhamos de conviver com esse tipo de incer-
teza. E ainda mais depois desse trágico acidente em 
julho com a TAM. 

Sr. Presidente, o tal buraco negro existente na 
Amazônia continua colocando em risco os vôos que 
passam pela região. Os dados estão em documentos 
com relatos de controladores do Centro Integrado de 
Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo – CINDAC-
TA IV, que tem sede e Manaus, Capital do meu Estado. 
Segundo esses documentos, as falhas de comunicação 
resultantes do equipamento ineficiente já colocaram 
aviões em iminente risco de colisão na área da Ama-
zônia. O buraco negro tem localização certa. Ele está 
situado na área que compreende o sul do Amazonas, 
os Municípios de Alta Floresta e Sinop, no Mato Gros-
so, a Serra do Cachimbo e Jacareacanga, no Pará. Há 
falhas também de comunicação, sobretudo em relação 
às freqüência de rádio, registradas pelos controladores 
em Manaus e Porto Velho.

SR. PRESIDENTE, não podemos viver na incer-
teza. Portanto, vamos requerer ao Ministério da Defesa 
e ao Comando da Aeronáutica explicações objetivas 
sobre o espaço aéreo da região amazônica, para que 
não paire nenhuma dúvida, nenhum questionamento 
sobre esse tema e, sobretudo, para que não sejamos 
pegos de surpresa diante de reportagens que tanto 
nos deixam preocupados.

Nesse sentido, Sras e Srs. Deputados, estamos 
solicitando informações ao Ministro da Defesa sobre 
as reais condições de operação do Sistema de Vigi-
lância da Amazônia. 

Nossas perguntas são as seguinte: é do conhe-
cimento desse Ministério que os 25 radares terrestres 
do SIVAM raramente funcionam ao mesmo tempo e 
que os equipamentos costumam fornecer informações 
erradas aos controladores de vôo? Que os radares não 
captam aviões que voam abaixo de 3 mil metros, como 
os que são usados pelos traficantes? Que só 200 das 
665 estações de telefone via satélite instaladas em 
povoados isolados estão em funcionamento? Que o 
SIVAM não monitora os desmatamentos, apesar de 
ser esta uma de suas funções?

As informações solicitadas são de vital impor-
tância para que esta Casa tome conhecimento da 

real situação de operação do Sistema de Vigilância 
da Amazônia.

Queremos, na verdade, sepultar de uma vez por 
todas esses questionamentos, dando aos brasileiros a 
certeza de que o espaço aéreo da região amazônica 
é monitorado por equipamentos eficientes e de que o 
tráfego aéreo é seguro.

Por fim, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que faça 
incorporar as matérias da revista Veja aos Anais da 
Câmara dos Deputados.

Por ora, são as considerações que tinha a fa-
zer.

Muito obrigado.

REPORTAGENS A QUE SE REFERE 
O ORADOR

Um buraco negro chamado Sivam  
Leornardo Coutinho

O Sistema que custou 1,7 bilhão de dólares vive 
em pane, traz riscos para a aviação e não é capaz de 
vigiar a Amazônia

Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) foi 
criado em 1997 para que a Aeronáutica pudesse moni-
torar o espaço aéreo da Amazônia. O governo investiu 
1,7 bilhão de dólares para que o sistema fosse capaz 
de controlar as rotas de jatos comerciais, o percurso 
de aeronaves militares, detectar aviões de traficantes 
e contrabandistas que entram no país, mensurar a 
devastação ambiental e até mesmo levar telefone a 
povoados isolados. Em 2002, os dados dos seus ra-
dares passaram a ser partilhados pelo Cindacta 4, que 
cuida do tráfego aéreo no norte do país, e pelo Sistema 
de Proteção da Amazônia (SIPAM), que monitora as 
florestas. A confiabilidade do Sivam foi colocada em 
xeque pela primeira vez há dez meses, quando o vôo 
1907 da Gol colidiu com o jato Legacy. As investiga-
ções mostraram que, embora o sistema não tivesse 
contribuído para a ocorrência, havia buracos negros 
no céu da Amazônia – áreas que os radares não al-
cançam. Desde então, a Veja visitou seis instalações 
do Sivam, entrevistou controladores de vôo, militares, 
pilotos, reuniu fotografias, gravações e documentos 
confidenciais sobre o sistema. A conclusão a que se 
chega a partir desse material é estarrecedora: o Sivam 
é incapaz de vigiar a Amazônia.

sistema não opera em condições minimamente 
aceitáveis para a aviação comercial nem para fins mili-
tares. Seus radares sofrem panes constantes. Quando 
isso acontece, as telas mostram aviões que não existem 
e informam de forma errada o rumo e a velocidade das 
aeronaves que estão, de fato, no espaço aéreo. Um 
relatório da Aeronáutica obtido por Veja revela que, no 
início da década, essas panes eram toleradas, porque 
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“poucas aeronaves voavam na região”. Desde então, 
o tráfego aéreo aumentou e a freqüência das falhas 
também. Um exemplo do risco pelo qual passam as 
pessoas que sobrevoam a Amazônia é o episódio ocor-
rido em 27 de março último, na sede do Cindacta 4, 
em Manaus. Por vinte segundos, o console de contro-
le de vôos indicou que um Airbus A330 da TAM havia 
colidido no ar com um Boeing 737-800 da Gol entre 
as cidades de Sinop, em Mato Grosso, e Cachimbo, 
no Pará. Antes de indicar o desastre, o sistema apon-
tou mais de 100 mudanças repentinas de velocidade, 
proa e altitude, como se os jatos fizessem acrobacias. 
Todas as informações eram falsas, inclusive a do aci-
dente. Mas, quando o alarme soou, o controlador de 
vôo que monitorava os aviões entrou em choque. “O 
perigo está em um controlador ignorar um perigo real, 
devido à constante sinalização de alarmes falsos”, alerta 
o documento do Comando da Aeronáutica.

Em 19 de abril, menos de um mês depois, o sis-
tema voltou a entrar em colapso. Dos 25 radares da 
Amazônia, dezesseis apresentavam falhas graves. Os 
defeitos foram expostos em uma reunião dos controla-
dores de vôo do Cindacta 4. Um deles filmou o encontro 
(assista em www.veja.com.br/videos). Em situações em 
que os equipamentos não funcionam, como naquele 
dia, o Sivam (que, lembre-se, custou 1,7 bilhão de dó-
lares) entra no que se chama “operação não-radar”: 
os aviões passam a sobrevoar a Amazônia quase que 
completamente às cegas e são guiados apenas por 
rádio. Essas falhas no sistema de controle aéreo têm 
as causas mais variadas, que vão desde a falta de re-
gulagem dos radares até as fortes chuvas que atingem 
a região e interferem na transmissão de dados.

Além dos riscos que oferece à aviação comercial, 
o Sivam é completamente ineficiente para fins de defesa 
aérea. Os radares não são capazes de acompanhar a 
rota de aeronaves que trafegam abaixo de 3.000 me-
tros. Nessa altitude, os aviões só são detectados se 
voarem sobre os radares. Isso ocorre porque a área 
de cobertura dos radares têm amplitude restrita (veja 
o quadro). Como monomotores e bimotores, os aviões 
preferidos por traficantes e contrabandistas, geralmen-
te voam em baixa altitude, o sistema não consegue 
flagrar o trânsito de mercadorias ilícitas na Amazônia. 
O major-brigadeiro Álvaro Pinheiro da Costa, vice-di-
retor do Departamento de Controle de Espaço Aéreo 
(DECEA), reconhece o problema: “Com a ajuda de um 
GPS, pilotos de aeronaves ilegais conseguem voar em 
altitudes que tornam impossível detectá-los”. O Coman-
do da Aeronáutica chegou a armar um esquadrão de 
aviões supertucanos com mísseis para interceptar e, 
eventualmente, derrubar os aviões dos invasores. Mas, 
como o sistema é incapaz de identificá-los, o esqua-

drão nunca interceptou nenhuma aeronave. Por falta 
de uso, a maior parte dos supertucanos acabou sendo 
transferida da Amazônia para Goiás.

A Aeronáutica calcula que, para cobrir todo o 
espaço aéreo da Amazônia, seria necessário instalar 
mais 625 radares, além dos 25 que já estão em ope-
ração. Como isso é muito caro, os militares apelaram 
para uma gambiarra: deslocaram os radares existen-
tes para cidades nas quais se vende combustível de 
aviação. Com essa medida, conseguem rastrear pe-
quenos aviões que fazem rotas legais. Isso não coíbe, 
porém, o tráfego de aeronaves de criminosos, que se 
abastecem em bases clandestinas. Além de operar 
com radares quebrados e incapazes de flagrar inva-
sores, o Sivam sofre com o abandono. Em Tabatinga, 
cidade amazonense que faz fronteira com a Colômbia 
e é uma das principais portas de entrada de cocaína 
no Brasil, foi erguida uma base do sistema para ajudar 
no patrulhamento da região. Ela deveria receber infor-
mações dos radares e repassá-las à Polícia Federal. 
O governo construiu um prédio, comprou equipamen-
tos eletrônicos, mas alguém se esqueceu de instalar 
a antena para receber o sinal de satélite. Resultado: a 
base foi abandonada.

Os terminais de comunicação instalados em 
pontos remotos da floresta, como aldeias indígenas, 
comunidades isoladas e postos de fronteira, tiveram 
a mesma sorte. Os Vsats, compostos de telefone e 
computador com conexão à internet via satélite, deve-
riam servir de canal de comunicação para que índios, 
ribeirinhos e policiais que trabalham no interior infor-
massem problemas como crimes ambientais e tráfico 
de drogas. Dos 665 aparelhos instalados, pelo menos 
400 estão fora de operação. Esquecido, mal adminis-
trado e cheio de defeitos, o Sivam está prestes a en-
trar no folclore. Já caminha a passos largos para se 
tornar o curupira do século XXI: muitos ouviram falar, 
uns dizem que já viram, mas ninguém põe a mão no 
fogo pela sua existência.

Brasil

A tragédia, segundo as caixas-pretas

Os investigadores já sabem que um erro come-
tido pelo comandante do Airbus da TAM impediu o 
avião de desacelerar o suficiente ao pousar. Mas o 
comprimento da pista, curta demais, e a falta de uma 
área de escape foram decisivos para que o acidente 
produzisse tantas mortes

Um erro humano está na origem do pior acidente 
aéreo da história da aviação brasileira. As informações 
já obtidas por meio da análise das caixas-pretas do 
Airbus A320 da TAM – que no último dia 17 se chocou 
contra um prédio da companhia, causando a morte de 
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199 pessoas – indicam que o avião, ao pousar, não 
conseguiu desacelerar o suficiente por causa de um 
erro do comandante do vôo. Essas informações, ain-
da mantidas em sigilo pela comissão da Aeronáutica 
que investiga o acidente, mostram que uma das duas 
alavancas que regulam o funcionamento das turbi-
nas, chamadas de manetas, estava fora de posição 
quando o avião tocou a pista principal do Aeroporto 
de Congonhas. O erro fez com que as turbinas do Air-
bus funcionassem em sentidos opostos: enquanto a 
esquerda ajudava o avião a frear, como era desejado, 
a direita o fazia acelerar. Com isso, o avião, que pou-
sou a cerca de 240 quilômetros por hora, não conse-
guiu parar. As investigações revelam ainda que, ape-
sar da chuva, não houve aquaplanagem na pista nem 
falha no sistema de freios dos pneus. A reportagem 
da Veja apurou também que quem pilotava o Airbus 
no momento do acidente era o comandante Kleyber 
Lima, e não, como suspeitava a Aeronáutica, o co-pi-
loto Henrique Stephanini Di Sacco, que fora demitido 
da Gol depois de três meses de trabalho e estava na 
TAM havia pouco tempo.

A investigação completa do acidente deverá durar 
ainda dez meses. No entanto, já se chegou à conclu-
são de que o erro do piloto foi mesmo a causa inicial 
do acidente – que, não fosse pelas características da 
pista do Aeroporto de Congonhas, poderia ter tido con-
seqüências muito menores. Os motivos que levaram 
à queda do Airbus da TAM têm relação indireta com 
o fato de a aeronave estar voando naquele dia com o 
reverso direito travado. Reverso é um mecanismo que, 
ao inverter o fluxo de ar das turbinas, ajuda a desa-
celerar o avião. Como o sistema de frenagem de uma 
aeronave é composto de um conjunto de recursos, um 
aparelho pode voar sem problemas com um dos re-
versos desativados ou até com dois. Só que, quando 
isso acontece, o piloto, ao pousar, tem de operar os 
manetes de forma diferente da rotineira (veja quadro). 
E isso é o que pode ter confundido o comandante do 
vôo. Ao manter o manete da turbina direita – que es-
tava com o reverso travado – em posição de acelera-
ção, e não na posição “marcha lenta”, ele impediu a 
frenagem completa do avião, que atravessou o fim da 
pista a uma velocidade próxima a 200 quilômetros por 
hora. Não se trata de um erro inédito. Ele foi cometido 
pelos pilotos de ao menos outras duas aeronaves do 
mesmo modelo, o A320 da Airbus. Tanto no desastre 
ocorrido em março de 1998, nas Filipinas, quanto no 
acidente que houve em 2004, no aeroporto de Taipei, 
em Taiwan, concluiu-se que houve falhas na operação 
dos manetes. As coincidências vão além: nos dois ca-
sos, os aviões estavam com uma das turbinas travadas, 
exatamente como no acidente da TAM. Nas Filipinas, 

um vôo da Philippine Airlines passou direto pela pista 
e só parou após se chocar com barracos de madei-
ra nas proximidades. Em 2004, o fato se repetiu com 
rigorosa exatidão. Dessa vez, um A320 atravessou a 
pista do aeroporto de Taipei. Novamente as investiga-
ções mostraram que o manete da turbina que tinha o 
reverso travado estava na posição errada, empurrando 
o A320 para a frente.

Na quinta-feira, o brigadeiro Jorge Kersul Filho, 
chefe das investigações do Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) do 
Ministério da Defesa, disse que a aterrissagem com 
o reverso travado pode ter “influenciado psicologica-
mente” os pilotos. Disse ainda ser improvável que a 
ausência de ranhuras para escoamento de água em 
Congonhas, o grooving, tenha tido alguma relação 
com o acidente (chovia em São Paulo na noite do dia 
17). A conclusão é que não houve aquaplanagem no 
dia da tragédia. Ela apóia-se em três evidências. A 
primeira delas é a ausência de marcas específicas na 
pista do aeroporto. Essas marcas são formadas quan-
do a água sob os pneus de uma aeronave que está 
derrapando esquenta até o ponto de fervura. Elas são 
claras, muito diferentes das marcas negras causadas 
por frenagens normais. Na pista de Congonhas, tais 
marcas não foram encontradas. Os dados já colhidos 
nas caixas-pretas e a análise do que restou dos pneus 
do Airbus, encontrados nos escombros do prédio da 
TAM, afastaram de vez essa hipótese.

Para os familiares do comandante, é um drama 
ver seu nome protagonizando um episódio que cau-
sou tanta dor – principalmente quando ele, uma das 
vítimas, não pode defender-se. Ocorre que, isolado, 
seu erro poderia ter uma dimensão multo menor. Bas-
tava que a pista do Aeroporto de Congonhas fosse 
mais longa e tivesse uma área de escape. No caso do 
avião filipino, houve apenas três mortes, e todas em 
solo, por atropelamento. Todos os 130 ocupantes da 
aeronave sobreviveram. No acidente de Taipei, nem 
sequer houve feridos graves. Nos três eventos, além 
das coincidências entre os modelos e a situação me-
cânica dos aviões, também as condições de pouso 
eram semelhantes: o vento, o peso da aeronave e a 
velocidade com que ela se aproximou do solo estavam 
rigorosamente dentro dos padrões. Em Taipei, inclusi-
ve, caía uma chuva fraca, assim como em São Paulo. 
Por que, então, só aqui todos os ocupantes do avião 
morreram? Nas Filipinas, onde o acidente ocorreu com 
tempo seco, a pista tem 2.100 metros e se abre para 
uma área de várzea, onde havia alguns barracos que 
formavam uma ocupação irregular. Em Taipei, a pista 
de pouso é maior tem 2.600 metros, mais 160 metros 
de área de escape. A extensão das pistas e as áreas 
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de escape possibilitaram que, em ambos os casos, o 
erro dos pilotos pudesse ser corrigido a tempo – antes 
de se transformar em tragédia.

A Airbus, fabricante do A320, emitiu na terça-feira 
um comunicado mundial para seus clientes relembrando 
os procedimentos técnicos para aterrissagem com um 
dos reversos travado. A medida foi tomada cinco dias 
depois do início da análise das caixas-pretas do avião 
acidentado – trabalho que representantes da empresa 
acompanharam. Causa curiosidade o fato de um mes-
mo erro ter sido a causa de três acidentes, ao longo de 
uma década, sem que a empresa fizesse modificações 
substanciais nos equipamentos. A Aviation Safety Coun-
cil, uma agência independente de Taiwan criada para 
investigar e prevenir acidentes aéreos, recomendou à 
Airbus, depois do acidente de 2004, que melhorasse 
o sistema responsável por alertar os pilotos quando 
os manetes se encontram na posição errada. Com o 
acidente da TAM, presume-se que nenhuma medida 
eficaz foi tomada nesse sentido. A mesma agência pro-
duziu um relatório com a transcrição da comunicação 
entre os tripulantes do avião acidentado no aeroporto 
de Taipei. Os diálogos gravados mostram o momento 
em que o piloto pousa e percebe que não consegue 
parar. Seguem-se segundos dramáticos, em que ele 
grita por cinco vezes: “No break” (sem breque) e “no 
break at ali” (“nenhum breque”). Enquanto isso, o avião 
sai da pista principal e percorre a área de escape até 
finalmente encontrar as valas de drenagem, onde os 
trens de pouso atolam. O avião pára. A partir daí, as 
frases registradas pela caixa-preta, embora ainda ten-
sas, são cheias de alívio. O piloto pede à torre ajuda do 
pessoal de terra e um tripulante dirige-se ao microfone 
para falar aos passageiros. Informa que o avião saiu da 
pista, pede desculpas pelo susto e diz que a situação 
é segura agora. Em Congonhas, os 187 ocupantes do 
Airbus A320 da TAM e as doze vitimas em solo não 
tiveram chance. A pista do aeroporto paulistano não 
deixa margem para nenhum tipo de erro. É o cenário 
ideal para tragédias.

Ministério  
Promiscuidade na Anac

A resolução do caos aéreo passa pela depura-
ção da agência encarregada de zelar pela qualidade 
da aviação nacional.

O Governo resistiu dez meses e duas tragédias 
até admitir que o Brasil vive uma crise aérea sem 
precedentes. Na semana passada, o Presidente Lula 
demitiu o Ministro da Defesa, Waldir Pires, e colocou 
em seu lugar o Advogado Nelson Jobim, Ex-Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal. O novo Ministro 
foi empossado com a tarefa de colocar ordem em um 

setor que se transformou nos últimos tempos numa 
gigantesca baderna. Atrasos, filas e cancelamentos 
de vôos viraram rotina nos aeroportos brasileiros. Sem 
fiscalização, as companhias aéreas passaram a operar 
livremente, desrespeitando regras e procedimentos, e 
submetendo os passageiros a situações que beiram 
a humilhação. O Governo assistia a tudo isso impas-
sível até o acidente em Congonhas. Agora, mais de 
três centenas de mortos depois, além de finalmente 
reconhecer a existência da crise, o Governo anunciou 
que pretende trocar também o comando da Infraero, a 
estatal que cuida dos aeroportos, e aguarda a renúncia 
coletiva dos diretores da Anac, a agência responsável 
pela fiscalização da aviação civil. Embora demoradas, 
as ações apontam o início de uma faxina mais que ne-
cessária na atual situação de indigência e descalabro 
administrativo enfrentada pelo setor. A Anac é o sím-
bolo mais vistoso dessa situação.

Criada para cuidar dos interesses do consumidor 
e para garantir a boa prestação de serviços, a agência 
nunca cumpriu nenhuma das duas tarefas. Muito pelo 
contrário. O que se viu até hoje foram uma intransigente 
leniência com as empresas aéreas e o mais completo 
descaso com os passageiros. A suspeita é que isso 
não ocorra apenas pela incompetência de seus dire-
tores. Um deles, Denise Abreu, que foi indicada para 
o cargo pelo Ex-Deputado José Dirceu, contou com o 
lobby da TAM para ter seu nome aprovado na sabati-
na no Senado. É possível entender por quê. O irmão 
de Denise, o Advogado Olten Ayres de Abreu Júnior, 
presta serviços à companhia. Ele mora em Genebra, na 
Suíça, e dá consultoria jurídica a empresas brasileiras 
com interesses comerciais na Europa. Alegando sigilo 
profissional, Olten não quis dar detalhes sobre seus 
contratos com a companhia aérea. Em nota, Denise 
Abreu limitou-se a afirmar que “desconhece” os clien-
tes do irmão. A TAM explica que contratou os serviços 
do Advogado muito antes de a Anac existir.

O caso do Diretor Josef Barat é ainda mais em-
blemático. Ele tem uma empresa, a Planam Consult, 
que já prestou consultoria para a TAM e teve contrato 
com o grupo que controla a Gol. Em nota, Barat garante 
que deixou o comando da Planam assim que entrou na 
Anac e que a empresa não recebe mais nem um tos-
tão da TAM. Até a última sexta-feira, o site da Planam 
ainda listava a TAM como cliente. Outro que é amigão 
das empresas é o Ex-Deputado Leur Lomanto, indicado 
para a Anac na cota do PMDB. No fim do ano passado, 
Lomanto teve um longo e amistoso jantar com o dono 
da BRA, Humberto Folegatti, no restaurante do Hotel 
Glória, no Rio de Janeiro. Não se sabe com exatidão 
o que os dois discutiram, mas o fato é que, desde en-
tão, a empresa de Folegatti não pára de ganhar novas 
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linhas – todas concedidas pela Anac. “Foi um encontro 
de natureza social”, disse Lomanto, por meio de nota. 
Ou seja: uma parte da turma que deveria estar empe-
nhada em fiscalizar as empresas aéreas é amigo, já 
recebeu favores ou até dinheiro de quem deveria es-
tar sendo fiscalizado. “Essa promiscuidade me parece 
criminosa. A diretoria da Anac deve ser imediatamente 
destituída”, diz o Deputado Vic Pires, do DEM do Pará, 
que integra a CPI do Apagão Aéreo.

Essas relações para lá de amistosas entre direto-
res da Anac e companhias aéreas podem ser apenas 
coincidências, mas, se olhadas por outro ângulo, podem 
ajudar a entender algumas decisões anunciadas pela 
agência. No fim do ano passado, não bastassem os 
atrasos e os cancelamentos de vôos que tumultuavam 
os aeroportos, as companhias deram uma contribuição 
a mais para a crise: venderam, na véspera do Natal, 
muito mais lugares do que seus aviões comportavam. 
E o que fez a Anac? Uma auditoria da agência concluiu 
que não houve nada ilegal. Azar dos passageiros. Se 
o interesse é das empresas, porém, a coisa muda de 
figura. Na semana passada, um avião que voava en-
tre Guarulhos e Curitiba fez um pouso de emergência 
em Londrina depois que um pedaço da fuselagem de 
uma das turbinas se soltou. Os mecânicos improvisa-
ram um remendo e o avião foi autorizado a decolar, o 
que só não aconteceu porque a Polícia Federal resol-
veu fazer o trabalho da Anac e proibiu a operação até 
que o conserto fosse efetuado. Nem os cadáveres de 
Congonhas parecem ter ensinado algo à Anac. Uma 
das medidas anunciadas pelo Governo depois do aci-
dente foi a transferência dos vôos de Congonhas para 
o aeroporto de Guarulhos, supostamente mais seguro. 
Duas autoridades envolvidas na condução da crise 
disseram a VEJA que a segunda pista do aeroporto 
está desgastada, conta com um baixo coeficiente de 
atrito e precisa de reparos com urgência. Em reuniões 
reservadas, chegou-se a discutir, diante dos riscos, sua 
interdição imediata. Mas nada foi feito. O argumento é 
que uma paralisação parcial de Guarulhos resultaria 
no colapso do sistema aéreo brasileiro. Apenas para 
lembrar o Ministro Jobim, o novo maestro do setor o 
réquiem de Congonhas começou exatamente assim.

Aviação 
É Hora de Buscar uma Consultoria

Órgãos e empresas internacionais especializados 
em resolver crises aéreas podem ser a solução para 
desatar os nós da aviação no Brasil.

Pouco depois do desastre com o Airbus da TAM, 
filas intermináveis voltaram a se formar nos balcões de 
Congonhas, em São Paulo. Mais da metade dos vôos 
diários que partiriam de seu terminal foi cancelada. Na 

terça-feira, o Governo determinou a suspensão total 
da venda de bilhetes no aeroporto, para que os pas-
sageiros que esperavam por vôos – alguns dormindo 
havia noites nos bancos do saguão – conseguissem 
embarcar. A medida deixou Congonhas vazio e super-
lotou o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. No dia 
seguinte, foi suspensa a venda de bilhetes também em 
Cumbica. Em conseqüência, mais uma vez o tumulto 
generalizado tomou conta dos aeroportos brasileiros. 
Não dá mais para pedir paciência aos cidadãos e tentar 
consertar tudo na base da gambiarra. É preciso muito 
mais do que medidas paliativas para debelar o caos 
que se instalou na aviação do Brasil. Suas causas es-
tão de tal forma entranhadas em todas as instâncias 
envolvidas no tráfego aéreo que só com uma reforma 
profunda de todo o sistema se chegará a uma solução. 
Na segunda-feira passada, a Federação Internacional 
das Associações de Controladores de Tráfego Aéreo 
(Ifatca) sugeriu que o primeiro passo para resolver a 
crise aérea brasileira é a contratação de uma consul-
toria internacional especializada. O presidente da In-
fraero, José Carlos Pereira, estrilou com a proposta. 
“São uns imbecis querendo se meter. A crise é nossa 
e os mortos no acidente da TAM são nossos. Não pre-
cisamos de ajuda nenhuma”, disparou.

O nacionalismo, aqui, é o último refúgio dos tolos 
e dos irresponsáveis. Hoje, é comum que os governos 
contratem consultorias externas para resolver seus 
problemas no setor de aviação. Esse tipo de serviço 
é fornecido por órgãos internacionais, como a FAA, a 
agência reguladora da aviação civil dos Estados Uni-
dos, ou a Organização de Aviação Civil Internacional 
(OACI), sediada no Canadá. Também há empresas 
especializadas no desenvolvimento de tecnologia para 
radares e de programas específicos de computador 
para o controle aéreo. Há firmas voltadas até mesmo 
para o treinamento de controladores. São muitas as 
vantagens de contratar consultores de fora, para além 
do know-how de que dispõem. Uma delas é a impar-
cialidade. Técnicos estrangeiros, sem ligação alguma 
com o governo local (ou com companhias nativas), 
não têm por que esconder ou amenizar as falhas que 
detectam. A Suíça recorreu a uma consultoria holan-
desa em 2002, em meio a uma crise decorrente de 
uma série de acidentes – entre eles, um choque de 
dois aviões em pleno ar, por culpa do controle de vôo 
– que resultaram em mais de 300 mortes. No mesmo 
ano, Taiwan contratou uma empresa neozelandesa 
para reduzir a quantidade de acidentes aéreos nas 
proximidades do aeroporto da capital, Taipé.

A Ifatca acompanha de perto as deficiências es-
truturais do controle aéreo brasileiro desde a tragédia 
com o Boeing da Gol, abalroado por um jato Legacy, em 
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setembro do ano passado. Logo depois do acidente, a 
entidade enviou representantes ao Brasil para levantar 
os problemas junto aos controladores brasileiros, na 
tentativa de prestar ajuda com sua experiência em trá-
fego aéreo internacional. Um dos principais problemas 
detectados pela Ifatca foi o fato de setores estratégicos 
da aviação estarem todos ligados ao sistema militar. 
“Se a autoridade que investiga os acidentes é a mesma 
que administra o controle aéreo, é grande o risco de 
não haver transparência”, disse a Veja o suíço Marc 
Baumgartner, presidente da Ifatca. Isso também vale 
para a compra de equipamentos, como radares e con-
soles. “Quando a autoridade responsável pela compra 
é a mesma que responde pela fiscalização e pela ma-
nutenção, quem garante que a aparelhagem adquirida 
realmente é eficiente, ou que os equipamentos passam 
por manutenção adequada?”, questiona Baumgartner. 
Em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, o 
governo divide a administração do setor aéreo com 
a iniciativa privada. Esse sistema ajuda a tornar tudo 
transparente. Fica difícil ocorrer escândalos como o das 
recentes obras no Aeroporto de Congonhas, nas quais 
houve superfaturamento de até 252%. Por cada finger 
(passarela coberta de embarque e desembarque de 
passageiros) instalado em Congonhas, cujo preço de 
mercado era R$630.000, pagaram-se R$2,2 milhões. 
Com metade dessa soma, seria possível contratar uma 
consultoria internacional para encontrar soluções para 
a crise aérea brasileira.

Durante o processo de consultoria, a empresa 
contratada envia auditores ao país para entrevistar 
controladores de vôo, funcionários do setor de manu-
tenção, responsáveis pela compra de equipamentos, 
pela administração dos aeroportos e também diretores 
das companhias aéreas. Eles também vistoriam tudo. 
A partir dos dados coletados, fazem um relatório apon-
tando os pontos fortes, as deficiências e as possíveis 
soluções para cada caso. O governo, então, nomeia 
um representante isento – um especialista em tráfego 
aéreo ligado a alguma universidade, ou um consultor 
de aviação de uma empresa privada, por exemplo 
– para implantar as sugestões e coordenar as equi-
pes. Mesmo após concluírem o relatório, os auditores 
continuam acompanhando os trabalhos no país com 
inspeções de rotina, para checar se os procedimentos 
estão sendo aplicados de maneira correta. Quando 
um governo resolve uma crise no setor aéreo com o 
auxílio de uma entidade internacional, demonstra que 
se preocupa com o bem-estar da população e com a 
infra-estrutura do país. Isso está longe de ser um sinal 
de fraqueza, como quer o presidente da Infraero em 
seus arroubos xenófobos.

Apagão na Amazônia

Na madrugada de sábado 21 de julho, o controle 
aéreo de 60% do território nacional ficou às escuras por 
três horas. Pouco antes da meia-noite, um curto-circuito 
desligou um dos geradores de energia do Cindacta 4, 
o braço de controle de vôos do Sistema de Vigilância 
da Amazônia (Sivam). O sistema é garantido por dois 
geradores. Mas o outro, que deveria garantir o forne-
cimento de energia, está quebrado há seis meses. 
Recorreu-se então a uma bateria de emergência, cuja 
carga era de apenas uma hora. Passado esse tempo, 
como o gerador ainda não tinha sido consertado, os 
painéis de controle de vôo se apagaram. Os dezessete 
aviões que estavam nos céus da Amazônia passaram 
a voar ás cegas. Como a pane elétrica também des-
ligou o sistema de rádio usado na comunicação com 
os pilotos, o Cindacta 4 ficou cego, surdo e mudo. O 
Brasil, nesse momento, emitiu um alerta internacio-
nal avisando que o espaço aéreo da Amazônia esta-
va fechado. Quatro aviões foram obrigados a efetuar 
pousos não programados em Manaus. Outros cinco 
tiveram de regressar a Guarulhos, de onde haviam 
decolado. Mais quatro voltaram ao ponto de partida, 
nos Estados Unidos.

Depois de dez meses de tormento doméstico, o 
caos aéreo brasileiro havia conseguido perturbar tam-
bém o tráfego internacional. A primeira reação do chefe 
da comunicação da Aeronáutica, Carlos Bermudez, foi 
sugerir que ocorrera sabotagem. Dezoito horas depois, 
a Aeronáutica admitiu que o problema fora causado 
por um técnico, durante um trabalho corriqueiro de 
manutenção. O comandante do Cindacta 4, Eduardo 
Carcavallo, atribuiu a culpa à Lei de Murphy, aquela 
segundo a qual “se algo pode dar errado, dará”. Na 
verdade, era um incidente anunciado. Há duas sema-
nas, VEJA revelou, com base em documentos oficiais e 
gravações, que o Cindacta 4, que incorporou o Sivam, 
não é seguro nem para a aviação comercial nem para 
fins militares. Seus radares sofrem panes freqüentes 
e, quando funcionam, é comum informarem erronea-
mente a posição e a velocidade dos aviões. Furibundo, 
Carlos Bermudez condenou a reportagem. “Em nada 
contribuiu para o aperfeiçoamento do sistema”, disse 
ele. É mais confortável acreditar na Lei de Murphy.

O CONTROLE AÉREO NO MUNDO

Enquanto no Brasil o sistema aéreo é totalmente 
administrado pelo estado, em vários países a tarefa é 
compartilhada com a iniciativa privada

Brasil

Todas as atividades do controle aéreo brasileiro 
– serviços de manutenção, compra de equipamento e 
contratação de pessoal, regulamentação desses ser-
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viços e investigação de acidentes – são monitoradas 
por entidades civis ou militares ligadas ao governo. 
Militares ocupam cargos estratégicos na Infraero

Estados Unidos

Uma única entidade, a Federal Aviation Adminis-
tration (FAA), administra a aviação no país, mas quase 
todos os seus serviços são terceirizados. A FAA tam-
bém averigua o nível de segurança em outras nações 
e presta consultoria no exterior

America Central

Honduras, Guatemala, El Salvador. Nicarágua, 
Belize e Costa Rica mantêm uma cooperativa de con-
trole aéreo, a Cocesna. A entidade capacita os contro-
ladores, cuida da segurança de vôo e contrata empre-
sas para fazer os serviços de manutenção e fornecer 
tecnologia e equipamentos

Itália

O tráfego dos aviões é monitorado pela Enav, 
empresa de capital aberto criada em 1982, após a des-
militarização do setor. A Enav tem 3300 funcionários 
e administra 38 aeroportos italianos. A companhia já 
prestou consultoria para Grécia, Tunísia e Egito

Inglaterra

O controle aéreo é dividido entre o governo (51%) 
e a iniciativa privada (49%). As empresas disputam as 
concessões governamentais e fornecem radares, mão-
de-obra, ferramentas de navegação e de comunicação. 
A maior delas é a Nats, que administra quinze grandes 
aeroportos do país.

O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PHS – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ao se encerrarem os 3º Jogos Para-
pan-Americanos Rio 2007, o Brasil terminou como a 
principal potência paraolímpica das Américas. 

Nos 7 dias de competições, foram disputadas 
medalhas em 10 modalidades esportivas: atletismo, 
natação, tênis, tênis de mesa, basquetebol, futebol 
de sete, futebol de cinco, judô, levantamento de peso 
e voleibol.

O Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de 
medalhas, tendo conquistado 83 de ouro, 68 de prata 
e 77 de bronze, num total de 228 medalhas, de acor-
do com os dados do Comitê Organizador do Parapan 
Rio 2007.

Nossos atletas paraolímpicos deram um show de 
garra e determinação, mas, lamentavelmente, grande 
parte da população brasileira portadora de necessi-
dades especiais enfrenta gravíssimos problemas de 
locomoção. 

Tenho cobrado do Governo Federal que, por in-
termédio do PAC, destine recursos para construção 
de ciclovias e vias de transporte coletivo a portadores 
de deficiência.

Quem teve acesso à Vila do Parapan pôde vis-
lumbrar como seria a cidade ideal para aqueles que 
portam algum tipo de deficiência. Embora saibamos ser 
utopia termos todas as nossas cidades com as mes-
mas condições de acessibilidade, os bons exemplos 
da Vila do Parapan deveriam ser copiados e implemen-
tados nas Capitais brasileiras, que jamais souberam 
tratar adequadamente os portadores de necessidades 
especiais.

O desenvolvimento pleno de uma cidade e de um 
país passa inexoravelmente pelo respeito aos deficien-
tes físicos e pela sensibilidade quanto às dificuldades 
diariamente por eles enfrentadas. 

Parabenizo os atletas paraolímpicos brasileiros 
pela incontestável capacidade de superação demons-
trada, esperando que o Governo Federal venha a ado-
tar medidas concretas propiciem melhores condições 
de treinamento e acessibilidade a todos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, recentemente, em visita ao Município de 
Montes Claros, fui requisitado pela Coordenadoria das 
Organizações e Associações de Moradores do Municí-
pio de Montes Claros – CORDAM-MC a prestar apoio a 
uma reivindicação que demonstra de modo bem claro 
as imperfeições existentes em nosso aparato legal. 

Embora essas associações funcionem de modo 
precário e em sua grande maioria sequer recebam re-
cursos financeiros para bancar seu funcionamento, a lei 
exige que tais entidades apresentem obrigatoriamente 
suas respectivas declarações do Imposto de Renda. 

E, no tocante a essa exigência em particular, a 
reclamação que nos chega é de que a Receita Federal 
possui 2 procedimentos distintos. As pessoas físicas 
isentas que não apresentem declarações por 3 anos 
seguidos têm o CPF suspenso, podendo o mesmo ser 
revalidado caso a pessoa física apresente a qualquer 
tempo declaração de isento no site do órgão, com o 
simples recolhimento do valor simbólico de R$4,50, 
sem nenhuma outra penalidade. 

No entanto, o mesmo não acontece com essas 
associações comunitárias, que estão submetidas a 
multas, juros de mora e demais acréscimos legais. E, 
a partir do momento em que deixam de apresentar a 
respectiva declaração de Imposto de Renda, passam 
elas à condição de ilegalidade, o que as impossibilita 
de sobreviverem, ficando também impossibilitadas de 
exercer suas funções sociais, de levantar problemas, de 
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levá-los ao conhecimento das autoridades e de apre-
sentar sugestões e pedidos de solução para eles. 

Repito, Sr. Presidente: mesmas que essas as-
sociações comunitárias sejam isentas e não tenham 
recebido nenhum recurso financeiro – seus dirigentes 
não recebem qualquer remuneração —, ainda assim 
são obrigadas ao pagamento de multa em caso de 
atraso ou por não terem apresentado a respectiva de-
claração de renda.

Não há por que o tratamento a entes isentos seja 
diferenciado. Se à pessoa física isenta é dado deter-
minado tratamento, deve idêntico tratamento, seguin-
do-se o critério da equidade e o da analogia, utilizado 
no Direito Tributário, ser conferido a essas entidades 
que, embora pessoas jurídicas, não realizam nenhu-
ma operação financeira e, como tal, se enquadram na 
condição de isentas.

Assim, no desempenho do nosso papel de legis-
lador, estou encaminhando à Receita Federal requeri-
mento no sentido de que sejam prestadas informações 
mais detalhadas sobre o caso, a fim de que possamos 
corrigir tal injustiça com as associações comunitárias 
ou, pelo menos, solicitar que lhes seja dado tratamento 
idêntico ao conferido às pessoas físicas.

Comunico também, Sr. Presidente, que apresentei 
projeto de lei que concede anistia aos débitos fiscais 
dessas entidades.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BRUNO RODRIGUES (PSDB – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para falar sobre o 
aumento da carga tributária no Brasil. 

O brasileiro é um dos povos que mais sofrem para 
pagar tantos tributos. E o mais grave, trata-se de carga 
tributária incompatível com a qualidade dos serviços 
prestados pelo Poder Público. São mais de 50 tipos de 
tributos, sem contar os impostos embutidos em tudo 
que se consome. 

De acordo com recentes levantamentos, em 2006, 
os brasileiros recolheram aos cofres dos Governos da 
União, dos Estados e dos municípios um novo volume 
recorde de impostos e contribuições: cerca de R$795,1 
bilhões, o que significa 34,23% do Produto Interno Bruto. 
Nem mesmo no período de hiperinflação, os brasileiros 
pagaram tanto imposto quanto no ano passado. 

Mesmo com tamanha arrecadação, não há um 
retorno efetivo do Governo Federal. O contribuinte que 
paga impostos não possui qualquer garantia de vê-los 
bem administrados na saúde, na educação, no es-
porte, no setor social e, principalmente, na segurança 
pública. Muito pelo contrário. O que temos é um País 
mergulhado em crises em todos os setores governa-

mentais. Resta aos contribuintes pagar, mais uma vez, 
para usufruírem desses serviços. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o problema 
é grave. De cada R$1.000,00 que todos os brasileiros 
ganhamos, pagamos cerca R$410,00 para o Gover-
no, em forma de impostos. Trabalhamos 4 meses e 19 
dias do ano somente para pagar tributos. Não seria 
tão grave se estivéssemos, por exemplo, na Suécia. 
Lá também se arrecada muito, cerca de 51% do PIB, 
mas, em contrapartida, os cidadãos suecos recebem 
do Governo tratamento VIP em quase todas as áreas, 
da saúde à previdência, ao passo que no Brasil temos 
desvio de verbas, má aplicação dos recursos arreca-
dados, incompetência do Poder Público, desperdícios, 
mensaleiros e sanguessugas. 

O problema da carga tributária no Brasil é que, 
quem paga, paga muito e ganha pouco, enquanto 
muita gente que ganha muito não paga nada. É ne-
cessário uma mudança nos critérios de cobrança de 
impostos. O que falta é ousadia ao Governo Federal. 
É preciso destravar o País, para que volte a crescer a 
níveis satisfatórios.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, desde as mais remotas épocas, a 
tributação desenfreada e inconseqüente tem sido o 
único meio encontrado por alguns governantes para 
levar a cabo seus programas de desenvolvimento, es-
quecendo-se de que não basta cobrar imposto se o 
produto da arrecadação não é revertido em favor da 
população como benefício social.

Tributa-se tudo neste País. Até o ar que se respira. 
Cada Governo que assume traz propostas mirabolan-
tes, fantasiadas de salvadoras da pátria. Mas, na falta 
de uma visão mais ampla, que promova a exploração 
racional das nossas imensas riquezas, recorre ao au-
mento da tributação por ser de fácil aplicabilidade, até 
pela compulsoriedade de que se reveste.

A reforma tributária apregoada aos 4 ventos pelo 
Governo sequer conseguiu sair do papel, porque as 
conveniências em jogo são muitas e todos querem estar 
em paz com todos enquanto a caravana passa...

É bom que se diga, Sr. Presidente, que uma coisa 
é querer, outra é ser estadista. Em época não muito 
distante, tivemos governantes varrendo a sujeira do 
Brasil com vassourinhas, como quis fazer o Sr. Jânio 
Quadros, que terminou renunciando por não ter tido a 
coragem e o bom senso para realizar as metas sane-
adoras que propalava em sua campanha eleitoral. Os 
que o sucederam continuaram jogando a problemática 
brasileira para as calendas, apesar das boas intenções 
que apregoavam. Veio o regime militar, durante o qual 
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o Brasil retrocedeu vários séculos. Os militares se di-
ziam dispostos a redimir o País do subdesenvolvimento 
crônico em que via, mas nada disso aconteceu.

Posteriormente, depois de passar pelo Ministério 
da Fazenda, onde deve ter se familiarizado com o Siste-
ma Tributário Nacional, e pelo Ministério das Relações 
Exteriores, no qual teve a oportunidade de avaliar as 
verdadeiras dimensões do Brasil no contexto da eco-
nomia mundial, eleito Presidente da República, o Sr. 
Fernando Henrique Cardoso chegou ao final do seu 
segundo mandato sem ter muito o que comemorar. E 
não será fácil mudar a imagem do Brasil nos próximos 
3 anos do Governo Lula.

É lamentável, Sr. Presidente – e chega a ser até 
mesmo melancólico –, constatar que a modernidade 
tão sonhada pelos nossos Governos não passa de 
miragem. E isto num país cujos governantes sempre 
souberam privatizar, renegociar dívidas, engessar salá-
rios dos servidores públicos e manter o salário mínimo 
rigorosamente sob controle.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na condição de membro da Comissão de 
Educação desta Casa e de Presidente da Frente Par-
lamentar em Defesa da Educação Profissional, para-
benizo a produção do programa Globo Repórter, exi-
bido pela Rede Globo de Televisão, que, na sexta-feira 
passada, dia 17, mostrou a importância da educação 
profissionalizante e do ensino técnico para a formação 
do cidadão brasileiro.

Além dos cursos clássicos, é necessário ofere-
cer nível técnico médio e técnico de nível superior, 
acrescentando conhecimento e qualificação na apren-
dizagem do futuro trabalhador brasileiro no mercado 
de trabalho. Foi o que o programa exibiu, com muita 
propriedade.

O programa também mostrou a indústria do tu-
rismo como vetor de crescimento, uma vez que a 
cada ano cresce a oferta de emprego para profissio-
nais qualificados. Indústria sem poluentes, que não 
causa danos ao meio ambiente, mas, ao contrário, 
o preserva e o divulga, o turismo é o caminho que o 
País precisa trilhar para o crescimento do PIB, o que 
certamente contribuirá para a diminuição das taxas 
de desemprego. 

Muito satisfeito com o nível de informação pres-
tado ao cidadão em âmbito nacional, considerei o pro-
grama um verdadeiro serviço de utilidade pública!

Por outro lado, Sr. Presidente, é também com 
satisfação que anuncio o início das aulas do Curso de 
Especialização Métodos e Técnicas de Ensino na cidade 
de Paranavaí, noroeste do Estado do Paraná.

Esse curso faz parte do projeto Universidade 
Aberta do Brasil – UAB, programa do Ministério da 
Educação que realiza cursos de nível superior por 
meio de ensino a distância.

O Universidade Aberta do Brasil chegou no Pa-
raná, e seus resultados com toda a certeza serão exi-
tosos, considerando os objetivos do programa, sua 
qualidade e o alcance que terá para toda a população. 
Estou bastante confiante!

Participei da implantação da UAB em Parana-
vaí, articulando com a Secretaria da Educação a Dis-
tância – SEDE/MEC, assim como nos pólos de Ibaiti, 
Paranaguá e Siqueira Campos, também atendidos 
pelo projeto.

Quero, neste momento, agradecer o empenho 
do Prefeito de Paranavaí, Maurício Yamakawa, e do 
Secretário Municipal de Educação, Pedro Baraldi, 
que não mediram esforços para a concretização des-
se sonho.

Agradeço ainda à direção da Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná, na pessoa do Reitor Éden 
Januário Netto, pelas ações acadêmicas que serão 
realizadas em Paranavaí. A Universidade Tecnológica 
ficará responsável por ministrar as aulas, por intermé-
dio do corpo docente do campus de Medianeira, que 
conta com 100 alunos inscritos.

O Universidade Aberta do Brasil é um importan-
te programa que proporcionará a milhares de jovens e 
adultos, em todo o Brasil, a rara possibilidade de cursar 
uma universidade pública federal gratuitamente, sem 
deslocamento da cidade ou região onde residam.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Re-

gistramos a presença em plenário, em visita oficial ao 
nosso País, da Exma. Dra. Barbara Hendricks, Vice-Mi-
nistra da Fazenda da República Federal da Alemanha, 
e a delegação oficial. Além da Dra. Barbara Hendricks, 
registro a presença do Dr. Rolf Wenzel, Subsecretário, 
da Sra. Heike Nortmann, do Dr. Thomas Amtmann, 
acompanhados do Embaixador da Alemanha no Bra-
sil, o Sr. Friedrich Prot von Kunow.

Muito bem-vindos.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
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Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Total de AMAPÁ 2
PARÁ
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 6

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 

Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
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André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Mendonça Bezerra DEM 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 16

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
José Carlos Araújo PR 
Jutahy Junior PSDB 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 20

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Bittar DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Juvenil Alves S.Part. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Odair Cunha PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 28

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PmdbPscPtc
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
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Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Marina Maggessi PPS 
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Sandro Matos PR 
Simão Sessim PP 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Aparecido PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcelo Ortiz PV 
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Paulo Teixeira PT 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb

Ricardo Izar PTB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 47

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
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Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PSDB 
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Maria do Rosário PT 
Matteo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 299 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Passa-
se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
1. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 376, DE 2007 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 376, de 2007, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Transferências 
a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
no valor de R$ 15.704.401.380,00, para os 
fins que especifica. Pendente de parecer 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 2-7-07
PRAZO NA CÂMARA: 16-7-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 17-8-07 (46º 

DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 30-10-07 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-

mos do inciso 
VI do art. 117, combinado com o item 1, 

alínea “a”, 
inciso I do art. 101 do Regimento Inter-

no, a retirada 
de pauta da Medida Provisória nº 

376/07.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 

2007.
Antônio Carlos Pannunzio, Líder do 

PSDB.”
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação.
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 

Deputado Eduardo Valverde, que falará contra a ma-
téria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar de que-
rermos votar, por entender a importância da medida 
provisória, que trata de repasse aos Estados, municí-
pios e Distrito Federal para a aplicação no FUNDEB 
e também da compensação aos Estados e municípios 
para aplicação da Lei Kandir, há um acordo pela retira-
da de pauta da matéria. Assim sendo, o PT reitera sua 
posição pela retirada da matéria de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não há 
acordo para retirada de pauta. Ontem, houve acordo 
para discussão e votação apenas da Medida Provisó-
ria nº 375. E hoje seria discutida e votada essa medi-
da provisória. Sei que V.Exa. seguramente recebeu a 
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informação do acordo, mas informo que, a depender 
da Presidência, não houve acordo. Aliás, isso ficou 
público ontem.

O SR. EDUARDO VALVERDE – De qualquer for-
ma, concordamos com a retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Lobbe Neto, que falará a favor da matéria.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, ini-
cialmente, cumprimentamos todos os trabalhadores 
desta Casa, servidores, colaboradores da Mesa, pelo 
grande trabalho que desempenham.

Somos favoráveis à retirada da matéria de pauta, 
embora entendamos ser justo o crédito extraordinário, 
principalmente para o FUNDEB. No entanto, houve 
acordo no plenário para retirada de pauta, a fim de 
que haja melhor discussão do assunto.

Por isso, manteremos a postura de retirada de 
pauta. Entendemos ser melhor haver mais discussão 
para o encaminhamento da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes?

Como vota o Democratas?
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno tem abusado da prerrogativa de editar medidas 
provisórias, contrariando o art. 62, inciso I, da Cons-
tituição Federal, que veda expressamente sua edição 
quando se tratar de questões orçamentárias.

A matéria é meritória, não temos dúvida quanto 
a isso, por se tratar de recurso para o FUNDEF, para 
a Lei Kandir. Discutimos a matéria no Orçamento. Se-
riam considerados os Estados exportadores, mas o 
Governo voltou para fomento. Agora, a medida provi-
sória editada refere-se a Estados exportadores, o que 
acarretou a correção do comportamento da Comissão 
de Orçamento no ano passado, quando da discussão 
dessa matéria orçamentaria.

O Democratas não concorda com a votação dessa 
matéria. Não há prejuízo nenhum. Tanto o relatório do 
Deputado Frank Aguiar quanto a medida provisória já 
estão valendo. Todavia, trata-se de questão que enten-
demos ser inconstitucional. Consideramos importante 
sua retirada de pauta, para que não precisemos veri-
ficar a votação de hoje expondo, conseqüentemente, 
a Casa.

O Democratas também apresentou requerimento 
de retirada de pauta e vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB?

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votamos 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Liderança do Governo? (Pausa.)

Como vota o PMDB? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.) PPS “sim”.
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/

PMN/PHS/PRB?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, também concordamos com a proposta de 
retirada da matéria de pauta.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, con-
cordamos, neste momento, com a retirada da matéria 
de pauta. Tentamos até o último instante estabelecer 
a votação.

O nosso objetivo é fazer com que a matéria seja 
votada. O Relator, Deputado Frank Aguiar, integrante 
da Comissão de Educação e Cultura, produziu acordo, 
e poderíamos perfeitamente votar a matéria.

No entanto, a Liderança da Oposição na Casa 
avalia que não teríamos possibilidade de proceder à 
votação. Sendo assim, utiliza-se de expediente regi-
mental e coloca sobre nós a imposição de que, se 
enfrentarmos votação nominal, haverá dificuldade de 
mantê-la.

As Comissões estão a todo vapor. A Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania está votando, 
as Comissões estão atuando. Portanto, há condições 
de estabelecer e manter nas Comissões um ritmo de 
trabalho importante. Como disse o Deputado Eduardo 
Valverde, o PT mantém posição de sensibilidade com 
a Oposição e acata a retirada de pauta.

Mesmo votando “sim”, fazemos um apelo para 
que, em medidas provisórias como essas, que tratam 
de créditos para a área da educação, para o FUNDEB, 
e que têm o acordo de todos, não tenhamos dificul-
dade de votar de forma simbólica, como estamos fa-
zendo na manhã de hoje, o que atrapalha o processo 
legislativo.

Votaremos “sim”. No entanto, registramos que 
gostaríamos que a Oposição fizesse um acordo em 
nome do interesse público, do interesse do País, e que 
estivéssemos votando, porque há acordo no mérito.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PTB?
O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB, da 
mesma forma, num entendimento com outros partidos, 
apóia a retirada da matéria de pauta.
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Registro que o Relator, Deputado Frank Aguiar, 
fez um belo trabalho e está pronto para ler seu relatório. 
Trata-se de matéria da maior importância porque destina 
recursos à educação via FUNDEB. Há grande expec-
tativa por parte dos Governos estaduais e municipais. 
Rogo à Oposição para que avancemos. Esta semana, 
poderíamos ter votado muito mais matérias – é o que 
a sociedade brasileira espera deste Parlamento.

Em nome do entendimento, acompanharemos a 
decisão de retirada de pauta, mas, desde já, louvo o 
brilhante relatório que o Deputado Frank Aguiar apre-
sentará não só ao Parlamento, mas à Nação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
estava participando de reunião de uma Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – In-
formo que não há Comissão funcionando. Se houver 
alguma Comissão deliberando, as decisões tomadas 
a partir do início da Ordem do Dia do plenário serão 
anuladas.

O SR. COLBERT MARTINS – Espero que a 
Comissão de Constituição e Justiça tenha encerrado 
sua reunião. Há pouco, passei por lá, e os trabalhos 
ainda continuavam.

De qualquer forma, Sr. Presidente, na condição 
de Vice-Líder do PMDB, registro que aceitamos propos-
tas e acordos, mas não aceitamos obstrução a matéria 
desse tipo, que repassa recursos para a valorização 
profissional de professores.

Não posso entender acordo desse tipo. Se hou-
ve acordo da minha Liderança, eu me rendo. Se não 
houve, Sr. Presidente, já que não fui comunicado pelo 
meu Líder, sou absolutamente contra qualquer tipo 
de suspensão dessa discussão. A matéria é pacífica, 
repassa recursos para Estados e municípios, bene-
ficiando, portanto, os professores. Não vejo por que 
fazer acordo para deixar a discussão para a próxima 
semana.

O PMDB, Sr. Presidente, é contra a retirada de 
pauta.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, on-
tem à noite o quorum foi alto, como ocorre todas as 
terças, quartas e quintas-feiras pela manhã. Hoje há 
igual quorum, tanto que estão presentes, na Casa, 
mais de 360 Deputados.

Ontem, dia pródigo e cheio de votações impor-
tantes, votamos a MP mais polêmica.

Concordo com a Deputada Maria do Rosário e o 
Deputado Colbert Martins que disseram não entender 
por que matéria dessa natureza é obstruída.

O Relator, Deputado Frank Aguiar, comunicou-nos 
ontem que havia feito acordo com diferentes Líderes 
e que suspenderíamos a sessão mais cedo para que 
a matéria pudesse ser votada hoje.

A Casa funciona por meio de acordo, Sr. Presi-
dente. Estamos numa situação em que não podemos 
sequer ensejar entendimento. Quando tenho a res-
ponsabilidade de substituir V.Exa. na Presidência, fico 
sem condições de fazer acordo. Por isso, apelo para 
que, pelo menos, haja a possibilidade de se fazer a 
leitura do relatório. O Relator conversou com todos. É 
o mínimo que podemos fazer nesta hora, diante da res-
ponsabilidade que temos para com o Brasil. É preciso 
considerar que esta Casa legisla para o País. Portanto, 
esta Casa tem de funcionar na plenitude.

Respeito muito a Oposição, que tem feito seu 
papel. A obstrução é normal, é legítima, mas tem de 
ser obstrução ao Governo e não ao Brasil. Chega o 
momento em que se torna obstrução ao País, como 
é o caso hoje.

Quem pensa que só fui Governo está muito en-
ganado. Minha família caiu em 28 e só ganhou em 
58, 30 anos embaixo, na terra do Dr. Agamenon Ma-
galhães, que era interventor. Éramos da UDN e lhe 
fazíamos oposição.

Então, já fui Oposição, sei qual o seu papel e quais 
as suas dificuldades, mas há momentos em que temos 
de distinguir oposição ao governo, oposição ao País, 
oposição ao município e oposição ao Estado. 

Por isso proponho a esta Casa, no mínimo, um 
entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos aqui discutindo a retirada ou não de uma medida 
provisória. 

Essa proposta foi feita pelo PSDB que, em fun-
ção de várias questões, anunciou obstrução à pauta 
de votações. Obstrução legítima. 

Ontem, acompanhamos toda a votação da medi-
da provisória. Inclusive, o relatório apresentado, literal-
mente, cerceava a possibilidade de as Oposições se 
manifestarem. E nos manifestamos contra, reagimos.

Hoje, claramente, quem está obstruindo a pauta 
não é a Oposição, e, sim, o Governo. Não tem nem 
Líder do Governo aqui! 
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Se o Governo teve maioria na Comissão de 
Constituição e Justiça para votar a admissibilidade da 
CPMF, evidentemente, pode ter maioria aqui e votar 
a matéria.

Vemos que não há diálogo entre a Oposição e o 
Governo. Estou há quase 2 anos na Liderança do PPS 
e nunca fui procurado pelo Governo para discutir um 
projeto em prol do País. De vez em quando, no auge 
da discussão, aparece alguém – na maioria das ve-
zes, um assessor – e sugere que façamos algo. Isso 
é o que ocorre. 

O País encontra-se na seguinte situação: o Go-
verno quer massacrar a Oposição, literalmente, com 
pareceres que não deixam destacar emendas. Ou seja, 
o Governo quer acabar com o diálogo, com a voz do 
Parlamento. Não quer votar matéria que possa causar 
sensação de desgaste. Mas precisamos votar as ma-
térias. Quem for a favor, manifeste-se a favor; quem 
for contra, manifeste-se contra. Mas não se trata ape-
nas de votar o texto principal, não apenas o que quer 
o Governo. Temos de votar tudo, inclusive o que quer 
a Oposição para o País. 

O Governo precisa perceber que quem está obs-
truindo hoje não é a Oposição. Se o posicionamento 
do Líder do PMDB é um, do Líder do PT é outro e o 
nosso é este: vamos votar. 

Nós, do PPS, votamos “sim”, pela retirada. Aqui 
somos minoria. Se o Governo não quer retirar, que 
vote “não”. Nós nos comprometemos a não obstruir, 
votaremos “sim”. Que o Governo traga a sua base e 
diga “não”. Nós votaremos a matéria.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. OSVALDO REIS – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB – TO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, regis-
tro a presença na Casa do Deputado Estadual Iderval 
Silva, do PMDB do Tocantins.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB-
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero deixar claro que, por causa do baixo quorum 
no plenário, na ocasião, resolvemos fazer um acordo 
para viabilizar uma solução momentânea. E concor-
damos, então, em votar o requerimento de retirada 
de pauta. Agora, somos os primeiros a querer votar a 
matéria, a querer que seja lida a medida provisória, 
se existir condições para tanto. O PMDB continuará 

pedindo aos Srs. Deputados para virem ao plenário e 
votar pela não retirada do projeto, se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV?

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
não participou de nenhum acordo para que a matéria 
fosse retirada de pauta. Não fomos consultados. Por 
conta disso, o PV vota “não”.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “sim”, tendo em vista o acordo feito em plenário, 
concordando com a retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
houve esse acordo, Deputada, é exatamente o con-
trário.

A SRA. GORETE PEREIRA – Não há mais, 
não é?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
houve esse acordo.

A SRA. GORETE PEREIRA – Inicialmente havia, 
mas agora está havendo divergência. Mas o PR conti-
nua votando pela retirada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Quero 
informar, nobre Deputada, em homenagem ao Depu-
tado Inocêncio Oliveira, do seu partido, que estava 
presidindo os trabalhos quando foi feito um acordo, 
esse, sim, de Plenário, que era para votar apenas 
uma medida provisória ontem, sendo que a Mesa, no 
caso eu, tinha tomado a decisão, havendo obstrução 
ou não. Quem quisesse ir para casa, que fosse, mas 
iríamos votar. 

Fez parte desse acordo, segundo relato públi-
co, agora, do Deputado Inocêncio Oliveira, que, hoje, 
mediante o bom trabalho desenvolvido pelo Deputado 
Frank Aguiar, haveria plenas condições para votação 
da matéria.

Portanto, estou dizendo que não houve acordo. 
E foi um Deputado do partido de V.Exa., Deputada 
Gorete. 

Por favor, podem usar o argumento que for, só 
não podem transformar em acordo aquilo que não era 
acordo. O acordo era exatamente o contrário.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
partir da reflexão do Plenário, o PT muda seu voto 
para “não”.
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O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PP vota “não”.

O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria 
acompanha a opinião, que parece consensual, de que 
devemos votar “sim”, retirando de pauta a presente 
proposta.

O SR. MÁRIO HERINGER (Bloco/PDT – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a partir da informação dada pelo Deputado Inocêncio 
confirmando que não houve acordo, o Bloco quer re-
considerar sua posição e votar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem favoráveis ao requerimento permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP.) – Peço veri-

ficação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação concedida.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PTB muda sua orientação para obstrução, porque 
os companheiros já sabiam da possibilidade de reti-
rada de pauta.

O SR. MÁRIO HERINGER (Bloco/PDT – MG.) 
– Verificação conjunta, Sr. Presidente.

O SR. VICENTINHO (PT – SP.) – Sr. Presidente, 
verificação conjunta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-
ficação conjunta.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
muda para obstrução.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas orienta obstrução e convida os Deputados 
presentes a ficarem em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de darmos início à votação pelo 
sistema eletrônico. 

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. AYRTON XEREZ – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria 
estará em obstrução.

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
está em obstrução.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR – CE. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PR 
muda para obstrução.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB está 
em obstrução.

O SR. MÁRIO HERINGER (Bloco/PDT – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco PDT/PSB/PCdoB também muda a orientação 
para obstrução.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB muda a orientação para obstrução.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota pela 
obstrução também.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
óbvio o motivo de quem está obstruindo. Se a base 
do Governo tem maioria e quer votar “não”, ganha a 
votação. Mudança, literalmente, para obstrução? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Líder 
Coruja, prefiro fazer uma abordagem mais otimista. 
Veja que coisa linda: Governo e Oposição juntos ago-
ra. (Risos.)

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, o 
PPS muda para obstrução.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
assessoria do Democratas informa que houve acordo 
ontem para votação da Medida Provisória nº 376. Hoje, 
não prevaleceu o entendimento de ontem. 

Não quero contrariar V.Exa., mas a assessoria do 
partido afirma que não houve acordo para votação da 
Medida Provisória nº 376, hoje, ainda que, no mérito, 
concordemos, de antemão – o Democratas já concorda 
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–, com o relatório do Deputado Frank Aguiar. Trata-se de 
questão política. Desde o ano passado, o Democratas 
posiciona-se contra a edição de medidas provisórias 
que dizem respeito a matéria orçamentária. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
esclarecer. V.Exa. tem razão, assim como eu também 
tenho.

Ninguém tem obrigação de votar a matéria pau-
tada. O acordo feito ontem era para que, por economia 
processual, não fôssemos até muito tarde da noite na 
votação daquela medida provisória e realizássemos 
hoje sessão deliberativa. O Deputado Inocêncio Oliveira, 
que patrocinou o acordo – S.Exa. estava no exercício 
da Presidência naquele momento –, informou-me da 
decisão, assim como informou ao Plenário.

A interpretação do Deputado Inocêncio Oliveira 
era a de que seria possível votar a matéria hoje, mas 
S.Exa. não teve a pretensão, é natural, de ignorar os 
recursos regimentais da disputa política. O que não 
se pode é, daí, concluir que havia um acordo para 
não votar.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Perfeito, Presidente. 
Realmente não houve acordo para não votar.

Sr. Presidente, à guisa de informação, já foram 
gastos 56,54% dos recursos relativos a essa medida 
provisória. Ou seja, como a medida provisória está vi-
gendo, esses recursos já foram transferidos para Es-
tados e Municípios; já foram gastos 49 milhões, 684 
mil reais.

Portanto, nossa atitude não causa prejuízo ao 
Governo; é apenas uma posição política, como V.Exa. 
afirmou: não aceitamos passivamente a edição de me-
dida provisória sobre matéria orçamentária.

O SR. ROBERTO SANTIAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO SANTIAGO (PV – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
entra em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Enquan-
to prossegue a votação, quero dizer algo a V.Exas.

Sempre há um apelo – é claro que não é de to-
dos – para que na quinta-feira as matérias a serem 
pautadas não tenham o mesmo grau de polêmica ou 
disputa das que apreciamos na terça e na quarta-feira. 
Isso é tradição. É razoável.

Entretanto, não é razoável que, ainda pela ma-
nhã, nós decidamos, na apreciação de uma medida 
provisória, que não mais deliberaremos e passemos 
as quintas-feiras sem votar.

Digo isso respeitando quem faz obstrução. Es-
tou querendo dizer que, do ponto de vista da Casa, é 
fundamental que o processo flua.

Diante disso, informo a todos os presentes que 
na próxima quinta-feira a Ordem do Dia será às 16h, o 
horário usual. Todas as vezes que buscamos antecipar 
essa fase da sessão encontramos entraves.

Alguns podem até concluir, por interpretação 
equivocada, que quinta-feira não é dia de deliberação, 
mas isso não é verdade.

Dado que o mandato é tão difícil de ser conse-
guido – pelo menos no meu caso –, penso que o exer-
cício pleno desse dever e desse direito vai dinamizar 
e melhorar o trabalho na Casa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, tenho em minhas mãos o edital do concurso 
da Câmara dos Deputados para técnico legislativo, 
atribuição de assistente administrativo.

Constam como itens do edital do concurso, dentro 
da matéria Processo Legislativo, os seguintes títulos 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: Tí-
tulo 1 – Disposições Preliminares; Título 2 – Órgãos 
da Câmara – seguem os capítulos; e Título 3 – Ses-
sões da Câmara.

Fiquei estarrecido ao saber que na prova reali-
zada no último fim de semana, apesar de a matéria 
constar do edital, não caiu nenhuma pergunta sobre 
o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Ne-
nhuma pergunta!

Quando um funcionário me disse isso, achei que 
fosse exagero. Fui consultar mais 3 ou 4 e todos confir-
maram, Sr. Presidente, que no concurso para o cargo 
de técnico legislativo da Câmara dos Deputados não 
caiu nenhuma pergunta sobre o Regimento Interno.

Sr. Presidente, se o Regimento Interno é a bíblia 
da Casa, como pode uma pessoa que presta o concur-
so para técnico legislativo não responder a nenhuma 
pergunta sobre ele? Isso é, no mínimo, um despres-
tígio à Casa.

Faço esta questão de ordem para que, confronta-
da a minha informação – que V.Exa. não precisa consi-
derar como boa –, V.Exa. tome providências, pois não 
pode, em um concurso para técnico legislativo, deixar 
de constar pergunta sobre o Regimento Interno. Isso 
é uma falta de bom senso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sr. 
Deputado, remeto a questão da ordem de V.Exa. ao 
Primeiro-Secretário, porque há funções definidas para 
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os membros da Mesa, e questões administrativas ca-
bem especificamente ao Primeiro-Secretário. Vou, en-
tão, pedir a S.Exa. que faça um levantamento acerca 
do assunto por V.Exa. abordado.

Se não me engano, a elaboração das provas para 
esse concurso foi contratada, por algum método, fora 
desta Legislatura. Portanto, deve ter sido feita por al-
guma empresa. É fundamental, então, que venham a 
informação e a justificativa da empresa para ter feito 
essa escolha.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-
dente, foi a Fundação Carlos Chagas que elaborou 
as provas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sr. 
Deputado, confesso que não possuo a informação que 
V.Exa. acabou de dar, mas vou determinar ao Primei-
ro-Secretário que faça o levantamento para, depois, 
informarmos a V.Exa. e ao Plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-
te, eu acho que o Regimento tem que ser usado por 
aqueles que querem um dia poder aplicá-lo aqui até 
mesmo antes de realizarem o concurso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Concor-
do com a observação genérica de V.Exa. Se existe um 
programa e é da essência da função de um funcionário 
ter uma compreensão adequada do Regimento, chama 
a atenção a informação que V.Exa. trouxe aqui.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Até porque, 
Sr. Presidente, o nosso mandato, para se completar, 
precisa do apoio da assessoria. Eu mesmo confesso 
publicamente que tenho um desempenho razoável 
aqui porque sempre conto com o seu apoio efetivo. 
Portanto, esses verdadeiros deputados sem mandato 
têm que conhecer o Regimento.

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, encaminho 
a obstrução pelo PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSOL está em obstrução.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um aditamento às observações que V.Exa. fez 
ao comunicar que a Ordem do Dia, na próxima quin-
ta-feira, será às 16h.

Nesta semana tivemos, a meu ver, um exemplo 
de que a realização de sessões extraordinárias às 
terças e quartas-feiras pela manhã serve para, pelo 
menos, provocar um entendimento. Não sei se isso 
causa transtorno ao andamento dos trabalhos das Co-
missões, mas, pelo menos num dia – terça ou quarta-
feira –, V.Exa. poderia adotar esse sistema, a fim de 
que o nosso trabalho pudesse ser acelerado.

Nós nos preocupamos também com o desem-
penho da Casa, no que diz respeito à deliberação de 
matérias, mas não podemos fugir da responsabilidade 
de, na condição de Oposição, deixar clara a nossa pos-
tura sobre matérias que consideramos fundamentais.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veja, 
Deputado, V.Exa. é mais do que testemunha, é par-
tícipe, mas talvez não tenha a síntese do que vem 
ocorrendo. Nessa Legislatura realizamos um número 
de sessões extraordinárias que se equipara – ou su-
pera – ao número de sessões ordinárias deliberativas. 
Então, estamos seguros de que a Câmara tem traba-
lhado duramente.

A realização de sessões extraordinárias às quar-
tas-feiras pela manhã – já realizamos 2 ou 3 – causa 
prejuízo às Comissões Permanentes. Por isso, temos 
tentado concentrá-las às terças-feiras e, muitas vezes, 
às quintas-feiras.

Com relação às quintas-feiras, há outro proble-
ma: a demanda por sessões solenes. A Mesa já deli-
berou que só pode haver sessão solene em plenário 
às segundas e às sextas-feiras, exatamente para que 
ele cumpra seu papel central. Há, inclusive, uma pro-
posta do Deputado Inocêncio Oliveira, apoiada pela 
Mesa, no sentido de que as sessões solenes não se-
jam realizadas em plenário, mas em outro anfiteatro, 
uma vez que este aqui é o espaço do debate, da deli-
beração. Sessão solene é importante, mas tem outra 
característica

A Mesa tem, ainda, outra idéia, que precisa ser 
colocada em votação: queremos antecipar o horário 
do Pequeno Expediente em 1 hora, porque há uma 
demanda a que o horário antigo não está atendendo. 
Muitos reclamam para nós, da Mesa, que chegam aqui 
às 7h da manhã e não conseguem se inscrever para 
falar no Pequeno Expediente. A idéia é acrescentar 1 
hora a esse período da sessão.

Outra idéia é alterar a duração do Grande Expe-
diente, de forma que, se aprovada a proposta, em vez 
de 25 minutos, cada orador passará a dispor de 15 mi-
nutos nessa fase da sessão. Pretendemos, dessa forma, 
permitir que 4 – ou pelo menos 3 – oradores falem por 
dia no Grande Expediente, com o intuito de dar a todos 
oportunidade de se manifestar. Sabemos que quem não 
é Líder tem muita dificuldade para conseguir fazer seus 
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pronunciamentos em plenário. Quem é Líder tem acesso 
praticamente, entre aspas, “ilimitado”, só precisa cumprir 
as regras. Os Deputados que não são Líderes, a grande 
maioria, muitas vezes, têm que ficar em plenário o tempo 
todo, o que acaba sendo um desafio, uma vez que eles 
têm outros trabalhos, inclusive em seus gabinetes. 

Estou dando esta explicação sobre os trabalhos 
da Casa, mas a Mesa agradece qualquer contribuição 
que vier otimizá-los.

O SR. EDIO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDIO LOPES (Bloco/PMDB-RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nossa 
intervenção não é uma questão de ordem, mas uma 
sugestão à Mesa, no sentido de que, quando anunciada 
a votação nominal, a TV Câmara faça constar no vídeo 
uma mensagem ou um símbolo, para que os Deputados 
ou suas assessorias, que estão no gabinete e tenham 
perdido o anúncio da Presidência para votação nomi-
nal, possam acompanhar a posteriori. Certamente, 
nos ajudaria muito. Porque, em muitas oportunidades, 
é anunciada a votação nominal e a perdemos porque 
não tivemos oportunidade de ouvir o anúncio.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nobre 
Deputado, normalmente, as campainhas são acionadas. 
Elas são tradicionalmente altas para que qualquer asses-
sor a ouça. Eles entendem o recado. Se algum assessor 
ainda não aprendeu que quando a campainha toca, está 
havendo votação, é bom que ele seja orientado. 

De qualquer maneira, para que não haja mais 
sugestões ao microfone, peço a V.Exas. que nos pro-
curem. Tudo aquilo que for útil, naturalmente, poderá 
ser feito.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, há horas estou para lhe falar a respeito da 
campainha. O problema é que elas são acionadas a 
todo momento. Se a campainha tocar apenas quan-
do for votação, vamos entendê-la como séria. Mas a 
Mesa tem tocado a campainha do início ao final da 
Ordem do Dia. 

Trata-se de uma sugestão, Sr. Presidente. Des-
culpe-me a ousadia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço a informação. Vamos controlar o sineiro.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Se todos os partidos 
estão declarando obstrução, V.Exa. não tem alternativa, 
tem que encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
não posso dar nenhum castigo?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Não, não 
pode.

A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 
peço a palavra para falar sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
manter esse diálogo depois.

A SRA. ALICE PORTUGAL – V.Exa. ouviu todos 
os homens, não vai ouvir o meu pedido? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
tem a palavra. Só não argumente dessa maneira, por-
que eu já tinha ponderado que todos querem dar uma 
contribuição.

A SRA. ALICE PORTUGAL – (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
esta Casa tem, gradativamente, recuperado seu poder 
de produção legislativa. Parece-me que ainda há uma 
lacuna em relação à nossa visibilidade na sociedade 
brasileira. É muito importante que, além dessas me-
didas que V.Exa. acaba de anunciar – com as quais 
concordo integralmente, até porque sou bastante fre-
qüente –, a sociedade seja de alguma forma orientada 
de que a atividade do legislador não pode ser única 
e exclusivamente dentro do plenário. A atividade, na 
base eleitoral, no cotidiano, também é ação do Par-
lamentar. (Palmas.) Este esclarecimento à sociedade 
só pode ser feito através de um pronunciamento do 
Poder Legislativo, em horário gratuito, para que todos 
saibam que não atuamos tão somente neste carpete 
do tempo de Juscelino, mas também em assembléias 
de categorias, em reuniões com movimentos sociais 
e empresariais, e assim sucessivamente. 

É muito importante que isso seja coadunado 
com a iniciativa da mudança de horário na atividade 
legislativa. Se não, a sociedade sempre entenderá que 
trabalhamos a menos. Mesmo trabalhando nas terças, 
quartas e quintas-feiras, integralmente, trabalhamos 
menos do que a jornada semanal de 40 horas.

É muito importante que este esclarecimento po-
lítico seja feito. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os ór-
gãos de comunicação da Casa já estão sendo instados 
a fazer a melhor cobertura de quem exerce a profissão, 
que são os funcionários da Casa nessa área. É impossível 
fazer total cobertura, mas podemos até convidar quem 
quer que seja a nos acompanhar sexta-feira, sábado, do-
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mingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e assim por 
diante. Quanto a isso, não temos muito o que temer. 

Nesta Legislatura, durante 2 meses, votamos, 
ininterruptamente, nas segundas-feiras, inclusive ten-
do obstruções legítimas. Com os resultados, não há o 
que se questionar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como é 
evidente a falta de quorum, vou encerrar a votação.

Alguém ainda não votou? (Pausa.) Todos estão 
em obstrução? (Pausa.) 

Todos votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Vou anunciar o resultado: 

VOTARAM

Sim:     4
Não:    27
Abstenções:   8 
Total:     39

Em face da evidente Falta de quorum, fica adia-
da a apreciação da matéria.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 376/2007 – REQUERIMENTODE 
RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 23-8-2007 11:47
Encerramento da votação: 23-8-2007 12:06
Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
face da evidente falta de quorum, fica adiada a apre-
ciação da matéria. 

Declaro encerrada a Ordem do Dia.
O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero fazer uma comunicação inadiável: faleceu, 
há poucas horas, na cidade de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, o Pastor Eliseu Feitosa de Alencar, um 
grande evangelista, com mais de 50 anos na evange-
lização do País. 

O sepultamento será amanhã. 
Queremos externar nosso profundo sentimento 

pela perda desse grande homem de Deus. 
O Pastor Eliseu era Presidente da Convenção das 

Assembléias de Deus do Estado de Mato Grosso do 
Sul e trabalhou entre os índios por mais de 10 anos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nossos 
sentimentos à família e aos amigos, Deputado.

O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Wilson Santiago.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
todos estamos conscientes de que não será possível 

votar nenhuma das matérias que estão na pauta de 
hoje, uma vez que foi encerrada a votação. O que o 
Governo pretende, na verdade, é apelar para todos os 
partidos políticos, no sentido de que haja um enten-
dimento em relação às medidas provisórias e demais 
matérias que estão na pauta.

Trabalhamos 2 dias para votar uma única medi-
da provisória. E essa medida provisória que está na 
pauta é essencial porque repassa recursos aos Esta-
dos e municípios. Daí por que devemos entender que 
o Congresso Nacional precisa entrar em acordo. Os 
Parlamentares devemos procurar fazer o que a socie-
dade espera de todos nós.

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo a todos 
os partidos políticos no sentido de nos sentarmos à 
mesa e discutirmos essa medida provisória. Devemos 
chegar a um entendimento em relação a todas essas 
matérias, especificamente às medidas provisórias, e 
votar de acordo com o entendimento de cada agre-
miação partidária.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou em 
obstrução.

O SR. NELSON TRAD – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON TRAD (Bloco/PMDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar minha presença.

O SR. JOÃO MATOS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Esta 
sessão já poderia ser encerrada, já que está finda a 
Ordem do Dia. Para dar oportunidade aos Parlamen-
tares, esta Presidência a estende até às 13h, dirigida, 
inicialmente, pelo Deputado Manato.

O Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Manato, 1º Suplente de Secretário.

A SRA. JÔ MORAIS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra por até 2 minutos.

Os Srs. Deputados que quiserem usar a palavra 
peço que venham à mesa inscrever-se.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, queremos registrar o que 
representou a Marcha das Margaridas, ocorrida nas 
ruas de Brasília.

Sem dúvida nenhuma, os que estiveram tanto 
na caminhada quanto na plenária, à qual compareceu 
o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
tiveram a convicção da capacidade transformadora, 
da coragem e da resistência das trabalhadoras rurais 
que aqui vieram.

Seria bom que esta Casa, seus 513 Deputados e 
Deputadas, tivessem comparecido às ruas de Brasília. 
Com certeza, teriam a certeza de que é absolutamen-
te equivocada a idéia de que as trabalhadoras rurais 
participaram do evento à custa do Governo Federal. 
Nada mais injusto e desrespeitoso com elas, que pro-
duzem alimentos para o País, do que essa insinuação 
absolutamente errada. Vieram à custa do seu sacrifí-
cio: vendendo artesanato e até cabrito, como algumas 
disseram.

Por isso, registro nossa inteira solidariedade à 
disposição de luta, coragem e reivindicação daquelas 
trabalhadoras.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o 
Presidente da República por ter comparecido, assegu-
rando o respeito que todas elas merecem.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra por 2 minutos.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-

AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, está sendo realizado, no Acre, um simpósio 
sobre segurança pública de fronteiras, que envolve 
Estados brasileiros fronteiriços, a Bolívia e o Peru. Te-
mos estradas que nos ligam a esses 2 países e pre-
ocupação com as constantes relações que envolvem 
nossa segurança.

Sr. Presidente, o Governador do Acre e o Se-
cretário de Segurança Pública estão discutindo como 
proteger melhor nossas fronteiras com nossos paí-
ses irmãos e vizinhos, Bolívia e Peru, com os quais 
considero importante traçarmos políticas públicas em 
conjunto.

Muito obrigada.
O SR. CIRO GOMES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vota-
ção anterior, estava em obstrução, como seu partido.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Está registrado, 
nobre Deputado.

Com a palavra o nobre Deputado Alex Canziani. 
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Marcelo Ortiz. 
(Pausa.) Ausente.

A SRA. CIDA DIOGO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra por 2 minutos.

A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, instalou-se na Casa a CPI do Sistema Carcerário, 
que pretende aprofundar a discussão e diagnosticar 
a realidade tanto da população carcerária quanto dos 
familiares dessa população.

Com certeza, lá representaremos principalmente 
as mulheres que se encontram no sistema carcerário, 
levantaremos a situação dos presídios femininos e a 
realidade de muitas mulheres que sofrem de forma 
mais acentuada o tratamento desumano do sistema 
carcerário. Os presídios femininos são locais de alto 
grau de agressão e desrespeito.
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Por isso, integro a CPI do Sistema Carcerário, 
representando a bancada do Partido dos Trabalha-
dores.

O Presidente, Deputado Neucimar Fraga, deter-
minou a instalação de sub-relatoria específica para 
acompanhar a situação dos presídios femininos no 
País. Vamos atuar com muita firmeza na defesa da 
mulher.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) Au-
sente.

Concedo a palavra ao Deputado Tarcísio Zim-
mermann. (Pausa.) Ausente.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra por 2 minutos.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
registrar uma preocupação e, ao mesmo tempo, denun-
ciar os rumos da saúde pública em Porto Alegre.

A Prefeitura Municipal rompeu contrato com a 
Fundação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul – FAURGS, demitiu agentes de saúde, médicos 
e pessoas que atuam diretamente no Programa de 
Saúde da Família, em atividades de extensão. Está 
ameaçado o Programa Nacional de Vacinação, no 
próximo sábado.

O negócio que se estabelece com o tema saúde 
pública e política de atenção básica à saúde, na Ca-
pital, levou a Prefeitura a tentar firmar convênio com 
uma “ONG” – entre aspas –, de São Paulo, Solos, se 
não me engano. O convênio está sob suspeição.

O Tribunal de Contas do Estado preventivamente 
desautorizou esse convênio. Parece que a Prefeitura 
deverá contratar emergencialmente o serviço, mas há 
desentendimento da cidade de Porto Alegre quanto 
ao atendimento básico, nas políticas de atendimento 
à saúde, nos postos e nas unidades de saúde básica. 
Devemos protestar contra isso.

Quero especialmente destacar a importância 
do acompanhamento que a Câmara Municipal está 
fazendo. Levaremos ao conhecimento do Ministério 
da Saúde todos esses fatos, frente ao desatendimen-
to da população mais pobre na área de saúde e às 
negociatas que observamos em relação a ela, sob o 
comando do Prefeito José Fogaça e do Vice-Prefeito 
Eliseu Santos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parla-
mentares, senhoras e senhores, preocupa-me maté-
ria de capa de hoje do jornal O Globo sobre como os 
Ministros do STF constróem seus votos.

A informação de que alguns antecipavam a vo-
tação do julgamento nos deixa profundamente preo-
cupados. Acho que a Suprema Corte tem de ter certo 
zelo pela sua postura, pelo ritual com que desenvolve 
seu trabalho, para não permitir uma reportagem cons-
trangedora como essa.

O Ministro Marco Aurélio, dias atrás, disse que 
foi alvo, se não me engano, de grampo, em suas liga-
ções telefônicas, algo extremamente grave. Por que 
se utilizaria esse tipo de artifício? Que conversas te-
ria S.Exa.?

Quero expressar minha preocupação, para que se 
tome providência em relação aos acontecidos, porque, 
pelo visto, a construção do voto merece ritual muito 
mais rigoroso e secreto do que o exposto pela maté-
ria de O Globo. Isso nos preocupa. Afinal, trata-se da 
Suprema Corte do País. E não cabe àquela egrégia 
Corte esse tipo de atitude, de procedimento e de re-
lação numa votação grave como essa.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero pedir a aten-
ção de todos, porque fui informado agora há pouco por 
lideranças da FETAP, do Estado de Pernambuco, de 
que uma delegação de companheiras do movimento 
de mulheres que esteve aqui ontem, da Marcha das 
Margaridas, teve seus ônibus retidos pela Polícia Ro-
doviária Federal no Estado da Bahia – algo incompre-
ensível –, pelo fato de terem apresentado xerox da do-
cumentação, ou melhor, do seguro, que a companhia 
teria sim a obrigação de apresentar.

Retidas pela Polícia Rodoviária Federal, essas 
trabalhadoras se articularam e interromperam o trânsito 
para garantir o direito de transitarem pelas estradas. O 
rigor exagerado de um patrulheiro impede o retorno às 
suas casas dessas companheiras que participaram de 
tão importante manifestação em Brasília.

Portanto, já me comuniquei com a assessoria 
da Polícia Rodoviária Federal tentando encontrar uma 
maneira de liberar esses ônibus e garantir o retorno 
dessas mulheres às suas casas, prejudicadas pela ati-
tude intransigente de um guarda rodoviário, na cidade 
de Seabra, na Bahia. Solicitei à Polícia Rodoviária mais 
cuidado ao observar a legalidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
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O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
informar que hoje foi instalada a CPI do Sistema Car-
cerário e chamar a atenção de todo o Plenário e do 
Presidente para um fato de gravíssimas proporções 
ocorrido hoje, no interior de Minas Gerais: 25 mortos 
carbonizados dentro de uma penitenciária.

Então, em atendimento a requerimento nosso, 
o Presidente da CPI, Deputado Neucimar Fraga, de-
terminou que uma Subcomissão fosse, de imediato, 
acompanhar o caso.

Infelizmente, a CPI do Sistema Carcerário co-
meça, de certa forma, com o destino vindo ao seu 
encontro. O que aconteceu em Minas talvez seja um 
flagrante exemplo do que é hoje o nosso sistema pe-
nitenciário. 

Outro assunto, Sr. Presidente: o CONTRAN bai-
xou recentemente uma medida que me parece incons-
titucional, Deputado Virgílio Guimarães, determinando 
que toda a frota nacional de veículos tenha um chip, 
para rastreamento de carros. O argumento é o da segu-
rança, Presidente, mas isso me parece violar a própria 
Constituição. Por isso, apresentamos projeto de decre-
to legislativo pedindo urgência aos Srs. Líderes para 
apreciarmos e derrubarmos essa medida que prevê 
instalação de chip em 20 milhões de carros, o que é 
um absurdo e flagrantemente inconstitucional.

Peço perdão aos demais companheiros, por ter 
solicitado esse tempo e me antecipado a outros que 
aqui já se encontravam.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Obrigado, Depu-

tado.
O SR. DR. TALMIR – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço à Presi-
dência da Casa a instalação, hoje, da CPI Carcerária, 
de que faço parte na condição de titular. 

Minha região – a Alta Sorocabana, no oeste 
paulista, onde estão localizadas Presidente Prudente 
e cidades circunvizinhas – tem a maior concentração 
de presídios do mundo, entre eles o Presídio de Se-
gurança Máxima de Presidente Bernardes.

Conversei a respeito da CPI com o Presidente da 
Subseção OAB de Presidente Prudente, Dr. Francisco 
Galindo, que se prontificou a prestar depoimento, caso 
seja necessário, assim como o Dr. Mário Coimbra, Pro-
motor de Justiça.. 

Todos estamos muito preocupados, Sr. Presiden-
te, com a superlotação dos presídios no Brasil e com 

a recuperação dos presos. É preciso pensar não só 
em soluções para o que vem ocorrendo, mas também 
na prevenção. 

Coloquei meu nome à disposição da CPI para 
ocupar uma sub-relatoria.

Desejo ainda, Sr. Presidente, registrar visita da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias às aldeias 
dos índios bororós, kaiowá e guaranis, na cidade de 
Dourados. A Comissão vem fazendo um belo traba-
lho sob comando de seu Presidente, o Deputado Luiz 
Couto, com o apoio de seus funcionários. Foi uma vi-
sita muito proveitosa. 

Parabenizo também a Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias da Mitra Diocesana de Presidente 
Prudente pelo trabalho que tem realizado a favor da 
cultura da cana.

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, quero registrar o lançamento ontem, 
na Câmara dos Deputados, do livro Compromisso com 
a Seguridade Social Pública”, de responsabilidade da 
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas 
e Idosos – COBAP. Sem dúvida alguma, a Previdência 
corre novos riscos, uma vez que já se comenta que 
vem por aí mais outra reforma da Previdência. 

Na verdade, ao mesmo tempo em que o fórum 
discute esse assunto, saúdo a posição do Ministro Luiz 
Marinho, que dá continuidade à gestão do ex-Ministro 
Nelson Machado, e do Secretário-Executivo Carlos 
Eduardo Gabas de que a Previdência não possui o 
déficit que se alardeia. 

Agora, segundo informações do Ministro Luiz 
Marinho, os benefícios rurais também serão excluídos 
do déficit da Previdência. E, a partir da extinção das 
imunidades, das isenções, enfim, das vantagens dadas 
por ela própria, teremos quase o equilíbrio da Previdên-
cia, tendo em vista o ingresso, ainda de acordo com 
o Ministro Luiz Marinho, de milhares de trabalhadores 
que estão fora do mercado de trabalho.

Saúdo a nova postura do Ministério da Previdência 
de mostrar interesse pelo equilíbrio das contas previ-
denciárias. Sem dúvida, a concretização dessa medi-
da vai permitir melhor atendimento a aposentados e 
pensionistas, que aguardam a recomposição e a atu-
alização das respectivas perdas salariais, em muitos 
casos conseguida no Juizado Especial Previdenciário, 
instituição que cumprimento pela celeridade com que 
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decide os pleitos a ela levados. Alguns, é verdade, 
têm demorado mais que outros, mas espero que seja 
encontrada uma rápida solução no Conselho Nacio-
nal de Justiça. Aliás, esse Conselho, provocado por 
mim, já mandou que os Tribunais Federais Regionais 
orientem as Varas para o cumprimento do Estatuto 
do Idoso. Assim, em obediência ao Estatuto do Idoso, 
espero seja dado atendimento prioritário àqueles que 
têm esse direito, garantido pela Lei nº 10.741.

Ontem à noite, o Senado Federal aprovou a me-
dida provisória, com emenda de minha autoria, de 
reconhecimento à Guarda Portuária, grande anseio 
de todas as cidades que possuem portos, como a de 
V.Exa., Deputado Manato, o Porto de Tubarão. 

Os guardas portuários aguardam ansiosos a san-
ção presidencial do projeto de lei de conversão que 
cria a Secretaria Nacional dos Portos, com a emenda 
de reconhecimento da Guarda Portuária, com posi-
ções divergentes em vários Estados, quando for uma 
unidade federal.

A emenda garante a criação de uma unidade da 
Guarda Portuária, medida que permitirá o combate ao 
contrabando e ao tráfico.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo, muito 
rapidamente, fazer 3 comunicações. 

Em primeiro, lugar, apresento requerimento de 
transcrição nos Anais da Casa de artigo publicado no 
jornal Diário da Manhã sob o título Aborto, Cultura da 
Morte, de autoria do padre Robson de Oliveira Pereira, 
missionário redentorista, Reitor da Basílica de Trinda-
de e mestre em Teologia Moral pela Universidade do 
Vaticano. Com muita propriedade, usando argumentos 
de ordens moral, ética e fundamentos cristãos, com 
os quais concordo inteiramente, ele aborda esse tema 
tão delicado.

Em segundo, também apresento requerimento de 
transcrição nos Anais da Casa de matéria publicada 
no jornal Opção, do Estado de Goiás, intitulada Abor-
to. Com dados políticos, científicos e jurídicos, o texto, 
muito bem lançado aliás, foi elaborado pela repórter 
Andréia Bahia e começa seu enfoque com a seguinte 
premissa: “O Presidente Lula adota posição dúbia em 
relação ao aborto; é contra frente à CNBB e a favor 
quando lhe é conveniente”.

Por fim, quero comunicar que a Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
a que tenho o prazer de presidir, em atitude de defe-

sa deste Parlamento e de suas atribuições, tornou-se 
autora de projeto de decreto legislativo que susta os 
efeitos da Resolução nº 20, de maio de 2007, do Con-
selho Nacional do Ministério Público, que disciplinou 
matéria que a Constituição Federal estabelece ser 
própria de lei complementar. Não bastasse o Poder 
Judiciário, especialmente na área eleitoral, usurpar 
atribuições do Poder Legislativo, agora o Conselho 
Nacional do Ministério Público também quer legislar. 
Isso é inadmissível. 

Esta Casa tem o dever de exercer a autodefesa 
das suas prerrogativas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR

ABORTO: CULTURA DA MORTE! 
Pe. Robson de Oliveira Pereira

A vida é dom do céu e participação efetiva no 
existir do próprio Deus! Viver é vocação suprema e 
absoluta da natureza do Pai Eterno em nós! Dele vie-
mos, Nele somos, nos movemos e existimos (At. 17,28). 
E para Ele haveremos de voltar. A verdade cristã da 
vida está tanto em sua origem divina quanto em seu 
fim último: o Coração de Deus. Portanto, ao falarmos 
da vida humana, estamos, ao mesmo tempo, falando 
da vida de Deus! Cada grito pela existência se apre-
senta como o clamor da criatura pelo seu Criador. É 
assim que a vida torna-se a manifestação sagrada 
do amor do Pai por nós. Por outro lado, o assassinato 
de crianças inocentes é a manifestação mais clara e 
cruenta de que uma cultura de morte está se estabe-
lecendo dia após dia em nossa sociedade. Vivemos 
em uma realidade que aborta o maior dom que Deus 
nos deu: a vida!

Muitos são aqueles que conspiram contra a vida 
e acabam se esquecendo de que a promoção, a de-
fesa, a veneração e o amor pelo dom da existência 
são um serviço confiado a todos nós. Independente 
de nascida ou não, a vida da criança já é digna em si 
mesma, uma vez que foi plasmada no existir de Deus 
e do homem. Na vida em gestação, está o encontro do 
divino com o humano e do humano com o divino. Não 
se trata de um trocadilho de palavras, mas, sobretudo, 
de uma fusão de amor entre o dom do céu e o dom da 
terra, entre a eternidade e o tempo. Justamente por 
isso que a vida, germinada no coração de Deus, não 
pode ser assassinada pelos tiranos da história. Ficamos 
boquiabertos quando o aborto passa a ser defendido 
pelas pessoas que por ora têm a obrigação de salvar 
vidas, tal como se observa em alguns ex-profissionais 
da saúde ou então naqueles que compõem a Comissão 
Tripartite, criada pela Secretaria Especial de Políticas 
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para as Mulheres. Estamos diante de uma questão 
existencial em que legalizar o aborto é o mesmo que 
legalizar a morte.

As leis que autentificam o aborto são contra o 
bem comum e carecem de validade jurídica, pois esta 
última tem a função de defender a vida. Legalizar o 
aborto é deixar de acreditar na lei civil. É um crime que 
lei alguma pode legitimar como prática lícita e natural, 
pois a vida é o fundamento da sociedade e matá-la é 
ir contra a ordem social. A morte dos inocentes não 
pode ser sancionada pela lei.

O aborto provocado é um crime abominável aos 
olhos de Deus, autor e consumador da vida. Aceitar 
o aborto nas consciências, nas culturas ou nas leis é 
sinal de uma crise moral e social. O aborto é um ho-
micídio, pois se trata de interromper a vida de alguém 
que pede uma chance para nascer e continuar a viver! 
Muitas são as técnicas utilizadas para o aborto, que vão 
desde a curetagem até o esquartejamento. Contudo, 
está se tomando algo tão natural que muitos fetos já 
estão sendo comercializados para empresas de sa-
bonetes e cosméticos devido à gordura natural, muito 
utilizada para a confecção de tais produtos. Vejamos 
bem se não estamos construindo uma sociedade em 
que até mesmo a vida virou mercadoria e passou a ser 
comercializada pelos lobistas industriais.

Em um contexto de crise, em que o dom da exis-
tência passa a ser algo relativo, aparece a Igreja, Mãe 
e Mestra da vida. A Tradição e o Magistério católicos 
ao longo do tempo sempre condenaram a prática do 
aborto. No nosso tempo, essa realidade ficou mais evi-
dente em dois documentos: Humanae Vitae (da vida 
humana), de Paulo VI, e Evangelium Vitae (Evangelho 
da Vida), de João Paulo II. Ambos condenam a prática 
do aborto como “crime abominável” e afirmam que a 
vida é sagrada por natureza, uma vez que se apre-
senta como ação criadora de Deus. Por sua origem 
divina, a vida deve ser valorizada desde a concepção 
até a morte natural. Diante desse contexto, não pode-
mos ficar inertes ou insensíveis. Somos chamados a 
assumir nossa missão de servidores da vida e lutar 
pela dignidade de cada criança que anseia por uma 
existência mais humanizada em contraposição ao de-
sumano aborto. O sentido genuíno da vida precisa ser 
resgatado, e não penhorado por interesses escusos e 
sanguinários! Acima da legalização do aborto está a 
legalização da vida, já tutelada por Deus desde o mo-
mento que passamos a existir. E é o Deus da vida e o 
sangue dos inocentes que clamam por nós! Defender 
o dom da existência não é missão somente dos cris-
tãos, mas envolve a todos os homens e mulheres de 
boa vontade. Não é uma questão de credo, mas uma 

profissão de fé no valor da vida como manifestação 
primária e absoluta do amor de Deus.

Que sejamos testemunhas da esperança nestes 
tempos em que a vida perde sua característica de sa-
cralidade. Que neste domingo dedicado pela Igreja à 
família, instituição sagrada desejada pelo Divino Pai 
Eterno, possamos manter os olhos fixos no Cristo que, 
mesmo antes de nascer, foi perseguido e desejado 
morto por Herodes, para que a vida tenha um norte e 
a esperança tenha um sentido. No coração de Deus, 
santuário da vida,

busquemos forças para ouvir o inocente ameaça-
do que continua a bradar: deixem-me nascer! Dêem-
me uma chance para existir!

Pe. Robson de Oliveira Pereira, C.Ss.R. é mis-
sionário redentorista, reitor da Basílica de Trindade e 
mestre em Teologia Moral pela Universidade do Vati-
cano (www.paieterno.com.br)

ABORTO 
Lula não assume autoria de projeto

Presidente adota posição dúbia em relação ao 
aborto; é contra frente à CNBB e a favor quando lhe 
é conveniente

ANDRÉIA BAHIA

Quatro deputados federais solicitaram à presidên-
cia da Câmara o desarquivamento do projeto que pro-
põe a descriminalização do aborto. Givaldo Carimbão 
(PSB), Eduardo Valverde (PT), Luciana Genro (PSOL) 
e Takayama (PAN). Segundo Wagner Padilha, secretá-
rio da Comissão de Seguridade Social e Família, onde 
o projeto foi automaticamente arquivado no ano pas-
sado com o fim da legislatura, basta o requerimento 
para o projeto ser desarquivado, mas a decisão é do 
presidente da Câmara. Na verdade, não se trata de um 
único projeto, mas de vários que trabalham a mesma 
matéria; uns que propõem a descriminalização e outros 
que são contra a prática do aborto. Eles são identifica-
dos pelo número 1.135/91. A última contribuição que a 
matéria recebeu foi em 2005 e representou um marco 
para o movimento feminista. No dia 28 de setembro 
daquele ano, Dia pela Descriminalização do Aborto 
na América Latina e Caribe, foi entregue à Comissão 
de Seguridade Social e Família o Anteprojeto de Lei 
de Revisão da Legislação Punitiva sobre a Interrup-
ção Voluntária da Gravidez. O Código Penal vigente, 
de 1940, considera o aborto crime, exceto quando se 
trata de perigo de vida para a gestante ou quando a 
gravidez é resultante de estupro.

Essa proposta foi elaborada por uma comissão 
tripartite, formada por representantes do Legislativo, 
Executivo e sociedade civil, sob a coordenação da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do 
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Governo Federal e prevê a descriminalização do aborto 
até a décima segunda semana de gestação para qual-
quer mulher e ainda mesmo quando a gravidez resul-
tar de violência sexual, sendo que, nos casos em que 
houver risco à vida da gestante ou má-formação fetal, 
o prazo para interrupção da gravidez pode ser fixado 
por um médico. A novidade do projeto é a obrigação de 
os planos de saúde cobrirem os custos com o aborto, 
além do Sistema Único de Saúde, e a necessidade de 
autorização do Ministério Público, além dos responsá-
veis legais, para que a interrupção seja realizada em 
menores de 18, havendo discordância entre a decisão 
dos pais e da gestante.

Apesar de ter sido elaborado no bojo do Governo 
Federal, com base nas discussões da I Conferência 
Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em 
julho 2004, o Executivo não assumiu o projeto. Coube 
a então deputada estadual do PCdoB Jandira Feghali, 
relatora de projetos que tratam da descriminalização 
do aborto, adotar o anteprojeto como substitutivo dos 
demais. Pouco antes da apresentação do projeto ao 
Congresso, o Presidente Lula já dava sinais que não 
iria assumir sua defesa. Em carta enviada a Dom Ge-
raldo Majella, em maio de 2005, durante a Assembléia 
Geral da CNBB, o Presidente afirmou sua “posição em 
defesa da vida em todos os seus aspectos em todo o 
seu alcance”, opondo-se implicitamente ao direito ao 
aborto. Na época, a carta de Lula à CNBB foi conside-
rada lamentável pela Rede Feminista de Saúde. Mas 
com essa manobra, o Presidente Lula garantiu o apoio 
da igreja para sua reeleição, enquanto Jandira Feghali, 
que assumiu o projeto do Governo Federal, foi alvo da 
ira da Frente Carioca pela Vida, ligada à Igreja Católica 
do Rio de Janeiro, e não se elegeu senadora.

“(Assumo) posição em defesa da vida em 
todos os seus aspectos e em todo seu alcance” 
– carta de Lula à Assembléia Geral da CNBB

Mas a posição do Presidente Lula em relação 
ao aborto tem sido dúbia, conservadora quando lhe 
convém, para angariar apoio da Igreja Católica, por 
exemplo, e progressista em outros momentos. Em 
campanha para a reeleição, o Presidente defendeu 
que “o Estado e a legislação brasileira devem garantir 
o direito de decisão das mulheres sobre suas vidas e 
seus corpos. Para isso, é essencial promover as con-
dições para o exercício da autonomia”. Esse texto faz 
parte do caderno “Compromisso com as Mulheres”, 
lançado na campanha eleitoral de Lula. Em seu Com-
promisso com as Mulheres, o então candidato à ree-
leição dizia “que os direitos das mulheres não podem 
ser pautados por crença ou religião” e que “o Estado e 
a legislação brasileira devem garantir o direito de de-
cisão das mulheres sobre suas vidas e seus corpos. 

Para isso, é essencial promover as condições para o 
exercício da autonomia com garantia dos direitos se-
xuais e reprodutivos”.

Essa sempre foi a linha de pensamento do PT, 
partido do Presidente. No seu 13º Encontro Nacional, 
em maio de 2005, o PT elaborou um documento no 
qual afirma que o segundo Governo de Lula “se empe-
nhará na agenda legislativa que contemple as deman-
das desses segmentos da sociedade, como estatuto 
da igualdade racial, a descriminalização do aborto e 
a criminalização da homofobia”. Era também de Luiz 
Inácio Lula das Silva, antes de ser eleito Presidente. 
No livro Lula – Luiz Inácio da Silva: entrevistas e 
discursos (Ed. O Repórter de Guarulhos, 1981), na 
página 238, Lula afirma: “Eu sou a favor do aborto. 
Primeiro porque eu acho que a pessoa pode cometer 
um erro. Às vezes, nascer a criança é muito mais pre-
judicial do que praticar o aborto (...) Então, seria muito 
melhor legalizar isso, sabe, dar condição de salvar pelo 
menos a vida da mãe”.

O Governo Federal é mais coerente que seu titular. 
Além do Anteprojeto de Lei de Revisão da Legislação 
Punitiva sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez, 
elaborado pela Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, outras ações caminham no sentido de 
descriminalizar o aborto. É do Ministério da Saúde a 
“Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Aborta-
mento” e a portaria contendo formulário-padrão para 
registro de gravidez decorrente de estupro e autoriza-
ção para abortamento.

Para a professora da Universidade Católica e fe-
minista Lúcia Rincon, a retomada da discussão sobre 
a descriminalização do aborto nos termos propostos 
pelo anteprojeto, de autonomia da mulher sobre seu 
corpo e garantia do procedimento por parte do Esta-
do, representa um avanço enorme para o movimento 
de mulheres.

“É uma hipocrisia ignorar os milhares de 
abortos que são feitos no País e as centenas 
de mulheres que morrem em decorrência de 
seqüelas de abortos malfeitos”. De acordo com 
dados não-confirmados, já que se trata de um 
crime, são realizados por ano no Brasil de 750 
mil a 1 milhão de abortos clandestinos e cerca 
de 240 mil mulheres são internadas vítimas 
de abortos inseguros nos SUS. As seqüelas 
de abortos são a quarta causa de morte ma-
terna no País.

Seqüelas que são tratadas no Sistema 
Público de Saúde e têm um custo muito alto 
para os cofres públicos. Todavia ela não con-
sidera uma hipocrisia o Governo Federal não 
assumir a autoria do projeto. “A coisa não é 
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tão simples assim”, observa. Segundo ela, as 
mulheres têm conquistado mais direitos na le-
gislação que na prática, porque os governos 
não têm conseguido atender todas as políticas 
públicas, inclusive na área de planejamento fa-
miliar. “Os governos caminham no sentido de 
garantir os diretos da mulher, mas de forma 
muito precária. Teria que ser mais ousado para 
realmente ter resultados significativos”. Ela cita 
como exemplo de avanço a disponibilidade da 
pílula do dia seguinte na rede pública de saúde, 
todavia avalia que as políticas públicas na área 
de planejamento familiar são insuficientes. “Na 
área de planejamento familiar, na produção e 
reprodução humana, as políticas públicas são 
insuficientes.” Nesse campo, o que o Gover-
no Lula vem fazendo é distribuir preservativos 
nas escolas e postos de saúde. Os críticos do 
programa afirmam que a distribuição de cami-
sinha estimula o sexo precocemente.

Se de um lado as feministas se sentiram 
atendidas com o projeto do Governo Federal, 
do outro os segmentos religiosos se sentiram 
traídos. O Padre Luis Augusto Ferreira, da Paró-
quia Sagrada Família, da Vila Canaã, chama o 
Presidente Lula de hipócrita. A Igreja Católica, 
um dos tripés do PT, é totalmente contrária ao 
aborto, seja ele em quaisquer circunstâncias. 
“Porque somos a favor da vida e vida começa 
na fecundação. As pessoas que são contra 
o aborto não têm noção de onde começa a 
vida”, diz o Padre. Quanto à autonomia sobre 
o corpo defendida pelas feministas, ele reba-
te. “Se a mulher fosse dona do corpo, ela não 
morreria; e seu filho é outra vida. Quando ela 
aborta, se torna uma assassina”.

Na opinião do Padre Luís Augusto, os pro-
gramas do Governo Federal de planejamento 
familiar e combate a Aids são simplistas. “É 
muito mais difícil educar o filho dentro de pre-
ceitos morais, espirituais e humanitários que 
distribuir camisinha”. Ele também argumenta 
contra a pílula do dia seguinte. “O Presidente 
Lula está propondo a solução mais conve-
niente”. Em sua paróquia, Padre Luís Augusto 
administra a Casa Mãe de Deus, que acolhe 
meninas grávidas abandonadas pela família. 
“Na maioria das vezes elas não querem abortar, 
mas são obrigadas, porque os filhos de hoje 
são considerados estorvos”.

Mas essa opinião radical não é consenso dentro 
da Igreja Católica. A Freira Marta Cesária de Oliveira, 
que faz parte do Fórum Goiano de Mulheres, defende 

a autonomia da mulher sobre o próprio corpo. Segun-
do ela, a sociedade não faz a discussão adequada 
do aborto, “ignoram as mulheres que perdem a vida 
fazendo abortos clandestinos, mulheres que são obri-
gadas a abortar porque os pais de seus filhos não as-
sumiram a paternidade; mulheres que vivem depois 
se martirizando pela culpa”.

Marta Cesária crítica a posição do Governo Fe-
deral em relação ao projeto de descriminalização do 
aborto. “Não acho normal nossos representantes polí-
ticos não assumirem essa bandeira devido a pressões 
religiosas, de pessoas sem conhecimento sobre o so-
frimento da mulher, e que se preocupam com leis que 
garantam o espaço político e não a vida da mulher”. 
Segundo a religiosa, no Governo Federal as pessoas 
falam bonito sobre planejamento familiar, “mas pensam 
apenas na questão econômica, não na vida da mulher. 
Isso as mulheres já fazem”. Segundo ela, o planeja-
mento familiar não é discutido no âmbito do Governo. 
“Se houvesse planejamento familiar não seria necessá-
rio o aborto”. A religiosa católica se diz decepcionada 
com as declarações radicais do Papa Bento XVI sobre 
o aborto. “É uma decepção para mim. Não sou a favor 
de matar ninguém, mas a mulher não pode carregar 
essa culpa, esse peso sozinha”.

Ainda mais radicais que os católicos na luta contra 
o aborto, os evangélicos acusam o Governo Federal 
de tratar a matéria sobre o aborto com descaso. “Para 
nós, a omissão é acordo”, afirma o pastor Natanael Ri-
beiro Souza, da Assembléia de Deus Ministério Fama. 
Crítico do Governo Lula, o pastor diz que o Presidente 
está mais preocupado em salvar o PT e se aproximar 
do PSDB que com as coisas essenciais do Congresso. 
“Os evangélicos da Assembléia de Deus acompanham 
com preocupação os rumos da política no Brasil, a 
corrupção, as promessas não-cumpridas. O Governo 
Lula está engabelando a sociedade”.

As religiões evangélicas são contra qualquer tipo 
de descriminalização do aborto. “Para nós, a vida se 
inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozóide 
e é uma vida indefesa”. Ele se diz “impelido a declarar 
que se pare definitivamente com toda essa vergonha 
desse crime contra a vida”. O Pastor Natanael afirma 
que a Assembléia de Deus não é contra as feministas, 
pelo contrário, que está empenhada na luta a favor da 
mulher, contra a violência doméstica e todo tipo de 
discriminação machista, “mas acima de tudo somos a 
favor da causa da vida”.

Planejamento fora do Governo
De cada 100 bebês que nascem no Brasil, 36 

são filhos de mães entre 10 e 19 anos. Isso representa 
1.700 partos por dia, e mais 146 abortos registrados 
em hospitais. Das 17.491.139 adolescentes brasileiras 
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de 10 a 19 anos, 1.375.044 já engravidaram pelo me-
nos uma vez. Estes são os números do Ministério da 
Saúde que fazem parte do banco de dados do Institu-
to Kaplan, Centro de Estudo da Sexualidade Humana. 
Segundo uma pesquisa da Unesco, a gravidez não-
planejada é uma das principais causas do afastamento 
prematuro da escola.

De acordo com o instituto, muitas dessas adoles-
centes engravidaram mesmo tendo informações sobre 
métodos contraceptivos. A partir daí, os profissionais 
do Kaplan resolveram investir em outras técnicas por 
meio do Projeto Vale Sonhar, uma ação que envolve 
os laboratórios Pfizer, em parceria com o Fundo Social 
de Solidariedade e a Secretaria de Educação do Esta-
do de São Paulo. O objetivo era prevenir a gravidez na 
adolescência nos 14 municípios da região do Vale do 
Ribeira, região com os mais baixos valores de Índice 
de Desenvolvimento Humano da Grande São Paulo.

Além de ensinar as adolescentes do local a evi-
tar a gravidez por meio de métodos contraceptivos, o 
projeto implantou uma nova metodologia nas escolas 
públicas do Vale que vai além da educação para o sexo 
seguro. O estímulo à prevenção da gravidez é feito por 
meio dos sonhos e, partindo desse pressuposto, as 
oficinas investem no projeto de vida das adolescentes. 
A idéia é mostrar para a adolescente que seu projeto 
de vida pode ser interrompido com uma gravidez. Em 
um ano, a iniciativa reduziu em 80 por cento o índice 
de gestação precoce. Em 2004, no início do projeto, 
as escolas tinham registrado 360 adolescentes grávi-
das nas salas de aula. Em 2005, esse o número bai-
xou para 72.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registar o triste estado em que 
se encontra a Policia Rodoviária Estadual da Bahia. 
Os policiais estão pedindo socorro, porque a estrutura 
física dos postos de trabalho estão em péssimas con-
dições, o que impossibilita os patrulheiros de presta-
rem melhor serviço à comunidade. Faltam viaturas, e 
as poucas existentes estão sucateadas. 

Em Itapetinga, e em toda a nossa região, a pre-
sença de animais nas pistas tem causado acidentes 
com vítimas, e o único carro que faz apreensão desses 
animais não tem condições de uso. 

Chamamos a atenção, portanto, das autoridades, 
especialmente do Comandante-Geral, Coronel Anto-
nio Jorge Santana, e do Comandante Regional, Major 
Valci Góis Serpa, para essa situação.

Voltando ao nosso discurso recorrente: esgotos 
nos rios é uma vergonha nacional. Administrador que 
não tirar o esgoto do rio e não cuidar do lixo do seu 
município tem de ser punido nas urnas.

Os músicos do Brasil continuam pedindo a ex-
tinção da Ordem dos Músicos, por entenderem que 
essa Associação nada tem feito pela classe. Juntan-
do-se aos demais artistas, os músicos pedem a esta 
Casa que modifique a legislação eleitoral que proibiu a 
realização de showmícios. Cantores, atores, músicos, 
iluminadores, produtores e dançarinos estão dizendo: 
“Queremos de volta o nosso trabalho”.

Sra. Ministra Marina Silva e Sr. Secretário Julia-
no Matos, meu alto sertão catingueiro, na Bahia, está 
sendo transformado em carvão. Queremos uma solu-
ção para o caso, mas é preciso amparar as famílias 
que dependem dessa atividade para viver. 

A caça predatória é outra vergonha. Em todas 
as feiras livres da Bahia persiste o comércio ilegal de 
animais silvestres. As araras, os periquitos, os curiós, 
os canários-da-terra pedem socorro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. 
Parlamentares, desde a realização do referendo sobre 
venda de armas, em 2005, quando a população brasi-
leira disse um rotundo “não” ao desarmamento forçado 
dos cidadãos, espera-se por mudanças no chamado 
Estatuto do Desarmamento. Depois que mais de 60% 
dos brasileiros – no Rio Grande do Sul foram 86% 
– defenderam o direito de adquirir uma arma, trava-
se longa batalha de argumentos com o Governo Fe-
deral a fim de mudar a lei. O Estatuto precisa deixar 
de ser a Lei do Desarmamento para se transformar 
num conjunto de regras que garanta o controle sobre 
armas e munições, mas preserve o direito de quem 
desejar possuir uma.

Em 2003, quando da elaboração da Lei nº 10.826, 
em 2003, as regras estabelecidas tinham como meta 
inviabilizar a posse de armas. Assim, foram criados 
procedimentos rigorosos que levaram ao fracasso da 
anistia, registro e recadastramento das armas, além 
de taxas abusivas criadas exatamente para dissua-
dir a manutenção da posse. De lá para cá, apenas 
200 mil armas foram registradas, entre as 15 milhões 
existentes.

Depois de vencer o referendo, a sociedade pre-
cisou esperar quase 2 anos para obter a reabertura 
do prazo de registro das armas e a redução das taxas. 
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A Medida Provisória nº 379, de 2007, garante essa 
possibilidade, mas temos de avançar, aproveitando a 
chance para alterar a Lei nº 10.826 a fim de adequá-la 
ao propósito do cidadão que deseja ver preservado seu 
direito pessoal de exercer a legítima defesa, usando 
para tal os meios legais que julgar necessários. Com 
os péssimos serviços prestados pelos órgãos públicos 
no que tange à segurança da sociedade, não podemos 
condená-los à resignação frente ao quadro de violência 
indiscriminada que assola o País.

Não podemos retomar a cantilena desarmamen-
tista que apregoa que o uso de armas pelo cidadão 
como medida de defesa pessoal é perigosa. De forma 
inequívoca, o povo decidiu que deseja ver garantido 
seu direito de opção quanto ao uso ou não de uma 
arma. Certamente, a maioria das pessoas que assim 
votaram não possui armas nem pretende adquirir uma, 
mas usou o voto para defender o direito de quem de-
sejar fazê-lo.

Tive o privilégio de ser designado o Relator da MP 
379, na Câmara dos Deputados, e, desde então, tenho 
realizado aprofundado estudo sobre a matéria, além 
de ouvir os diversos segmentos envolvidos na polêmi-
ca do desarmamento, como as ONGs Viva Rio e Viva 
Brasil, principais representantes das frentes do “sim” e 
do “não”, respectivamente, no referendo de 2005.

A primeira medida a ser contemplada na mudança 
da lei é a revisão das regras a serem cumpridas por 
quem pretende comprar ou manter uma arma. Tam-
bém é indispensável respeitar os direitos daqueles 
que cumpriram as exigências da legislação anterior e 
não podem, de uma hora para outra, ser jogados na 
ilegalidade.

Outras mudanças vêm sendo discutidas, muitas 
delas contidas nas 88 emendas de Deputados à MP 
379. Destaco como prioritárias a anistia para quem 
possui arma antiga (geralmente herdada de família) 
e que não possui documentos: nesse caso, o cidadão 
assinará termo de compromisso, atestando a boa fé, 
e garantindo que o artefato tem origem lícita. Outra 
medida é a possibilidade de convênio entre a Polícia 
Federal e as Secretarias de Segurança Pública dos 
Estados. Cito como exemplo o caso do Rio Grande do 
Sul, que possui apenas 8 delegacias de Polícia Federal 
(insuficientes para atender todo o Estado), enquanto 
existem 300 delegacias de Polícia Civil que podem fazer 
o cadastramento das armas, mantendo-se, porém, o 
controle do processo nas mãos da Polícia Federal.

Deverá igualmente estar no texto que apresentarei 
ao plenário da Câmara a simplificação dos procedimen-
tos para que os pequenos produtores rurais espalha-
dos pelo interior do Brasil que possuem, geralmente, 
uma arma para defender sua propriedade. O propósito 

é permitir que eles não apenas possam transitar com 
a arma em sua propriedade, como também possam 
conduzi-la, de uma localidade para outra, nesse último 
caso, devidamente embalada e descarregada.

Outros avanços poderão ser obtidos. Para tanto, 
conto com a prevalência do bom senso e dos interes-
ses do cidadão por parte do Governo e dos Deputados 
Federais e Senadores. 

Enfim, a sociedade precisa, sim, um estatuto para 
controle das armas de fogo, o que permitirá aos apara-
tos de segurança do Estado combater o tráfico ilegal e 
impedir que elas cheguem de forma tão fácil nas mão 
dos criminosos. Já o Estatuto do Desarmamento, como 
instrumento para desarmar o cidadão, está vencido, 
derrotado pela vontade soberana das urnas.

Valho-me ainda da oportunidade, Sr. Presidente, 
para abordar outro assunto.

Freqüentemente, a imprensa tem divulgado em 
grandes manchetes que a Câmara dos Deputados 
pretende criar milhares de vagas de Vereadores no 
País. Autor da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 333, de 2004, desejo fazer algumas ponderações 
sobre o assunto, pois se trata de matéria delicada e 
complexa, que merece análise bem mais aprofundada 
do que tem sido feita.

Esclareço, de antemão, que a PEC nº 333/2004 
não tem por objetivo prioritário aumentar o número 
de Vereadores no País, mas, sim, criar uma regra que 
garanta uma relação direta entre o número de Verea-
dores e o tamanho da população. 

Lembremos que, em 2004, o Tribunal Superior 
Eleitoral baixou resolução que fixava o número de Ve-
readores para cada município. Municípios com mais 
de 45 mil habitantes passaram a ter o mesmo número 
de Vereadores que outros de 2 mil. Isso é um absurdo, 
pois agride a lógica da representação parlamentar e 
precisa ser corrigido. Em suma, a redução diminuiu a 
representatividade da sociedade nas Câmaras Muni-
cipais. Basta ver que caiu o número de mulheres, de 
negros e de outras minorias. Ou seja, houve uma eliti-
zação dos legislativos, nos quais a maioria das vagas 
que sobrou passou a ser ocupada por quem detém 
maior poder econômico.

Como Parlamentar, defendi uma normatização 
definitiva sobre o número de Vereadores muito antes 
do STF e do TSE intervirem na questão. Em 1999, 
quando cheguei a Câmara dos Deputados, propus o 
Projeto de Lei Complementar nº 191, que regulamen-
tava o art. 29 da Constituição Federal e acabava com 
a prática de as Câmaras Municipais fixarem o número 
de Vereadores de forma desordenada e em número 
sempre superior ao razoável. 
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Lembro que, em 2000, fui excomungado por 2 
centenas de Vereadores, no auditório Dante Barone, 
da Assembléia Legislativa, ao participar de um con-
gresso da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul 
– UVERGS. Por pouco, não sofri agressão física dos 
presentes mais exaltados em virtude de minha proposta 
que reduzia vagas nas Câmaras Municipais. 

As mudanças não foram feitas.
Minha proposta perambulou pela Câmara dos 

Deputados por mais de 4 anos sem ser votada – o STF 
acabou julgando o óbvio, ou seja, as Câmaras Munici-
pais estavam exagerando na dose, ao fixar número de 
Vereadores acima dos limites razoáveis. E coube ao 
TSE estabelecer as regras para as eleições de 2004.

Após as eleições daquele ano, reapresentei pro-
posta que diminuía de 9 para 7 o número mínimo de 
Vereadores em cidades de até 5 mil habitantes. Não 
propus 7 mil novas vagas de Vereadores como se tem 
dito. Desse número tem de ser abatido as 2.400 va-
gas que seriam cortadas (são 1.200 municípios que 
perderiam 2 cadeiras cada um). Na verdade, então, 
minha proposta aumenta 4.500 vagas em relação a 
Resolução do TSE. Por outro lado, reduz em mais de 
4 mil vagas em relação à realidade vigente antes da 
decisão do TSE. O aumento de 7 mil vagas não faz 
parte da minha proposta, mas, sim, é fruto de modifi-
cações que o Relator, Deputado Luiz Eduardo Gree-
nhalgh (PT/SP), propôs ao Plenário. De minha parte, 
defenderei o texto original.

Entendo, portanto, que havia necessidade de re-
duzir o número de vereadores, mas o TSE exagerou na 
dose, criando as distorções citadas anteriormente.

Minha proposta estabelece uma proporcionali-
dade distribuída ao longo de 24 faixas de população, 
garantindo que onde há maior população haverá mais 
Vereadores e vice-versa.

Outro dado muito importante e que a população 
desconhece é que a Justiça reduziu o número de Vere-
adores, mas manteve os gastos das Câmaras Munici-
pais. Ou seja, as Câmaras Municipais, em sua maioria, 
ficaram com menos Vereadores, porém os recursos a 
elas destinados continuaram no mesmo montante, e 
passaram a ser gasto com novos cargos, viagens e 
uma série de outras vantagens.

Meu projeto diminui, significativamente, os gas-
tos das Câmaras Municipais. Para se ter idéia, nos 
municípios das Capitais, os orçamentos das Câmaras 
Municipais vão ser reduzidos em 10%, o que significa 
expressiva economia. Com a nova lei, em todas as Câ-
maras Municipais o dinheiro disponível será menor. 

Mesmo nos municípios em que aumentará o nú-
mero de Vereadores diminuirá o gasto público com salá-
rio em geral e outras despesas. Levantamento financeiro 

que realizamos demonstra que haverá uma economia 
de R$500 milhões por mês em todo o País.

A princípio, pode ser difícil para o cidadão co-
mum entender como será possível, ao mesmo tempo, 
aumentar o número de Vereadores e diminuir os gas-
tos, mas a fórmula é simples. Exemplifico: digamos 
que a lei diga que a Câmara de Vereadores da cidade 
X tenha um orçamento de R$100 mil por mês e 9 Ve-
readores. Esse dinheiro é usado para pagar o salário 
dos Vereadores e dos funcionários, água, luz, telefone, 
material permanente e de consumo, viagens etc. Com 
a mudança que propus, essa Câmara passará a ter 11 
Vereadores e perderá 10% de seu orçamento. Para pa-
gar os salários dos novos Vereadores, terá de reduzir 
as despesas que já tem, seja diminuindo os salários 
pagos aos Vereadores, seja demitindo funcionários, 
seja cortando outras despesas. 

Em suma, as Câmaras terão de fazer a lição de 
casa. E não se pode dizer que elas poderão fazer acor-
do com o Poder Executivo para manter ou aumentar os 
gastos, pois a limitação (redução) orçamentária estará 
prevista na Constituição Federal.

Por fim, Sr. Presidente, desejo assinalar que hoje 
a Câmara dos Deputados realizou sessão solene de 
homenagem ao Dia do Soldado. E aqui quero home-
nagear todos os soldados brasileiros. 

Lembro os soldados brasileiros que estão no Hai-
ti, especialmente os soldados dos 16º e 19º Batalhões 
de São Leopoldo. 

Relembro também os gaúchos que, integrantes 
do Batalhão Suez, foram assegurar a paz no Canal de 
Suez e os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira 
que, na 2ª Guerra Mundial, lutaram pelo restabeleci-
mento da democracia no mundo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LAERTE BESSA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas registrar a criação da Frente Parlamentar 
em prol das Polícias Civis de todo o País e da Polícia 
Federal. Na última segunda-feira foi feito o lançamen-
to dessa Frente Parlamentar. Podemos dizer que ela 
trará tanto à Polícia Civil quanto à Polícia Federal au-
tonomia para desenvolver os trabalhos administrativos 
e também financeiros. 

Isso é importante para que possa haver indepen-
dência no nosso trabalho, a fim de que elas não fiquem 
à mercê do Executivo, como tem acontecido, com a 
inserção dos Governadores junto às Polícias para dar 
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ou não favorecimento a pessoas que interessam ex-
clusivamente a eles.

A referida Frente Parlamentar promoverá a in-
dependência da Polícia Civil, como ocorreu em 1988 
com o Ministério Público.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra, 

pela ordem, a nobre Deputada Thelma de Oliveira.
A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de parabenizar a Li-
derança do DEM e a do PSDB no Senado, que ontem 
abriram mão da obstrução para votar o Projeto de Lei 
de Conversão nº 23/07, originário da Medida Provisó-
ria nº 372, de 2007, que cria linha de crédito para que 
os bancos financiem os agricultores que têm dívida 
contraída com fornecedores de adubos, sementes e 
agrotóxicos de 2004 a 2006.

A luta dos agricultores, especialmente do Estado 
de Mato Grosso, tem sido muito intensa. Temos tido o 
apoio da Comissão de Agricultura, em especial de al-
guns companheiros aqui presentes, tais como o Depu-
tado Valdir Colatto e o Deputado Luis Carlos Heinze.

Quando estive licenciada, assumiu a luta a favor 
dos agricultores o Deputado Nery Geller, da região de 
Lucas do Rio Verde, no meu Estado, que tem sido um 
grande batalhador para resolver essa questão. Quero 
saudar a participação de S.Exa.

Com essa proposta, Sr. Presidente, têm direito 
a financiamento os agricultores que não conseguiram 
obter empréstimo para substituir os débitos com for-
necedores de insumos.

As dívidas serão assumidas por bancos que 
operam com crédito rural, os quais contarão com fun-
do bancado pelo Governo em caso de inadimplência 
dos agricultores.

Essa proposta virá para a Câmara. Espero con-
tar com o apoio dos Deputados, para que possamos, 
de uma vez por todas, resolver esse assunto dos 
agricultores, especialmente dos que se encontram 
endividados.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PROFESSOR SETIMO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB – MA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, neste momento quero fazer 
um apelo às Lideranças da Oposição e da Situação 
para que possamos aprovar nesta Casa, o mais breve 
possível, por uma questão de organização partidária 
para as eleições municipais, a Proposta de Emenda 

à Constituição nº 333, de 2004, que fixa o número de 
Vereadores.

A nossa política municipalista tem um débito 
há muito tempo. A eleição está se aproximando, os 
partidos precisam organizar-se em seus municípios, 
acertar coligações, precisam saber o número de Ve-
readores em cada município, e até hoje permanece 
essa indecisão. 

A ampliação do número de Vereadores, Sr. Pre-
sidente, não vai alterar os gastos. Um estudo feito pela 
associação dos Vereadores demonstra que haverá re-
dução dos gastos com o aumento do número de Ve-
readores, nos próximos 4 anos teremos encomia de 
300 milhões quanto aos recursos repassados pelas 
Prefeituras às Câmaras municipais.

É de grande importância o entendimento entre 
as Lideranças para que possamos aprovar a PEC que 
fixa o número de Vereadores. Não haverá aumento dos 
gastos com a aprovação dessa proposta.

Solicito aos companheiros da Situação e da Oposi-
ção um entendimento para a aprovação dessa PEC. 

O SR. WALDIR MARANHÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no ultimo domingo estive em Codó, 
município da região dos cocais maranhenses, onde 
participei de um importante encontro de garimpeiros 
de Serra Pelada moradores daquela região. Codó foi o 
ponto de partida que os 43 mil garimpeiros escolheram 
para criar a primeira das 20 associações da categoria 
que serão instaladas nos Estados do Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rondônia, Pará, Tocantins e Mato Grosso e 
também em Brasília. 

A iniciativa de organização da categoria traz um 
significado muito grande do que têm sido as vidas des-
ses milhares de trabalhadores que foram segregados 
e excluídos por ações maléficas praticadas há anos 
pelo próprio Estado brasileiro.

Na semana passada, ocupei esta tribuna para 
defender a urgente aprovação do Estatuto do Garim-
peiro, que já tramita nesta Casa desde 1997 e ora se 
encontra na Comissão de Minas e Energia. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que tanto 
pedem esses garimpeiros? E por que o Congresso Na-
cional ainda não foi capaz de ouvir seus apelos? Posso 
aqui dizer concretamente: o que esses trabalhadores 
desejam é que se faça justiça a essa categoria que há 
anos foi jogada no declínio social, que a colocou na ex-
trema miséria. Muitos desses trabalhadores morreram 
acreditando que ainda era possível lutar pela recon-
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quista do garimpo de Serra Pelada, de onde poderiam 
continuar a tirar da terra as suas riquezas.

Julgo importante a iniciativa do povo garimpeiro 
de se organizar em torno dessas associações, enti-
dades que continuarão a fazer eco às exigências de 
seus direitos.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
está registrada a criação da Associação dos Garimpei-
ros de Serra Pelada e o apelo ao Congresso Nacional 
para que dê a essa categoria a oportunidade de ter o 
seu estatuto aprovado e de, assim, ver resguardados 
seus interesses sociais e previdenciários. Entendo ser 
possível ao Congresso Nacional, cada vez mais, cola-
borar com a categoria.

Associo-me às palavras ditas pela Deputada Ali-
ce Portugal, quando fazíamos a obstrução, quanto a 
levarmos a sociedade brasileira a compreender que o 
papel do Parlamentar vai além do exercício do Plená-
rio. Refiro-me à ação desenvolvida no domingo último, 
extensão do nosso trabalho no Congresso Nacional. 
Certamente nós Parlamentares, no nosso dia-a-dia, 
cumprimos nosso dever de forma diversificada.

Compreendo ser necessário que esta Casa en-
contre instrumentos avaliatórios, para que possamos 
demonstrar à sociedade não só o desempenho indivi-
dual do Parlamentar, mas também o da Câmara dos 
Deputados. Para isso, temos que buscar procedimen-
tos científicos e avaliatórios e mostrar à sociedade o 
nosso papel e a nossa motivação para o exercício do 
mandato.

Sr. Presidente, por último, solicito a V.Exa. que 
autorize a transcrição nos Anais desta Casa de carta 
aberta de autoria do Vereador Roberto Carlos, do Mu-
nicípio de Pio XII, datada de 21 de agosto de 2007, em 
que se dirige ao Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Jackson Lago, e ressalta o descontentamento com 
o Governo que ajudou a eleger.

Muito obrigado.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Depois de esgotar todos os meios para falar com 
o Senhor, resolvi mostrar em carta aberta como estão 
fatiando o nosso PDT. Sou filiado há mais de uma dé-
cada, precisamente 12 anos, e jamais imaginava que 
após nossa vitória pessoas inescrupulosas tomassem 
de assalto os nossos ideais democráticos. Tantas lutas, 
tantos sonhos, doutrinação, isolamento familiar e outras 
provações que juntos passamos. Finalmente, chega-
mos ao governo. Campanha bonita, vitória arrasado-
ra e um sonho realizado. Tudo pronto para que nosso 
partido, o PDT, brilhasse em todo Maranhão com os 
companheiros que iniciaram a luta e que dedicaram a 

vida, e até a morte ao partido. Puro engano Governa-
dor, pois à medida que o nosso governo iniciava, os 
nossos velhos companheiros eram substituídos pelos 
aproveitadores de plantão, e o que é pior, com o aval 
de um pequeno grupo do PDT, que passaram a lotear 
e a vender a nossa luta e o nosso Partido. Em Pio XII, 
onde tem um Diretório constituído de acordo com o Es-
tatuto Partidário, formaram uma comissão provisória, 
sem ouvir o Diretório atual e usando seu nome como 
avalista deste acordo nojento, fascista e arbitrário. Fi-
zeram uma intervenção branca.

Tenho a certeza de que o nobre companheiro 
está sendo enganado e não tem conhecimento desta 
crueldade que fazem comigo e com vários companhei-
ros do nosso partido. É óbvio que esta organização 
criminosa tem seus tentáculos estendidos a outros 
municípios do nosso Estado. É urgente, Governador, 
que mande apurar e punir estes traidores da demo-
cracia pedetista.

Hoje eles vendem o partido, amanhã venderão o 
Maranhão. Cuidado, Governador, pois eles estão tra-
balhando a um passo do Palácio dos Leões.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro que ontem, na Comissão de 
Relações Exteriores, em audiência pública, recebemos 
a visita do astronauta Marcos Pontes, acompanhado de 
Pavel Vinogradov, astronauta russo, e Jeffrey Williams, 
astronauta americano.

Marcos Pontes, em sua missão pioneira, inse-
riu o País no seleto clube de países que alcançaram 
essa conquista.

Faço esse registro, Sr. Presidente, porque mui-
tos Parlamentares desta Casa, pelo fato de estarem 
envolvidos em diversas atividades, não tiveram conhe-
cimento da presença deles aqui.

Julgo da maior importância fazer esse comunica-
do, porque o País está carente de líderes, e a juventude 
que busca uma oportunidade precisa ter seus heróis.

Marcos Pontes recebeu muitas críticas. Mas per-
gunto: não teria Colombo também recebido muitas crí-
ticas quando empreendeu sua missão?

O País tem de perder essa baixa auto-estima que 
o leva a ser crítico dele próprio. Temos que levar em 
consideração personalidades importantes, como é o 
nosso astronauta. Considero absolutamente infunda-
das as críticas recebidas por ele.

Era o que eu tinha dizer.
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O SR. GERMANO BONOW – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. GERMANO BONOW (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, ainda há pouco, uma Deputada 
fez uma crítica à alteração do Programa Saúde da Fa-
mília da Prefeitura de Porto Alegre. Dirigiu a crítica ao 
Prefeito José Fogaça – homem que tem uma história 
de serviços prestados a este País – e ao Vice-Prefeito 
Eliseu Santos.

Essa crítica nos leva a uma reflexão comple-
xa sobre a saúde e a assistência médica em nosso 
País. Na Comissão de Seguridade Social e Família e 
na Frente Parlamentar da Saúde, acompanhamos os 
problemas que os Estados do Nordeste, como Ala-
goas e Paraíba, vêm enfrentando. Mas os problemas 
não são exclusivos dessas Unidades da Federação. A 
assistência médica e a saúde são um problema nacio-
nal, um problema de recursos e de regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, que já deveria ter sido 
regulamentada por esta Casa, a fim de que houvesse 
um aporte substancioso para a área de saúde tanto 
dos municípios quanto dos Estados. E, enquanto não 
se resolve a questão da reforma tributária por parte 
da União, é fundamental e urgente que se resolva o 
problema da saúde.

Numa reunião da Frente Parlamentar ontem, 
discutimos a necessidade de aporte de recursos, em 
caráter de urgência, para a área de saúde, para os 
hospitais filantrópicos, hospitais privados. O hospital 
público sempre encontra respaldo no município, no Es-
tado ou na União. A instituição privada que hoje está 
pagando para prestar serviço ao SUS precisa de uma 
suplementação urgente de recursos financeiros, para 
dar continuidade ao atendimento.

São essas as minhas palavras.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra, 

pela ordem, o Deputado Valadares Filho.
O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, neste meu breve 
pronunciamento, quero tratar do assunto da aprovação, 
na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural desta Casa, do PL nº 528/07, 
semana passada. Considero da maior importância a 
aprovação desse projeto de lei e seu encaminhamen-
to, agora, para plenário.

Defendo, desde o início do meu mandato, e já 
em campanha eleitoral, o compromisso permanente 
e ativo do Governo em relação aos pequenos e mé-

dios agricultores, aqueles que produzem os alimentos 
de todos nós, aqueles que são vítimas diretas do mau 
tempo ou das pragas, que muitas vezes são causa de 
atraso no pagamento de dívidas assumidas na fase 
do plantio. 

Pois bem, esse projeto de lei, de autoria do Depu-
tado Humberto Souto, que dispõe sobre a renegocia-
ção de dividas oriundas de operações de crédito rural 
contratadas na área de atuação da Agência de Desen-
volvimento do Nordeste – ADENE, visa à prorrogação 
de prazo para renegociação de dividas contratadas na 
área da ADENE. 

O fato social preocupante, que inclusive nos le-
vou a apoiar esse projeto, é que, a menos de 10 dias 
do prazo limite anterior, 30 de março de 2007, para a 
renegociação dos empréstimos, apenas 10% dos agri-
cultores inadimplentes tinham procurado os bancos. 

Diante desse fato, podemos supor que há enor-
me crise, que há dificuldades de pagamento. Podemos 
supor que, muito provavelmente, não houve a adequa-
da e ampla divulgação do benefício (da anterior am-
pliação do prazo para março). Seja qual for a causa 
desse problema, a questão é que temos de tomar ini-
ciativa relativamente a esse projeto de lei, em função 
da máxima urgência da condição dos mais de 48 mil 
produtores rurais nordestinos, dos quais, segundo o 
Banco do Nordeste, apenas 4 mil compareceram aos 
bancos. 

Fiz questão de dar meu apoio, de estar presente 
na Comissão, e continuarei lutando por uma causa que 
considero da maior importância, a causa do produtor 
rural, especialmente porque traduz um compromisso 
dentre os vários que me trazem a esta Casa: a defesa 
do jovem, do agricultor, do brasileiro que precisa de 
mais oportunidades para produzir, para se desenvol-
ver como cidadão. 

Com a concessão desse novo prazo (até dezem-
bro), teremos tempo para que seja dada mais publi-
cidade aos agricultores, a fim de que se socorram da 
renegociação. Também estaremos criando condições 
para a recuperação da agricultura do nosso Nordeste 
e ampliando a oportunidade para que o pequeno pro-
dutor nordestino tenha amenizada sua precária situa-
ção como produtor.

Todos nós sabemos que o problema do endivida-
mento do agricultor brasileiro, principalmente o peque-
no e o médio, tem a ver com a situação do conjunto do 
setor produtivo brasileiro, todo ele apertado pelas ele-
vadas taxas de juros impostas ao mercado. Por outro 
lado, também sabemos que a taxa de juros SELIC, do 
Banco Central, tem caído gradativamente nos últimos 
meses, e esperamos que continue caindo. 
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Mas justamente por conta desse quadro de juros 
muito fortes para o pequeno e médio produtor é que 
consideramos o novo prazo para renegociação da dívi-
da rural na área da ADENE como essencial e urgente. 
Foi com caráter de urgência que demos nosso apoio a 
esse benefício. E também considerando que o quadro 
macroeconômico do Brasil ainda não oferece tudo que 
poderia oferecer para o produtor de alimentos nordes-
tino e brasileiro em geral.

Sabemos que a prática de programas governa-
mentais dirigidos aos agricultores familiares, pequenos 
e médio agricultores, assentados dos projetos de re-
forma agrária etc. é uma política relativamente recen-
te no Brasil. Há pouco tempo, e em outros Governos, 
se falava do setor agropecuário como supostamente 
homogêneo, e com apenas uma categoria, a de pro-
dutor rural.

Constatamos que há um progresso nessa ques-
tão, que tem havido mais recursos para as políticas 
agrárias. Estaremos presentes para apoiar toda medida 
que promova esse setor normalmente mais sacrificado 
do campo brasileiro e nordestino.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
tenho a dizer que, ontem, a Ministra Marta Suplicy, 
toda a bancada de Sergipe e o Governador Marcelo 
Déda tiveram uma grande audiência, uma audiência 
histórica, levando benefícios turísticos para o nosso 
Estado, tendo em vista que são uma bandeira funda-
mental do Governador Marcelo Déda e do Governo as 
transformações do nosso Estado.

A Ministra Marta Suplicy contou com o apoio 
de nossa bancada e do Governador Marcelo Déda 
para que, juntos, possamos fazer com que o turismo 
sergipano seja cada vez mais divulgado e a infra-es-
trutura turística do nosso Estado seja cada vez mais 
melhorada. 

É isto que registro neste momento: o compromisso 
da bancada, o compromisso do Governador Marcelo 
Déda e o da Ministra Marta Suplicy no sentido de fazer 
do turismo brasileiro, especificamente do sergipano, 
um turismo conhecido no mundo inteiro.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. MÁRIO HERINGER – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. MÁRIO HERINGER (Bloco/PDT-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Manato, é um prazer estar aqui sob a presidência 
de V.Exa., que também é médico como eu. 

Quero comunicar a esta Casa que estamos co-
lhendo assinaturas para a instalação de uma Comis-
são Geral para discutir a saúde do ponto de vista do 

atendimento médico. Além das nossas discussões so-
bre saneamento, estradas, transporte e outras coisas 
mais, precisamos discutir sobre a saúde.

No entanto, nosso discurso sobre a área da saúde 
não pode cair no vazio de se colocar toda a culpa na 
má gestão. A gestão nos hospitais precisa ser discuti-
da, bem como a previsão de recursos no Orçamento 
para a Saúde. Precisamos tratar da saúde sob o ponto 
de vista do atendimento médico e da prevenção das 
doenças no Brasil. 

Está ocorrendo no Brasil, celeremente, o afas-
tamento das especialidades médicas, principalmente 
nas clínicas. Porque, realmente, não há atrativo para 
que um profissional liberal, com 6 anos de faculdade 
e mais 3 anos de residência médica, atue sem uma 
remuneração, pelo menos, digna. 

Então, precisamos discutir o papel da Medicina e 
da saúde no Brasil. Saúde é uma bandeira que todos 
nós defendemos. Mas ela precisa ser tratada do ponto 
de vista da prevenção.

Sr. Presidente, aproveito para solicitar o empenho 
desta Casa para que terminem as obstruções às me-
didas provisórias, porque a PEC dos Vereadores, que 
recompõe proporcionalmente o número de vereadores 
nos Municípios – e reduz os gastos com as Câmaras 
Municipais – precisa ser votada. 

É preciso normatizar as eleições de 2008, uma vez 
que estamos sem qualquer critério normativo. A norma 
criada pelo Tribunal Superior Eleitoral destinou-se à 
eleição passada. Se não fizermos a nossa parte, com 
certeza, em 2008, teremos uma nova regra para um 
novo momento.

Muito obrigado.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, cumprimento os reitores, professores e 
funcionários das universidades de Minas Gerais pelo 
brilhante desempenho no último ENADE. Os 5 primei-
ros lugares do ENADE foram ocupados por 5 univer-
sidades de Minas Gerais, encabeçadas pela UFMG, 
que, aliás, foi reconhecida como uma das melhores 
universidades do mundo. A nossa universidade esta-
dual UNIMONTES ficou em segundo lugar. 

Minas Gerais tem investido, e a bancada do Es-
tado tem sempre dado apoio às universidades.

Sr. Presidente, no Governo Lula, houve expansão 
das universidades públicas, com a criação da Univer-
sidade do Jequitinhonha, de Uberaba e de Alfenas. 
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Foram criados 12 novos CEFETs e outros estão sen-
do criados. 

Estamos em campanha para levar uma unida-
de da Universidade de Brasília para o Município de 
Unaí. A UnB é uma universidade forte e tem feito um 
esforço de expansão dentro do Distrito Federal. Mas 
é importante que o seu foco não recaia apenas sobre 
o Distrito Federal, mas sobre toda região geoeconô-
mica de Brasília.

Estive na Universidade, em companhia do Depu-
tado Jaime Martins. Com o apoio da comunidade de 
Unaí, do PT, do Vereador Zé da Estrada e de várias 
pessoas que nos têm procurado, vamos fortalecer 
esse movimento.

Além de ter levado essa reivindicação ao Ministro 
da Educação, Fernando Haddad, e ao Secretário-Exe-
cutivo do Ministério, Prof. José Henrique Paim Fernan-
des, tivemos uma reunião com o Reitor da UnB, que 
nos deixou muito animados quanto ao sucesso dessa 
empreitada.

Vamos dar todo o apoio. A bancada também vai 
dar apoio, na infra-estrutura, para que a UnB possa ex-
pandir seu foco e atender ao noroeste de Minas Gerais 
– que já vai contar com 2 CEFETs, o de Paracatu e o 
que levamos para Curvelo –, a fim de fazer com que 
essa região se fortaleça, do ponto de vista educacio-
nal, com a chegada da Universidade, o que é nossa 
luta neste momento.

Estamos muito otimistas com as reuniões que 
tivemos no MEC e na UnB e com as que teremos em 
Unaí, para que as contrapartidas existam e essa rei-
vindicação se transforme em realidade.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. JAIME MARTINS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. JAIME MARTINS (PR – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado. 
Cumprimento os demais colegas.

Quero reiterar as palavras do coordenador da 
nossa bancada, Deputado Virgílio Guimarães. Tivemos 
a oportunidade de, na manhã de hoje, fazer 2 reuniões 
importantes para o ensino superior de Minas Gerais: 
uma com o Secretário-Executivo do Ministério da Edu-
cação e a outra com o Reitor da UnB.

Queremos hipotecar irrestrito apoio à iniciativa 
do Deputado Virgílio Guimarães para que possamos 
ter, em breve, um campus da Universidade de Brasí-
lia na cidade de Unaí, pleito das lideranças locais, em 
especial do Vereador Zé da Estrada. Estamos enca-
minhando nessa mesma direção.

Saúdo a política do Governo do Presidente Lula 
de investir na educação, sobretudo na educação su-
perior, e anuncio que na próxima segunda-feira, às 
9h30, estaremos em Divinópolis, lançando o edital do 
primeiro vestibular do campus da Universidade de São 
João del-Rei naquela cidade.

A Universidade Federal de São João del-Rei vem 
cumprindo o seu papel na educação de Minas Gerais e 
está em crescimento. Hoje, em Ouro Branco, ela está 
lançando o edital de licitação para o campus de Vale 
do Paraopeba e, na próxima segunda-feira, lançará o 
seu edital em Divinópolis, que já recebe um CEFET. 
Esperamos inaugurar a sede própria ainda este ano, 
depois de uma década de lutas.

Portanto, Divinópolis terá, no próximo ano, 6 cur-
sos superiores: 4 na Universidade Federal de São João 
del-Rei e 2 na área tecnológica, dentro do CEFET.

Sr. Presidente, faço este registro com muita ale-
gria e satisfação e saúdo a política educacional do 
Governo Lula.

Muito obrigado.
O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB – RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Meus cumpri-
mentos a V.Exa., Deputado Manato, e aos demais 
Parlamentares.

Registro neste pequeno pronunciamento a re-
alização, na segunda-feira, dia 27, na minha cidade 
natal, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, de mais uma 
edição da Jornada Nacional de Literatura, um dos 
grandes eventos literários do País, desta feita reunin-
do mais de uma dezena de escritores internacionais 
e os principais escritores e poetas brasileiros, como 
ocorre a cada 2 anos.

É uma jornada diferente, porque não se trata de 
uma feira do livro, mas de um encontro entre leitores e 
escritores, uma preparação anual, com crianças, esco-
las e com a presença sempre de cerca de 5 mil inscri-
tos, numa semana de vida e de culto à literatura.

Passo Fundo, graças a um projeto que fiz e que 
obteve a sanção do Presidente Lula, é considerada há 
um ano e meio a Capital Nacional da Literatura, exata-
mente em razão da dimensão desse evento.

Ao saudar esse evento literário em Passo Fundo, 
solicitando inclusive que a nossa A Voz do Brasil divul-
gue a realização da Jornada Nacional de Literatura, 
preciso externar minha tristeza com as trapalhadas 
do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do 
Sul e do próprio Governo Estadual, que incrivelmen-
te estão deixando a Jornada, com sede no interior do 
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Estado, sem possibilidade de incentivo cultural, ou 
seja, não há os benefícios da Lei de Incentivo à Cul-
tura à Jornada.

Tomo isso como um desrespeito à Jornada e aos 
seus 25 anos de caminhada. É a primeira vez que o 
Conselho de Cultura, por razões pessoais ou por des-
controle, ou por falta de critério, deixa de empreender 
incentivo cultural a esse evento.

Lamentamos isso, que eu, como passo-fundense, 
tomo como um certo desrespeito à nossa comunida-
de, porque a Capital Nacional de Literatura está sen-
do vista, enxergada, e lá estão sendo feitos grandes 
investimentos para deixar caracterizada essa vocação 
de 25 anos. 

Então, lamento muito a conduta do Conselho Esta-
dual de Cultura, as trapalhadas, a ausência de diálogo. 
Estamos a 4 dias da Jornada sem que tenha havido 
contemplação dela na Lei de Incentivo à Cultura, dife-
rentemente do que acontece em nível federal, do qual 
sempre temos ajuda, com base na Lei Rouanet.

É o registro que faço, agradecendo V.Exa., Sr. 
Presidente, pela tolerância.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Luis Carlos Heinze, do Rio 
Grande do Sul.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente, cumprimento a Rádio 
Cultura de Cacequi, na pessoa do Diretor David Coim-
bra, pela passagem, no último dia 20, dos 50 anos de 
fundação. Trata-se de uma pequena emissora de rádio 
de um pequeno Município do interior do Rio Grande do 
Sul. Registro meus cumprimentos ao Diretor e à toda 
a equipe da Rádio Cultura de Cacequi.

Sr. Presidente, os produtores rurais de todo o 
Brasil estão aguardando com ansiedade uma negocia-
ção que a Comissão de Agricultura, a CNA e a OCB 
vêm fazendo com os Ministérios da Agricultura e da 
Fazenda. Refiro-me a decreto do Presidente da Repú-
blica normatizando as prorrogações do custeio refe-
rente às safras de 2004, 2005 e 2006, que já haviam 
sido feitas, e também das parcelas de investimento 
que estão vencendo este ano. Vale salientar que está 
havendo pressão por parte dos agentes financeiros. A 
negociação já foi efetivada no mês de julho. Estamos 
aguardando, então, esse decreto presidencial, que 
deve sair hoje. 

Sabemos do atraso na votação no Senado Fe-
deral da Medida Provisória nº 372, que será enviada 
a esta Casa. Mas paralelamente negociamos com o 
Governo a edição de um decreto. Se tal ocorrer ainda 

hoje – e esperamos que ocorra —, o Conselho Mone-
tário terá de dar o seu voto em reunião marcada para 
o dia 30. Além desse voto, será necessária a edição 
de uma resolução pelo Banco Central.

Portanto, a partir da semana que vem, espera-
mos que todos os agentes financeiros recebam orien-
tação para prorrogar e acertar as dívidas de milhares 
de produtores brasileiros, de norte a sul do País, que 
aguardam a renegociação de custeios e investimen-
tos, Deputado Waldemir Moka. Os produtores, que são 
cobrados por gerentes de bancos, aguardam ansiosa-
mente esse decreto, que deve sair hoje.

O SR. LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Rio Grande do Sul passa por dificuldades financeiras, 
mas a Governadora Yeda Crusius está tomando medi-
das corajosas para diminuir o déficit orçamentário do 
Estado. Essas medidas, é claro, não agradam a todos, 
mas por meio delas já se conseguiu reduzir essa de-
fasagem em mais de 1,5 bilhão de reais. Há, portanto, 
que cumprimentá-la pelas medidas adotadas.

Ontem, a Deputada Luciana Genro abordou – e 
deve ter recebido informações errôneas – a atuação 
da Governadora e da Secretária de Educação quanto 
ao que se chama enturmação. A  Deputada entendeu 
como um entulhamento de alunos, o que não é ver-
dade. A competente Secretária de Educação do Rio 
Grande do Sul tentou racionalizar o serviço nas salas 
de aula e reorganizou as turmas, principalmente na 
mesma escola. Isso significa que juntou turmas, fez 
de 2 turmas 1 só.

Quero deixar claro que o trabalho visa racionalizar 
os serviços e proporcionar educação com qualidade. 
Há que cumprimentar a Governadora e a Secretária 
de Educação, porque, sem prejudicar a qualidade do 
ensino no Rio Grande do Sul, tentam racionalizar o 
serviço nas próprias escolas. Ao contrário da admi-
nistração anterior, que tentava fechar as escolas com 
50 alunos. A medida mais racional era fazer que hou-
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vesse turmas com números claros de alunos. É o que 
estão fazendo.

O Departamento de Recursos Humanos da Se-
cretaria Estadual da Educação (DRH/SEDUC) tem 
atualizado dados relativos à reorganização das tur-
mas da rede pública de ensino. De acordo com o le-
vantamento feito junto às Coordenadorias Regionais 
de Educação (CREs), que realizaram as enturmações 
seguindo pareceres do Conselho Estadual de Educa-
ção (CEED), das 2.856 escolas que compõem a rede, 
745 reorganizaram suas turmas entre julho e agosto, 
o que representa 26% do total de estabelecimentos 
de ensino estadual.

Mesmo nas turmas reorganizadas, o Estado man-
tém em funcionamento, no ensino fundamental, 338 tur-
mas com até 20 alunos (12 turmas com até 10 alunos) 
e, no ensino médio, 9 turmas com até 20 estudantes (2 
turmas com até 2 alunos). Feitas as reorganizações, 
as turmas ficaram assim: no ensino fundamental, 344 
turmas com 21 a 30 alunos, 339 turmas com 31 a 35 
alunos e 78 com 36 a 40 alunos; no ensino médio, 
180 turmas com 21 a 30 alunos, 731 turmas com 31 
a 40 alunos e 49 turmas com 41 a 45 alunos. Ao todo, 
foram reduzidas 1.590 turmas (3%) da rede estadual, 
que passa a ter 51.455 turmas.

A determinação de reorganizar o quadro das tur-
mas visa utilizar melhor os recursos públicos da União 
e do Estado para a manutenção das escolas. Também 
estabelece um novo padrão de gestão de recursos hu-
manos, com vistas à melhoria dos desempenhos de 
aprendizagem nas escolas gaúchas.

Com a reorganização das turmas, a SEDUC 
abre a possibilidade de atender turmas e disciplinas, 
em substituição a aposentadorias e licenças, com pro-
fessores do quadro de nomeados, de acordo com as 
necessidades das escolas.

Além de reorganizar as turmas, o Governo do 
Rio Grande do Sul vem tomando medidas para melho-
rar o financiamento da educação. Mesmo no contexto 
do ajuste fiscal, a Governadora Yeda Crusius decidiu 
aplicar todo o salário-educação em despesas com 
ensino permitidas pela lei, que veda sua destinação 
ao pagamento de pessoal. Até julho de 2007, o Go-
verno do Estado recebeu R$98 milhões, já empenhou 
R$74 milhões e pagou R$57 milhões com recursos do 
salário-educação.

O SR. WALTER IHOSHI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. WALTER IHOSHI (DEM – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na próxima 
semana, receberemos uma delegação de Deputados 
do Japão, liderada pelo Deputado Osamu Fujimura. O 
nosso Grupo Parlamentar Brasil—Japão, cuja Presidên-

cia é do Deputado Takayama, receberá nesta Casa, às 
11 horas da manhã, essa delegação japonesa.

Quero cumprimentar e agradecer o apoio do 
Deputado Waldemir Moka e da Mesa Diretora, que 
nos está dando essa recepção na Presidência desta 
Casa.

Convido todos os Parlamentares que estiverem 
em Brasília a que compareçam na segunda-feira, às 
11 horas da manhã, para receber essa delegação.

O SR. WALDEMIR MOKA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB-MS. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, volto à presença de V.Exas. 
para abordar uma questão que está preocupando a 
população de um Município muito importante para o 
meu Estado, Mato Grosso do Sul. 

Falo da possibilidade estudada pela Receita Fe-
deral do Brasil, conhecida como Super-Receita, de 
acabar com o posto de atendimento ao contribuinte 
em Bela Vista, na fronteira com o Paraguai. 

Com a criação da Super-Receita, a resolução 
de assuntos tributários e previdenciários passou a ser 
feita numa única unidade. E, ao invés de o novo órgão 
aumentar a estrutura disponível aos cidadãos, quer 
reduzi-la a nada, pelo menos em Bela Vista.

A idéia da Receita deverá ser levada a cabo em 
outubro, deixando milhares de contribuintes sem qual-
quer amparo do Fisco. Digo isso porque, caso a insti-
tuição decida de fato pôr fim ao atendimento, a popu-
lação local terá que andar dezenas e até centenas de 
quilômetros para cumprir sua obrigação tributária. 

Trata-se de uma decisão que contraria discurso 
e slogan voltados à eficiência administrativa, principal-
mente em relação à Receita Federal, conhecida por 
prestar atendimento sempre qualificado e, claro, por 
ser implacável com os sonegadores.

Além de sua importância na história do Brasil por 
ter sido palco de várias batalhas durante a Guerra do 
Paraguai, Bela Vista produz divisas para o Estado e 
região por meio da agropecuária. Distante a cerca de 
300 quilômetros de Campo Grande, o Município care-
ce de infra-estrutura como qualquer outra cidade do 
interior do País.

A situação pode piorar caso a Receita Federal 
mantenha sua posição de fechar o único posto de 
atendimento ao contribuinte no Município. 

O órgão argumenta que a manutenção de uma 
unidade ali fere a relação custo-benefício. Ora, não se 
pode utilizar tal justificativa quando se trata de prestar 
atendimento digno ao cidadão, que cumpre suas obri-
gações à custa de muito trabalho. 
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A Receita, na pessoa do competente Secretário 
Jorge Rachid, não pode desprezar o fato de que o Mu-
nicípio abriga centenas de pequenas e microempresas, 
cujos proprietários não têm condições de percorrer 
centenas de quilômetros de estrada para cumprir as 
exigências do Fisco. 

Se existe a disposição do Governo Federal de 
facilitar a vida dos grandes, pequenos e microempre-
sários, de tal forma que suas empresas possam gerar 
emprego e divisas para o País, por que tornar ainda 
mais árido seu caminho?

Dos 23 mil habitantes de Bela Vista, cerca de 6 mil 
entregam todos os anos a Declaração do Imposto de Ren-
da. Tais números não podem ser desprezados. Somem-
se a eles milhares de outros contribuintes de Municípios 
vizinhos que dependem desse posto da Receita.

Os habitantes, o Prefeito, a Câmara de Vereado-
res de Bela Vista, a Assembléia Legislativa e o Gover-
nador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, estão 
mobilizados para evitar que um braço de órgão tão 
importante como é a Receita Federal deixe de estar 
presente no Município. 

Diante disso, estou solicitando audiência com o 
Secretário Jorge Rachid para levar o pleito da comuni-
dade local, da classe política e do setor produtivo para 
que o órgão, em vez de extinguir a única unidade da 
Receita, ofereça atendimento digno aos contribuintes 
da região sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Muito obrigado.

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Nada mais ha-
vendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – COMPARECEM 
MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Praciano PT 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rondônia: 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Gorete Pereira PR 
Leo Alcântara PR 
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 3

PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba 4

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
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Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edigar Mão Branca PV 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
José Carlos Aleluia DEM 
José Rocha PR 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Bassuma PT 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Bahia: 13

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Aracely de Paula PR 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Edmar Moreira DEM 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
José Santana de Vasconcellos PR 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Miguel Corrêa Jr. PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Total de Minas Gerais: 18

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PmdbPscPtc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Ayrton Xerez DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Chico Alencar PSOL 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Fernando Gabeira PV 
Indio da Costa DEM 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Palocci PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Duarte Nogueira PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
João Paulo Cunha PT 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Roberto Santiago PV 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 14

MATO GROSSO

Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 3
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GOIÁS

João Campos PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Roberto Balestra PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPscPtc
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Angelo Vanhoni PT 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC PmdbPscPtc
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
João Matos PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Su:l 9

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Lira Maia DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 5

RONDÔNIA

Ernandes Amorim PTB 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Domingos Dutra PT 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Ciro Nogueira PP 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Carlos Wilson PT 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhs-
Prb
José Múcio Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Alagoas 1
BAHIA
Edson Duarte PV 
Jorge Khoury DEM 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Luiz Carreira DEM 
Maurício Trindade PR 
Total de Bahia: 6
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MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Fábio Ramalho PV 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Leonardo Monteiro PT 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 7

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Dr. Adilson Soares PR 
Leandro Sampaio PPS 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
José Aníbal PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Paulo Renato Souza PSDB 
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Total de São Paulo: 9

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Cassio Taniguchi DEM 
Cezar Silvestri PPS 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Claudio Diaz PSDB 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Encerro a ses-
são, designando para hoje, quinta-feira, dia 23 de 
agosto, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA  
DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 8 
minutos.)

Ata da 217ª Sessão, em 23 de agosto de 2007
Presidência dos Srs.: Manato, 1º Suplente de Secretário. Átila Lins,  

Natan Donadon, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Havendo núme-
ro regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 
2ª Secretária, procede à leitura da ata da sessão ante-
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se à lei-
tura do expediente.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido.)
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se ao
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IV – PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao nobre Deputado Narcio Rodrigues, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB. S.Exa. dispõe 
de 5 minutos.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, Minas foi palco, na noite de on-
tem, de grave tragédia ocorrida na Cadeia Pública de 
Ponte Nova. 

Há pouco, falamos com o Presidente da CPI do 
Sistema Carcerário, que acaba de ser instalada nesta 
Casa, Deputado Neucimar Fraga, que lidera uma co-
missão da Câmara dos Deputados que neste momen-
to se desloca para Ponte Nova, a fim de acompanhar 
as investigações desse episódio que marca de forma 
trágica a história do sistema prisional em Minas Ge-
rais, com a morte, numa guerra interna de gangues, 
de 25 presos que se encontravam na Cadeia Pública 
de Ponte Nova.

Falamos também com o Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos desta Casa, o ilustre Deputado 
Luiz Couto, e, em nome do Governo de Minas, colo-
camos toda a estrutura do Estado à disposição de 
S.Exa., para dar apoio logístico à visita que a Câmara 
dos Deputados deve fazer na tarde de hoje ou, no mais 
tardar, na manhã de amanhã, a Minas Gerais.

Desejamos, Sr. Presidente, demonstrar de forma 
muito clara o tratamento que o Governo de Minas vem 
dando ao problema prisional no Estado. Há pouco, o 
Governo de Minas, por intermédio da Secretaria de 
Estado de Defesa Social, divulgou nota oficial em que 
se posiciona sobre o lamentável episódio ocorrido na 
noite de ontem.

A nota oficial da Secretaria de Estado de Defe-
sa Social diz:

“O Governo de Minas manifesta profundo 
pesar pelas mortes ocorridas na madrugada 
desta quinta-feira (23) na Cadeia Pública de 
Ponte Nova, na Zona da Mata, e presta os 
seguintes esclarecimentos, por meio da Se-
cretaria de Estado de Defesa Social:

1 – Tão logo começou o tumulto na car-
ceragem, por vota de 1h de hoje, as polícias 
Civil e Militar cercaram a unidade, iniciando a 
negociação com o amotinados.

2 – As polícias identificaram um incêndio 
na cela 8 da cadeia pública, que foi combatido 
e debelado por um caminhão-pipa, por volta de 
2h. Ainda sob a forte fumaça provocada pelo 
fogo, os policiais encontraram vários corpos 
queimados dentro da cela.

3 – O Instituto Médico Legal, com os três 
legistas da cidade, e a Perícia Técnica foram 
imediatamente acionados para iniciar o traba-
lho de reconhecimento dos corpos e coleta de 
informações necessárias para as providências 
legais que um episódio como esse exige.

4 – Mais tarde, foi possível confirmar a 
morte de 25 presos, cujos corpos foram le-
vados para o hospital da cidade. Os corpos 
estão sendo transferidos para o IML em Belo 
Horizonte.

5 – A Polícia Civil iniciou os procedimen-
tos investigativos sobre o ocorrido e a Polícia 
Militar reforçou a segurança externa e interna 
da cadeia. No início da manhã havia sido la-
vrado um auto de flagrante apontando os 20 
detentos que lideraram o motim, motivado por 
um desentendimento entre grupos rivais. 

6 – A Secretaria de Estado de Defesa 
Social mobilizou também outros órgãos do 
governo para iniciar imediatamente o atendi-
mento aos familiares dos presos, prestando a 
assistência necessária para tentar minimizar 
os efeitos dessa tragédia. Tão logo seja feita 
a identificação dos corpos, as famílias serão 
devidamente informadas.

7 – O Governo de Minas, lamentando 
a tragédia de Ponte Nova, quer destacar os 
crescentes investimentos para sanar o histórico 
déficit no número de vagas no sistema prisio-
nal do Estado. Tanto que, no início de 2003, o 
Estado possuía apenas cinco unidades peni-
tenciárias, com cerca de 5 mil presos. 

8 – De 2003 a 2006 foram criadas 11 
novas penitenciárias e 12 novos presídios em 
Minas Gerais, um acréscimo de 11.105 vagas. 
Os investimentos na construção de unidades 
prisionais totalizam R$112,7milhões” – feitos 
pelo Governo Aécio Neves. “Em 2007, o sis-
tema prisional já possui 45 unidades e, pela 
primeira vez na história do Estado, tem mais 
presos sob a sua custódia (18 mil) que sob o 
controle da Polícia Civil (16 mil). 

9 – Apenas como esclarecimento é im-
portante informar que a segurança pública 
em Minas Gerais tem recebido vultuosos in-
vestimentos, que somam hoje cerca de 17% 
do orçamento do Estado. O maior índice de 
investimento no setor registrado no país, se-
gundo o jornal O Globo.” 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra à nobre Deputada Janete Capiberibe.
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A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB - 
AP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, venho à tribuna formular 
veemente apelo ao Ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, e ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
a quem afinal cabe a decisão, no sentido do imediato 
decreto de intervenção na saúde pública do Estado 
do Amapá. Apelo também à sensibilidade feminina e 
à competência da Ministra Dilma Rousseff para que 
alerte o Presidente Lula sobre a urgente necessidade 
dessa medida.

A Operação Antídoto, da Polícia Federal, Ministé-
rio Público e Controladoria-Geral da União constatou 
o desvio de R$40 milhões da Secretaria de Saúde do 
Estado. Trinta pessoas já foram denunciadas à Justiça 
Federal, entre elas 4 Secretários de Estado escolhi-
dos pelo Governador Waldez Góes. A atual Secretá-
ria, empossada depois dos escândalos, acabou de ser 
denunciada pelo Ministério Público por envolvimento 
nos mesmos crimes, o que prova que sua indicação 
foi deliberada.

A evolução do processo democrático brasileiro 
permite que estejam em julgamento envolvidos em 
escândalos no País. E a Procuradoria-Geral da Repú-
blica está fazendo o seu papel, ao encaminhar ao STF 
pedido de instauração de inquérito contra aqueles que 
têm foro privilegiado.

No Amapá, Sr. Presidente, os empresários, os 
ocupantes de cargos públicos e os políticos que des-
viaram da Secretaria de Saúde mais de R$40 milhões 
continuam impunes, mesmo diante da cruel ausência 
de atenção à saúde no Estado.

Apelo ao Presidente da República em nome do 
povo do Amapá, que está morrendo. Já fiz a denúncia 
e idêntico pedido aos Ministérios da Justiça e da Saú-
de. O povo do Amapá não pode mais esperar. Doze 
crianças morreram no intervalo de 15 dias no Hospital 
da Criança e 18 portadores de HIV morreram por falta 
dos medicamentos. Os renais crônicos não têm aten-
dimento por falta de equipamentos e de médicos. O 
Hospital Alberto Lima suspendeu as cirurgias, porque 
não tem gaze. Os procedimentos mais simples estão 
comprometidos.

Dos R$40 milhões furtados da saúde pública, ne-
nhum centavo devolvido e nenhum criminoso preso. E 
não sobrou dinheiro nem para comprar gaze. 

Portanto, o decreto de intervenção na saúde pú-
blica do Amapá é urgente.

Não falamos da saúde pública no eixo Rio—São 
Paulo, onde a visibilidade dada pela mídia é sempre 
maior, mas de vidas humanas, tão importantes quan-
to quaisquer outras. Falamos de pessoas que estão 
morrendo porque os ocupantes do Governo do Esta-

do estão cometendo fraudes com o dinheiro da saúde 
pública do Amapá.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine a 
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co-
municação da Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Peço aos nobres 

pares que façam seus pronunciamentos no tempo de 
1 minuto, porque há diversos colegas inscritos. Caso 
contrário, ficará difícil conduzir os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-
lavra ao Sr. Deputado Flávio Bezerra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB - CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, servidores e assessores, telespec-
tadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara e 
profissionais da imprensa, no Brasil, de acordo com 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, os idosos representam cerca de 9% da popu-
lação e, nas próximas 2 décadas, o número tenderá 
a dobrar, passando de aproximadamente 15 milhões 
para cerca de 30 milhões. No entanto, o que deveria 
ser motivo de orgulho – a longevidade – nem sempre 
é seguido de comemoração. 

Maus-tratos nos hospitais, abandono familiar, 
descaso de autoridades e discriminação são alguns 
dos constantes problemas enfrentados por grande 
parte dessas pessoas. Apesar de alguns realizarem 
atividades positivas e propiciadoras de bem-estar, 
segundo a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, a 
violência está presente na vida dos idosos, muito em-
bora, espontaneamente, somente 15% relatem alguma 
ocorrência. Entre os homens, há maior percepção do 
problema (18% contra 13% das mulheres). 

Há uma tendência a ver o idoso como incapaz, 
desprezando suas opiniões e o papel que ele pode 
cumprir na sociedade. Essa espécie de invisibilidade 
é inaceitável em nosso País. 

Além desses problemas, o caminho percorrido 
pela terceira idade para receber o benefício da apo-
sentadoria retrata situações dignas de heroísmo. Pri-
meiro, a dificuldade nos transportes públicos, nos quais 
nem sempre há paciência e facilidade de acesso. Em 
tais ocasiões, são muito comuns situações vexatórias, 
transtornos e acidentes. Em outros momentos, há filas 
intermináveis. 

O abuso em relação à integridade dos que têm 
mais de 60 anos é constante. Na Associação Filantró-
pica Tia Leoni, em São José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba, 3 pessoas foram presas 
acusadas de maus-tratos, agressão, cárcere privado 
e infração ao Estatuto do Idoso. E elas eram respon-
sáveis pela associação que mantinha uma casa de 
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repouso onde viviam 62 pessoas, a maioria com pro-
blemas mentais. 

O Estatuto do Idoso, sancionado em 1º de outu-
bro de 2003 pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
traz 118 artigos que estabelecem punições para cri-
mes contra os maiores de 60 anos e regulamentam 
os direitos no que diz respeito à vida, à liberdade, à 
saúde, à educação, à profissionalização, à previdência 
social, à habitação e ao transporte. O art. 4º do Esta-
tuto do Idoso diz:

“Art. 4º. Nenhum idoso será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, e todo aten-
tado aos seus direitos, por ação ou omissão, 
será punido na forma da lei”. 

Essa é uma das minhas metas no exercício do 
mandato de Deputado Federal: cobrar do Governo, da 
Justiça e da sociedade em geral mais empenho na de-
fesa do idoso e que o Estatuto seja posto em prática.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO BRITTO (PP - BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no 
final de semana próximo passado, estive reunido com 
pequenos comerciantes do meu Município de Jequié, 
Estado da Bahia, onde fiquei ciente de que existem pro-
blemas sérios hoje no comércio local. Não é somente 
em Jequié que acontece isso, mas praticamente em 
quase todos os municípios brasileiros onde o comércio 
sobrevive dos recursos dos aposentados.

Hoje, os empréstimos consignados em folha ti-
ram totalmente os recursos dos aposentados, o que 
dificulta um planejamento dos seus gastos. Com isso, 
o comércio local, que sobrevive da ação e dos salários 
dos aposentados, sofre muito.

É preciso que esta Casa tome providência nes-
se sentido. Precisamos estudar bastante esse proble-
ma dos empréstimos consignados, para que não haja 
maiores conseqüências no comércio.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
- AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, desejo registrar meu apoio ao pleito 
da Sociedade Beneficente Portuguesa do Amazonas, 
para que seja credenciada para a realização de pro-
cedimentos de alta complexidade em saúde na área 
cardiovascular.

Recentemente, visitei aquela unidade de saúde, 
e a impressão que me ficou é foi a de o Ministério da 
Saúde deve credenciar imediatamente aquele hospital. 
Fora ele, só o Hospital Escola Francisca Mendes, ins-
tituição hoje administrada pela Universidade Federal 
do Amazonas, faz esses procedimentos.

Deixo, portanto, meu apelo ao Ministério da Saúde 
para agilizar o credenciamento da Sociedade Beneficen-
te Portuguesa para a prática desses procedimentos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é um 
ano muito especial para a Zona Franca de Manaus. O 
modelo de desenvolvimento regional chega aos seus 
40 anos registrando recordes de desempenho que re-
forçam sua importância para o País, para a região ama-
zônica e para milhões de famílias que vivem ainda hoje 
em uma das áreas mais isoladas de nosso Brasil. 

Gerenciado pela Superintendência da Zona Fran-
ca de Manaus – SUFRAMA, o pólo industrial da Zona 
Franca de Manaus promove emprego e renda para 
mais de 500 mil famílias em Manaus e, através da eco-
nomia gerada pela indústria incentivada na Capital do 
Amazonas, sustenta um modelo que irradia desenvol-
vimento sustentável para os demais Estados da Ama-
zônia Ocidental. Isto porque, além do meu Estado, a 
receita própria da SUFRAMA, fomentada pelas taxas 
recolhidas pelas fábricas à autarquia, financia, em par-
ceria com Governos Estaduais, Governos Municipais 
e instituições, projetos de infra-estrutura, de estímulo 
às potencialidades regionais e de desenvolvimento de 
capital intelectual no Acre, em Roraima, em Rondônia 
e no Amapá, no extremo Norte brasileiro.

Em 2006, as mais de 450 empresas de eletro-
eletrônicos, de 2 rodas, do setor químico, de descar-
táveis e de tantos outros segmentos presentes no 
Pólo Industrial de Manaus faturaram praticamente 23 
bilhões de dólares, com exportações na casa de 1,5 
bilhão de dólares. Isto é mais que o Produto Interno 
Bruto de muitos países vizinhos, e que na Amazônia 
ajuda a preservar a floresta. 

No Amazonas, por exemplo, 98% da cobertura 
florestal do Estado está preservada, graças a um mo-
delo que proporciona fonte alternativa de renda que 
não depende da exploração da madeira e dos recursos 
naturais, o que em outras unidades da Federação na 
região têm deixado um rastro de destruição sem igual 
e prejuízos imensuráveis para as futuras gerações.

Neste momento, a SUFRAMA está desenvolven-
do estudo que tem por objetivo justamente medir esse 
efeito do pólo industrial na preservação da floresta. 
Uma vez comprovado cientificamente, as empresas 
que provarem que contribuem para a política pública 
de desenvolvimento sustentável da região, porque não 
basta estar apenas instalada em Manaus, poderão uti-
lizar em suas mercadorias uma espécie de Selo Verde, 
atestando que elas contribuem para a manutenção da 
Floresta Amazônica. Esse será, sem dúvida, um dife-
rencial dos produtos fabricados em Manaus no mercado 
global num momento em que se discute aquecimento 
global e o futuro do planeta.
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E foi atento a esses números, à importância do 
modelo Zona Franca para a sustentabilidade da região 
e para o futuro de milhões de famílias que o Governo do 
Presidente Lula selou compromisso com a manutenção 
do modelo desde o seu primeiro mandato. Primeiro, ao 
prorrogar o prazo de vigência da política de incentivos 
fiscais dada às empresas pela SUFRAMA até 2023 
e, depois, ao apoiar diversos pleitos defendidos pela 
bancada da região no Congresso Nacional. 

O próprio gasoduto Coari—Manaus, lançado pelo 
Presidente Lula, vai dar novo fôlego a essa indústria 
e nova perspectiva para o desenvolvimento da região, 
pois, a partir do próximo ano, uma nova fonte disponi-
bilizará energia farta, limpa e mais barata. Futuramen-
te, novos pólos de desenvolvimento poderão surgir a 
partir do gasoduto, como um pólo gás-químico, cuja 
viabilidade econômica a própria SUFRAMA, através de 
estudo feito em parceria com a Universidade Federal 
do Amazonas, já demonstrou. 

Também conquistamos importantes vitórias com 
o apoio deste Governo, entre elas a garantia de que 
os conversores de sinal digital e a própria TV digital 
serão produzidos em Manaus, quando da transição 
dos televisores analógicos para os aparelhos na nova 
tecnologia. Além do mais, nossa bancada no Congres-
so Nacional, apesar de pequena, tem sido ouvida nas 
discussões em torno da política industrial brasileira 
relativamente a mudanças que ameaçam o futuro do 
Pólo Industrial de Manaus. E, por ser pequena, nossa 
bancada buscou a unidade com os Deputados e Sena-
dores do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, Estados 
sob a abrangência da SUFRAMA, e alcançamos outra 
importante conquista. Logo mais, às 18h, participare-
mos de solenidade no Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior em que serão liberados 
115 milhões de reais para aplicação em projetos na 
área de desenvolvimento sustentável na região e mais 
41 milhões para serem gastos nas despesas da autar-
quia. Vamos insistir na liberação de mais 2 parcelas 
de 115 milhões de reais. Nossa reivindicação, apre-
sentada em reunião com os Ministros Guido Mantega 
e Paulo Bernardo, era da ordem de 350 milhões dos 
501 milhões contingenciados da SUFRAMA. 

Mesmo conseguindo a liberação parcial dos re-
cursos, é preciso destacar que nunca houve tão ex-
pressiva liberação de recursos. Para isso, contribuiu a 
sensibilidade do Governo Lula com a região e a uni-
dade das bancadas parlamentares do Norte em prol 
do desenvolvimento econômico dos Estados. 

Como já disse, esses recursos serão utilizados 
pela SUFRAMA no fomento da economia regional, seja 
através do financiamento de projetos de infra-estrutura 
que visam promover atividades econômicas, seja atra-

vés da formação de capital intelectual em nossa região, 
carente em mão-de-obra capacitada para pensar e de-
senvolver a Amazônia em suas particularidades. 

Pensar o desenvolvimento da região, tão vigia-
da pela comunidade internacional, é não descuidar 
da preservação da floresta, mas também das milhões 
de famílias que vivem nela. É dessa perspectiva que 
devemos continuar pensando essa parte da Amazô-
nia brasileira, a Amazônia Ocidental, a área de atua-
ção da SUFRAMA, que hoje homenageamos seus 40 
anos de êxito. 

Nosso compromisso, portanto senhoras e se-
nhores, não é apenas com um modelo econômico, 
mais com o futuro de nossa floresta, com o futuro de 
milhões de famílias.

Passo agora, Sr. Presidente, a falar sobre a Fren-
te Parlamentar de Combate à Pirataria e Sonegação 
Fiscal da Câmara dos Deputados. Antes, um breve 
histórico. A Frente Parlamentar foi criada em setem-
bro de 2003, durante os trabalhos da CPI da Pirataria, 
com o objetivo de buscar alternativas, com o Poder 
Executivo e entidades privadas, de combate à prática 
da pirataria em todos os setores de atividades, assim 
como a sonegação fiscal no País. 

No último dia 15 de agosto, realizamos um café 
da manhã para empossar a nova coordenação que a 
dirigirá a Frente pelos próximos 2 anos. A nova coor-
denação é composta pelos Deputados Arnaldo Jardim, 
Júlio Semeghini, Marco Maia, Leonardo Picciani, Arnon 
Bezerra, Paulo Pereira da Silva, Walter Ihoshi, Tarcísio 
Zimmermann, Felipe Bornier, Daniel Almeida, Sandes 
Júnior e por mim, que assumirei a Secretaria-Geral, 
dando continuidade às ações de combate a esse crime 
que tanto vem prejudicando a economia brasileira. 

A Frente atua conjuntamente com o Conselho Na-
cional de Combate à Pirataria e a Ilegalidade, o Fórum 
Nacional de Entidades contra a Pirataria e a Ilegalidade 
e diversas entidades que representam os setores mais 
prejudicados pela ação dos falsificadores. 

As principais ações da Frente, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, foram a contribuição para a 
criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria 
e Ilegalidade do Ministério da Justiça, a formação do 
Fórum Nacional, a aprovação da Lei nº 11.203 de 2005, 
oriunda de projeto de minha autoria, que institui 3 de 
dezembro como Dia Nacional de Combate à Pirataria, 
e apresentação do projeto de lei contra a pirataria no 
Parlamento Latino Americano – PARLATINO, conhe-
cida como a Lei Marco da Antipirataria. Além dessas 
ações, a Frente organizou, em dezembro de 2005, a 
maior destruição de produtos pirateados em frente ao 
Congresso Nacional. 
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Como mais de 150 Deputados e Deputadas, a 
Frente Parlamentar de Combate à Pirataria definiu, para 
o segundo semestre deste ano, a realização de semi-
nários regionais, a efetivação da Comissão Especial 
analisar os projetos relacionados à pirataria e a des-
truição de produtos piratas para o mês de dezembro. 

Finalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero registrar que entre os dias 13 e 19 de 
agosto foi realizada na cidade de Manaus a Copa 
América de Vôlei, competição internacional que contou 
com a participação das seleções de diversos países 
da América. Canadá, Argentina, Cuba, Estado Unidos, 
Brasil e República Dominicana. 

A Copa América foi disputada no Ginásio Aní-
sio Teixeira, espaço esportivo de nível internacional 
recém-inaugurado com a capacidade de cerca de 10 
mil pessoas, o que viabilizou a inclusão do Estado do 
Amazonas no calendário nacional e internacional de 
campeonatos realizados em quadra. 

Vencida pela seleção dos Estado Unidos em 
disputa final contra o Brasil, a Copa foi um espetáculo 
que ficará marcado para sempre na memória espor-
tiva do nosso Estado. E a torcida amazonense fez a 
sua parte: compareceu em peso, torceu, sofreu junto 
e aplaudiu de pé a nossa seleção, que, mesmo não 
se sagrando campeã, deu um show de determinação, 
garra e vontade. Em definitivo, o Brasil se consolida 
como potência no vôlei masculino, pois temos um time 
campeão consagrado e uma nova geração que já mos-
trou competência e capacidade, ao jogar de igual para 
igual com a seleção norte-americana.

Esse processo de renovação do quadro de atletas 
só é possível com a aposta de clubes e de empresas 
na capacidade de nossos jogadores, investindo no 
esporte de alto rendimento e que sempre acaba por 
trazer resultados positivos para o País.

A realização da Copa América de Vôlei no Ama-
zonas voltou a nossa atenção para o esporte e para 
os atletas que, com muito talento e vontade, defende-
ram a bandeira nacional. E, como farmacêutica, não 
pude evitar a felicidade de constatar que muitos atletas 
dessa seleção são integrantes do time CIMED, grupo 
farmacêutico brasileiro que acabou de instalar um pólo 
de distribuição no Estado do Amazonas, gerando em-
pregos e aumentado a diversidade de medicamentos 
na região, o que é importante para que os preços se 
tornem mais acessíveis para a população. 

O esporte faz bem ao corpo e à alma, estimula e 
inclui a juventude, e ver a atenção com que os atletas 
do Grupo CIMED Bruno Rezende, Thiago Alves, Eder, 
Lucas e Evandro atenderam os inúmeros fãs durante 
o torneio foi gratificante, pois essa atitude positiva só 
estimula os jovens amazonenses a também praticarem 

esporte, espelhando-se nesses atletas que, mesmo tão 
jovens, já são exemplo para muitos em nosso País. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
para me congratular com a Seleção Brasileira de Vô-
lei e com o Grupo CIMED, empresa 100% brasileira 
patrocinadora de atletas nas categorias de stock car, 
atletismo e vôlei, exemplo que pode ser seguido por 
outras empresas do segmento farmacêutico. 

Muito obrigada.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados 
e todos os que assistem a esta sessão ou nela traba-
lham, no universo da política, que tanto interfere em 
nossa vida cotidiana, as palavras andam perdendo o 
significado. Falsidades, mentiras e demagogia habitam 
o “pântano enganoso das bocas” de muitos dos que 
foram eleitos para representar a população: Vereado-
res, Prefeitos, Deputados, Senadores, Governadores 
e Presidente da República. Devíamos andar com um 
aparelhinho que, a qualquer afirmação nebulosa ou 
pouco compreensível, acionasse uma gravação pedin-
do explicações: “Mas o que V.Exa. quer mesmo dizer 
com isso?” A solicitação de esclarecimentos poderia 
se estender a autoridades do Judiciário que vendem 
sentenças e enriquecem ilicitamente...

Aprendo em Brasília que, quando alguns falam 
em “bem comum”, estão é defendendo os seus bens 
particulares; quando proclamam a defesa do interes-
se público, o fazem para garantir interesses privados; 
quando bradam por justiça, só querem a de classe, que 
protege os mais ricos com o manto da impunidade. Até 
Deus entra nessa dança de mau gosto das “quadrilhas” 
nada juninas, tendo seu santo nome pronunciado em 
vão para acobertar as mais deslavadas mentiras.

Os politiqueiros e ladrões do dinheiro público, 
que “entram na política” (bancados por altos finan-
ciamentos de campanha) para conquistar prestígio, 
poder, aumento irregular de patrimônio e reprodução 
de seus próprios mandatos, têm um sonho dourado: 
o de que cada vez mais gente se desinteresse por 
suas atividades. Assim eles podem reinar sozinhos, 
sem incômodos.

Máxima dos tempos atuais é despolitizar a po-
lítica, torná-la um assunto de entendidos, ou apenas 
de entediados, distantes das coisas boas da vida. 
Essa deseducação tem funcionado: na democracia 
brasileira, cujo direito de voto em todas as instâncias 
foi duramente conquistado por gerações de cidadãos 
dedicados, o desinteresse e o desencanto são cres-
centes. Virou rotina o “deixa pra lá, que nada adianta”. 
Essa alienação induzida nos levará à ruína! 

Felizmente há muitas pessoas de bem no Bra-
sil, que têm valores que o metal sonante não compra, 
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que não se vendem por trinta dinheiros. Mesmo no 
Distrito Federal que fede, mesmo no Parlamento la-
mentável, há Senadores e Deputados que resistem! 
Pedro Simon propõe que saiamos pelo Brasil pregan-
do a elementar “moralidade pública”; Jefferson Peres 
diz que conta com o “sangue novo” dos mais jovens 
para reanimá-lo. Muitos já perceberam que, sem so-
ciedade mobilizada, sem pressão das praças para os 
palácios, vamos ficar, de braços cruzados, esperando 
o escândalo da semana seguinte, ainda maior que o 
da semana anterior. 

Dá para fazer uma grande unidade em torno do 
elementar, do que não devia, a rigor, sequer ser con-
siderado meritório ou elogiável: respeito e transparên-
cia no trato dos negócios públicos; honestidade, que 
devia também vigorar nos empreendimentos particu-
lares. Essa é a plataforma mínima para que haja, num 
jogo limpo, a real disputa de projetos de sociedade, de 
modos e meios de reduzir a desigualdade e aumentar 
a participação cidadã no Brasil. Moralidade pública é 
como ajeitar uma terrinha para, carpida das ervas da-
ninhas, cultivar nela uma horta. Ou arrumar a mesa e 
colocar talheres e pratos para saborear uma comidinha 
simples, mas decente. Essa preparação é urgente. E 
depende também de você, de cada um de nós. Como 
li certa vez num muro de cemitério na Capital paulista, 
“reclamando junto melhora!”. 

Em tempos de julgamento final do rumoroso caso 
do mensalão, segue-se uma lista de escândalos en-
volvendo pessoas públicas que usaram o Erário para 
se locupletar nos últimos 30 anos. A fim de contribuir 
para o estabelecimento de instrumentos eficazes de 
combate à corrupção, apresentei projeto que dá força 
de lei a uma norma do Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras – COAF. O projeto define procedi-
mentos a serem adotados pelas entidades financeiras 
quanto às operações realizadas por autoridades pú-
blicas, ampliando a lista de autoridades brasileiras a 
serem consideradas “pessoas politicamente expostas”. 
O projeto contribuirá para coibir operações financeiras 
suspeitas praticadas por agentes públicos. Isso, como 
se verá a seguir, virou rotina.

Escândalos no Brasil nos últimos 30 anos.
Período Geisel (Governo do General Ernesto 

Geisel – 1974/1979):
Caso Lutfala;
Caso Atalla;
Ângelo Calmon de Sá (Ministro acusado de pas-

sar um gigantesco cheque sem fundos)
Lei Falcão;
Cassações de Parlamentares por “subversão”;
Mordomias e Ministros.

Período Figueiredo (Governo do General João 
Baptista Figueiredo – 1979/1985):

Caso Capemi;
Caso do Grupo Delfim
Escândalo da Mandioca;
Escândalo da Brasilinvest;
Escândalo das Polonetas;
Escândalo do Instituto Nacional de Assistência 

Médica do INAMPS;
Caso Morel;
Crime da Mala;
Caso Coroa-Brastel;
Escândalo das Jóias;
Escândalo Maluf/PAULIPETRO.
Período Sarney (Governo José Sarney – 

1985/1990):
Abafa à CPI da Corrupção;
Escândalo das concessões de rádios e TVs para 

políticos aliados;
Caso Chiarelli (dossiê de Antonio Carlos Maga-

lhães contra o Senador Chiarelli);
Caso Ibrahim Abi-Ackel (contrabando de pedras 

preciosas);
Escândalo da administração Orestes Quércia.
Período Collor (Governo Fernando Collor de Mello 

– 1990/1992):
Escândalo da aprovação da lei de privatização das 

estatais (Programa Nacional de Desestatização);
Escândalo do INSS (ou Escândalo da Previdên-

cia Social);
Escândalo do BCCI (ou caso Sérgio Corrêa da 

Costa);
Escândalo da CEME – Central de Medicamen-

tos;
Escândalo da LBA;
Esquema PC;
Escândalo da ELETRONORTE;
Escândalo do FGTS;
Escândalo do BC;
Escândalo da Merenda Escolar;
Escândalo das Estatais;
Escândalo da VASP;
Escândalo do BB.
Período Itamar Franco (Governo Itamar Augusto 

Cautiero Franco – 1992/1995):
Escândalo do DNOCS – Departamento Nacio-

nal de Obras Contra as Secas (ou caso Inocêncio 
Oliveira);

Escândalo da IBF – Indústria Brasileira de For-
mulários;

Escândalo do INAMPS – Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social;
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Irregularidades no Programa Nacional de De-
sestatização;

Caso Nilo Coelho;
Caso Eliseu Resende;
Caso Queiroz Galvão, em Pernambuco;
Escândalo da TELEMIG, em Minas Gerais;
Jogo do Bicho (ou Caso Castor de Andrade), no 

Rio de Janeiro;
Caso Ney Maranhão;
Escândalo Paubrasil (Paubrasil Engenharia e 

Montagens);
Escândalo da Cruz Vermelha Brasileira;
Caso José Carlos da Rocha Lima;
Escândalo da Colac, no Rio Grande do Sul;
Escândalo da Fundação Padre Francisco de As-

sis Castro Monteiro, em Ibicuitinga, Ceará;
Escândalo da administração de Antonio Carlos 

Magalhães, na Bahia;
Escândalo da administração de Jaime Campos, 

em Mato Grosso;
Escândalo da administração de Ottomar Pinto, 

em Roraima;
Escândalo da SUDENE em Pernambuco;
Escândalo da Prefeitura de Natal, no Rio Gran-

de do Norte;
CPI do DETRAN em Santa Catarina;
Caso Restaurante Gulliver (tentativa de homicí-

dio perpetrado pelo Governador Ronaldo Cunha Lima, 
antecessor de Tarcísio Burity, por causa das denúncias 
de irregularidades na SUDENE na Paraíba;

CPI do Pó, na Paraíba;
Escândalo da Estacom, em Tocantins;
Escândalo dos Anões do Orçamento (ou CPI do 

Orçamento);
Compra e venda dos mandatos dos Deputados 

do PSD;
Caso Ricupero (também conhecido como “es-

cândalo das parabólicas”).
Período FHC ( Governo Fernando Henrique Car-

doso – 1995/2003):
Escândalo do SIVAM;
Escândalo da Pasta Rosa;
Escândalo da CONAN;
Escândalo da administração de Paulo Maluf;
Escândalo do BNDES;
Escândalo da TELEBRÁS;
Caso PC Farias;
Escândalo da compra de votos para emenda da 

reeleição;
Escândalo da venda da Companhia Vale do Rio 

Doce – CVRD;
Escândalo da Previdência;

Escândalo da administração do PT em São José 
dos Campos;

Escândalo dos Precatórios;
Escândalo do BANESTADO;
Escândalo da Encol;
Escândalo da Mesbla;
Escândalo do BANESPA;
Escândalo da desvalorização do real;
Escândalo dos fiscais de São Paulo (ou Máfia 

dos Fiscais);
Escândalo da Mappin;
Dossiê Cayman;
Escândalo dos grampos contra FHC e aliados;
Escândalo do Judiciário;
Escândalo dos Bancos;
CPI do Narcotráfico;
CPI do Crime Organizado;
Escândalo de Corrupção dos Ministros no Go-

verno FHC;
Escândalo da Banda Podre;
Escândalo dos Medicamentos;
Quebra do Monopólio do Petróleo (criação da 

ANP);
Escândalo da Transbrasil;
Escândalo da pane DDD do Sistema Telefônico 

Privatizado;
Escândalo dos desvios de verbas do TRT/SP 

(Caso Lalau);
Escândalo da administração Roseana Sarney, 

no Maranhão;
Corrupção na Prefeitura de São Paulo (ou Caso 

Celso Pitta);
Escândalo da SUDAM;
Escândalo da SUDENE;
Escândalo do BANPARÁ;
Escândalo da quebra do sigilo do painel do Se-

nado;
Escândalo da administração de Mão Santa, no 

Piauí;
Caso Lunus;
Acidentes ambientais da PETROBRAS;
Escândalo do abafamento das CPIs no Gover-

no do FHC;
Caso PROER.
Período Lula (Governo Luiz Inácio Lula da Silva, 

de 2003 até hoje):
Caso Pinheiro Landim;
Caso Celso Daniel;
Caso Toninho do PT;
Escândalo dos grampos contra políticos da 

Bahia;
Escândalo do Propinoduto no Rio de Janeiro (tam-

bém conhecido como Caso Rodrigo Silveirinha);
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CPI do BANESTADO;
Escândalo dos gastos públicos dos Ministros 

(cartões corporativos);
Irregularidades do Fome Zero;
Escândalo do DNIT;
Operação Anaconda;
Escândalo dos Gafanhotos (ou Máfia dos Ga-

fanhotos);
Escândalo dos Frangos, em Roraima;
Licitações da Presidência da República para a 

Compra de Artigos de Luxo;
Escândalo da Norospar (Associação Beneficente 

de Saúde do Noroeste do Paraná);
Escândalo dos Bingos (Caso Waldomiro Diniz);
Escândalo da ONG Ágora;
Caso Henrique Meirelles;
Caso Luiz Augusto Candiota (Diretor de Política 

Monetária do BC);
Caso Cássio Caseb;
Caso Kroll;
Escândalo dos Vampiros (Ministério da Saúde);
Escândalo do PTB (Oferecimento do PT para ter 

apoio do PTB em troca de cargos, material de campa-
nha e 150 mil reais a cada Deputado);

Caso Antônio Celso Cipriani;
Irregularidades no Bolsa-Escola;
Caso Flamarion Portela;
Irregularidades no Bolsa-Família;
Irregularidades do Programa Restaurante Po-

pular;
Escândalo dos Correios (Caso Maurício Mari-

nho);
Escândalo do IRB;
Escândalo da Novadata;
Escândalo da Usina de Itaipu;
Escândalo de Furnas;
Escândalo do Mensalão;
Escândalo do Leão & Leão (“República de Ri-

beirão Preto”);
Escândalo da SECOM;
Esquema de corrupção no Diretório Nacional 

do PT;
Escândalo da Brasil Telecom;
Escândalo da CPEM;
Escândalo do SEBRAE (ou Caso Paulo Oka-

motto);
Caso Marka/FonteCindam;
Escândalo dos dólares na cueca;
Escândalo do Banco Santos;
Escândalo Daniel Dantas – Grupo Opportunity;
Escândalo da Interbrazil;
Escândalo da Gamecorp-Telemar (ou Caso Lu-

linha);

Doação de roupas de Lu Alckmin;
Escândalo da Nossa Caixa, em São Paulo;
Escândalo da quebra do sigilo bancário do ca-

seiro Francenildo (caso Palocci);
Escândalo do Banco BMG (empréstimos para 

aposentados);
Escândalo dos Fundos de Pensão;
Escândalo dos Grampos na ABIN;
Esquema do Plano Safra Legal (Máfia dos 

Cupins);
Escândalo do Mensalinho (caso Severino Ca-

valcanti);
Escândalo das vendas de madeira da Amazô-

nia;
As 69 CPIs abafadas por Geraldo Alckmin, em 

São Paulo;
Crise da VARIG;
Escândalo das Sanguessugas (caso das ambu-

lâncias);
Escândalo dos Gastos de Combustíveis dos 

Deputados;
CPI da Imigração Ilegal;
CPI do Tráfico de Armas;
Operação Confraria;
Operação Dominó;
Operação Saúva;
Escândalo do Vazamento de Informações da 

Operação Mão-de-Obra;
Mensalinho nas Prefeituras do Estado de São 

Paulo;
Escândalo dos Grampos no TSE;
Escândalo do Dossiê (caso “Aloprados”);
Escândalo da Renascer em Cristo;
CPI do Apagão Aéreo, na Câmara dos Depu-

tados;
CPI da Crise Aérea, no Senado;
Operação Hurricane (também conhecida como 

Operação Furacão);
Operação Navalha;
Operação Xeque-Mate;
Caso Roriz/Gim Argello;
Caso Renan Calheiros.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as aten-

ções se voltam agora para o julgamento do caso do 
mensalão, no Supremo Tribunal Federal. Até bisbilhotice 
sobre recadinhos entre os Ministros chegam a público, 
mostrando que as fraquezas humanas quanto a poder 
e prestígio acontecem aqui, lá e em vários lugares.

Considerando 180 casos importantes de corrupção, 
conforme esse levantamento feito pela minha assessoria, 
relativamente aos últimos 30 anos no Brasil, vemos que 
a corrupção é sistêmica, derivada inclusive do modo ca-
pitalista de produzir, viver e entender o consumo como 
significado da vida. Ela é crônica e larvar, o que não sig-
nifica que deva ter qualquer perdão e contemporização. 
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Honestidade não é valor, não é virtude, mas devia ser 
uma prática cotidiana basilar da vida pública nacional.

Agradeço a atenção.
O SR. HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna para celebrar as re-
centes notícias, oriundas do meio científico, de uma 
descoberta que promete redirecionar o debate sobre 
a ética no uso de células-tronco.

As notícias dão conta de que foi desenvolvida uma 
técnica simples para reprogramar uma célula comum 
da pele de um rato, que passa a se comportar como 
uma célula embrionária. Ou seja, produziram células 
equivalentes a células-tronco embrionárias, em ca-
mundongos, sem destruir embriões.

Isso quer dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que, se puder ser adaptado às células humanas, o proce-
dimento permitirá que cientistas usem a pele dos pacientes 
para produzir novas células do coração, do fígado ou do 
rim, por exemplo, que assim poderiam ser transplantadas 
sem que haja risco de rejeição. Se de fato o mesmo puder 
ser feito com células humanas, o processo poderá levar a 
um avanço na medicina sem que se entre na disputa ética 
e política em torno da manipulação de embriões.

Vimos que nos últimos dias houve grande come-
moração em todo o mundo por médicos e pesquisadores 
após a divulgação dos resultados dos trabalhos de 3 equi-
pes de cientistas que descobriram a maneira de produzir 
o equivalente a células-tronco embrionárias em ratos.

Os 3 estudos foram realizados, respectivamente, 
pelo Instituto de Células-Tronco de Harvard, que os pu-
blicou no número inaugural da revista Cell Stem Cell; 
Rudolf Jaenisch, do Instituto Whitehead em Cambridge 
(Massachusetts), e Shinya Yamanaka, da Universidade 
de Kyoto, no Japão, tendo sido esses 2 últimos publi-
cados na revista Nature.

Cientistas de todo o mundo se manifestaram so-
bre esses estudos, a exemplo do Dr. Asa Abeliovich, 
da Universidade Columbia, que afirmou: “Acho que é 
uma das coisas mais estimulantes a surgir a respeito 
de células-tronco embrionárias. Estou convencido de 
que é para valer”.

Outro importante crítico dos estudos com embri-
ões saudou a descoberta: “Isso é o que esperávamos 
que as pessoas explorassem, porque pode ter todas 
as vantagens das células-tronco embrionárias sem o 
problema moral”, disse o Vice-Diretor de Atividades 
contra o Aborto da Conferência dos Bispos dos Esta-
dos Unidos, Richard Doerflinger.

Um outro conhecido especialista em células-tron-
co da Universidade de Stanford, Dr. Larving Weissman, 
disse também: “Do ponto de vista do avanço para a bio-

medicina e a medicina regenerativa, essa descoberta 
é tão grande quanto você possa imaginar”.

No Brasil, a autorização da manipulação de cé-
lulas embrionárias, por meio da Lei de Biossegurança 
aprovada no Congresso Nacional e questionada no Su-
premo Tribunal através de uma ADIN, dividiu o País. 

O impasse também imperou no Supremo Tribu-
nal Federal, levando os Ministros a reunirem, na data 
de 20 de abril, 34 dos mais renomados cientistas bra-
sileiros em uma audiência pública com o objetivo de 
buscar subsídios científicos para a decisão do tribunal 
e também para que fosse definido em que momento, 
de fato, a vida humana começa.

Os debates levaram à conclusão de que a vida 
humana se inicia na fecundação. Assim, se constatado 
que há vida, não há razão para ser mantida a liberação 
da manipulação de células embrionárias.

A Dra. Alice Teixeira Ferreira, professora do Departa-
mento de Biofísica da Universidade Federal de São Paulo 
– UNIFESP, já se havia manifestado firmemente sobre a 
manipulação de células embrionárias quando afirmou: 

“A destruição de embriões humanos para 
pesquisa é dispensável. Há alternativas mais 
realistas de desenvolvimento de terapias a 
partir de células-tronco adultas. Desqualificar 
quem sustenta esse ponto de vista e prometer 
curas duvidosas baseadas em células-tronco 
embrionárias são tentativas de fugir da questão 
central e silenciar objeções éticas”.

Falando sobre a audiência pública ocorrida no 
Supremo Tribunal em recente entrevista à Agência 
FAPESP, a Dra. Alice Teixeira Ferreira afirmou:

“Em nenhum momento das apresenta-
ções os pesquisadores que defendiam a ADIN 
saíram do contexto científico. Foi demonstrada 
a versatilidade das células tronco adultas, como 
a possibilidade de as células parcialmente ou 
mesmo totalmente diferenciadas voltarem a 
apresentar características de uma célula-tronco 
embrionária. Verificou-se, portanto, que não há 
necessidade de células-tronco embrionárias 
humanas para a pesquisa ou para a medicina 
regenerativa. Apresentou-se vasta referência 
bibliográfica sobre esses assuntos”.

Verifico nas alegações da ilustre pesquisadora bra-
sileira que já havia, no meio cientifico, uma expectativa de 
que pesquisas levassem à conclusão de que não existe 
a necessidade da manipulação de células-tronco embrio-
nárias humanas para as pesquisas ou para a medicina 
regenerativa. Essa constatação me leva a concluir que 
o Congresso Nacional, sem mais estudos e debates, se 
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precipitou ao aprovar artigo na Lei de Biossegurança que 
autoriza a manipulação de células tronco embrionárias.

Digo, Sr. Presidente, da alegria ao descobrir que 
estava certo o tempo todo em não votar a favor da ma-
nipulação das células embrionárias. Quero registrar 
que valeu a pena ser tachado de religioso, fanático, 
retrógrado. Na verdade, este Parlamentar estava, em 
todo o momento, apenas defendo a vida e combatendo 
uma crueldade desnecessária.

Divido esta minha alegria com todos os demais 
Deputados que também votaram contra o tema, es-
pecialmente com os membros da Frente Parlamentar 
Evangélica que resistiram a todas as pressões e críti-
cas e não fugiram de suas convicções.

Espero que a ciência avance cada vez mais na busca 
da cura dos males. Espero que esses sejam os primeiros 
dos muitos estudos a serem produzidos, mas desejo que 
essa busca cientifica respeite a vida, o homem e, acima de 
tudo, a Deus, o Senhor Criador de todas as coisas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no início 
desta Legislatura, foi organizada a Frente Parlamentar 
da Família e de Apoio à Vida, com mais de 200 mem-
bros, que tem como objetivo discutir os problemas que 
afetam a família brasileira, buscando soluções e tam-
bém visando resgatar alguns valores familiares que nas 
últimas décadas têm perdido espaço e força.

Entre os inúmeros problemas listados para os quais 
deveríamos encontrar alternativas no sentido de saneá los, 
amenizá los ou até mesmo eliminá-los, figura em primeiro 
lugar a violência, que assola o País e destrói famílias.

É certo que o Congresso Nacional tem avançado 
na aprovação de medidas mais enérgicas e punitivas no 
combate ao crime e à violência, mas entendo que ainda 
estamos longe, muito longe de chegarmos a uma reali-
dade aceitável se não tivermos a disposição e a iniciativa 
de combater não só as conseqüências, mas também as 
causas que levam tantas pessoas, especialmente tantos 
jovens, a trilhar pelo caminho do crime.

Na edição do jornal Correio Braziliense do dia 8 de 
julho de 2007, na pág. 12, a jornalista Paloma Oliveto, 
com muita competência, escreveu importante matéria, 
destacando que a falta de estrutura familiar é determi-
nante para explicar a violência praticada por jovens.

Na reportagem estão registradas opiniões de um 
sociólogo, um educador, uma médica especialista em 
adolescência, uma psicoterapeuta familiar e um psiquiatra 
que foram unânimes em apontar que a desestruturação 
do modelo tradicional de família é a principal razão do 
comportamento agressivo de jovens de classe média.

A matéria não é única em nossa literatura. Muitos 
estudos, pesquisas, teses e livros estão sendo publi-
cados, denunciando que a falta de estrutura familiar 

é uma das causas determinantes para o aumento de 
casos de violência e crime.

Assim, se uma das causas da falta de segurança 
é conhecida e comprovada, creio que precisamos, ago-
ra mais do que nunca, unir forças na busca do resgate 
de alguns valores e estruturas familiares.

Afirmo que, se decidirmos caminhar nessa di-
reção, teremos que ter a coragem de dizer basta a 
alguns conceitos e comportamentos que estão sendo 
impostos aos nossos jovens em nome de uma falsa 
liberdade de expressão. Destacamos a falta de respei-
to e obediência aos pais, a não aceitação dos limites 
que precisam ser impostos, a banalização do sexo, a 
pornografia como regra, entre tantos.

Na contramão também identificamos um total 
afastamento entre pais e filhos, muitas vezes causa-
do pelos pais, por motivos e fatores diversos, como a 
imposição da sociedade de uma dedicação exagera-
da ao trabalho. A falta de diálogo entre pais e filhos e 
entre os membros da família também é um fator que 
precisa ser revisto e avaliado.

Quero chamar a atenção para um outro aspecto que 
nos assusta, qual seja a incontrolável violência intrafamiliar. 
Todos os dias nos deparamos com notícias de filhos que 
matam pais, de netos que matam avós por motivos banais, 
mães e país que matam filhos e assim por diante.

Já ouvimos de pessimistas que a família é uma 
instituição falida. Mas quero aqui lembrar o que Aris-
tóteles disse a centenas de anos: “A sociedade é o 
que são suas famílias”. Portanto, se queremos uma 
sociedade justa, próspera e feliz, temos que ter famí-
lias estruturadas, prósperas e felizes.

Meu alerta fica para que passemos a pensar se 
já não é hora de rever nossa atuação nesta Casa de 
leis quanto aos temas que se referem a famílias e se já 
não é hora inclusive de começarmos a avaliar e, quem 
sabe, modificar a aplicabilidade das políticas publicas 
que são destinadas para as famílias.

SR. PRESIDENTE, solicito a V.Exa. que autorize 
a transcrição nos Anais desta Casa da citada matéria 
de autoria da jornalista Paloma Oliveto, da equipe do 
jornal Correio Braziliense.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
abordo um outro assunto. O serviço de carteiro, tal 
como conhecemos hoje, teve início no Brasil no século 
XIX, mas bem antes disso já era exercido por mensa-
geiros, tropeiros e bandeirantes. De lá para cá, o Brasil 
se tornou dependente desse serviço, fundamental para 
integrar um país de dimensões tão grandes.

Atualmente, os carteiros distribuem 34 milhões 
de objetos a cada dia. Para tanto, a Empresa de Cor-
reios e Telégrafos conta com um efetivo de carteiros 
que representa 48,13% do seu efetivo total de 98,1 mil 
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empregados. Essa atividade, antes reservada apenas 
aos homens, hoje tem 8,22% da sua força de trabalho 
formada por mulheres.

Distribuídos por 681 Centros de Distribuição Do-
miciliária e mais 3.850 Agências de Correio com distri-
buição domiciliária, juntos os carteiros percorrem diaria-
mente cerca de 233 mil quilômetros, o que representa 
mais de 5 voltas na circunferência da Terra. Nessas 
odisséias diárias, cada carteiro entrega, em média, 
cerca de 1.247 objetos, visitando 350 domicílios.

Para cumprir suas missões, nossos carteiros en-
frentam várias adversidades a cada dia. A distribuição 
da correspondência exige muita mobilidade, o que faz 
dos seus profissionais vítimas preferenciais da violên-
cia no trânsito.

Não cabe aos carteiros escolher onde as enco-
mendas serão entregues. Sendo assim, muitas vezes 
eles têm que circular por vizinhanças pouco amistosas, 
excessivamente expostos aos perigos de localidades 
onde o Estado e as forças policiais se fazem pouco 
ou nada presentes.

Além dos perigos enfrentados no trajeto, quando 
chegam ao destino dos pacotes, os carteiros se tornam 
vítimas potenciais de cães que deveriam estar presos 
ou de destinatários pouco receptivos.

Devido a todos esses riscos que nossos carteiros 
correm todos os dias em todas as cidades brasileiras, 
tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 
7.362, de 2006, que altera o art. 193 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943) para conceder adicional de peri-
culosidade aos carteiros.

É nosso dever conceder a esses trabalhadores, 
que nos prestam serviço de incomensurável valia, a 
recompensa pelo trabalho árduo, pelas jornadas que 
independem das intempéries climáticas e pelos sustos 
e sobressaltos encontrados pelo caminho. Acima de 
tudo, temos essa obrigação, pelo efetivo risco de vida 
a que eles são muitas vezes submetidos para garantir 
a nós brasileiros o direito de enviar e receber corres-
pondências, com a tranqüilidade e a certeza de que 
não serão extraviadas ou violadas. 

Por todos esses motivos, conto com a compre-
ensão dos colegas e espero ver aprovado o Projeto 
de Lei nº 7.362, de 2006.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronun-
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação 
desta Casa.

Muito obrigado.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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O SR. CARLITO MERSS (PT – SC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com muita satisfação que ocupo a tri-
buna desta Casa, na data de hoje, para confirmar a 
realização de um sonho na cidade de Joinville. Há dé-
cadas a educação federal profissionalizante e superior 
vinha sendo reivindicada pela maior cidade de Santa 
Catarina, e sistematicamente os Governos negavam 
aos joinvilenses o acesso ao ensino público de quali-
dade e gratuito.

Depois do anúncio da chegada de um novo cam-
pus da UFSC, ao que já me referi em outra ocasião, 
comemoramos agora o primeiro aniversário da sede 
própria do Centro Federal de Educação Tecnológica 
em Joinville. Essa unidade do CEFET já formou 559 
técnicos no município e dezenas de profissionais em 
Enfermagem que hoje trabalham em localidades vizi-
nhas como Canoinhas, Porto União, Mafra e Jaraguá 
do Sul.

O histórico do CEFET joinvilense foi permeado 
por muitas dificuldades. A instituição foi criada em 1994 
com o objetivo de implantar apenas o curso técnico 
de Enfermagem por meio de convênio entre o MEC, 
o CEFET Florianópolis e a Associação Beneficente 
Evangélica de Joinville, mantenedora do Hospital Dona 
Helena. Dois anos depois, o convênio não foi renova-

do e a instituição só não foi desativada graças à união 
de pais e mestres que garantiram um apoio financeiro 
emergencial. Após, mudou de endereço para uma sede 
alugada durante 6 meses.

Em 2001, um novo convênio, agora com a Funda-
ção Municipal Albano Schmidt de Tecnologia e Educa-
ção Profissional – FUNDAMAS, vinculada à Prefeitura 
Municipal, fez com que a instituição mudasse mais uma 
vez de endereço, passando a ocupar um ginásio de 
esportes que abrigava também a sede da Associação 
Recreativa do Sindicato dos Mecânicos.

No ano seguinte, um novo convênio com a UFSC 
permitiu qualificar os auxiliares de enfermagem como 
técnicos de enfermagem, sendo formados então 337 
novos técnicos. Após muita luta para a obtenção de 
uma sede própria, a Prefeitura, então, fez a doação 
de um terreno, que ainda não era o ideal, pois não se 
adequava aos planos de expansão da instituição. No-
vos debates foram realizados e, com forte pressão de 
Vereadores e da comunidade local, foi oficializada uma 
permuta para um terreno adequado à tão almejada sede 
própria, localizado no Bairro Costa e Silva.

Aqui ressalto a participação da Senadora Ideli 
Salvatti, que junto comigo somou recursos de emendas 
individuais para que fosse construída, com a máxima 
urgência, a sede do CEFET.
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A obra foi inaugurada pelo Ministro Haddad no 
ano passado e já é referência do ensino público e de 
qualidade na nossa cidade. A escola atende 300 alu-
nos nas áreas de Enfermagem, Eletrônica e Mecâni-
ca Industrial. Cabe ressaltar que a inauguração dessa 
unidade coincidiu com a política do Governo Lula de 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica. Expansão que vai possibilitar a amplia-
ção da rede nacional de escolas de 140 para 204 até 
o final de 2007, um crescimento de 45%.

Na segunda fase desse plano, pretende-se atin-
gir 354 escolas. Em Santa Catarina, onde já tínhamos 
as escolas de Concórdia, Sombrio, Rio do Sul, Floria-
nópolis, Jaraguá, São José e os colégios agrícolas 
de Camboriú e Araquari, já foram construídas nessa 
primeira etapa novas escolas em Chapecó, Joinville, 
Araranguá e mais uma em Florianópolis. Para a segun-
da etapa, está programada a construção de unidades 
em Canoinhas, Gaspar, Criciúma, Lages, São Miguel 
D’Oeste, Itajaí e Videira.

Como afirma o Presidente Lula, praticamente to-
dos os pólos urbanos do País vão ter à sua disposição 
uma opção de ensino federal público e gratuito, capa-
citado a prestar uma educação profissionalizante de 
qualidade. A perseverança dos diretores, professores 
e alunos e a mobilização da comunidade joinvilense 
são o maior exemplo de que é possível transformar 
sonhos em realidade.

A essas pessoas deixo o meu forte abraço e os 
parabéns pelo primeiro aniversário da unidade própria 
do CEFET Joinville.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Deputado, re-
gistro que o Estado do Espírito Santo recebeu mais 
de 10 CEFETs no Governo Lula.

O  SR. WILLIAM WOO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, parabenizo a Polícia Militar do Estado de 
São Paulo pelo pronto atendimento a solicitação da Rei-
toria da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 
conhecida por todos nós. Grandes líderes e pessoas 
que colaboraram com o crescimento do País passa-
ram por lá. A Polícia Militar, numa ação rápida, retirou 
invasores que faziam um movimento de reivindicação 
dentro da faculdade.

Todos temos o direito de reivindicar, mas a uni-
versidade não pode prejudicar seus trabalhos. Os mo-
vimentos estudantis têm o direito de fazer suas mani-
festações dentro das universidades.

Sr. Presidente, parabenizo também o Grupo Parla-
mentar Brasil/Japão pelo encontro entre o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros do Japão, Taro Aso, e todos os 
Parlamentares desse grupo, trazendo melhor perspec-
tiva às relações bilaterais, e também pelo centenário 
da imigração japonesa no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a pa-

lavra ao Sr. Deputado Pedro Fernandes.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, reitero o apelo 
que fizemos ontem ao Ministro do Esporte, Orlando 
Silva, no sentido de que haja empenho para liberação 
de verbas em prol do Estádio Castelão, em São Luís, 
que precisa de reparos. As estruturas de concreto e 
de drenagem do estádio estão comprometidas. O Go-
verno do Estado, por meio da Secretaria de Esporte, 
cujo titular é o Sr. Mauro Bezerra, tem feito um esforço 
muito grande para reformá-lo. Embora em 2006 nós, 
da bancada do Maranhão, tenhamos alocado recursos, 
não nos foi possível liberar o montante. Em 2007, já 
incluímos 8 milhões de reais. 

Ontem, toda a bancada do PTB reuniu-se e fez 
esse apelo ao Ministro, que agora reitero.

Aproveito a ocasião para parabenizá-lo pelo su-
cesso do PAN, esperando que o nosso estádio receba 
recursos, a exemplo do Machadão, no Rio Grande do 
Norte, que recebeu 11 milhões e 600 mil reais.

Muito obrigado.
O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. Líderes 
de partido, nobres Deputadas e Deputados, recebi 
nesta manhã em meu gabinete 2 lideranças indígenas 
que relataram a situação vivida por 315 famílias que 
residem em 5 aldeias na região do Município de Bom 
Jardim, no Vale do Pindaré.

Aura Guajajaras Nascimento, Presidente da As-
sociação da Aldeia Tabocal e Areião, e João da Silva 
Guajajara, segundo cacique da Aldeia Tabocal, explica-
ram que os maiores problemas enfrentados por mais de 
1.200 índios são a falta de uma assistência adequada 
à saúde e sérias questões na área da educação.

Na área educacional, cerca de 400 crianças ma-
triculadas nas escolas, nas 5 aldeias, da 1ª à 8ª série 
sofrem com a pouca merenda. Existe um convênio entre 
a ONG Associação de Pais e Mestres e o Governo Es-
tadual que garante a manutenção dos professores e o 
fornecimento de merenda escolar, mas a quantidade é 
insuficiente. Os índios querem que o Município de Bom 
Jardim também se responsabilize pelo fornecimento 
de material escolar, complementação da merenda e 
reforma das unidades escolares.
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Na saúde, o atendimento fornecido pela FUNA-
SA é precário, restringindo-se apenas a consultas e 
exames. Os índios que precisam de atendimento em 
situações de maior complexidade são obrigados a se 
deslocar para São Luís. Embora a rede pública de 
Santa Inês, município pólo da região, receba recursos 
federais e estaduais, os índios são discriminados no 
atendimento.

Essas reivindicações mais urgentes são recla-
madas pelas etnias Guajajara, Guajá e Kaapor. Há 
também a grave situação provocada pelos invasores 
da Terra Indígena Awá, que foi demarcada e homolo-
gada. As 2 lideranças também pediram melhores ca-
sas, construção de uma escola para o posto Guajá e 
recursos para o programa de fortalecimento nutricional 
da população Awá e Tiracambu. 

Faço aqui o pedido dos índios para que as au-
toridades envolvidas direta ou indiretamente no aten-
dimento à população indígena do Vale do Pindaré 
atendam às reivindicações. Os índios são brasileiros 
e precisam ter um atendimento digno.

Muito obrigado.
O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, Brodowski, a cidade de um dos maiores pinto-
res brasileiros, Cândido Portinari, comemorou nessa 
quarta-feira, dia 22 de agosto, 94 anos de emancipação 
político-administrativa.

Em nome do Prefeito, Antônio José Fabbri, do 
PTB, e do Presidente da Câmara dos Vereadores, 
José Luís Péres, do PTB, relembro um pouco da his-
tória desse pacato município que oferece de presen-
te aos visitantes as belas peças do Museu Cândido 
Portinari. 

O surgimento da cidade de Brodowski está liga-
do aos projetos de expansão da Companhia Mogiana 
da Estrada de Ferro, no final do século XIX. Em 1873, 
foi iniciada a construção da ferrovia Campinas – Moji 
– Mirim, com ramal até a cidade de Amparo e, mais 
tarde, até as margens do Rio Grande. Os trilhos cor-
taram as terras da Fazenda Belo Monte, entre Jardi-
nópolis e Batatais, após a inauguração da estação de 
Batatais. 

O dono da fazenda, coronel Lúcio Eneas de Melo 
Fagundes, propôs à companhia a doação de área em 
suas terras para a construção de uma estação, ação 
apoiada pelos vizinhos do coronel. O Inspetor-Geral da 
Companhia Mogiana na época, o engenheiro polonês 
Alexandre Brodowski, foi o responsável pelo encami-
nhamento do pedido e pela construção da estação, 
que foi batizado com o nome dele. No local da esta-
ção começou a crescer um povoado, que viria a ser o 
Município de Brodowski. 

Parabéns a todos os brodosquianos por mais 
esse aniversário!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo 
agora homenagear um dos mais novos municípios no 
Estado de São Paulo, Taquaral. Igualmente no dia 22 
de agosto, completou 14 anos de fundação. Em nome 
do Prefeito, Laércio Vicente Scaramal, do PSDB, e da 
Presidente da Câmara dos Vereadores, Vânia Pissola-
ti Sakomura, do DEM, relembro um pouco da recente 
história desse município.

Entre os fins do século XIX e início do século 
XX, às margens da estrada Matão – Colômbia, região 
norte do Estado de São Paulo, existia uma abundante 
vegetação onde se podia encontrar uma infinidade de 
bambus, bastante utilizados na confecção de cestas 
e balaios. O nome do local foi batizado como Taquaral  
– um lugar onde existem muitas taquaras – em alusão 
aos bambus. Essas terras eram de João Alexandre da 
Silva, que doou a propriedade à Câmara Municipal de 
Pitangueiras em 1913.

Taquaral, então, foi denominada distrito de Pi-
tangueiras, condição que mudou apenas em 1993, 
quando foi elevada a município por meio de um plebis-
cito. O dia 22 de agosto é realmente uma data muito 
importante para todos os taquaralenses. A eles, os 
meus parabéns!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conhecida 
nacional e internacionalmente como a cidade do rodeio, 
Barretos tem todos os motivos para comemorar o ani-
versário de sua emancipação político-administrativa, 
celebrado no dia 25 de agosto. 

Em nome do Prefeito, Dr. Emanoel Mariano Car-
valho, do PPS, e do Presidente da Câmara dos Verea-
dores, Ezisto Hélio Fernandes Cesare, do PT, relembro 
um pouco da história dessa cidade que recebe milhões 
de turistas todos os anos.

Em 1831, os irmãos Francisco José Barreto e 
Antônio Barreto chegaram ao local. Mas a cidade só 
foi fundada em 1854, depois da morte de Francisco. 
Os herdeiros, atendendo ao pedido dele, doaram 62 
alqueires da Fazenda Fortaleza para o patrimônio do 
Divino Espírito Santo. Nesse local, surgiu a cidade de 
Barretos.

Parabéns a todos os moradores desse aprazível 
e acolhedor município, pelo aniversário de Barretos!

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. EMANUEL FERNANDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Tem V.Exa. a 

palavra.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, parabenizo toda a população 
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de Redenção da Serra, no Vale do Paraíba, e também 
o Prefeito Thomaz. É uma gente empreendedora que 
está construindo aquela bela cidade à beira da Serra 
do Mar.

Parabéns, Redenção da Serra!
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Dando continui-

dade ao Pequeno Expediente, concedo a palavra ao 
nobre Deputado João Oliveira.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esta Casa deverá iniciar em breve o debate sobre a 
prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira, a CPMF, criada em outubro de 
1996 para financiar serviços e ações de saúde.

Considero, Sr. Presidente, a manutenção da 
CPMF uma violência contra princípios constitucionais 
tributários, porque transformada irregularmente em im-
posto. Antes de incidir sobre a circulação da riqueza, 
incide sobre a movimentação financeira, o que nem 
sempre é a mesma coisa.

Outro motivo desse atentado, Sras. e Srs. Depu-
tados, é que a arrecadação dessa contribuição deve-
ria ser destinada ao Fundo Nacional de Saúde, mas, 
por força da Lei nº 9.539, de 2007, passou a suprir os 
rombos da Previdência Social e abastecer os cofres do 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

Com essa prática, o Governo foge ao preceito 
constitucional de que, sendo uma contribuição social, 
o montante do dinheiro arrecadado teria de ser obri-
gatoriamente destinado ao custeio da despesa para 
a qual foi criada.

Estamos diante da discussão da proposta de 
emenda constitucional encaminhada pelo Governo 
Federal que prorroga a vigência da CPMF até 2011, 
cuja arrecadação para o próximo ano está projetada 
em 38 bilhões de reais.

O Governo central, é óbvio, não deseja perder 
esse volume de dinheiro. O Palácio do Planalto já ini-
ciou nesta Casa uma operação de guerra para aprovar 
sua prorrogação.

E o que me choca, Sr. Presidente, é que tanto o 
Governo quanto expressivo número de Parlamentares 
parecem ignorar que os cidadãos e a sociedade pro-
dutiva deste País se encontram exauridos com a carga 
tributária, que todos reconhecem ser absurda.

Conheci um estudo realizado pelo Departamento 
de Pesquisas e Estudos da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo – FIESP, que trago para con-
sideração dos nobres pares.

As análises da FIESP, feitas a partir de dados 
precisos e cálculos comparativos, publicados no edi-
torial do jornal O Estado de S. Paulo em 29 de julho, 
concluem o seguinte:

1) A manutenção da CPMF não tem mais sen-
tido, tendo em vista o permanente desperdício dos 
gastos públicos;

2) Com a vigência da CPMF, os pobres pagam 
mais tributos que os ricos;

3) A economia informal nunca é atingida pela 
contribuição financeira;

4) É falsa a idéia de que a contribuição é o úni-
co instrumento que o Governo detém para combater 
a sonegação.

O Governo Federal não precisa, para equilibrar 
suas contas, da prorrogação da vigência da Contribui-
ção Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF, 
pois, apenas nos primeiros 6 meses do ano, a arre-
cadação de tributos e de outras receitas – inclusive a 
previdenciária – cresceu, em termos reais, 26 bilhões 
de reais, pouco menos do que se recolhe anualmente 
com a CPMF. Em 2006, foram 32 bilhões de reais.

Para concluir, Sr. Presidente, conclamo esta Casa 
para um debate amplo sobre a prorrogação da CPMF, 
atendendo o desejo da população brasileira de ser 
desonerada dessa contribuição. O que a sociedade 
espera da Câmara dos Deputados, que já se curvou 3 
vezes perante o Poder Executivo para prorrogar esse 
tributo, é que ela ouça o clamor dos contribuintes e da 
sociedade brasileira.

SR. PRESIDENTE, não podemos deixar con-
tinuar esse imposto, que foi criado para reforçar a 
área da saúde por um tempo provisório, e passou a 
ser destinado a vários fins. Isso é vergonhoso para o 
Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que me traz a 
esta tribuna neste momento é a minha preocupação 
com manchetes de alguns jornais de hoje sobre troca 
de confidências entre um Ministro do Supremo Tribunal 
Federal e um assessor. Isso é muito similar à quebra de 
sigilo bancário ilegal, pois um Ministro do Supremo, a 
mais alta Corte brasileira, teve a sua privacidade devas-
sada e, com isso, fica sujeito a pressões por parte de 
uma imprensa que muitas vezes desrespeita o direito 
individual, viola o direito à liberdade e à privacidade. 
Até que ponto isso vulnerabiliza a independência dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal? Até que ponto 
um Ministro do STF pode ter isenção para fazer um jul-
gamento justo, que não se baseie no que quer a mídia 
nacional ou alguns setores da sociedade, mas como a 
Justiça, a lei e a ordem jurídica determinam? Será que 
é possível a maior Corte brasileira julgar de maneira 
isenta, sem influência daquele oba-oba da grande im-
prensa, do burburinho da opinião pública que muitas 
vezes é forjada por falsas informações? A verdade do 
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mundo contemporâneo nem sempre tem robustez. Ela 
é sempre relativa, até porque um conjunto de fatos 
probatórios não se apresenta de imediato. Por isso, o 
processo legal é uma garantia constitucional à liberdade 
individual e não pode ficar vulnerável, para que esse 
direito não se submeta a um show bussiness.

Por essa razão, fico preocupado com a pressão 
feita sobre o Supremo Tribunal Federal, pois ele pode-
ria deixar de fazer justiça, não julgando corretamen-
te esse processo cujo tema é candente no momento 
atual, o mensalão. 

Espero que os Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral tenham honradez e firmeza de caráter para não 
se deixarem subjugar pelo que uma pretensa opinião 
pública deseja. 

Quero ressaltar, Sr. Presidente, 2 movimentos 
de massa realizados recentemente aqui em Brasília. 
O primeiro foi uma caravana da CUT que contou com 
a participação de mais de 8 mil trabalhadores, que 
vieram à Capital apresentar sua pauta de visão de 
país. E ontem, quase 30 mil mulheres trabalhadoras 
rurais vieram de diversas partes do Brasil para a Mar-
cha das Margaridas, representando a luta da mulher 
camponesa. 

Esses foram movimentos de massa, do povo, que 
tem concepção de país, de sociedade e de naciona-
lidade. Esses trabalhadores lutam para aprofundar a 
democracia brasileira, que pressupõe igualdade. É mui-
to diferente do movimento elitista que surgiu em São 
Paulo batizado de Cansei, do qual participam grandes 
empresários, muitos deles de multinacionais. Obvia-
mente, eles não defendem a democracia, a não ser 
a democracia liberal, de fachada, formal, jurídica, em 
que todos são iguais perante a lei, mas materialmen-
te querem manter e aprofundar a perversa desigual-
dade existente no País, que recentemente o Governo 
Federal vem buscando superar por meio de diversos 
programas sociais. 

Alguns jornais noticiam que aumentou o consumo 
da classe C, formada por pessoas que ganham de 3 a 
5 salários mínimos. Ela teve aumentado o seu poder 
de compra porque aumentou a sua renda. Esse setor 
representa 33% da população brasileira. É, portanto, 
um segmento muito grande que passa a ter uma qua-
lidade de vida superior à que tinha no passado. Isso é 
democracia, é fazer com que uma sociedade de massa 
que não consumia passe a consumir. 

Essa é a diferença entre um movimento que quer 
aprofundar a democracia, e que reuniu na Capital 40 
mil mulheres e 8 mil trabalhadores do campo e da ci-
dade, e um pequeno movimento que reuniu somente 
2 mil pessoas na maior cidade do Brasil, São Paulo. 
Essa é a diferença do conceito do povo do conceito 

da elite. Infelizmente, alguns setores ainda resistem 
em entender que o País é outro, que a nossa demo-
cracia tem outra qualidade e temos que aprofundá-la 
cada vez mais. 

A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na semana passada, participei do I Seminário 
dos Legislativos de Roraima. Na ocasião, mostrei dados 
relevantes da economia do nosso País.

Quero reproduzir neste Plenário essas informa-
ções, fazendo votos de que as estatísticas positivas 
se reflitam, cada vez mais, na melhoria de vida das 
famílias brasileiras.

Muitos desses dados são conhecidos por todos, 
mas não custa comemorar o fato de as exportações 
brasileiras caminharem para mais um recorde neste 
ano, devendo chegar aos 155 bilhões de dólares, com 
saldo positivo acima dos 43 bilhões.

A expectativa de expansão do PIB neste ano é 
de 4,6%. 

O consumo das famílias apresentou alta pelo 
terceiro ano consecutivo. 

Além disso, houve crescimento de 29,9% no cré-
dito para o consumidor. 

A geração de empregos com carteira assinada 
em 2007 será de 1 milhão e 650 mil postos.

Pela primeira vez, os juros básicos da economia 
brasileira estão abaixo dos 12% ao ano.

Juros em queda e aumento recorde de empregos, 
da massa salarial e do crédito, com inflação sob con-
trole, levam, naturalmente, ao aumento do consumo, 
principalmente de imóveis e bens duráveis.

A indústria automobilística nacional terá seu me-
lhor resultado em 50 anos. 

Vamos fechar o ano com quase 20 bilhões de re-
ais investidos na construção de novas moradias para 
todas as faixas de renda. 

O crescimento acentuado da atividade econômica 
doméstica não gerou pressões inflacionárias. A meta 
para 2007 continua em 4,5%.

Para completar, o Brasil alcançou neste ano uma 
safra recorde de 131 milhões de toneladas de grãos.

 Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, 
o aumento da produção agrícola não gerou pressões 
sobre o ecossistema amazônico. 

O Ministério do Meio Ambiente acaba de confirmar 
a redução de 25% no desmatamento na Amazônia.

Tudo, nobres colegas, para lembrar o que sem-
pre foi dito pelo Presidente Lula, desde o início do pri-
meiro mandato: é possível gerar desenvolvimento no 
País sem comprometer nosso patrimônio ambiental, 
melhorando a distribuição de renda, incluindo as fa-
mílias mais pobres, gerando empregos com carteira 
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assinada, ampliando o nível de renda e de consumo 
das famílias, sem inflação e sem comprometer a es-
tabilidade.

Nesta oportunidade, quero parabenizar as mulhe-
res trabalhadoras rurais do nosso País pelo brilhante 
evento de ontem, a Marcha das Margaridas. É a luta 
da mulher trabalhadora rural brasileira no combate à 
pobreza, à discriminação, à miséria. 

Parabéns a todas as trabalhadoras rurais do 
nosso País. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desejo relatar a viagem que empreendi ao interior do 
Amazonas, no último final de semana. 

No dia 15, quarta-feira passada, fui ao Município 
de Autazes para participar, com o Prefeito José Tho-
mé Filho, com o Vice-Prefeito Percilei Pantoja, com os 
Vereadores e a Secretária de Educação, Professora 
Sueli Francisca, com o Padre Jésus, o pároco da ci-
dade, dos festejos religiosos em homenagem a São 
Joaquim Santana. 

É uma festa tradicional em que, para a cidade 
dos Autazes, acorrem não apenas as pessoas que 
vivem nas comunidades rurais, mas sobretudo aque-
las que moram nos municípios circunvizinhos, como 
Nova Olinda, Manaus, Careiro da Várzea, Careiro 
Castanhos. Estava lá também o Prefeito de Manaqui-
ri, Jair Souto. 

Pude rever em Autazes muitos amigos. Participei 
do tradicional torneio de futebol com mais de 50 equi-
pes e, à noite, das festas do padroeiro. Visitei obras 
sociais que, em Autazes, são comandadas pelo Padre 
Jésus e que são auxiliadas pela primeira dama do Es-
tado, Sra. Sônia Braga, com recursos do centro que 
ela preside no Conselho do IDH.

Enfim, pude ouvir as pessoas, reunir-me com as 
lideranças e perceber a problemática local para poder 
trabalhar e reivindicar benefícios para o Município de 
Autazes, que ao longo de minha carreira política tem 
sempre me concedido voto de confiança e de apoio 
nas minhas caminhadas e eleições. 

Quero, portanto, cumprimentar o povo de Auta-
zes, porque amanhã, às 10h, o Governador Eduardo 
Braga, em companhia das autoridades do município, 
vai inaugurar a pavimentação da estrada que liga Au-
tazes à BR-319 e de lá a Manaus. São 94 quilômetros 
que, ao longo de 50 anos, a população esperava ver 
asfaltados e que finalmente o Governador Eduardo 
Braga conseguiu tornar realidade. Não apenas o as-
faltamento, mas a eletrificação de todo o trecho, o que 

vai acelerar o processo de desenvolvimento socioeco-
nômico do Município de Autazes.

SR. PRESIDENTE, depois fui ao Município de 
Uarini, onde participei da 6ª Festa da Farinha. Lá é 
produzida a melhor farinha da Região Norte do País, 
a chamada farinha do Uarini. 

O Prefeito de Uarini, Franquinho Lopes, organi-
zou essa festa para estimular a produção de farinha. 
E, durante a festa, assistimos a shows culturais e fol-
clóricos.

Depois que Eduardo Braga assumiu o governo, 
está sendo pavimentada uma pequena rodovia para 
escoamento da produção de farinha. Com certeza, há 
também um pouco de incentivo do Poder Público para 
estimular e financiar a produção da farinha do Uarini. 

Naquela cidade, também inauguramos um centro 
cultural, onde anualmente serão realizadas festas fol-
clóricas e a Festa da Farinha, que, sem dúvida alguma, 
a cada ano, vai-se consolidando, porque representa o 
sentimento daquele povo de projetar, cada vez mais, a 
produção da farinha, principal base no município.

Quero cumprimentar aqui o povo de Uarini por 
essa festa, pelos eventos, inaugurações, sobretudo o 
Prefeito por seu trabalho.

Ao lado do Prefeito Franquinho, do Presidente 
da Assembléia Legislativa, Deputado Belarmino Lins, 
do Vice-Prefeito Vavá, de Vereadores do município e 
da população de modo geral, passamos um dia muito 
agradável naquela cidade. 

No dia seguinte, fomos visitar a comunidade do 
Punã, quando inauguramos uma série de obras da ad-
ministração municipal, como a pavimentação de ruas 
e benefícios à Casa do Professor, em homenagem 
àquela comunidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. TALMIR (PV – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pla-
nejamento familiar é assunto de especial importância 
para a sociedade brasileira moderna. Planejar de forma 
séria e consciente quando ser mãe ou pai é um direito 
e um dever de todo cidadão. A paternidade responsável 
deve ser sempre considerada uma prioridade.

A nossa Constituição Federal assegura aos bra-
sileiros, em seu art. 226, § 7º, acesso a informações 
que lhes permitam tomar a melhor decisão para a sua 
família. Porém, não é isso o que ocorre. O que vemos, 
ao contrário, é uma condução explícita das políticas 
públicas para apenas uma direção, negando à popu-
lação informações claras e isentas.

Quero trazer à tona um fato concreto, porém, que 
muitos de nós teimam em ignorar. O planejamento fami-
liar vai muito além do simples fornecimento de métodos 
contraceptivos, inclusa a pílula do dia seguinte.
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Infelizmente, no entendimento deste atual Gover-
no, planejar a família parece resumir-se apenas a não 
engravidar, seja da forma que for. Planejamento familiar 
é visto simplesmente como a arte de evitar filhos. Isso, 
contudo, não passa de mais uma forma cruel de sub-
missão aos interesses internacionais na matéria.

Mas eu não penso assim. Sei quão fundamental 
é o direito de os pais decidirem quantos filhos querem 
ter, e não poderia questionar esse preceito legítimo. 
Mas sei também, senhoras e senhores, que essa de-
cisão deve ser tomada de forma consciente, e não por 
imposição de organizações internacionais, tais como 
a Fundação Ford ou MacArthur. 

É por esse motivo que hoje quero assinalar a 
importância de se incluírem os métodos naturais nas 
políticas públicas de planejamento familiar do nosso 
Ministério da Saúde.

Muito mais do que simplesmente ter ou não um 
filho, é fundamental a criação de um ambiente saudável 
para acolher essa criança. E, se digo saudável, tenho 
em mente o conceito ampliado de saúde, que, neste 
caso, implica, sobretudo, um relacionamento pleno entre 
os cônjuges. Isso, sim, é planejar uma família. 

Os métodos naturais são eficazes, mesmo se o 
Ministério da Saúde tenta ignorar essa realidade. Não 
me deterei nesse ponto, pois é desnecessário; a própria 
Organização Mundial de Saúde atestou a eficácia de 
tais métodos em estudo clássico publicado em 1983.

Só que minha questão é outra: não me preocu-
po apenas com a segurança do método que é natural; 
quero tratar, sim, de sua essência. 

Se pretendemos realmente promover uma família, 
os métodos artificiais não dão conta plena do tema. 
Considerar a paternidade responsável como a simples 
contracepção significaria instrumentalizar os sentimen-
tos e a dignidade humana de forma inaceitável. 

Insisto: para discutir planejamento familiar de ma-
neira abrangente, não nos podemos furtar a debater a 
pertinência dos métodos de auto-observação ou mé-
todos naturais como alternativa. E, ouso afirmar, meus 
pares, como a alternativa mais adequada.

Indubitavelmente, a mulher pode, por conta pró-
pria, tomar um comprimido todas as manhãs e evitar 
uma gravidez indesejada. Apesar de sabermos quantos 
efeitos adversos são relacionados com o uso da pílula, 
esse é o principal método encorajado pelas políticas 
públicas brasileiras. 

Quanto à esterilização cirúrgica da mulher, pen-
so serem dispensáveis maiores comentários. Trago 
apenas um dado da última Pesquisa Nacional sobre 
Demografia e Saúde – PNDS, realizada em 1996, em 
que é apontado que 40% das mulheres com união 
consensual e idade entre 15 e 49 anos já haviam sido 

laqueadas. No Centro-Oeste, a proporção chegava 
a cerca de 60%. Isso é muito preocupante, pois está 
atendendo piamente aos programas institucionais de 
controle demográfico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma famí-
lia verdadeiramente planejada, de forma madura, com 
a participação ativa do casal, vai muito além disso. É 
algo bastante mais profundo; implica diálogo entre os 
cônjuges, respeito mútuo, valorização de si mesmo 
e do outro. Em suma, significa amor no seu sentido 
mais pleno.

É essa a família que defendo, porque é ela que, 
no momento adequado, poderá acolher adequadamen-
te uma criança. E somente aos pais – ao casal – cabe 
escolher esse momento. Se existe um relacionamen-
to profundo a esse ponto, com certeza a escolha será 
madura e bem-feita.

Não adianta enfrentar a questão com a ilusão de 
que os métodos artificiais dariam conta do problema. 
Isso não é verdade, jamais acontecerá. E se o Gover-
no insiste em ignorar essa realidade, é somente por 
uma questão ideológica. Mas os direitos do cidadão 
vão muito além de ideologias. 

No entanto, ainda assim, o Ministério da Saúde 
insiste em basear toda sua política de planejamento 
familiar nos métodos artificiais. Recusa-se a disseminar 
informações corretas sobre os métodos naturais. 

É por isso que hoje venho exortar o Governo a 
cumprir o preceito constitucional de bem informar o ci-
dadão acerca do planejamento familiar. É um direito do 
cidadão, e, portanto, obrigação do Poder Público. Em 
razão disso, apresentei, junto com o Deputado Leandro 
Sampaio, o Projeto de Lei nº 1.686/07, que estabelece 
que os métodos naturais da ovulação Billings e o mé-
todo da temperatura sejam utilizados como opção para 
o programa de planejamento familiar do Governo.

Sr. Presidente, planejamento familiar, portanto, 
é diferente de controle de natalidade. É o casal que 
deve tomar a decisão. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. SOLANGE ALMEIDA (Bloco/PMDB – RJ. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero comunicar que hoje foi realizada, pela 
Comissão de Seguridade Social e Família, a primeira 
audiência pública para tratar sobre psoríase e vitiligo. 
Associações de portadores de vários Estados do nos-
so País estiveram presentes para discutir as doenças, 
que não são letais, mas incapacitantes, pois acabam 
com a auto-estima dos portadores.

A solicitação das entidades é que haja uma polí-
tica nacional para o combate e controle da psoríase e 
do vitiligo, doenças pouco conhecidas, de pouca infor-
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mação, altamente discriminadas. Existe muito precon-
ceito por se achar que são doenças contagiosas. Não é 
verdade, não há contágio, mas elas causam manchas 
horríveis na pele, que se destacam no primeiro contato 
que temos com as pessoas. Já houve casos de crianças 
retiradas de piscinas de clubes porque acharam que a 
doença poderia contagiar pela água. Há pessoas que 
não conseguem trabalho porque na hora da entrevista 
são logo eliminadas pela aparência da pele.

Depois da audiência no Plenário nº 7, nós fomos 
recebidos pelo Dr. João Gabbardo, da Secretaria de 
Atenção à Saúde – SAS. Estamos pleiteando que até 
29 de outubro, Dia Nacional de Combate à Psoríase, o 
protocolo para a dispensação do medicamento neces-
sário ao controle dessa doença já esteja definido. Vai 
ser um grande ganho. Acreditamos que com o esforço 
do Ministro Temporão isso será possível. 

É óbvio que não podemos falar em saúde sem 
falar da regulamentação da Emenda Constitucional 29. 
Isso vai demandar mais custo para o Ministério da Saú-
de, mas é necessário que nós, que estamos discutindo 
a prorrogação da CPMF, discutamos a regulamentação 
dessa emenda para o financiamento do SUS.

O Congresso Nacional deve juntar-se ao Ministé-
rio da Saúde para que estabeleçamos um percentual 
para os procedimentos na área de saúde. Mesmo que 
não seja de 10% este ano. Até 2010, espero que che-
guemos aos 10%. Atualmente, os Municípios destinam 
15% da arrecadação para a saúde e os Estados, 12%. 
O Governo Federal deve ser obrigado a destinar 10% 
da arrecadação para a saúde.

A saúde está cada vez mais cara. Existem medi-
camentos novos, procedimentos novos, mais pessoas 
estão vivendo mais e conseqüentemente, doenças crô-
nicas e cardiovasculares demandam mais cuidado.

No ano que vem, comemoraremos 20 anos da 
Constituição, que diz que saúde é direito de todos 
e dever do Estado. É obrigação da Casa, antes de 
a Constituição completar 20 anos, regulamentar a 
Emenda 29.

Vamos parar com a idéia de que é difícil regu-
lamentar a Emenda 29 porque o País não possui re-
cursos. Hoje vivemos uma situação de tranqüilidade 
econômica. Temos 160 bilhões de dólares de reserva 
cambial. Este ano, pagaremos menos 60 bilhões de 
reais de juros da dívida em razão do decréscimo da 
taxa SELIC. É hora de nos unirmos em prol da popu-
lação do País. 

É necessário financiar os procedimentos do SUS. 
Não adianta continuar pagando 70 reais por uma cirur-
gia, 2 reais por uma consulta e 2 reais e 20 por uma 
lâmina. O pagamento dos procedimentos deve cobrir 
os gastos, senão continuaremos com déficit de ma-

mografia e de cirurgia. Uma mulher que precisa fazer 
uma cirurgia de mioma tem de esperar de 8 meses a 
1 ano, mesmo sangrando.

É preciso que regulamentemos a Emenda 29 ain-
da este ano, lado a lado com a prorrogação da CPMF, à 
qual sou favorável, pois não podemos prescindir dessa 
contribuição para a Saúde. 

Iremos, com Comissão Externa da Comissão de 
Seguridade Social e Família, aos Estados da Paraíba e 
de Alagoas quinta-feira e sexta-feira próximas. Sei que 
lá vamos deparar com o que vimos na televisão. Não 
se trata de realidade apenas da Paraíba e de Alagoas, 
mas do Brasil. A todo momento morrem pessoas em 
filas de CTIs, de transplantes e de cirurgias cardioló-
gicas. Há também aquelas que necessitam amputar 
um membro por serem diabéticas e não conseguem 
ser atendidas. 

Se não regulamentarmos já a Emenda 29, va-
mos continuar assistindo a cenas como as vistas na 
semana passada. Vamos à Paraíba e a Alagoas para 
tentar, junto com o Ministério da Saúde, uma solução 
para esse problema.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. FELIPE MAIA (DEM – RN. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho hoje à tribuna da Câmara dos Deputados fazer 
um questionamento ao Presidente da República, assim 
como aos seus Ministros Tarso Genro, Dilma Rousseff, 
Nelson Jobim, Marina Silva, enfim, a toda a equipe do 
Governo Federal.

Gostaria de perguntar a eles, a Lula e a Dilma 
Rousseff, a Tarso Genro e a Mares Guia, a Hélio Cos-
ta e a Temporão, a Jobim e a Marina Silva, por que é 
que insistem em esquecer o meu Estado, insistem em 
deixar o Rio Grande do Norte de fora quando lançam 
qualquer programa ou projeto nacional de importância 
ou quando anunciam uma obra que pode trazer bene-
fícios para a nossa terra e a nossa gente.

Deputado William Woo, no começo desta sema-
na, o Governo do Presidente Lula lançou o Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania, conhe-
cido como PAC da Segurança. E, mais uma vez, o meu 
Estado, o Rio Grande do Norte, foi esquecido. 

Apenas 11 regiões metropolitanas foram contem-
pladas com esse programa: São Paulo, Rio de Janeiro, 
Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Maceió, Recife, Bra-
sília, Curitiba e Porto Alegre. Entendo que essas regi-
ões metropolitanas precisam dos recursos. Até 2012, 
serão investidos mais de 6,7 bilhões de reais na área 
de segurança, 468 milhões já a partir deste ano. 

Só essas cidades brasileiras terão acesso a uma 
série de projetos que visam combater a violência e re-
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duzir as causas sociais que provocam a insegurança 
pública espalhada por todo o País.

Aplaudo o Governo por contemplar essas regiões, 
mas e o resto do Brasil? E o Rio Grande do Norte? E 
os outros Estados que não foram contemplados e aqui 
têm representantes que devem gritar?

O Rio Grande do Norte está fora. Natal, a Capital 
do meu Estado, está fora. Mossoró, Assu, Caicó, Pau 
dos Ferros, Santa Cruz, Parnamirim, São Gonçalo e 
Ceará-Mirim, cidades importantes e de grande porte, 
também estão fora. Nem mesmo os 7 municípios poti-
guares que fazem parte da lista dos 556 mais violentos 
do Brasil, segundo o Mapa da Violência nos Municípios 
Brasileiros, divulgado há alguns dias pela Organiza-
ção dos Estudos Ibero-Americanos, foram incluídos 
no PAC da Segurança pensado, planejado e lançado 
pelo Governo Lula. As cidades de Frutuoso Gomes, 
Almino Afonso, Caraúbas, Lucrécia, Messias Targino 
e Ipanguaçu também estão fora do programa e não 
foram sequer lembradas, apesar dos altos índices de 
violência urbana que ali são registrados.

Daí o meu espanto, Sr. Presidente e colegas Par-
lamentares. Daí o meu protesto diante de mais este 
esquecimento do Governo Lula em relação ao Rio 
Grande do Norte.

O meu Estado, Sr. Presidente, já foi por várias 
vezes preterido. Posso citar como exemplo a transpo-
sição do Rio Francisco, que não tem o braço para a 
Bacia Apodi/Mossoró; a Transnordestina; o gasoduto, 
que foi para o Ceará; a refinaria de petróleo, que foi 
para Pernambuco.

Aguardamos há alguns anos a conclusão do 
Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que o Pre-
sidente Lula disse que vai ser contemplado no PAC 
porque é prioridade para este Governo. Cem milhões 
foram destinados para finalizar 4 aeroportos do Nor-
deste, mas com 100 milhões não dá para fazer nem a 
pista principal do aeroporto, muito menos concluir um. 
Mais uma vez, teremos que chupar o dedo e morrer 
de inveja dos Estados que têm força e têm vez com o 
Governo do Presidente Lula.

E neste caso específico da segurança pública, 
que preocupa a todos, o Rio Grande do Norte não po-
deria e nem deveria ficar de fora.

Será que o Rio Grande do Norte não possui mu-
nicípios com alto índice de criminalidade? Possui sim, 
Srs. Deputados: como já afirmei, 7 municípios estão 
entre os mais perigosos e com maior índice de crimi-
nalidade no Brasil.

Apesar de não termos a mesma violência brutal 
que existe no Rio de Janeiro ou em São Paulo, em 
Vitória ou no Recife, o Rio Grande do Norte enfrenta, 

sim, problemas graves que desde já mereceriam a 
atenção do Governo Federal.

Não entendo por que este Governo insiste em 
discriminar meu Estado. Eu não poderia me calar, desta 
tribuna, diante dos Srs. Deputados e do povo brasileiro 
que nos assiste neste momento. 

Só este ano, Sr. Presidente, foram registrados, em 
Natal, mais de 1925 boletins de ocorrência de violência 
contra mulheres, casos de lesões corporais, homicí-
dios, tentativas de homicídio, cárcere privado, ameaças 
físicas e verbais e, principalmente, estupros.

Também em Natal, hoje uma das principais cida-
des turísticas do Nordeste brasileiro, todos sabem que 
não se pode mais andar tranqüilo pelas ruas ou pelas 
praias, nem sequer ficar em paz na sua própria casa, 
porque os furtos e os assaltos estão crescendo e se 
multiplicando, como cresce e se multiplica a Capital 
do Rio Grande do Norte.

Em Mossoró, a segunda maior cidade do Esta-
do, o roubo de carros aumentou consideravelmente, 
as casas estão sendo trocadas por apartamentos e 
ninguém circula mais de automóvel com o vidro aber-
to, com medo de ser surpreendido por marginais cada 
vez mais ousados.

Por quê, então, deixar o meu Estado para trás, 
esquecê-lo mais uma vez?

Não agüento mais, tenho de cobrar e de fazer 
uma pergunta ao Presidente Lula e a sua equipe eco-
nômica: o que faz V.Exa. se esquecer do Rio Grande 
do Norte? V.Exa., que foi várias vezes ao nosso Es-
tado pedir votos a nós, norte-rio-grandenses; que, no 
segundo turno, recebeu 952 mil votos, ou seja, 53% do 
eleitorado do Rio Grande do Norte, agora vira as cos-
tas para nosso Estado? Pois estou aqui, perguntando 
a V.Exa. e a sua equipe econômica e cobrando: se foi 
ao nosso Estado e pediu apoio, trabalhe por ele e leve 
para lá os programas sociais que lhe proporcionarão 
desenvolvimento.

Deixo aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
meu questionamento, minha cobrança e meu aviso: 
estarei vigilante a todos os atos deste Governo. Ou o 
Rio Grande do Norte é contemplado ou estarei aqui, 
insistentemente, cobrando ações em prol do Nordeste 
e do meu Estado. 

Eu não aceito isso, Sr. Presidente. E aqui na Câ-
mara dos Deputados, onde o Programa Nacional de 
Segurança Pública deverá ser apreciado nos próximos 
dias, vou lutar para que o esquecimento do Governo 
Lula seja reparado. Afinal, a violência pública que as-
susta o País, a insegurança nacional que amedronta 
a população também é um problema do Rio Grande 
do Norte. E o Rio Grande do Norte não pode mais ser 
esquecido.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o lamentável desastre do Airbus da TAM trouxe 
a esta Casa acalorada discussão sobre as agências 
reguladoras, criadas a partir de 1999, no Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Como instituições criadas pelo Governo para re-
gular e fiscalizar a prestação de serviços através de 
empresas privadas concessionárias de serviços de 
utilidade pública, as agências reguladoras, portanto, 
desempenham um papel fundamental na sociedade, já 
que devem primar pela qualidade dos serviços oferta-
dos pelas empresas, ao mesmo tempo em que devem 
fazer cumprir, rigorosamente, os contratos celebrados 
com as concessionárias.

Com tais finalidades, além da independência ad-
ministrativa e financeira que lhes é outorgada pela lei 
que as instituiu, as agências se constituem, efetivamen-
te, em poderoso instrumento do desenvolvimento eco-
nômico, pois, ao garantir o cumprimento dos contratos 
dentro do marco regulatório estabelecido, estimulam o 
setor privado a investir nos serviços essenciais, libe-
rando o Governo para aplicar seus limitados recursos 
em outras áreas mais prioritárias, como educação, 
saúde e segurança. 

Dessa forma, interagindo com imparcialidade em 
face dos interesses das concessionárias e dos consu-
midores, as agências representam um avanço moderni-
zante nas relações público-privadas em nosso País.

Não será demais aqui mencionar os relevantes 
serviços prestados ao País pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, Agência Nacional do Petró-
leo – ANP e Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL. A existência destas instituições se deve aos 
bilhões de reais investidos pelas empresas privadas 
na distribuição de eletricidade, na pesquisa, prospec-
ção e exploração de petróleo e gás e na expansão dos 
serviços de telecomunicações, sobretudo no setor de 
telefonia fixa e celular, principalmente nesta última, 
que teve um crescimento exponencial. 

São notórias e evidentes, Sr. Presidente, as enor-
mes dificuldades do Governo em investir na deterio-
rada infra-estrutura do País, muito embora tenhamos 
uma das maiores cargas tributárias do mundo. Todos 
sabem da precariedade das rodovias, da ineficiente e 
praticamente inexistente malha ferroviária num país 
continental como o nosso, da ineficiência dos nossos 
portos e das imensas carências em saneamento bá-
sico da população brasileira. 

Para a redução desses enormes déficits eco-
nômicos e sociais é indispensável, Sr. Presidente, o 
investimento privado, e isso só acontecerá se forem 

fixadas regras claras e duradouras, ou seja, marcos 
regulatórios bem definidos. Nesse sentido, as agên-
cias reguladoras, com a indispensável independência 
administrativa e financeira, exercem um papel decisivo 
na atração do interesse particular para esses setores 
carentes de investimentos.

Cogitar reduzir a independência dessas agên-
cias porque uma não se houve com a eficácia que 
dela se esperava é um erro grave e representa um 
enorme retrocesso nas relações público-privadas, Sr. 
Presidente. 

Não há que culpar o modelo, no caso de ineficácia 
operacional, quando o interesse público foi negligen-
ciado, mas as diretorias da agência, que, como vem 
sendo comum no Brasil, são ocupadas por pessoas 
sem o devido preparo, normalmente indicadas pelos 
partidos políticos que formam a base do Governo.

Assim, Sr. Presidente, ao contrário do que se 
vem cogitando, é imprescindível o fortalecimento das 
agências reguladoras, sobretudo com a indicação de 
profissionais altamente qualificados para suas direções, 
independentemente de posições partidárias.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Albano Fran-
co, o Sr. Manato, 1º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Átila Lins, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado William Woo.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Átila Lins, Sras. e Srs. Depu-
tados, público que nos assiste pela TV Câmara, nesta 
semana tivemos o lançamento do PRONASCI (Progra-
ma Nacional de Segurança Pública com Cidadania). 
Parabenizo o Ministro Tarso Genro pela atitude, mas 
eu esperava mais desse programa, uma ação muito 
mais efetiva na área de segurança pública. 

O Programa poderia até ser usado pelos Minis-
térios do Trabalho e da Educação para a promoção do 
jovem ou até na atividade diária da Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública, com os recursos do Fundo 
Nacional do Sistema Penitenciário, mas se esqueceu 
do principal fato sobre o qual já deliberei e do qual tra-
tamos muitas vezes. Falamos em plenário e até com 
o próprio Ministro sobre a importância de termos no 
País ferramentas para que os policiais civis, militares, 
federais e todos os órgãos de fiscalização deste País 
possam trabalhar.

Não é possível que um programa que prevê in-
vestimentos até 2012 não contemple um regime de 
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identificação civil; não é possível que os 27 Estados 
tenham de expedir carteira de identidade; não é pos-
sível não termos hoje um sistema único de identidade, 
que possibilite maior monitoramento dos criminosos e 
melhor identificação civil. 

Nós mesmos, Parlamentares, viajamos pelo País 
com uma identificação da Câmara, da OAB, do CREA 
ou de qualquer outra entidade representativa. Preci-
samos de um sistema de identificação nacional civil 
seguro, antifraude, para que haja efetivo combate à 
criminalidade. 

Pude constatar muito claramente as facilidades 
de se tirar identidade em vários Estados e também de 
haver falsificações no processo atual. Não podemos 
jamais pensar em segurança pública se não consegui-
mos sequer identificar pessoas que queremos autuar 
nem fraudes previstas na Previdência Social. Estima-
se a perda de 10 bilhões de reais anuais em fraudes 
em pensões. Poderíamos, por meio do registro único, 
acabar com essas fraudes, com o grande gargalo de 
corrupção no sistema da seguridade social e, com os 
recursos salvos, investir mais na segurança.

Precisamos sim, Ministro Tarso Genro, de medi-
das que apóiem a atuação do policial. Precisamos de 
um INFOSEG, de um sistema de informação criminal 
seguro, o que só será possível com novo regime de 
identificação em todo o País.

Precisamos implantar projetos definidos pela 
Superintendência da Polícia Federal. Um deles foi 
apresentado à Comissão de Segurança Pública e já 
está funcionando. Tive oportunidade, hoje, de tratar 
do assunto com o Delegado da Polícia Federal José 
Ferreira Sales, coordenador-geral do controle de se-
gurança privada. Disse-me S.Sa. que já está utilizando 
o sistema GESP, para que, no futuro, todas as pesso-
as envolvidas com segurança privada tenham única e 
segura identificação. Tal medida já é adotada quando 
tiramos o passaporte. Antes, somente o dedo indicador 
constava do documento. Hoje deixamos as digitais dos 
10 dedos, graças a moderno sistema de informática.

Não podemos admitir mais uma gestão sem um 
sistema único de identificação no País, instrumento 
importantíssimo para que os policiais atuem no com-
bate à violência. 

Muito obrigado. 
O SR. GUILHERME MENEZES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
o Brasil está recebendo o corpo de um brasileiro morto 
nos Estados Unidos, que fora preso por uma infração 

de trânsito. Ele era epiléptico, e a polícia americana, 
segundo a família, negou que se aplicasse a medi-
cação anticonvulsivante que ele não podia deixar de 
tomar. Ele morreu tendo convulsões numa cadeia nos 
Estados Unidos.

Lamento o fato, porque não se trata de uma re-
publiqueta de um continente pobre, mas do país mais 
poderoso do planeta, que se diz defensor da democra-
cia e de todas as liberdades. Lastimo que isso tenha 
acontecido a um brasileiro de apenas 34 anos que 
estava naquele país trabalhando e morreu por falta de 
assistência e sob a custódia do Estado americano.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. ter-me conce-
dido a palavra para fazer este registro, solidarizando-
me com a família de Edmar Alves Araújo, de Ipatinga, 
Minas Gerais.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Concedo a 

palavra à Sra. Deputada Dalva Figueiredo.
A SRA. DALVA FIGUEIREDO (PT – AP. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, inicialmente, 
parabenizo a Marcha das Margaridas pelo grande 
sucesso do movimento em que trabalhadoras rurais, 
pescadoras, indígenas, agricultoras se reuniram para 
debater assuntos importantes na formulação de polí-
ticas públicas para as trabalhadoras rurais e o setor 
agrário de modo geral.

Parabenizo-as também pelo anúncio de 1 bilhão 
de reais para o enfrentamento da violência contra a 
mulher. Esse anúncio é significativo para as trabalha-
doras rurais e urbanas. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero comu-
nicar que a Subcomissão de Aquecimento Global e 
Mudanças Climáticas realizará um seminário em Ma-
capá, no auditório do SESI, no dia 24, às 9h. Esse 
seminário tem o objetivo de coletar informações para 
a elaboração de um relatório sobre as conseqüências 
do aquecimento global. 

O Amapá muito contribui para a preservação da 
Amazônia como um todo. O Estado tem 97% da sua 
cobertura vegetal preservada. Trata-se de um dado re-
levante, para o qual queremos chamar a atenção. 

O Amapá, ao tempo em que preserva, também 
reivindica que suas terras públicas, ainda sob o manto 
da União, sejam transferidas para o Estado. 

Portanto, será um evento importante. Queremos 
discutir aquecimento global, mudanças climáticas, pre-
servação, em que o Estado se empenha, e também 
transferência de terras públicas, o que é fundamental 
para o nosso desenvolvimento, para a obtenção dos 
investimentos necessários à nossa população. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, rea-
lizamos hoje, na Comissão de Legislação Participati-
va, uma grande audiência pública com os ouvidores 
brasileiros, principalmente com a Ouvidoria Pública. 
Estiveram presentes a Dra. Eliana Pinto, Ouvidora-
Mor da União; o Dr. Aristóteles Santos, Presidente da 
Associação Nacional dos Ouvidores Públicos; a Dra. 
Neiva Renck Maciel, Presidente da Seccional do Dis-
trito Federal da Associação Brasileira de Ouvidores, 
além de dezenas de ouvidores dos diferentes Estados 
e órgãos federais. Esse encontro representa uma nova 
conquista nessa dramática questão do respeito aos 
direitos dos cidadãos. 

Por isso, precisamos apoiar e oferecer emendas 
ao projeto do Deputado Sérgio Barradas Carneiro, cujo 
Relator é o Deputado Luiz Bassuma, para que, até o 
final do ano, tenhamos uma lei que regulamente as ou-
vidorias, dando-lhes estrutura, autonomia e recursos 
para cada vez mais ouvir a população brasileira.

Sr. Presidente, mais uma vez, enalteço o PRO-
NASCI, programa lançado pelo Presidente Lula, por 
intermédio do Ministro Tarso Genro. Pela primeira vez, 
um programa do Governo Federal integra ações de 
segurança pública com ações sociais e, visando a va-
lorização da Polícia, prevê a melhoria do salário das 
polícias estaduais e a criação de cursos de especiali-
zação e inteligência.

O Governo Lula, nos Estados do Espírito Santo 
e do Rio de Janeiro, onde a Polícia Federal vem fazen-
do um extraordinário trabalho, está sendo vitorioso no 
desbaratamento do crime, do narcotráfico e no combate 
à corrupção. Esperamos a adesão dos Estados. Nas 
regiões metropolitanas de Goiás e Brasília teremos 
uma ação do Governo do Distrito Federal, de Goiás e 
do Governo Federal para melhorar o desenvolvimento 
e a segurança do cidadão.

Sr. Presidente, também parabenizo o Deputado 
José Pimentel pelo extraordinário esforço para divulgar 
a importância da aderir ao Super-SIMPLES. Os grandes 
não o querem porque gostariam de continuar a ter o 
controle do PIB brasileiro. Oitenta por cento da riqueza 
brasileira estão na mão de 40 mil empresas. Entretanto, 
na hora da repartição do bolo, os pequenos e médios 
empresários, que totalizam 3 milhões e 154 mil, ficam 
com um quinto da arrecadação do Brasil.

O SEBRAE, em cuja Presidência está o Sr. Paulo 
Okamotto, o Presidente Lula e o Congresso Nacional 
precisam unir esforços. Com a aprovação do Super-
SIMPLES, todo o povo brasileiro, principalmente os 
milhões de pequenos e médios empresários, terão 
acesso à compra pública e aos financiamentos. Afi-
nal, eles são responsáveis pela geração de emprego 

e distribuição de renda no Brasil, pela democracia na 
política e na área econômica do País.

Saúdo o Congresso Nacional e parabenizo o 
Governo Lula pelo esforço no sentido da melhoria do 
Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. É o 
Brasil crescendo de Norte a Sul.

Com este pronunciamento, procuro resgatar essa 
notícia, que é importante para todos os Parlamentares 
que querem um Brasil justo e fraterno. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na semana 
passada, vim a esta tribuna solicitar que o Brasil ado-
tasse, através da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, um padrão aberto para os documentos que 
circulam na Internet. Finalmente, ontem, a ABNT votou 
o chamado ODF, padrão para formatos de documentos, 
contra o lobby de uma grande empresa de informática 
para aprovar seu padrão na ISO, nos Estados Unidos. 
Ela perdeu lá, recorreu no mundo inteiro e o Brasil vo-
tou um padrão aberto.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, venho fazer 
um protesto. Ontem, a Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, de maneira arbitrária, entrou na Faculdade 
de Direito do Largo de São Francisco, rompendo uma 
tradição de liberdade, democracia, protesto e debate. 
Desde 1968, durante a ditadura militar, nenhuma po-
lícia entrava na Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco. Pedi ao Deputado Luiz Couto, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, e ao Deputado Pedro 
Wilson que convidassem o Secretário de Segurança 
Pública e o Comandante da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo para uma audiência na Comissão de Di-
reitos Humanos da Câmara Federal, a fim de dizerem 
as razões de a polícia ter invadido aquela faculdade. 
Trata-se de um precedente inaceitável.

O Governador do Estado de São Paulo, José 
Serra, deve pedir desculpas à sociedade por esse ato 
arbitrário.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Professor Ruy Pauletti.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB – RS. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ainda estou revoltado com a aprovação, 
ontem, da medida provisória que aumenta em 30% a 
130% a remuneração de cargos comissionados, pois 
estou certo de que parte disso vai engordar os cofres 
dos partidos – por isso, quase todos os integrantes da 
Oposição votaram pela aprovação. Enquanto isso, o 



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 42409 

Presidente da República não cumpre medida consti-
tucional de fazer revisão geral nos salários. 

Sr. Presidente, tudo isso me entristece muito, por-
que não se faz justiça. E nós realmente estamos can-
sados de ver as injustiças que ocorrem neste País. 

Tomei um jornal por acaso, o Correio Brazilien-
se. Segundo o jornal, “Até o Planalto já admite ação 
contra os mensaleiros”. Ainda na capa do jornal: “Do-
cumentos da Receita Federal desmontam defesa do 
Senador sobre a origem de propriedades rurais e re-
forçam denúncia de que ele usou filho e empresário 
como ‘laranjas’ na compra de gráfica e emissora de 
rádio”. Mais adiante está escrito que há um número 
muito grande de “laranjas” à disposição do Presiden-
te do Senado.

Vamos adiante. “Procurador vê ‘submundo do 
crime’” – e faz uma série de perguntas: por que os 
Deputados não fizeram à luz do dia, ou claramente, 
aquilo que deveria ter sido feito com participação ou, 
pelo menos, conhecimento?

A Ministra Dilma Rousseff e o Ministro Walfrido 
dos Mares Guia deixam claro que “o Governo espera 
que se faça justiça. Sem paixões”. A propósito, eu não 
sei quantos são os Ministros no Governo Lula, e du-
vido de que o Presidente da República saiba quantos 
Ministros tem o Brasil. Pelo menos o nome de todos 
eles o Presidente não deve saber. 

O jornal vai desfilando uma série de reporta-
gens. 

Outra: “Receita derruba defesa de Renan”. Um 
dos laranjas tinha dinheiro para emprestar a outros para 
comprar rádio e televisão. E nós, Deputados, estamos 
aqui. Mais uma manchete: “Comerciante desmente 
Senador”. Comprador de gado diz que nunca com-
prou gado de Renan. E agora pedem um depoimento 
secreto para que a Nação não fique sabendo de toda 
essa roubalheira.

E esta Casa não faz nada. É preciso que a Jus-
tiça tome providências. 

Pergunto aos Deputados da Situação e da Opo-
sição: o que estamos fazendo aqui para melhorar o 
País, para colocar na cadeia todos aqueles que por-
ventura tenham fraudado, que tenham tomado o di-
nheiro deste País? 

Até hoje não se explicaram. Estão aqui todos 
eles: Delúbio Soares, José Dirceu, José Genoíno, Silvio 
Pereira, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon, Geisa, 
Rogério. Todos os 40 estão aqui negando, como se a 
Nação brasileira fosse completamente incapaz de dis-
cernir o que é certo do que é errado. 

Deveriam renunciar, e a Justiça deveria colocá-los 
na cadeia. Não adianta somente denunciar. Até hoje o 

Supremo Tribunal Federal só colocou na cadeia dois 
de todos os que foram denunciados. 

É preciso que a Justiça tome providências e esta 
Casa se manifeste. Não vi nenhum Deputado vir aqui 
e dizer que está na hora de acabar com essa proteção 
àqueles que não a merecem.

O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB – 
MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente, quero parabenizar as 
mulheres do Brasil pela participação na Marcha das 
Margaridas, especialmente as companheiras do Ma-
ranhão e da minha cidade de Timon. As timonenses 
fizeram-se presentes a esse grande movimento social, 
buscando a melhoria da vida das mulheres mais hu-
mildes deste País. 

Gostaria também de chamar a atenção dos cole-
gas Deputados para o fenômeno eleitoral que poderá 
ocorrer no próximo ano com as eleições municipais. 

Esta Casa está jogando de um lado para o outro 
o arranjo eleitoral, já que reforma política não faremos 
mais. Enquanto a Câmara dos Deputados está bri-
gando pelo arranjo eleitoral, o Senado Federal aprova 
uma PEC que vai acabar com as coligações eleitorais. 
Esta Casa, ao mesmo tempo, tenta fazer um arranjo 
tratando do mesmo assunto: as alianças por meio da 
federalização ou das coligações partidárias. 

O que me traz aqui é uma preocupação sobre a 
qual temos que decidir. Os prazos estão correndo, Sr. 
Presidente. O que temos aí é a indefinição do quadro 
eleitoral do próximo ano. Por exemplo, se acabarem 
as coligações e continuar o mesmo número de Verea-
dores determinado por uma resolução do Tribunal Su-
perior Eleitoral, vai acontecer um fenômeno eleitoral. 
As cidades não vão conseguir eleger um Vereador na 
próxima eleição. 

Pergunta-se como. Ora, não havendo coligação 
eleitoral na próxima eleição, com o número de Vere-
adores reduzido, matematicamente, não vai se al-
cançar o coeficiente eleitoral. Portanto, vai acontecer 
esse fenômeno de cidades sem eleger um Vereador 
na próxima eleição. 

Qual é a solução? Se não houver a coligação, 
será aprovar antecipadamente aqui a PEC nº 333/04, 
que amplia o número de Vereadores para tornar o co-
eficiente mais baixo. Caso contrário, vai acontecer o 
que estou prevendo: o chamado fenômeno matemático 
eleitoral na próxima eleição. 

Por isso, Sr. Presidente, peço desta tribuna, mais 
uma vez, à classe política, às Lideranças partidárias, 
que aprovemos aqui, independente de haver ou não 
coligação partidária, a PEC que amplia o número de 
Vereadores. Não teremos aumento de despesa. Os 
recursos serão os mesmos. Em algumas cidades, eles 
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vão até diminuir. Já existe um estudo dizendo que va-
mos economizar mais de 300 milhões de reais durante 
os 4 anos após a próxima eleição municipal.

Portanto, o correto é fazermos um esforço. Nós, 
da classe política federal, estamos em débito com a 
classe política municipal deste País. Desde a eleição 
passada, deveríamos ter aprovado essa PEC.

SR. PRESIDENTE, encerro dizendo que há ur-
gência na melhoria do atendimento à saúde em nosso 
País. A questão não é só de gestão administrativa. Te-
mos, acima de tudo, falta de recursos financeiros.

Muito obrigado.
O SR. AYRTON XEREZ (DEM – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o recente encerramento dos jogos Pan-Ame-
ricanos e Parapan-Americanos, nos quais os atletas 
brasileiros demonstraram uma inequívoca evolução 
do desporto nacional em diversos níveis, nos convi-
da, mais que isso, obriga, a 2 reflexões que pretendo 
trazer nesta breve intervenção.

Primeiramente, a própria realização dos jogos 
demonstrou, de forma clara e absoluta, a plena capa-
cidade do Brasil, em especial da cidade do Rio de Ja-
neiro, de organizar eventos de grande porte e alcance 
internacional.

Ainda antes da abertura dos Jogos, durante o 
período que compreendeu a escolha da sede e a en-
tre das estruturas físicas destinadas à práticas das di-
versas modalidades envolvidas, muito se falou acerca 
de eventuais falhas que viriam a comprometer o bom 
andamento do evento. Não foram poucas as cassan-
dras que, com as mais diferentes motivações, previam 
desastres de toda sorte. Tais predições iam do colapso 
no sistema de prestação de serviços da cidade, pas-
sando pela falência do sistema de segurança, chegan-
do até o desabamento de instalações destinadas ao 
público espectador.

Nuvens ameaçadoras não faltavam – é bem ver-
dade. Às vésperas do início das competições o Brasil 
enfrentava – como ainda enfrenta – o caos dos aeropor-
tos, que culminou com o lamentável desastre ocorrido 
em São Paulo logo no início do Pan. Ademais, a cidade 
do Rio de Janeiro debatia-se contra o crime organiza-
do, em verdadeiras batalhas campais, enquanto corria 
contra o tempo para suplantar atrasos na liberação dos 
recursos para conclusão das obras.

Mesmo diante de tal quadro, soubemos abrir 
nossos braços a todos que chegaram ao Rio, dando 
mais uma demonstração da hospitalidade de nossa 
gente e da capacidade de nossas autoridades, em 
especial do prefeito Cezar Maia, que não esmoreceu 
um só instante em sua inabalável confiança no suces-
so do evento.

Não seria exagero dizer então, Sr. Presidente, 
que a realização dos Jogos já foi, por si só, a primeira 
vitória do Brasil, antes mesmo do espetáculo de nossos 
jovens nas piscinas, tatames, quadras e estádios.

A segunda reflexão diz respeito ao desempenho 
dos atletas portadores de necessidades especiais, 
verdadeira síntese do que significou a realização dos 
jogos Pan-Americanos em nosso solo. A estupenda 
participação dos nossos paraatletas, que conquistaram 
nada menos que o dobro do número de medalhas do 
segundo colocado, traduziu o esforço e a superação, 
qualidades típicas do brasileiro. A atmosfera presente 
no Parapan foi a mesma da epopéia do Pan.

Mais uma vez, provou-se que as limitações fí-
sicas não constituem barreiras intransponíveis; mais 
uma vez, mostramos ao mundo que o portador de 
necessidades especiais tem capacidade, tem força, 
tem habilidade e pode, sim, levar sua vida de forma 
positiva e produtiva.

Para esses brasileiros que enfrentam desafios 
a cada dia de sua vida, sendo ou não atletas, fica o 
agradecimento e a dívida da Nação brasileira!

Também não podemos, Sr. Presidente, deixar de 
reconhecer a dedicação e o empenho de tantos cariocas 
que, de forma anônima, trabalharam pelo sucesso dos 
Jogos. Que as medalhas de ouro por nós conquistadas 
sejam também desses cidadãos anônimos que, nos 
andaimes das obras, nas cerimônias, no atendimento 
a turistas e atletas, fizeram dos Jogos Pan-Americanos 
um exemplo de organização e eficiência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no último sábado, na cidade do Ce-
dro, interior cearense, faleceu o ex-Deputado Obi Viana 
Diniz, que exerceu mandato à Assembléia Legislativa 
do Estado cearense, na década de 60, com proficiente 
desempenho, assim considerado pela crônica espe-
cializada e os seus pares naquele Poder.

Convivi, de perto, com o extinto, aferindo-lhe os 
excepcionais que exornavam a personalidade de ho-
mem público, permanecendo situado na luta em prol 
dos nossos conterrâneos, principalmente os mais ca-
rentes e desassistidos.

Como sobrinho dileto, Ministro Ubiratan Aguiar, 
incumbiu-se de transmitir-me a infausta notícia, logo 
depois, secundada através do Presidente da ASSEDEC, 
Mozart Gomes de Lima, ambos pesarosos em razão 
da perda de um cidadão honrado, cuja existência foi 
sempre dedicada a serviço da coletividade.

A população de Cedro prestou ao ex-Deputado 
Obi Viana Diniz comovedoras manifestações de des-
pedida, num testemunho de reconhecimento a tudo 
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quanto lhe fora dado fazer em favor da população ali 
radicada.

Registro, pois, o desaparecimento do ilustre líder 
político, cujo currículo é um exemplo de dedicação às 
causas populares.

Obi Diniz dignificou o Ceará e conseguiu fazê-
lo numa linha de coerência e abnegação – requisitos 
que se encarnavam na figura de escol que soube es-
pelhar em todas as suas atitudes, quer públicas ou 
privadas.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o empresário Adelmo 
Marrucci recebeu, na sexta-feira, dia 10, o Título de 
Cidadão Piracicabano, em sessão solene na Câma-
ra dos Vereadores de Piracicaba, ocasião em que se 
comemoraram os 40 anos de fundação das Indústrias 
Marrucci, um conglomerado de empresas que atuam 
na produção de equipamentos hidráulicos e na área de 
fundição de alta qualidade, em ferro e aço, com parte 
dos produtos sendo destinada à exportação. 

Nas fábricas Marrucci são desenvolvidos projetos 
sob encomenda, destinados a empresas nacionais e 
multinacionais, que reconhecem a qualidade dos pro-
dutos e a elevada capacidade dos projetistas.

A Marrucci faz parte do selecionado grupo de 
indústrias nacionais que cresceram e se solidifica-
ram devido à criatividade, competência e espírito de 
liderança de empreendedores que acreditaram no 
potencial brasileiro. A história da empresa começou 
em 1958, quando Adelmo Marrucci aportou no Brasil, 
com 24 anos. 

Filho de família que possuía uma pequena fazen-
da nos arredores de Roma, onde todos se dedicavam 
à produção de subsistência e a um comércio restrito, 
12 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, 
mas ainda sob seus efeitos, Adelmo resolver vir para o 
Brasil atraído pela propaganda de que os jovens com 
formação técnica teriam excelente oportunidade de 
aqui se realizarem. O primeiro passo foi ir ao Consu-
lado Brasileiro na Itália, onde obteve o visto de entrada 
no Brasil. Passaria então a trabalhar como técnico em 
mecânica hidráulica, fazendo parte de um programa 
brasileiro destinado a atrair a emigração de mão-de-
obra especializada, para suprir nossas deficiências, 
programa que lhe garantiu o pagamento das despe-
sas com passagem, estada e alimentação até chegar 
ao Centro de Imigração, em Santos, de onde deveria 
ser direcionado para exercer atividades ligadas à sua 
especialização, o que acabou não acontecendo. De-
pois de 9 meses de espera, Marrucci fez a opção de 
ir para a cidade de Piracicaba, “para tentar a sorte e 
na esperança de conseguir emprego”.

Sem conhecer a língua portuguesa, Adelmo Mar-
rucci teve de se adaptar. Começou a trabalhar con-
sertando veículos, depois como torneiro mecânico e 
acabou comprando uma oficina mecânica. Casou-se 
em 1960, teve 2 filhos. A empresa de mecânica aca-
bou fechando e a família mudou-se para Porto Feliz, 
onde permaneceu por 5 anos, até voltar a Piracicaba, 
onde ele e 2 amigos criaram a Transid – Transmis-
sões Hidrostáticas, dedicada à fabricação de bombas 
e motores hidráulicos. A sociedade logo se desfez e 
Adelmo, tendo como sócio Tufi Calil, montou, em 1967, 
a Marrucci & Calil Ltda., empresa que acabou sendo 
o embrião das Indústrias Marrucci, hoje comandadas 
pelo seu filho, Cesare Augusto.

O espírito empreendedor da empresa continua o 
mesmo, tanto que Adelmo Marrucci está integrado e é 
um dos patrocinadores do Projeto Piracicaba 2010 e 
da Agenda 21, iniciativas que congregam segmentos 
da sociedade piracicabana, que, juntamente com o 
Poder Municipal, desde o início deste século vêm de-
batendo e realizando projetos com o objetivo de fazer 
com que o município tenha um desenvolvimento har-
monioso, que valorize as tradições, usos e costumes 
e o bem-estar da população.

A visão empresarial de Adelmo Marrucci tem 
norteado toda sua vida, preocupando-se com a cidade 
onde estão instaladas suas fábricas, a formação técni-
ca de seus funcionários e o apoio aos seus familiares. 
Apoiar e criar condições para que empresas e traba-
lhadores tenham mais acesso a cursos educacionais 
e profissionalizantes, formar mão-de-obra altamente 
qualificada foi a alavanca utilizada por países que atin-
giram alto grau de desenvolvimento.

As Indústrias Marrucci são prova disso. É um 
exemplo a ser valorizado e registrado. Por isso, nossa 
homenagem com este pronunciamento que passa a 
fazer parte dos Anais desta Casa, para registro do pio-
neirismo e do benfazejo trabalho de Adelmo Marrucci, 
e de todos os seus funcionários e colaboradores.

Muito obrigado.
O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje estou aqui novamente nesta 
tribuna da Câmara dos Deputados para registrar um 
importante assunto que causa ansiedade entre os bra-
sileiros: o aumento das queimadas na região amazô-
nica nesta época do ano.

Tenho conhecimento da preocupação do Gover-
no, que vem introduzindo políticas públicas ambientais, 
pelo Ministério de Meio Ambiente, tentando assim cui-
dar da biodiversidade brasileira.

Eu, como tantos brasileiros, também estou preo-
cupado com esta situação, principalmente quanto aos 
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efeitos causados à população em função das mudan-
ças climáticas. As queimadas, somadas ao tempo seco 
desta época do ano, acabam provocando nuvens de 
fumaça em quase 70% da região. A fumaça das quei-
madas, associada ao ar seco e à poeira, constitui um 
perigo para a saúde dos seres humanos, aumentando a 
degradação do meio ambiente e causando prejuízos à 
agricultura e, portanto, à própria economia nacional.

Segundo estudos, todos os modelos globais apon-
tam para uma redução no nível de chuvas na Amazônia, 
mas ainda é preciso mais estudos para saber se essa 
projeção mais grave pode se concretizar. 

Não obstante, sabemos que o Governo brasileiro 
estipula metas para a redução do desmatamento e de 
emissão de CO2. 

Sr. Presidente, queremos apenas chamar a aten-
ção dos brasileiros com relação a este assunto. Precisa-
mos salvar a nossa Amazônia – o pulmão do mundo!

Muito obrigado.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, ocu-
po a tribuna para destacar uma oportuna reportagem 
publicada pela revista Época há poucas semanas. Com 
texto das jornalistas Renata Leal e Luciana Vicária, a 
matéria alerta para a falta de água que afetará o mun-
do nos próximos anos.

Com um questionamento (“Vai faltar água?”) 
estampado como título, o texto diz que o Brasil é um 
país privilegiado num planeta sedento: tem cerca de 
14% de toda a água doce que circula pela superfície 
da Terra. E traz ainda a reflexão de por que o Brasil 
precisa acordar para a crise hídrica mundial.

Sr. Presidente, a revista reservou 10 páginas de 
sua edição para tratar do tema e revela que a China, 
o país mais populoso do mundo, está pagando caro 
pelo descuido ambiental. Lá, cerca de 70% dos rios 
estão poluídos e 320 milhões de pessoas bebem água 
contaminada.

Srs. e Sras. Deputadas, se não quisermos ter 
maiores problemas no futuro, precisamos começar 
a agir agora. Conforme as jornalistas, isso envolve 3 
etapas. A primeira é usar a água de forma eficiente. 
A segunda, talvez a mais difícil, requer mudança de 
hábitos para economia: banhos mais curtos, lavagem 
de roupa com a carga máxima da lavadora e escovar 
os dentes com torneira fechada são bons exemplos 
que devem ser seguidos, mas complicados se forem 
efetivados como rotina. E a terceira linha de atuação 
para evitar a falta d’água é óbvia: deixar de matar as 
nascentes. Aliás, esse problema tem sido recorrente 
em nosso País. Basta salientar o desmatamento e a 
pavimentação do solo para construção de casas e 

estradas. É preciso, pois, cuidar urgentemente dos 
mananciais de água pura que são os que alimentam 
os rios e os lagos.

Sr. Presidente, feito este registro, solicito a trans-
crição nos Anais da Casa da reportagem da revista 
Época. Peço ainda que a Mesa encaminhe votos de 
louvor às jornalistas autoras da matéria, por refletirem 
sobre um tema que mexe com todos os cidadão do 
mundo: a escassez de água.

Por ora são essas as considerações. Muito obri-
gado. 

REPORTAGEM A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Vai faltar água? 
Por que o Brasil precisa acordar  

para a crise hídrica mundial.  
Antes que seja tarde.

Renata Leal e Luciana Vicária
ESPECIAIS
Foi numa pequena área florestal, uma das últimas 

nos arredores da cidade de São Paulo, que o consultor 
Dick Schoenmaker descobriu como a crise mundial de 
água afetava sua vida. Na ocasião, ele administrava 
o Centro Artemísia, um espaço dedicado a cursos e 
terapias alternativas. Há na propriedade um trecho de 
mata preservada, com barulho de pássaros, insetos 
e até um ou outro macaco bugio, além do zunzunzum 
constante da cidade. Um amigo dele, que trabalha na 
Sabesp, a companhia de abastecimento paulista, mos-
trou-lhe fotos aéreas da região. Schoenmaker diz que 
se recorda até hoje das imagens. As fotos exibiam uma 
das principais represas de São Paulo, de onde saía a 
água que ele bebia, cercada por favelas e casas. Em 
apenas alguns trechos das margens da represa ainda 
havia mata. “Foi aí que eu entendi”, diz. Vendo as fotos 
dos mananciais espremidos no meio da mancha urbana, 
ficava evidente a importância de preservar as últimas 
nascentes. “Se não houver mais floresta, de onde vai 
brotar a água que alimenta a represa”?

A preocupação de Schoenmaker reflete um pro-
blema global. Segundo as projeções mais recentes da 
ONU, no ritmo de uso e do crescimento populacional, 
nos próximos 30 anos, a quantidade de água disponível 
por pessoa estará reduzida a 20% do que temos hoje. 
Cerca de 480 milhões de pessoas são hoje alimenta-
das com grãos produzidos com extração excessiva dos 
aqüíferos, segundo a pesquisadora americana Sandra 
Postel, diretora da ONG Projeto de Políticas Globais 
para Água e membro do Instituto Worldwatch. “Se de-
cidíssemos, de um dia para o outro, explorar os lençóis 
freáticos de forma sustentável, a colheita mundial de 
grãos cairia 8%”, diz ela.
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O mundo está descobrindo que a escassez de 
água não é uma questão exclusiva de quem mora 
em regiões desérticas. Guerras por fontes de energia 
– como o petróleo – já se tornaram corriqueiras. Neste 
século, a água está se tornando a questão central por 
trás dos grandes conflitos no planeta. E isso, embora 
soe exótico para a maioria dos brasileiros, deveria nos 
preocupar também. “No Brasil, os conflitos entre usuá-
rios de diferentes recursos hídricos estão aumentando”, 
afirma um novo estudo sobre a crise da água, divulga-
do dias atrás pela ONU, voltado especificamente para 
os países da bacia do rio da Prata (Brasil, Argentina, 
Uruguai, Paraguai e Bolívia).

O Brasil é um país privilegiado num planeta se-
dento. Tem cerca de 14% de toda a água doce que cir-
cula pela superfície da Terra. Mas a distribuição dessa 
abundância é desigual. Cerca de 80% da água dispo-
nível está na bacia amazônica, daí a preocupação dos 
especialistas da ONU com a bacia do Prata. A maior 
parte da população – e da atividade econômica – do 
País está em grandes centros urbanos dessa bacia, 
onde a oferta de líquido potável é cada vez mais es-
cassa. A maior cidade do País, São Paulo, está perto 
do limite. O volume de água de rios e represas dispo-
nível hoje é praticamente igual à demanda da popu-
lação. A metrópole, de certa forma, já importa água. 
As represas da região metropolitana, abastecidas por 
nascentes como a do Centro Artemísia, só dão conta 
de metade do consumo da cidade. O resto é bombe-
ado da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 
cujas águas naturalmente correriam pelo interior do 
Estado, ao largo da cidade.

De acordo com Dilma Pena, Secretária de Sa-
neamento e Energia do Estado de São Paulo, é preci-
so buscar novas fontes de água para a cidade. “Caso 
contrário, em cinco anos faltará água na região”, diz 
ela. Um dos projetos do gabinete de Dilma é ampliar a 
estação que vai buscar água na região do alto rio Tietê, 
a 36 quilômetros da capital, a última fonte possível para 
os paulistanos. Se o consumo continuar crescendo no 
ritmo atual, será preciso buscar mais água até 2025. 
“Ela deverá ser  captada no interior ou até em outros 
estados, o que torna tudo mais caro”, diz Dilma.

A disputa pela água no Brasil já vai muito além 
dos casos conhecidos no Agreste nordestino. O estudo 
da ONU menciona conflitos pelo uso da água dos rios 
Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari – na região Su-
deste. “Na região Sul, as áreas de conflito mais visível 
resultam da demanda para irrigar campos de arroz e 
da degradação da qualidade da água, especialmente 
nas áreas de criação intensiva de gado”, diz o relatório. 
A disputa afeta cidades como Santo Antônio da Pa-
trulha, Gravataí, Alvorada e Cachoeirinha, na região 

metropolitana de Porto Alegre. A área, que reúne 650 
mil habitantes, é abastecida pelo rio Jacuí. No verão, 
a estiagem faz a vazão do rio cair 40%. Plantadores 
de arroz, situados acima dos pontos de captação de 
água para as cidades, aumentam o bombeamento para 
irrigar suas lavouras. O resultado é que as cidades fi-
cam sem água. “Nos anos mais críticos, o Ministério 
Público precisa intervir para garantir a prioridade da 
população”, afirma o diretor do Departamento Muni-
cipal de Água e Esgoto, Flavio Presser.

Os países debatem hoje a melhor forma de ge-
renciar a água, um recurso cada vez mais escasso. A 
tendência mundial é recorrer à iniciativa privada. Em 
1980, o mundo tinha 12 milhões de domicílios atendidos 
por concessionárias privadas. Hoje, são 600 milhões. A 
Inglaterra, a França e o Chile foram pioneiros. Quase 
todo o negócio mundial de gestão de água está nas 
mãos de duas empresas francesas. A maior delas, a 
Veolia, faturou US$13 bilhões no ano passado. A se-
gunda, a Suez, ganhou US$7,5 bilhões em negócios 
com água. O setor apresenta grandes oportunidades. 
O banco de investimentos JP Morgan calcula que as 
concessões municipais de água geraram US$465 bi-
lhões em 2006. Até 2015, segundo o JP Morgan, o 
negócio deverá envolver US$1,2 trilhão.

Os defensores da privatização afirmam que só 
ela é capaz de gerar recursos para a exploração e ges-
tão da água. Trata-se de um fator essencial no caso de 
países como o Brasil, onde o desafio ainda é garantir 
água tratada para todos. Hoje, 10,7% dos domicílios 
do País não têm água encanada e 23,3% não con-
tam com rede de esgotos. O Ministério das Cidades 
estima que seria preciso investir R$178 bilhões para 
que os brasileiros tenham água e esgoto até 2020. O 
modelo de privatização ainda precisa de ajustes. Há 
seis anos, o Governo do Amazonas licenciou para a 
Suez o abastecimento de Manaus. O serviço ainda 
está longe do ideal. Cerca de 15% da população não 
recebe água em casa e 230 mil pessoas recebem 
água menos de 12 horas por dia. Mais de 90% da 
população não tem tratamento de esgoto. E a tarifa é 
considerada elevada.

Privatizando ou não o serviço de fornecimento, 
a escassez crescente tornará inevitável estabelecer 
um preço para a água que vem dos cursos naturais, 
como rios e lagos. No Brasil, há iniciativas como o 
Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul, uma região 
que concentra indústrias entre o Rio de Janeiro e São 
Paulo. Há quatro anos, as empresas instaladas na re-
gião pagam para tirar água do rio e para devolvê-la à 
rede de esgoto. Quanto mais poluída estiver a água, 
maior o preço. Isso incentivou a implantação de mé-
todos mais eficientes para usar o recurso, diminuindo 



42414 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

o consumo e aumentando o índice de reutilização de 
água. “O objetivo de cobrar pela captação, pelo consu-
mo e pelo lançamento da água não é arrecadar fundos 
para resolver o saneamento, mas criar uma cultura em 
relação a esse tema”, diz a secretária-executiva do 
Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul, Maria Apa-
recida Vargas.

Cuidar da gestão da água é essencial para ga-
rantir os recursos necessários ao crescimento econô-
mico. Basta analisar a experiência da China. O País, 
que resgatou milhões de pessoas da miséria nos úl-
timos anos, agora enfrenta os limites de seus recur-
sos hídricos. Para sustentar a superpopulação de 
1,3 bilhão de habitantes e o consumo crescente das 
indústrias, a China usa água de forma insustentável 
– e paga o preço. Os lençóis subterrâneos da capital, 
Pequim, diminuem 2 metros por ano. Um terço dos 
poços da região metropolitana já secou. A agricultura 
também está comprometida. Na região que se estende 
do norte de Xangai ao norte de Pequim, responsável 
pela produção de 40% dos grãos chineses, o lençol 
freático cai a uma taxa média de 1,5 metro por ano. 
Os fazendeiros do norte enfrentam perdas tanto pela 
exaustão dos aqüíferos quanto pelo desvio da água 
para cidades e indústrias. A demanda levou a China a 
construir canais para transpor as águas do rio Yang-
Tsé para o rio Amarelo. A obra, de US$60 bilhões, é 
considerada uma das maiores do mundo.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE). Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, uma das principais reivindicações dos micro e 
pequenos empresários deste País sempre foi a facilita-
ção do acesso ao crédito bancário. Afinal, ter crédito é 
fundamental para o aumento da produção e ampliação 
dos negócios. Agora, com a nova legislação que apri-
mora os dispositivos da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa e amplia o alcance do Simples Nacional, essa 
questão será finalmente contemplada.

As dificuldades para aquisição do crédito estão 
detalhadas em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE 
no Estado de São Paulo. De acordo com o levanta-
mento, nos último 5 anos, apenas 36% das micro e 
pequenas empresas tomaram empréstimos bancários. 
Nos últimos 2 anos, 27% tentaram obter empréstimos 
bancários como pessoa jurídica e 15% como pessoa 
física. Em ambos os casos, um terço das propostas foi 
reprovado pelos bancos. Ainda segundo a pesquisa, 
entre 2004 e 2005, os principais motivos para negar as 
propostas foram: falta de garantias reais (22%), registro 
da empresa ou pessoa física em entidades como SPC 
e SERASA (20%) e inviabilidade do projeto (20%).

Estimamos que, com a implementação da Lei 
Geral, a carteira de crédito para micro e pequenas 

empresas vai poder expandir-se de forma rápida e 
consistente.

Os principais desafios a enfrentar são o alto custo 
das operações de crédito, a necessidade de ampliação 
da rede de atendimento, as adequações que precisam 
ser feitas pelas centrais de análise de crédito, além de 
formas de atuação que evitem a inadimplência.

Por isso, a Lei Geral também exige uma mudança 
de atitude do sistema financeiro, realizando investimento 
em qualificação bancária e plataformas de atendimento 
mais focado nesse segmento. Sendo assim, os bancos 
não apenas devem manter linhas de crédito específicas 
para as micro e pequenas empresas, como também 
divulgar nos orçamentos o montante disponível e suas 
condições de acesso.

De um jeito ou de outro, o fato é que as institui-
ções financeiras vão entrar na corrida por mais de 1 
milhão de novas micro e pequenas empresas que fo-
ram regularizadas desde 1º de julho, quando entrou em 
vigor o capítulo tributário da Lei Geral. Este momento 
é decisivo para que cada instituição financeira defina 
uma estratégia competitiva, implemente uma política 
adequada e desenvolva produtos que possam atender 
a esse promissor mercado bancário.

Mais que o ânimo dos bancos, os pequenos 
empreendedores poderão contar com a força das co-
operativas de crédito que receberam por lei o direito 
de ter acesso direto a recursos do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador – FAT. Além da proximidade com o 
pequeno empreendedor, a cooperativa pode oferecer 
taxas menores porque sua estrutura é mais enxuta 
que a dos bancos.

Por outro lado, as diretrizes da Lei Geral também 
contribuirão para a capacitação das empresas. Um dos 
objetivos é que bancos comerciais desenvolvam, junto 
com entidades como o SEBRAE, programas de capa-
citação para micro e pequenas empresas, nos quais 
os empresários aprenderiam a planejar seus negócios, 
estruturando informações e projetando ganhos.

Outra importante conquista com a Lei Geral é 
a criação de um cadastro positivo, no qual as institui-
ções financeiras terão de enviar para o Banco Central 
informações sobre bons pagadores, o que, em última 
análise, facilitará a aprovação do crédito.

Contudo, os pequenos empresários também pre-
cisam se informar mais. Os que recorrem ao BNDES 
para obter empréstimos sabem que as linhas do banco 
estão disponíveis no mercado bem antes de a nova 
Lei Geral ser aprovada. De acordo com a própria ins-
tituição, em 2005 os desembolsos para empréstimos 
a esse segmento chegaram a R$11,7 bilhões. Desse 
total, R$5,6 bilhões correspondem a desembolsos do 
programa FINAME, R$2,1 bilhões do FINAME Agrícola 
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e R$2,9 bilhões da linha BNDES/Automático. O volume 
de liberações para o segmento representou 25% do 
total desembolsado pela instituição.

O Governo Lula tem toda uma política no sentido 
de fazer evoluir o nível de crédito e diminuir as desi-
gualdades regionais. Além de ampliar as linhas de fi-
nanciamento, o Governo intensificou a distribuição de 
investimentos para as Regiões Norte e Nordeste, até 
há pouco tempo muito carentes de recursos. A relação 
crédito/PIB que em alguns países ultrapassa os 100%, 
no Brasil já foi inferior a 30% e este ano chegou a 34%, 
graças aos incentivos dados pelo Governo. Além disso, 
a diminuição das taxas de juros e do spread (diferença 
entre o valor pago e o valor cobrado de quem tomou o 
dinheiro) favorece aqueles que necessitam de crédito 
para investimentos.

Por tudo isso, estou convicto: no que diz respeito 
à política para as micro e pequenas empresas, esta-
mos no caminho certo.

Muito obrigado.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro a comemoração de mais um ani-
versário da Fundação Gol de Letra, uma organização 
não-governamental (ONG) instituída em 1998 pelos 
tetracampeões mundiais de futebol Raí e Leonardo 
e posta a funcionar efetivamente em São Paulo em 
agosto de 1999.

O êxito do empreendimento em São Paulo levou 
os fundadores a estender as atividades da ONG para 
as cidades de Niterói e Rio de Janeiro.

É sabido que os anos 1990 ficaram marcados 
como o grande momento de fortalecimento das orga-
nizações sociais e especialmente das ONGs no Bra-
sil. Apenas alguns meses depois da morte de Ayrton 
Senna, ocorrida em 1º maio de 1994, e tendo em vista 
que o nosso campeão era um líder nacional e já havia 
manifestado a vontade de desenvolver um trabalho 
social, sua família criou o Instituto Ayrton Senna. As 
ações de Betinho contra a fome e a comoção nacional 
com a chacina da Candelária fizeram surgir organiza-
ções como Viva Rio e Sou da Paz.

A Fundação Gol de Letra foi à busca de conheci-
mentos metodológicos junto ao Instituto Ayrton Senna 
e outras entidades congêneres e terminou criando uma 
metodologia própria de trabalho, chegando mesmo a 
ser reconhecida pela UNESCO como modelo mundial 
no apoio a crianças em situação de vulnerabilidade 
social.

Engana-se, pois, quem pensa que o poder trans-
formador do futebol se limita às linhas do campo. A 
força desse esporte, que em época de Copa do Mun-
do faz parar um país tão grande, como é o Brasil, tem 

sido canalizada para projetos de grande amplitude. 
Organizações fundadas por jogadores e ex-jogado-
res têm mostrado que o carisma dos atletas pode ser 
empregado com sucesso em projetos que oferecem 
saúde, educação, lazer e capacitação a comunidades 
pobres.

A Fundação Gol de Letra é, nesse ponto, um 
exemplo e uma referência, já no oitavo ano de efetiva 
implantação. A ela, a seus dirigentes, a seus voluntá-
rios e às 1.500 crianças, adolescentes e jovens que 
em São Paulo, Niterói e Rio de Janeiro recebem apoio 
social de primeira linha, rendo minhas homenagens 
e a todos felicito pela comemoração festiva que está 
programada para o próximo dia 25.

Muito obrigado.
O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero render homenagem e destacar o 
papel histórico da Base Aérea de Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, que, neste 21 de agosto de 2007, 
completa 63 anos. São 6 décadas de serviço às cau-
sas da Pátria, com estímulo à cidadania, à formação 
intelectual, profissional e social de brasileiros identifi-
cados no compromisso de fazer sua parte pelo desen-
volvimento nacional.

A Base Aérea é hoje um lugar que pulsa na re-
ferência urbana e afetiva de toda a população campo-
grandense e dos visitantes, servindo também como 
ponto turístico.

Para guardar com as demais forças militares o 
território e a soberania do Brasil, para estreitar os laços 
com as outras nações e para contribuir com o esforço 
mundial pela paz e pela convivência entre todos os 
povos, estou certo de que teremos na Base Aérea de 
Campo Grande sua total entrega e sua indispensável 
participação.

Muito obrigado.
O SR. GLADSON CAMELI (PP – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, neste 25 de agosto o País e suas For-
ças Armadas, compreendendo Exército, Marinha e 
Aeronáutica, comemoram o Dia do Soldado. Nunca 
é demais dizer que o Brasil deve muito a sua classe 
fardada, não apenas pela garantia e nossa defesa e 
soberania, mas sobretudo pelo trabalho social que rea-
liza em todo território nacional. Desde nossa Indepen-
dência, passando pelos mais importantes momentos 
da história brasileira, as Forças Armadas, juntamente 
com seus bravos soldados, estiveram presentes para 
garantir a absoluta supremacia dos mais legítimos in-
teresses nacionais.

Vale a pena lembrar que a própria República bra-
sileira nasceu sob a égide de uma espada e à sombra 
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do Positivismo. Em todas as insurreições, movimentos 
separatistas e conjurações, os destemidos soldados 
brasileiros sempre souberam preservar a integrida-
de territorial, impedindo que o País se transformasse 
numa autêntica colcha de retalhos de pequenas repú-
blicas rivais e sem expressão. Pelo contrário, nossos 
soldados sempre valorizaram a Bandeira, as Armas e 
o Hino que souberam entoar em todas as batalhas de 
que participaram.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mesmo 
na História recente, durante o último grande conflito 
mundial representado pela Segunda Grande Guerra, 
os soldados brasileiros, mesmo longe do solo pátrio 
e do abrigo da família, souberam lutar pela liberdade 
e os princípios democráticos, então desafiados pelo 
nazi-fascismo. Ainda no Império, a própria Guerra do 
Paraguai mostrou a bravura, a audácia e a coragem 
de um soldado que não vacila nem se intimida diante 
do inimigo, ainda que muito mais armado ou dispos-
to à luta. 

O Acre, Estado que represento nesta Câmara Fe-
deral, muito deve aos soldados que se embrenharam 
em suas matas para proteger fronteiras, levar saúde à 
populações ribeirinhas e aos povos da floresta, promo-
ver a educação e, ainda, estimular a profissionalização 
de diversas gerações da gente do interior.

Não para menos que o 7° BEC (Batalhão de 
Engenharia e Construção) rasgou estradas e ligou 
rincões, facilitando a mobilidade e tornando possível 
o intercâmbio entre diversas regiões. A 4° Companhia 
de Fronteiras muito auxilia as bordas brasileiras e sua 
população local. O próprio 61° BIS (Batalhão de Infan-
taria de Selva), localizado em Cruzeiro do Sul, conta 
com enorme carinho e reconhecimento da cidade, que 
sabe o trabalho realizado pela Instituição nos mais di-
versos setores. Por isso mesmo, neste 25 de agosto, 
o acreano e o brasileiro, em geral, tem mais que razão 
para comemorar o Dia de um cidadão sério, dedicado 
e determinado em suas funções e encargos: o solda-
do brasileiro!

O SR. VIGNATTI (PT – SC). Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
singelamente conhecida como Capital do Oeste por ser 
a cidade pólo entre os diversos Municípios do oeste 
catarinense, Chapecó comemora seus 90 anos nes-
te sábado, dia 25. Trata-se de uma cidade nova, com 
cerca de 180 mil habitantes, que ocupa uma posição 
de destaque no Estado de Santa Catarina, seja na 
economia, seja na cultura, seja mesmo no esporte, 
em que orgulhou a cidade a conquista do terceiro título 
estadual no primeiro semestre deste ano.

Na economia a suinocultura, a avicultura e a pro-
dução leiteira são destaques. Os produtos oriundos 

de Chapecó são exportados para o Oriente Médio, a 
Europa e os Estados Unidos. A cidade de Chapecó 
também pode ser considerada a capital da agricultura 
familiar. O Município conserva suas tradições e contri-
bui para o fortalecimento da história catarinense. Ali o 
comércio é forte, e, assim como a economia, emprega 
milhares de pessoas e gera renda.

Já na questão cultural, as rodas de chimarrão 
de um povo hospitaleiro e sempre de braços abertos 
ao visitante são mantidas, com comidas típicas, músi-
cas e eventos que caracterizam a cidade. Um desses 
eventos é a Exposição-Feira Agropecuária, Industrial 
e Comercial de Chapecó, conhecida como EFAPI, 
que neste ano completa 40 anos de realização. Essa 
é uma das maiores feiras do Brasil. Chapecó já teve 
o prazer de receber o Presidente Lula na abertura da 
edição de 2003 da EFAPI. Foi a primeira visita de um 
Presidente da República ao evento.

Mas além de ser uma cidade privilegiada por um 
povo batalhador, por uma economia forte, que se des-
taca no Estado, e pelas personalidades que marcam 
seu presente e seu passado, Chapecó também tem 
merecido uma atenção especial do Governo Federal, 
que certamente faz parte dessa grandiosa história. A 
cidade nunca recebeu tanto apoio em seus 90 anos 
de existência como tem recebido nos últimos 4 anos e 
meio. Diversas obras já foram concluídas e outras estão 
em andamento nas áreas de educação, de saúde e de 
infra-estrutura. Isso sem falar no cuidado especial que 
tem recebido a área social no Município. 

Dentre os maiores investimentos por parte do 
Governo Federal destacam-se o anúncio de mil casas 
populares para famílias de baixa renda, a regularização 
fundiária do Distrito de Marechal Bormann, a reforma 
do Complexo Esportivo do Verdão e outros projetos 
destinados à habitação em bairros e loteamentos do 
Município. E há mais: o CEFET que ali foi implantado 
propicia, desde agosto de 2006, que os jovens cha-
pecoenses se capacitem em 2 cursos preparatórios 
para o mercado de trabalho, tudo de maneira gra-
tuita. E ainda existe a possibilidade de esse CEFET 
tornar-se uma universidade tecnológica no prazo de 
2 anos, beneficiando a comunidade também com cur-
sos de graduação.

Na área de saúde, destaca-se a construção do 
Hospital Materno-Infantil, que, quando ficar pronto, vai 
desafogar o Hospital Regional do Oeste, propiciando 
um atendimento seguro e atenção à população. Já 
na parte social, o Restaurante Popular é uma grande 
conquista, um espaço que vai garantir alimento de 
qualidade e preço baixo às pessoas de baixa renda. 
Da mesma forma, o Mercado Público, outra obra do 
Governo Federal, vai dar vez aos pequenos agriculto-
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res não só de Chapecó como de toda a região oeste. 
Nesse espaço a população poderá encontrar produtos 
de ótima procedência, e, em contrapartida, a econo-
mia da região estará movimentando-se, gerando-se ali 
trabalho e renda para diversas famílias.

Mas, mesmo resumidamente, não podemos deixar 
de destacar também outras ações, como os recursos 
para a reforma do Parque das Palmeiras, melhoras 
sanitárias, o Programa de Aquisição de Alimentos e o 
Programa Esporte e Lazer, que funciona desde março 
no Bairro EFAPI e atende a mais de 800 pessoas com 
atividades recreativas e educativas.

Isso mostra o interesse do Governo Federal em 
investir em uma cidade pujante e de grande potencial, 
seja no agronegócio, seja na agricultura familiar, no co-
mércio, na educação, seja na diversidade cultural. Cha-
pecó tem crescido, evoluído, e por isso necessita e tem 
recebido suporte por parte do Governo, tanto na área 
de infra-estrutura, urbana e rural, como na área social, 
na saúde e na habitação. Esse suporte tem permitido 
que o Município se torne uma cidade de todos. 

Parabéns, Chapecó, por mais esse aniversário! 
Parabéns por seus 90 anos! 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, as comemorações jubilares dos 188 
anos da criação dos Cursos Jurídicos do Brasil e das 
primeiras academias de Direito do País, a de São Paulo, 
no Largo de São Francisco, e a do Recife, no Mostei-
ro de São Bento, em Olinda, Pernambuco, realizadas 
em todos os Estados da Federação, em 11 de agosto 
corrente, significam o reconhecimento consagrador da 
Nação brasileira à magnitude desse episódio histórico 
que muito contribuiu para consolidação da nossa in-
dependência política, conquistada em 7 de setembro 
de 1822, bem como para a integridade nacional e a 
identidade dos brasileiros.

A criação dos Cursos Jurídicos, em 11 de agos-
to de 1827, contou com a aprovação entusiasta do 
Imperador do Brasil, Dom Pedro I, mas é devida ao 
empenho obstinado do Deputado José Feliciano Fer-
nandes Pinheiro, o Barão de São Leopoldo, autor da 
lei aprovada na Assembléia Nacional Constituinte e 
Legislativa do Império. Com a aprovação, ocorreu a 
imediata instalação das academias de Direito de São 
Paulo e do Recife, que anos depois ganharam notorie-
dade pela qualidade do ensino jurídico, o bom nível do 
corpo docente e como palco de grandes debates sobre 
questões importantes da época imperial brasileira.

Instalada no Largo do São Francisco, na capital 
paulista, com a denominação de Academia de Direi-
to de São Paulo, a recém-criada instituição de ensino 
jurídico teve como primeira disciplina do seu currículo 

o Direito Natural, seguida da criação de novas cadei-
ras, compatíveis com a base filosófica predominante 
na fase imperial.

Pelos bancos da Academia de Direito de São Pau-
lo passaram muitos dos mais eminentes pensadores 
brasileiros, em diversas áreas de atuação, como Rui 
Barbosa, Joaquim Nabuco, Castro Alves, Fagundes 
Varela, Álvares de Azevedo, José Martiniano de Alen-
car, pai do consagrado romancista cearense José de 
Alencar, e os ex-presidentes da República Prudente 
de Moraes, Campos Sales, Afonso Pena, Venceslau 
Braz, Delfim Moreira, Arthur Bernardes, Washington 
Luiz e Jânio Quadros.

O corpo docente era formado por grandes mestres 
do Direito, sendo enriquecido, posteriormente, com a 
participação de juristas consagrados como Sampaio 
D’ória, Alcântara Nogueira (Diretor da Academia em um 
dos seus períodos áureos), Valdemar Ferreira, Anísio 
Teixeira, Jorge Americano e Vicente Ráo.

Nos primeiros anos, as 2 academias de Direito 
conviveram com as naturais limitações da época, di-
recionando o ensino para as ordenações, regras, e 
definições do Direito Romano, o Código Napoleônico, 
a Praxe, os princípios da Filosofia do Direito e as Teo-
rias Constitucionais de Benjamim Constant.

Com o passar dos anos, tanto a Academia de 
São Paulo como a do Recife tiveram ampliados os 
seus programas curriculares, ganhando notoriedade 
pela excelência do ensino, tornando-se, sobretudo, 
famosas como núcleos de resistência a todas formas 
de opressão e arbítrio. A Faculdade de Direito de São 
Paulo em 1932 transformou-se, inclusive, em baluarte 
da Revolução Constitucionalista. Nos anos seguintes, 
outras lutas memoráveis tiveram como palco a gloriosa 
Academia das Arcadas, sendo o Largo de São Fran-
cisco denominado Território Livre de São Paulo.

A Faculdade de Direito do Recife tem também 
tradição de muitas lutas pelo primado da Lei, da Li-
berdade e do Estado de Direito.

Instalada, inicialmente, no Mosteiro de São Bento, 
em Olinda, funcionou posteriormente em outros locais 
da capital pernambucana, transferindo-se, em defini-
tivo, em 1911, para a Praça Adolfo Cisne, no centro 
da cidade, ocupando área de 3 mil e 600 metros qua-
drados, na qual foi construído o seu suntuoso prédio, 
ornado com estátuas simbolizando a Ciência e a Jus-
tiça, cercados pelo Gênio.

Pelos bancos tradicionais da Salamanca, como 
era também chamada, passaram muitos dos grandes 
pensadores brasileiros: Rui Barbosa, Castro Alves e 
Clóvis Bevilacqua, o codificador do Direito Civil brasi-
leiro. Os 2 primeiros concluíram o curso na Academia 
das Arcadas, em São Paulo.
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Sras. e Srs. Deputados, passados quase 2 sé-
culos da criação dos Cursos Jurídicos no Brasil, a Ad-
vocacia continua sendo, como ensinava o mestre Rui 
Barbosa, “a profissão que, entrelaçada pelas relações 
mais íntimas ao sacerdócio da justiça, impõe ao advo-
gado a missão da luta pelo direito contra o poder, em 
amparo dos indefesos, dos proscritos, das vítimas da 
opressão, tanto mais recomendáveis à proteção da lei 
quanto mais formidável for o arbítrio que os esmague, 
quanto mais sensível for o vazio que a ignorância, a 
covardia de uns, o desalento de outros, a letargia geral 
abrirem de redor dos perseguidos”.

Hoje, novos desafios se sucedem, crescendo a 
cada dia as demandas submetidas ao Poder Judiciário. 
O 11 de agosto deve merecer não só o reconhecimento 
da Nação pela importância dos cursos jurídicos, mas 
também para que se faça uma reflexão sobre as con-
dições atuais do ensino do Direito no País, bem como 
sobre os mecanismos de funcionamento do Poder 
Judiciário, que necessita de reformas a curto prazo 
para que atenda ao clamor nacional pela agilização 
da prestação jurisdicional. 

No tocante à qualidade do ensino jurídico, o Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB vem se manifestando contra a proliferação 
das faculdades de Direito no País, por entender que 
muitas delas deixam muito a desejar na formação de 
futuros advogados.

Segundo dados oficiais, existem hoje no Brasil, 
em funcionamento, mais de 1 mil e 100 cursos de Di-
reito, com 1 milhão e 500 mil estudantes matriculados 
e 240 mil novas vagas por ano.

Vale lembrar, a propósito, que a Constituição 
Federal em vigor dispõe, em seu art. 206, VII, que o 
ensino deve ser ministrado com garantia de padrão de 
qualidade. Mas na prática isso não vem acontecendo. 
Recentemente, um dos mais influentes jornais do País 
denunciou que muitos dos cursos jurídicos, com au-
torização do MEC para funcionar, “não atendem aos 
mínimos requisitos educacionais e pedagógicos, como 
manter corpo docente qualificado, currículos compatí-
veis com as demandas do mercado, processo seletivo 
que realmente teste competências, bibliotecas atua-
lizadas e infra-estrutura condizente com a formação 
que se quer dar ao futuro profissional”.

Essas deficiências têm se evidenciado nos exa-
mes da OAB, dos candidatos ao exercício da Advo-
cacia. No último exame unificado, realizado em 17 
Estados do País, apenas 20% dos inscritos lograram 
aprovação. É imperiosa, portanto, uma conjugação 
de ações destinadas à recuperação da qualidade do 
ensino jurídico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 11 de 
agosto é, sem dúvida, uma data da maior importância 
no contexto de nossa história republicana. Para sau-
dá-la, ocupo esta tribuna, associando-me ao júbilo do 
mundo jurídico brasileiro pelos 188 anos da criação 
dos Cursos Jurídicos e das 2 primeiras Academias 
de Direito do Brasil. E, ao fazê-lo, quero prestar ho-
menagem também aos corpos docente e discente da 
Faculdade de Direito do Ceará, fundada em 1903, em 
Fortaleza, pelos Drs. Nogueira Accioly e Thomaz de 
Souza Brasil, com a denominação de Academia Livre 
de Direito. Ela foi a primeira escola de ensino superior 
a funcionar no Estado. Em suas dependências, “se 
discutiram todas as grandes questões, se feriram to-
dos os grandes debates, suscitados pelo pensamento 
tumultuário e delirante do século, e que, então, tudo 
se pesquisou, tudo se analisou, tudo foi passado pela 
peneira da critica e do livre exame”, no depoimento 
de um dos seus mais ilustres mestres, o professor e 
escritor Beni Carvalho. 

Em 1959, a Faculdade de Direito do Ceará sediou 
o Primeiro Congresso Nacional do Direito, ao qual es-
tiveram presentes além do Presidente da República, 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, os mais renomados 
juristas do Brasil e do exterior.

Das suas salas de aula saíram muitos dos gran-
des valores culturais da terra de Clóvis Bevilacqua, 
Capistrano de Abreu, Farias Brito e José de Alencar, 
que projetaram o Ceará no cenário jurídico nacional, 
com fecunda contribuição cultural.

Aos Cursos Jurídicos no Brasil, nossas home-
nagens!

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Maurício 

Quintella Lessa. S.Exa. dispõe de até 25 minutos.
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR – 

AL). Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ramente, quero dizer que essa cadeira combina muito 
com V.Exa. 

Parabéns pela forma como está conduzindo esta 
sessão de debates!

Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, dois temas 
me trazem a esta tribuna. O primeiro é a prorrogação 
da CPMF, que começa a ser debatida na Comissão 
Especial, e o segundo é a grande crise que se aba-
te sobre meu Estado de Alagoas, principalmente na 
área de saúde. 

Antes, porém, pegando o rastro do discurso do 
Deputado Professor Setimo, queria também cobrar da 
Mesa Diretora desta Casa que colocasse em pauta a 
PEC dos Vereadores para que possamos de uma vez 
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por todas apreciá-la. Estamos apenas a 30 dias do 
prazo final para que se decida as normas que vão vi-
gorar na próxima eleição, e não saber quantas cadeiras 
teremos nas Câmaras de Vereadores, a esta altura do 
campeonato, chega às raias do absurdo! 

Portanto, faço um apelo aos Srs. Deputados no 
sentido de que pressionem também a Mesa desta Casa 
para que, já na próxima semana, possamos decidir, de 
uma vez por todas, sobre a ampliação das vagas nas 
Câmaras Municipais. 

Sr. Presidente, como disse, 2 temas me trazem 
à tribuna. O primeiro deles é a CPMF e a necessidade 
da sua prorrogação. Obviamente, vou defender aqui 
que, paulatinamente, comecemos a diminuir a alíquo-
ta para que essa contribuição seja extinta a partir de 
2011, já que o Brasil vem apresentando um sistemático 
aumento de sua arrecadação. Depois, abordarei mais 
uma vez, e com muita tristeza, a situação de Alagoas, 
numa crise que parece não ter fim no meu Estado.

Preocupado com as manchetes da mídia e com a 
interpretação que tem sido dada à possível prorrogação 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan-
ceira, a CPMF, uso a tribuna nesta tarde para alertar 
e tentar esclarecer o povo brasileiro e especialmente 
os alagoanos sobre a importância de mantermos no 
momento a arrecadação dessa contribuição.

Essa contribuição tem um fim extremamente 
necessário e essencial para as contas do País, princi-
palmente para os que fazem parte das camadas mais 
pobres da população. 

Alguns segmentos da sociedade têm criticado a 
aprovação da admissibilidade da PEC da CPMF pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Encaram isso 
como uma vitória do Governo e uma derrota da popu-
lação, como se o assunto se esgotasse lá. Mas essa 
interpretação está absolutamente equivocada. 

Em primeiro lugar, devo esclarecer que a CCJ 
trata apenas da constitucionalidade, da boa técnica 
legislativa, da juridicidade do assunto CPMF. Agora, 
na comissão de mérito criada para debater o tema, e, 
posteriormente, no plenário desta Casa, é que todos 
nós, Deputados, vamos fazer junto com a sociedade um 
grande debate acerca da grande importância que tem 
a CPMF neste momento e os prejuízos que podem se 
causados ao País se ela for abruptamente retirada.

A Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira foi criada pela Emenda Constitucional nº 
12, em 16 de agosto de 1996, e posteriormente re-
gulamentada pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro da-
quele mesmo ano, com uma taxa inicial de 0,20% e a 
finalidade de ajudar o Brasil no financiamento da saú-
de pública. Com o passar dos anos, a contribuição foi 
majorada para os 0,38% atuais e sua finalidade tam-

bém foi modificada, custeando hoje, além da saúde, 
também os programas sociais do Governo e fazendo 
parte do superávit primário.

Ao contrário do que a Oposição alardeia, não há 
1 centavo jogado fora dessa contribuição. Eliminar a 
CPMF de forma açodada, de uma vez só, significaria 
ameaçar o equilíbrio fiscal do País e programas sociais 
como o Bolsa-Família e reduzir ainda mais os recur-
sos para a saúde, o que seria péssimo principalmente 
para os mais pobres. 

O SR. ANGELO VANHONI – Concede-me V.Exa. 
um aparte?

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Com 
todo prazer, nobre Deputado.

O SR. ANGELO VANHONI – Nobre Deputado, 
queria cumprimentá-lo pelo tema e pela exposição. 
Todos nós desejamos desonerar a produção no nosso 
País, desejamos diminuir cada vez mais os impostos, 
para que nossa economia possa crescer e haja gera-
ção de emprego e renda. Mas esse debate não tem a 
ver com a CPMF. Sabemos que, ao contrário do que 
alguns pensam, a retirada abrupta desse imposto tra-
ria um dano terrível para o nosso País. Para o ano que 
vem está prevista uma arrecadação da CPMF, com a 
alíquota de 0,38%, no valor de 40 bilhões de reais. 
Temos aplicados hoje na saúde perto de 8 bilhões de 
reais; na Previdência Social, perto de 12 bilhões de 
reais; e, na área da educação e assistência social, 
estamos garantindo Bolsa-Família para quase 11 mil 
famílias de brasileiros que estavam em situação de 
indigência. Graças a uma política pública conseqüen-
te, essas famílias estão hoje com um pouco de digni-
dade em sua existência. V.Exa. aponta com correção 
a dificuldade que o Governo tem de abrir mão de um 
imposto com essa envergadura e com a repercussão 
social que tem em nosso País. Na minha cidade de 
Curitiba, temos um grande hospital ligado à Univer-
sidade Federal do Estado do Paraná. Trata-se de um 
hospital público que atende 100% de SUS. Nenhum 
contribuinte paranaense paga qualquer centavo para 
se consultar no Hospital de Clínicas do Estado Paraná, 
considerado, em nosso País, um centro de excelência 
na área de transplante de medula óssea e de fígado 
e na área do coração. É também referência em outras 
áreas para os hospitais e para a ciência médica de 
todo o Sul do Brasil. Pois bem, somente o Hospital de 
Clínicas do Estado do Paraná trabalha com um déficit 
da ordem de quase 1 milhão de reais por mês. Há um 
pleito desse Hospital e de diversos outros, dirigido ao 
Ministério da Saúde, para que as verbas sejam corri-
gidas. Imaginem as dificuldades que o Brasil teria em 
seu Orçamento para garantir esses benefícios a um 
sem-número de brasileiros em todo o território nacio-
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nal se acabássemos com a cobrança da CPMF! V.Exa. 
está de parabéns por abordar este tema e, sobretudo, 
por ressaltar a importância da necessidade da manu-
tenção desse imposto, mesmo sabendo que no Brasil 
devemos abrir a discussão para reduzir a carga tribu-
tária e, assim, desonerar a produção e promover mais 
desenvolvimento, geração de riqueza e emprego para 
o nosso povo. Muito obrigado.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Agra-
deço o aparte de V.Exa., que só faz enriquecer este 
debate, ainda visto como tabu. Há um medo muito 
grande por parte de muitos membros deste Parlamento 
de defender a manutenção da CPMF neste momento, 
apesar, obviamente, da perspectiva de se reduzir a sua 
alíquota. Acredito que, com o crescimento de arrecada-
ção no País, possamos daqui a alguns anos extinguir 
de uma vez por todas essa contribuição.

O Brasil é hoje um dos poucos países do mundo 
que está reduzindo a pobreza e a desigualdade social. 
Isso graças principalmente aos programas sociais finan-
ciados, em parte, pela CPMF. Nos Estados Unidos, na 
Europa ou mesmo em países que apresentam grande 
crescimento econômico, como a China, essas desi-
gualdades só têm aumentado. Vale lembrar também 
que a sociedade tem que levar em consideração que 
40% dos recursos da Contribuição são destinados ao 
Ministério da Saúde e representam 30% do Orçamen-
to da Pasta; ou seja, a cobrança é imprescindível para 
essa área, que apresentou avanços incontestáveis. É o 
caso, por exemplo, do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU, que está reduzindo o número 
de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as 
seqüelas decorrentes da falta de socorro precoce. É 
um atendimento pré-hospitalar que tem salvado vidas 
em quase todas as capitais brasileiras e em diversas 
cidades do exterior. Esse é um dos diversos exemplos 
que poderia dar aqui hoje. 

Cabe a nós, Deputados e Deputadas, indepen-
dentemente do partido, legislar em prol dos interesses 
maiores do Brasil. Dentre esses interesses, Sr. Presi-
dente, destaco a promoção de um serviço público de 
saúde com qualidade, porque é a esse serviço que 
recorrem milhares e milhares de brasileiros carentes, 
que não têm sequer movimentação financeira. 

A CPMF tem um sistema barato de arrecadação, 
e é também uma ferramenta eficiente no combate à 
sonegação e à corrupção. Vale salientar que a Contri-
buição é o tributo mais democrático e justo que vigora 
hoje no País, pois paga mais quem tem mais, e paga 
menos quem tem menos. 

Além de tudo, é um imposto que não se sone-
ga. A maior parte do que é arrecadado vem da Re-
gião Sudeste. Quase 75% do que é arrecadado pela 

CPMF vem das Regiões Sul e Sudeste, e quase 75% 
é aplicado nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil, 
que represento. 

Com muito prazer, concedo um aparte ao Depu-
tado Chico Lopes. 

O SR. CHICO LOPES – Deputado Maurício Quin-
tella Lessa, quero parabenizá-lo primeiro pelo discurso 
didático que faz. Se o Governo Federal tivesse uma 
campanha publicitária explicando a origem, a aplicação 
e o destino da CPMF, essa questão seria bem mais 
fácil de ser aceita pela população. V.Exa. diz que esse 
é um imposto correto e democrático – quem ganha 
menos paga menos, ideal num sistema tributário justo. 
Ocorre que o Nordeste, às vezes, contribui com 500 
milhões de reais e recebe apenas 2 milhões de reais. 
Contudo, é  um imposto que distribui a arrecadação. 
Sabemos que a saúde no Nordeste enfrenta dificulda-
des e queremos que a finalidade desse imposto real-
mente seja explicada de maneira didática. Gostaria de 
parabenizar V.Exa. pela maneira como esse assunto 
está sendo explicado. Tenho certeza de que todos os 
que estão ouvindo e assistindo a V.Exa. compreende-
rão que não é essa a idéia que a mídia está passando 
para a sociedade. 

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Obri-
gado, Deputado Chico Lopes. 

Concedo também um aparte ao Deputado Átila 
Lins. 

O SR. ÁTILA LINS – Eminente e prezado colega 
e amigo, Deputado Maurício Quintella, V.Exa. vem à 
tribuna para abordar o tema do momento. Realmen-
te, a prorrogação da CPMF, proposta de emenda à 
Constituição de autoria do Governo que tramita nes-
sa Casa, tem polarizado as atenções de todo o País 
na medida da sua importância. E V.Exa. aborda, com 
muita propriedade, a possibilidade de que se faça 
uma redução gradativa dos percentuais de cobrança 
da CPMF, já que há provas cabais de que o Governo 
já não necessita tanto dessa arrecadação para obter 
superávit financeiro. Mas eu diria a V.Exa. que, como 
contribuição, até acho que esse percentual poderia per-
durar, desde que o Governo, por exemplo, extinguisse 
a cobrança de PIS/COFINS, que encarece a folha de 
pagamento, a folha de pessoal das empresas. E essa 
CPMF, V.Exa. sabe, como toda a sociedade sabe, é o 
mais democrático dos impostos, porque não há a me-
nor chance de sonegação. Então veja que ele é im-
portante. Faço parte da Comissão Especial que está 
examinando essa proposta, e desde logo manifesto 
que sou francamente favorável à sua prorrogação. E, 
se ainda não é possível sua gradativa redução, que o 
Governo pelo menos possa examinar a possibilidade 
de extinguir alguns tributos, em mantendo essa con-
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tribuição, porque ela realmente impede a sonegação e 
faz com sua arrecadação seja visível para beneficiar a 
sociedade. Agradeço o aparte que V.Exa. me concede. 
Parabéns pelo tema que aborda nesta tarde! 

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Agra-
deço a contribuição de V.Exa., aproveitando para dizer 
que é justamente lá na Comissão Especial e depois 
aqui em plenário que vamos discutir exaustivamente a 
questão da CPMF: se deveremos mantê-la em 0,38%, 
ou se é mais propício que se comece a reduzir a alí-
quota; ou se mesmo devemos extingui-la, bem como 
outros impostos.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Giacobo.
O SR. GIACOBO – Companheiro de partido Depu-

tado Maurício Quintella, quero parabenizar V.Exa. pelo 
brilhante discurso e pelo posicionamento firme, politi-
camente, sobre este assunto que tanto necessita ser 
debatido à exaustão: a prorrogação da cobrança da 
CPMF. Quero parabenizar o Estado de Alagoas, que 
o reconduziu a esta Casa para o segundo mandato. 
V.Exa. é um Deputado combativo que faz jus a todos 
os votos conquistados, pois está realmente atento às 
boas causas do seu Estado e do nosso País. Ouvi uma 
frase de V.Exa., que diz que o bom político é aquele 
que advoga para quem realmente precisa, que são 
as pessoas mais humildes, mais necessitadas, que 
precisam diretamente do Poder Público. Tenho certe-
za de que, neste mandato, o trabalho de V.Exa. dará 
muitos frutos ao brilhante povo do seu Estado e do 
nosso Brasil. Mais uma vez, parabéns pelo brilhante 
discurso nesta tarde!

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Obri-
gado, Deputado Giacobo, pelas palavras de V.Exa. e 
pela contribuição a este debate.

Deputados Giacobo, Átila Lins e Chico Lopes, 
algum dos senhores andou na periferia ou nas regi-
ões mais pobres deste País e viu alguém reclamar da 
CPMF? Não. Eu ouvi apenas a FIESP reclamar. Mas, 
sem dúvida nenhuma, dentro em pouco teremos a 
oportunidade de fazer, como já disse aqui anterior-
mente, um debate mais amplo.

Neste ano, quase 40 bilhões de reais serão inves-
tidos principalmente na saúde e nos programas sociais 
do Governo com a arrecadação da CPMF. Ela também 
é usada para o superávit primário, fundamental para 
manter o aperto fiscal e continuar dando demonstrações 
para fora do País de que o Brasil continuará conduzindo 
sua política econômica da forma como está fazendo, 
com os melhores resultados possíveis.

O Brasil hoje é um país com 186 bilhões de dó-
lares de reservas, com o câmbio estabilizado, o Risco 
País e dólar lá embaixo. Esse patrimônio, que sem 

dúvida é a melhor conquista do povo brasileiro, deve 
ser mantido.

Sr. Presidente, estou apresentando, na Comis-
são Especial destinada a analisar a CPMF, proposta 
de emenda à PEC que prevê sua prorrogação. Essa 
proposta de emenda vai defender a redução gradativa 
da CPMF, cuja taxa cobrada pelo Governo hoje é de 
0,38%, para que, em 4 anos, caia para 0,20%. Depois, 
poderemos fazer uma nova discussão, isso depois de 
aprovada a reforma tributária, cujo tema deve voltar à 
Ordem do Dia desta Casa já no mês de setembro. Aí, 
sim, vamos discutir a queda de arrecadação, porque 
não só esta Casa, mas também o povo brasileiro exige 
que o Brasil reduza sua carga tributária. Portanto, na 
oportunidade, iremos discutir quais são os impostos 
que efetivamente precisamos diminuir.

Concordo com o Deputado Átila Lins, que diz 
que é fundamental desonerarmos a carga tributária 
no Brasil por meio dos impostos que incidem sobre 
a folha de pagamento, a fim de podermos gerar mais 
emprego, desenvolver mais e, conseqüentemente, re-
partir melhor as riquezas do País.

Também é preciso debatermos, no âmbito da re-
forma tributária, uma maior repartição entre os Entes 
Federados dos recursos arrecadados de impostos, 
para fortalecermos o Pacto Federativo e, de uma vez 
por toda, acabarmos com essa desigualdade entre as 
regiões mais pobres do País – Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste – e as regiões mais ricas – Sul e Sudeste.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a 
tratar agora da crise que se abate sobre o Estado de 
Alagoas. Aliás, venho fazendo isso, com muita triste-
za, desde o dia em que reassumi meu mandato nesta 
Casa.

Desde o começo do ano, Alagoas enfrenta uma 
crise sem precedentes – crise com o funcionalismo 
público, crise pelo fato de o Estado não estar honran-
do seus compromissos com fornecedores, com em-
presários –, que culminou, agora, nessa situação de 
emergência na área da saúde.

Tudo começou com o Governo de Alagoas baixan-
do um decreto, no início do ano, suspendendo todos os 
pagamentos de “restos a pagar” do Governo para com 
seus fornecedores, o que causou, sem dúvida alguma, 
uma grande quebradeira no nosso Estado, levando à 
queda na arrecadação, porque os recursos pararam 
de circular, sob a desculpa de que isso serviria para 
ajustar o Estado, melhorar a qualidade de atendimento 
ao cidadão, propiciar investimentos.

Passados 8 meses do Governo Teotônio Vilela 
Filho, novamente Alagoas passou a ser manchete em 
todos os jornais televisionados e escritos do País por 
causa da sua crise. Nós não vimos nenhum investimen-
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to: nenhuma escola foi reformada, nenhuma estrada 
foi construída, nenhum posto de saúde ou hospital 
foram recuperados.

O que temos visto é um Estado inoperante e que 
negocia muito mal com os servidores públicos. Cito 
como exemplo o problema da educação. No começo do 
ano enfrentamos 60 dias de greve, o que acarretou um 
imenso prejuízo para os alunos no ano letivo de 2006, 
que não havia terminado, e, conseqüentemente, no ano 
letivo de 2007. E isso ocorreu simplesmente porque o 
Governo, de uma hora para outra, resolveu não pagar 
a isonomia salarial aos professores, uma conquista de 
mais de 20 anos de luta, que vinha sendo paga pelo 
Governo anterior, aprovada pela Assembléia Legisla-
tiva. Passou 60 dias dizendo que era inegociável, que 
não podia pagar aos professores etc. Depois de blefar 
por 60 dias, o Governo Estadual resolveu conceder 
quase todo o aumento, com a reposição da isonomia 
salarial – isso sem falar na greve dos policiais civis e 
na ameaça de greve da Polícia Militar. 

Agora estamos vendo um verdadeiro caos na 
área da saúde. Faz 94 dias que os médicos estão em 
greve no Estado de Alagoas. Mais de 254 médicos 
protocolaram demissão coletiva, deixando a população 
sem os atendimentos básicos de saúde e também de 
urgência. Em Alagoas não estão funcionando os ser-
viços de hematologia. Quem precisa fazer transfusão 
de sangue ou de hemodiálise, não está podendo fa-
zer em Alagoas. Aqueles que podem recorrer à rede 
privada, tudo bem – mas, e quanto àqueles que não 
podem? Os neurocirurgiões da unidade de emergên-
cia também pediram afastamento; havia apenas um 
neurocirurgião para atender à demanda de urgência 
do Estado de Alagoas.

Na Maternidade Santa Mônica, a principal da 
rede pública em Alagoas, 16 dos 20 anestesistas já 
protocolaram pedido de exoneração e paralisaram suas 
atividades. A unidade está superlotada, com 50% de 
pacientes a mais do que a capacidade permite. São 
mães e filhos recém-nascidos em constante risco de 
morte. E os funcionários que lá trabalham não des-
cartam a possibilidade de fecharem definitivamente 
as portas da instituição.

As unidades de saúde que têm maior número 
de atendimentos estão com quase 100% dos serviços 
paralisados: as unidades de emergência de Maceió e 
Arapiraca, as maternidades e até o SAMU pararam 
de funcionar.

Infelizmente, essa falta de atendimento já fez ví-
timas. É chocante saber que uma criança de apenas 
1 ano de idade morreu porque não havia pediatras de 
plantão; é revoltante saber que um homem morreu, de-

pois de viajar por vários municípios alagoanos, por não 
encontrar médico para uma cirurgia de emergência.

É muito triste a situação por que passa o nosso 
Estado. É preciso que o Governo Federal intervenha 
urgentemente e que o Governo do Estado comece a 
governar efetivamente, senão essa crise vai se tornar 
irreversível.

Quero, assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, registrar nos Anais desta Casa minha solidarie-
dade com os médicos e demais servidores públicos 
estaduais de Alagoas e com toda a população, princi-
palmente com os que mais precisam dos serviços do 
Estado para viver uma vida digna, cobrando do Gover-
no Teotônio Vilela medidas efetivas no sentido de tirar 
Alagoas dessa profunda crise em que se encontra.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Maurício Quin-
tella Lessa, o Sr. Átila Lins, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Natan Donadon, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Lelo Coimbra.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB-ES.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqueles que nos 
ouvem pela TV Câmara, é com grande satisfação que, 
pela primeira vez, ocupo esta tribuna no horário desti-
nado ao Grande Expediente para falar das motivações 
que me trouxeram à Câmara dos Deputados, a partir 
dos caminhos percorridos desde o início da minha 
militância política, ainda no espaço da Universidade 
Federal do Espírito Santo, que me deu a oportunidade 
de tornar-me médico no meu Estado. 

Faço parte de uma geração que participou das 
lutas pela redemocratização do Brasil e que aprendeu, 
ao longo destas 3 décadas de período ímpar de liber-
dades em nosso País, que a democracia é um valor 
universal, permanente. 

Nesse ambiente, caminharemos para a constru-
ção de uma nação em que a igualdade de oportunida-
des para todos os cidadãos seja o objetivo permanente 
a ser buscado. 

Ao vivenciarmos o mais longo período de demo-
cracia no País, poderemos aprofundar – e as experiên-
cias têm demonstrado isso – o verdadeiro sentido de 
participação do conjunto da sociedade no usufruto das 
riquezas geradas pelo trabalho, em que a superação 
das necessidades básicas seja garantida às famílias 
brasileiras e possamos elevar o conjunto da socieda-
de a outros patamares de demandas, exigidas hoje 
no mundo globalizado, cujo maior patrimônio está no 
conhecimento acumulado e difundido. 
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No Espírito Santo, onde nasci e de onde venho, 
percorri e tenho percorrido um caminho que incorpo-
ra compromissos e convicções acerca do papel dos 
governos forjados nas lutas pela democracia e por um 
Brasil justo. 

No início dos anos 80, com militância no então 
chamado Partidão, considerado uma escola de quadros 
da esquerda democrática brasileira, já percebíamos ser 
menos difícil nos organizarmos para dizer “não” aos 
governos militares, mas quão complexo se tornaria e 
se tornava a cada momento nos organizarmos para 
afirmar qual Brasil queríamos construir. 

Essa tarefa se torna ainda mais complexa neste 
momento, em que os papéis do Estado, das forças de 
mercado e da sociedade organizada em seus diver-
sos interesses e necessidades requerem avaliação e 
ações permanentes e a todo momento. 

No Espírito Santo, lutamos no campo da oposição 
e nos tornamos alternativa de governo. Em conjunto 
com outras forças políticas, participamos de várias 
experiências positivas, responsáveis, que se vão tor-
nando referência de gestão pública. 

O pensamento político que represento viveu seu 
primeiro grande momento à frente da administração da 
Prefeitura de Vitória, onde, por 3 mandatos seguidos, 
modificamos o perfil de necessidades para os seus mo-
radores. Apesar de ter entre 250 e 300 mil habitantes, 
Vitória é permeada pela grande região metropolitana 
e por ela passavam e ainda passam entre 600 e 800 
mil pessoas por dia a caminho do trabalho. A grande 
região metropolitana, com 61% dos habitantes do Es-
pírito Santo, tem na cidade de Vitória o ponto central 
de enfrentamento de desafios e de grandes necessi-
dades.

Em 2003, iniciamos o desafio de governar o Es-
pírito Santo. Tanto na Prefeitura da Capital quanto no 
Governo do Estado, este sob a liderança do Governador 
Paulo Hartung. Já estamos no segundo momento do 
Governo do Estado, após consagradora eleição, com 
quase 90% dos votos. 

Após 2 mandatos de Deputado Estadual, participei 
do Governo estadual como Vice-Governador, Secre-
tário-Chefe da Casa Civil e Secretário da Educação, 
vivenciando um dos desafios que mudou e tem mudado 
de maneira definitiva a história do Espírito Santo. 

Nosso desafio tem sido o de fortalecer uma ges-
tão pública moderna, ética, republicana e responsável 
e que enfrente com autoridade de Estado a superação 
das desigualdades de nossa gente, fazendo a inserção 
do Espírito Santo no desafio brasileiro de obter o de-
senvolvimento com sustentabilidade ambiental. 

Sabemos – cada vez mais temos essa convic-
ção – que governar significa muito mais que adminis-

trar. Faço essa afirmação parafraseando Vicente Fox, 
ex-Presidente do México. Após administrar a grande 
multinacional Coca-Cola, no meio de seu mandato de 
Presidente do México Vicente Fox disse: “Administrar 
tem um significado; governar tem significado muito 
diferente”. Administrar é uma parte de governar, e go-
vernar é articular as diferenças, buscar a superação 
de necessidades e estar à altura daquilo que o povo, 
ao dar o seu voto de confiança, exige e impõe a cada 
momento. 

Até 2003, o Espírito Santo era considerado um 
Estado sem autoridade. Freqüentávamos o noticiário 
como a vergonha do País, o Estado onde o crime or-
ganizado, os desmandos administrativos e a inversão 
absoluta entre os interesses públicos e privados, com 
a corrupção como método de ação, eram a prática. 

Passados 5 anos quase conclusos – 4 anos e 
meio, para ser exato –, o Espírito Santo conquistou, 
no cenário nacional, o respeito que lhe é devido, o 
que não tem sido fácil. As forças do retrocesso estão 
sempre na espreita, sempre à espera de que algo se 
fragilize, sempre buscando estimular ou instrumenta-
lizar a fragilidade, a fim de nos fazer perder o pique, 
perder a dimensão do que estamos fazendo. 

Mas o nosso Estado e o nosso povo são muito 
fortes e têm compreendido, a todo momento, o que 
lhes é necessário, o que lhes é possível e o que pode 
ser desenvolvido em aliança com um governo respon-
sável, sério, ético e republicano. 

Somos hoje o segundo produtor de pedras orna-
mentais do Brasil. Representamos um pólo siderúrgico 
e de celulose importantes para a inserção brasileira na 
economia mundial. No caso do aço, além de exportar-
mos placas, também importamos e fornecemos para o 
mercado interno bobinas de laminados para as linhas 
brancas destinadas ao consumo brasileiro.

Somos hoje a segunda maior fronteira de petró-
leo e gás no Brasil. E o gás é de importância funda-
mental para o País, que se desenvolve e terá sempre 
a necessidade de novas fontes de energia. Do gás que 
produzimos, precisaremos em nosso Estado de algo 
em torno de 20% a 30%. Na medida em que temos 
a potencialidade de oferecer ao Brasil de 70% a 80% 
do gás produzido em nosso Estado, também temos a 
necessidade da contrapartida através de preços justos 
e à altura de nos devolver, sob a forma de recursos 
auferidos por essa riqueza natural, criando a possibili-
dade de investirmos ainda mais na economia, na infra-
estrutura, no atendimento das necessidades de nosso 
povo, enfim, no nosso desenvolvimento. 

Temos hoje 7 portos com ligação ferroviária com 
o Brasil central, com um gargalo a ser enfrentado 
em Belo Horizonte, na chamada Serra do Tigre, e no 
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contorno daquela mesma cidade. Esse enfrentamen-
to, além de nos permitir exportar placas e bobinas de 
aço pelo porto de Tubarão, nos fará chegar a 75% da 
exportação de grãos vindos do Brasil central, contra 
os 25% do momento atual.

Representamos hoje, por esses motivos, uma 
oportunidade para a logística brasileira. Somos um 
Estado pequeno mas que representa um grande por-
tal para o mundo. 

Após 12 anos de desinvestimentos públicos no 
Espírito Santo, com endividamentos, atrasos de salá-
rios e de fornecedores, era franco o favorecimento da 
corrupção nas filas de pagamentos. À medida que os 
pagamentos atrasavam, faziam-se filas para que os 
fornecedores recebessem suas dívidas, e sempre ha-
via alguém que tomava a decisão. E, na relação com 
o fornecedor, muitas vezes a corrupção se instalava 
e fazia desse método de trabalho a principal prática 
em nosso Estado.

Mas, com muito trabalho, demos a volta por cima. 
Em 2003, o primeiro ano do Governo, investimos 1% 
de nossas receitas. Na seqüência, fomos evoluindo 
para, em 2006, investirmos, até o mês de dezembro, 
16% das receitas do Espírito Santo. Fechamos todos 
os gargalos da corrupção e da sonegação.

Éramos o Estado em que mais corrupção e so-
negação havia nas liminares dos combustíveis no 
Brasil, que faziam com que uma empresa que lá não 
produzisse nem estocasse pudesse ter, por meio de 
papéis, a movimentação tributária que favoreceria 
os instrumentos e as ações de corrupção, gerando a 
manutenção e a perpetuação de poderes, na mesma 
escala e dimensão, tão corruptos quanto aquele mé-
todo de trabalho. 

Hoje, temos a possibilidade de chegar, até 2008, 
a investir 20% de nossas receitas públicas. Entende-
mos, como prática de governo, que aos governos cabe 
buscar diminuir os seus custos e superar suas mazelas, 
para fazer com que o dinheiro, que vem do suor do tra-
balho da sociedade, possa ser devolvido para educa-
ção, saúde, segurança e políticas de desenvolvimento. 
Queremos que esses recursos possam representar, 
até 2010, 25% das receitas de nosso Estado. 

Estamos prontos para o novo e vigoroso momento 
do Espírito Santo e do Brasil. Sabemos do nosso papel, 
que, embora pequeno na dimensão e na representa-
ção – somos 10 Deputados Federais, além de 3 Se-
nadores —, representa uma potencialidade de grande 
magnitude em virtude da porta aberta que temos para 
o mundo por meio do comércio exterior. 

Somos hoje um espaço importante para a fruti-
cultura. Com o investimento que fizemos, mas também 
com a atração de capitais e com o estímulo ao em-

preendimento privado, a iniciativa privada não nos tem 
faltado, na medida em que encontra um governo sério 
e capaz de responder às necessidades da sociedade 
e de criar um ambiente de segurança jurídica, um am-
biente ético de trabalho para o seu funcionamento.

O SR. ÁTILA LINS – V.Exa. permite um apar-
te?

O SR. LELO COIMBRA – Pois não, Deputado.
O SR. ÁTILA LINS – Deputado Lelo Coimbra, 

cumprimento V.Exa. não apenas na condição de seu 
companheiro do PMDB, mas também de Parlamentar. 
Destaco a pujança do Estado que V.Exa. representa. 
Conheci nesta Casa o atual Governador Paulo Har-
tung, que foi nosso colega, Deputado Federal; depois, 
disputou a Prefeitura de Vitória, e foi eleito Prefeito; em 
seguida, conquistou o Governo do Estado e já se reele-
geu Governador. Conhecemos, pelas informações que 
temos, as transformações feitas no Estado do Espírito 
Santo pela administração de Paulo Hartung, pela sua 
equipe de trabalho e pelos Parlamentares que repre-
sentam aquele Estado nesta Casa e no Senado Fe-
deral. Destaco esse esforço do Governo Paulo Hartung 
e, ao mesmo tempo, elogio a postura de V.Exa., que 
tem sido aqui um incansável batalhador pelas causas 
justas do povo espírito-santense.

O SR. LELO COIMBRA – Muito obrigado, com-
panheiro Átila Lins. Estamos prontos para um novo mo-
mento do Espírito Santo e do Brasil. Mas há um debate 
que precisamos travar juntos: trata-se do papel a ser 
desempenhado por cada ente da Federação, particu-
larmente do Governo Federal. Hoje temos desafios e 
estamos fazendo o dever de casa, estamos cumprindo 
o nosso papel. Em 5 anos, o esforço do Espírito Santo 
tem-nos trazido a condição de maior Estado em de-
senvolvimento do Brasil. 

Mas temos alguns conflitos importantes, e eles 
estão muito centrados. Além do preço do gás, há o 
problema da infra-estrutura. Na infra-estrutura aerovi-
ária, temos um aeroporto que deveria ser concluído 
em dezembro do ano passado e foi interrompido. Suas 
obras estão paradas. 

Temos as rodovias BR-101 Sul e BR-101 Nor-
te, Contorno de Vitória, que liga ambos os trechos da 
BR-101, que são motivo de incômodo, vergonha e es-
trangulamento. Cidades como Linhares, São Mateus e 
outras do interior estão prontas para receber investi-
mentos do ponto de vista da sua topografia, das suas 
condições locais e do estímulo dos Governos do Estado 
e do Município, mas o gargalo das rodovias tem sido 
para nós um grande desafio a ser enfrentado. 

Da mesma forma, é necessário enfrentar o desafio 
da concessão portuária, para que possamos sair dos 
7 portos, ampliar a infra-estrutura no Porto de Barra 
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do Riacho, com mais berços, podendo, assim, fazer 
descarregamentos gerais, além de atracar navios de 
maior porte.

Há problemas também nas rodovias. As ações 
do Governo do Estado, com os recursos liberados a 
partir do esforço feito no combate à corrupção, à so-
negação, no enxugamento da máquina e no bom uso 
do recurso público, visam fazer com que o que ia para 
outros caminhos, ou descaminhos, seja usado em prol 
do compromisso público que estabelecemos com a 
sociedade do nosso Estado, quando nos propusemos 
para ela governar, quando nos propusemos com ela 
compartilhar os desafios do nosso Estado. 

Estamos muito preocupados com o momento 
atual. Achamos que os Estados que passam por re-
visões pelas quais estamos passando, que têm se 
esforçado, precisam ter tratamento diferenciado. Não 
podemos admitir que o tratamento entre desiguais seja 
igual, principalmente se as desigualdades estão no 
campo do não-fortalecimento de uma gestão pública 
responsável e republicana, do não-fortalecimento de 
uma gestão pública em que o recurso público tenha 
como sua finalidade o cidadão, do não-fortalecimento 
de uma gestão pública em que as necessidades de 
cada momento, em prol do desenvolvimento do Esta-
do possam ser atendidas. 

Em 2003, fomos o penúltimo Estado a assumir a 
gestão plena na saúde. Quando assumimos, o Gover-
no Federal, no primeiro mandato do Presidente Lula, 
assumiu conosco um compromisso que até o momento 
não foi cumprido. A promessa era a participação do 
Governo Federal com 50%, e o Governo Estadual en-
traria com os outros 50% no financiamento da área da 
saúde. Hoje, o Governo Estadual participa com 70%, 
contra a participação do Governo Federal de 30%. 

Já tratamos do tema na área da infra-estrutura. 
Em recente audiência com o Ministro dos Transportes, 
S.Exa. nos dizia que o Espírito Santo tem sido o Es-
tado com mais dificuldades para alcançar o resultado 
pretendido na ação do Governo Federal em relação a 
suas rodovias. O Governo Federal precisa estar mais 
presente. 

A educação também precisa da presença do 
Estado em todo o Brasil. O FUNDEB redistribuiu res-
ponsabilidades e competências, mas é preciso haver 
o esforço financeiro necessário. 

Por fim, Sr. Presidente – resta-me 1 minuto e 40 
segundos —, além desses compromissos e convicções 
que me trouxeram aqui, quero dizer do meu compro-
misso com a ética na política. 

Concedo um aparte à Deputada Sueli Vidigal, a 
quem peço seja breve, para que eu possa concluir.

A SRA. SUELI VIDIGAL – Deputado Lelo Coim-
bra, só quero enaltecer a sua fala dizendo que, para 
mim, do Estado do Estado do Espírito Santo, é um pri-
vilégio ser Deputada Federal juntamente com V.Exa. 
Somos de bancadas diferentes – V.Exa., do PMDB; 
eu, do PDT —, mas sou testemunha do seu trabalho 
no Espírito Santo quando V.Exa. era Vice-Governador 
do Estado e eu, Deputada Estadual.

O SR. LELO COIMBRA – Obrigado, Deputada 
Sueli Vidigal.

Para concluir, Sr. Presidente, queria, se não for 
suficiente o 1 minuto, que V.Exa. me concedesse mais 
1 ou 2 minutos, porque essa parte final é importante 
para que a nossa história se faça representar aqui em 
plenitude – os compromissos com a ética na política. 

Estou aqui no primeiro mandato de Deputado 
Federal, após ter exercido 3 mandatos e vivenciado 
uma experiência de Estado importante, com expres-
são nacional. Não podemos conviver, aceitar situações 
como o foro privilegiado. Não podemos aceitar que 
acontecimentos como os que envolvem o julgamento 
que se iniciou no Supremo Tribunal Federal, sobre a 
admissibilidade de processos contra os mensaleiros 
da legislatura passada, passem incólumes. Há 2 anos, 
a sociedade já fez o seu julgamento, e ainda estamos 
assistindo nesta semana ao julgamento da possibilida-
de de os acusados serem processados; 2 anos após a 
sociedade ter feito o seu julgamento, estamos discu-
tindo a admissibilidade desses processos. 

Da mesma forma, há necessidade de organização 
político-eleitoral da vida brasileira. Temos de nos apro-
ximar da sociedade. Não pode haver distanciamento 
físico entre Brasília e os Estados. Não pode haver dis-
tanciamento entre o coração e a mente do nosso povo. 
Que o povo possa ter referência em todos nós, para 
que, no seu trabalho, em suas ações por moradia, nos 
seus locais de ação política, profissional e de inserção 
pública, possa ser representado com qualidade, e é 
isso o que desejamos fazer. 

Encerro a minha manifestação feliz por usar esta 
tribuna para falar do Estado que tem o nome que de 
todos nós merece respeito, o Espírito Santo, com cer-
teza e em consonância com a maioria do povo brasi-
leiro, em nome do Espírito Santo. 

Um grande abraço.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-

do a palavra ao nobre Deputado Átila Lins.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
represento nesta Casa um Estado que se costuma 
dizer que não tem necessidade de construir rodovias, 
estradas de rodagens. Diz a lenda que as estradas 
naturais do Amazonas são os rios. Com base nes-
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sa tese, nessa lenda, nesse sonho, o Amazonas tem 
perdido muitas oportunidades de crescer e de desen-
volver-se por meio de uma integração mais efetiva no 
plano rodoviário.

Faço este preâmbulo, Sr. Presidente, para dizer 
da satisfação que sinto neste instante por saber que na 
próxima segunda-feira, dia 27, em Careiro Castanho, às 
9h, e em Humaitá, às 13h30min, o Ministro dos Trans-
portes Alfredo Nascimento, anunciará o reinício das 
obras de pavimentação da BR-319, que liga Manaus 
a Porto Velho – uma rodovia de integração nacional, 
construída na época do regime militar, que consumiu 
elevados recursos públicos na tentativa de minimizar 
o grande fosso existente entre a região amazônica e 
as demais Regiões do País. 

Não foi à toa que se deu no Governo da revo-
lução a construção da BR-319, que agora será recu-
perada. Essa rodovia está interditada há mais de 10, 
quase 15 anos, o que deixou o Amazonas isolado do 
restante do País pela via rodoviária. Isso gerou um 
paradoxo: o Amazonas liga-se a um país estrangeiro, 
a Venezuela, pela BR-174, mas não se liga a nenhum 
Estado do País.

O Governo da revolução, Sr. Presidente, cons-
truiu não só a BR-319 como também a Transamazô-
nica – a BR-230 —, que vem de Lábrea, segue por 
Humaitá para o Município de Apuí e vai até a fronteira 
do Pará, mais precisamente à cidade de Itaituba. O 
Governo revolucionário também deu ao Amazonas o 
aeroporto internacional, que, conforme eu disse alguns 
dias atrás, em outro pronunciamento, foi inaugurado 
em 1976; portanto, tem mais de 30 anos, e até hoje 
não passou por nenhuma ampliação, recuperação ou 
modernização.

Aliás, naquele mesmo pronunciamento pergun-
tei por quê, agora que o Governo está voltando suas 
vistas para a maioria dos aeroportos do País, não di-
reciona para o aeroporto de Manaus parte dos R$350 
milhões que estão sendo alocados à INFRAERO para 
que se promovam melhoras nos aeroportos do nosso 
País. O aeroporto de Manaus poderia funcionar como 
uma espécie de aeroporto “hub” para as conexões 
entre vôos nacionais e internacionais. O Amazonas é 
um bom local para as conexões entre Brasil, Estados 
Unidos e Caribe.

Mas, como eu dizia, as principais obras que o 
Governo do Amazonas e o povo amazonense con-
quistaram ao longo do tempo foram precisamente as 
obras construídas pelo Governo da revolução. Feliz-
mente, temos agora um Ministro dos Transportes do 
nosso Estado, que consegue entender, como todos os 
amazonenses, que é preciso acabar com essa histó-
ria de que o Estado do Amazonas não precisa de ro-

dovias porque utiliza seus rios como hidrovias, e com 
muita competência. Não! O Ministro dos Transportes 
vai anunciar na segunda-feira o reinício da pavimen-
tação da BR-319, inicialmente em Careiro Castanho, 
no marco ou no quilômetro 100 da rodovia, e depois 
em Humaitá, na metade do caminho entre Manaus e 
Porto Velho.

Sr. Presidente, recebemos essas providências do 
Governo do Presidente Lula com muita euforia, com 
muita emoção, com muita satisfação. Como já sabe-
mos que os recursos para a BR-319 estão incluídos 
no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 
não temos dúvida alguma de que serão aplicados cor-
retamente para beneficiar essa vasta região, em que 
é preciso reduzir o preço dos fretes, o que só poderá 
acontecer se houver condições para que o transporte 
se dê pela via rodoviária, com maior rapidez, maior 
economia e mais segurança. 

Mas as necessidades da região amazônica não 
se restringem à BR-319. O Ministro Alfredo Nascimento 
já determinou – e tenho aqui cópia do empenho feito 
pelo Ministério dos Transportes – a liberação de R$1 
milhão para que uma empresa de consultoria dê iní-
cio ao Estudo de Impacto Ambiental e ao Relatório de 
Impacto sobre o Meio Ambiente – EIA/RIMA, para que 
o Ministério dos Transportes possa iniciar a pavimen-
tação da estrada que liga Boca do Acre a Rio Branco, 
Capital do Estado do Acre. São 100 quilômetros, e os 
recursos já estão incluídos no Orçamento de 2007, 
por emenda de bancada. Todos contribuímos, nesta 
Casa, para dar a esses recursos o maior volume pos-
sível. Assim, conseguimos garantir R$50 milhões ao 
Ministério dos Transportes para as obras de pavimen-
tação de Boca do Acre, em Rio Branco. Infelizmente 
esses recursos não poderão ser aplicados de imedia-
to, porque é necessário fazer estudos preliminares 
de impacto ambiental, e somente agora o Ministro 
dos Transportes, depois de um processo de licitação, 
contratou uma empresa, que já está trabalhando para 
que em breve comece a implementação do asfalto da 
rodovia, em caráter definitivo. 

Isso também é importantíssimo para a nossa 
região, pois sem essa estrada o Município de Boca 
do Acre, no Alto Purus, fica completamente isolado, 
à mercê da própria sorte. A população local espera e 
sabe que pode contar com o apoio deste orador, que 
foi o Deputado Federal mais votado daquele Município, 
daquela região, e não tem deixado de reclamar desta 
tribuna os anseios, as reivindicações mais prementes 
daquela gente.

Temos de registrar também o interesse que tem 
demonstrado o Ministro Alfredo Nascimento de fazer 
com que essa rodovia realmente se torne uma reali-



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 42427 

dade. Tanto é verdade que há poucos dias S.Exa. as-
sinou convênio com a Prefeitura Municipal de Boca do 
Acre, alocando R$1,5 milhão para obras de melhora e 
recuperação da estrada, que estava quase interditada, 
com trechos completamente deteriorados, deixando a 
população de Boca do Acre sem condições de chegar 
a Rio Branco. 

A Capital do Acre é a cidade que mais se apro-
xima de Boca do Acre, Município com quem mantém 
uma relação intensa de comércio, de serviços, de as-
sistência médica etc. É a proximidade entre Boca do 
Acre e Rio Branco que permite a integração entre o 
Amazonas e o Estado do Acre.

O Ministro dos Transportes também determinou, 
Sr. Presidente, que fossem feito estudos para iniciar a 
elaboração do Relatório de Impacto Ambiental da es-
trada Lábrea – Humaitá. Humaitá é cortado pela BR-
319. A BR-230 fará com que Lábrea, que já se liga à 
Humaitá por estrada de terra, conte no futuro com uma 
estrada asfaltada, o que permitirá acelerar o desenvol-
vimento do Município. Com essa estrada ligando-a a 
Humaitá e dali a Porto Velho e a Manaus, a cidade de 
Lábrea sairá do isolamento para desenvolver-se como 
todos esperamos.

Sei que o asfaltamento de Lábrea a Humaitá 
é um sonho antigo daquela cidade. O Prefeito atual, 
Gean Barros, tem sido um lutador incansável, na busca 
de sensibilizar as autoridades competentes para que 
aquele povo e aquela região tenham dias melhores. A 
decisão do Sr. Ministro de encomendar o Estudo de 
Impacto Ambiental da rodovia Lábrea – Humaitá com 
certeza abre um leque fantástico de possibilidades de 
crescimento para Lábrea.

Ainda existe uma estrada que o Sr. Ministro dos 
Transportes poderá ajudar: a que liga Manicoré à BR-
319. São 30 e poucos quilômetros. Em época de ve-
rão há possibilidade de tráfego ali, mas no inverno 
infelizmente não há a menor chance de se deslocar 
de Manicoré a Manaus ou vice-versa pela BR-319. O 
Prefeito Emerson Pedraça de França, que faz uma bela 
administração em Manicoré, deverá vir a Brasília na 
próxima semana para uma audiência com o Ministro 
dos Transportes, o Sr. Alfredo Nascimento, a fim de tra-
tar da situação dessa rodovia, do braço dessa estrada 
que ligará Manicoré à BR-319 e, por conseqüência, à 
cidade de Manaus. 

Aproveito para registrar que o Prefeito Emerson 
ontem realizou no Município de Manicoré uma magnífica 
festa, que contou até com a presença do Governador 
Eduardo Braga, para a inauguração de um novo hos-
pital na cidade. O evento foi prestigiado por um público 
de 10 mil pessoas. Essa obra era uma velha aspiração 

daquele povo, que queria um hospital capaz de prestar 
um atendimento correto e eficaz à população. 

Sr. Presidente, até aqui falei das rodovias fede-
rais, mas existe também um programa de rodovias 
estaduais que está sendo conduzido pela ação efetiva 
e desenvolvimentista do Governador Eduardo Braga, 
que nos próximos dias, quero crer que até o final do 
ano, inaugurará uma estrada de 30 quilômetros que liga 
Atalaia do Norte a Benjamin Constant. Essa estrada, 
integrando essas duas cidades do Alto Solimões, fará 
com que o desenvolvimento também chegue àquelas 
plagas na região de fronteira. Por incrível que pareça, 
ao longo desses 30 quilômetros não há nenhuma re-
serva indígena; portanto, não há motivo para que surja 
qualquer crise nem para que se impeça um processo 
de assentamento, um plano agrícola eficiente que gere 
riqueza e renda para o povo daquela vasta região.

Antes da inauguração dessa estrada, amanhã, às 
10h, será inaugurada uma outra estrada com recursos 
do Estado, também fruto do trabalho do Governador 
Eduardo Braga. Estou falando agora do programa ro-
doviário estadual. A rodovia Autazes – Manaus, com 
seus 94 quilômetros, completamente pavimentada e 
com a iluminação concluída, será entregue amanhã 
pelo Governador Eduardo Braga ao povo do muni-
cípio. Essa obra diminuirá distâncias e fará com que 
Autazes, cujo Prefeito é um jovem dinâmico chamada 
José Thomé Filho, acelere seu desenvolvimento, já que 
o Município, rico em pecuária, terá condições, com a 
rodovia, de escoar mais facilmente sua produção de 
leite, queijo etc.

Outras estradas também estão sendo construí-
das pelo Governo, como a rodovia que liga Manaus a 
Silves e a Itapiranga. Já começou o asfaltamento dos 
trechos que vão de Itapiranga a Silves e de Silves a 
Manaus. 

Essas são as providências que estão sendo ado-
tadas pelo Governo estadual, que já concluiu as obras 
da estrada Manaus – Novo Ayrão e já recuperou qua-
se totalmente a estrada que liga Manaus a Itacoatiara 
e também a que liga Manaus a Manacapuru, Guaja-
rá e Cruzeiro do Sul, no Alto Juruá. É claro que ain-
da há muito a fazer. O Amazonas tem 1,5 milhão de 
quilômetros quadrados, e não é fácil gerir um Estado 
com essa dimensão continental e conseqüentemente 
também com muitos problemas a serem equaciona-
dos. Mas com a força do amazônida, com sua capa-
cidade, seu desejo de crescer e de se desenvolver, e 
com o apoio de seus dirigentes, os responsáveis pelos 
destinos daquela região e daquele Estado, faremos o 
maior esforço no sentido de no menor espaço de tem-
po dotar nosso Estado de melhores condições, para 
beneficiar seu povo.
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Parabenizo o Ministro Alfredo Nascimento pela 
solenidade de segunda-feira, quando se dará o reinício 
das obras de pavimentação da BR-319. S.Exa. assi-
nará os atos e entregará a realização das obras para 
o Batalhão de Engenharia e Construção do Exército 
brasileiro. 

Parabenizo também o Governador Eduardo Bra-
ga, que amanhã entregará asfaltada a estrada de Au-
tazes até Manaus pela BR-319, uma obra realizada 
com os recursos provenientes da arrecadação estadual 
na gestão eficaz e eficiente do Governador Eduardo 
Braga, que não tem medido esforços para dotar nosso 
Estado de uma infra-estrutura capaz de permitir, num 
futuro bem próximo, índices mais elevados de desen-
volvimento e bem-estar da população.

Concluo estas minhas palavras falando da alegria 
e da satisfação de ter vindo nesta tarde à tribuna, no 
Grande Expediente, para falar um pouco da infra-estru-
tura do Estado, gerida pelo Governo Federal por inter-
médio do Ministro Alfredo Nascimento e pelo Governo 
do Estado por intermédio da eficiente, democrática e 
capaz administração do Governador Eduardo Braga. 
O povo do Amazonas está de parabéns, bem como as 
regiões e Municípios beneficiados. 

Continuaremos trabalhando aqui, na trincheira, 
para que mais benefícios sejam levados para o nosso 
Estado, a fim de dar respostas positivas aos anseios 
e às aspirações do povo amazonense.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Antes 

de conceder a palavra ao próximo orador, gostaria de 
saudar o grupo de alunos do Externato São José, de 
Goiânia, Estado de Goiás, que está nas galerias do 
nosso plenário, visitando-nos. Quero dar as boas-vindas 
a todos em nome do Presidente desta Casa, o Depu-
tado Arlindo Chinaglia, e da Mesa Diretora. 

Sejam bem-vindos, e que esta visita seja profícua 
para todos. Obrigado pela presença.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Lelo Coimbra, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar 
PMDB/PSC/PTC.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB – ES. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
saúdo os alunos que aqui estão com a professora e 
a diretora de sua escola. Fui Secretário de Educação 
do meu Estado até o final do ano passado, e, sendo 
médico por formação, essa foi uma das experiências 
mais fascinantes da minha vida. Compreendo a esco-
la como a porta de entrada dos sonhos, primeiro das 
famílias e depois nosso, do conjunto da sociedade. 
Temos certeza que vocês estudantes representam 

aquilo que o Brasil espera: um amanhã muito melhor 
do que o hoje.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou fazer 
alguns comentários acerca de 2 temas que estão em 
debate nesta Casa. O primeiro deles, já em estágio 
avançado de debate nas Comissões, nos próximos 
45 dias será motivo de debate também no plenário: 
a CPMF. O segundo é a Desvinculação das Receitas 
da União – DRU. Esses são temas importantes, inclu-
sive para os estudantes que nos visitam. Neste ano 
a CPMF, criada em 1996 para ser temporária, deverá 
transferir da sociedade para a receita da União R$38 
bilhões. Esse foi o valor estimado no começo do ano, 
mas já está prevista uma arrecadação, neste ano de 
2007, de R$40 bilhões a R$50 bilhões.

A velocidade de crescimento dessa transferên-
cia tem sido alarmante. Ela começou em 0,80% do 
PIB em 1997, e corresponderá a 1,4% do PIB neste 
ano de 2007. Em 2006 foram transferidos 1,37% do 
PIB, num total de R$31,9 bilhões. Entre 1994 e 2006, 
a arrecadação via CPMF cresceu em 0,32% do PIB, 
ou seja, 92,1% em termos reais. No mesmo período a 
base de incidência cresceu apenas 26,4%. Em 1994 
a arrecadação do então IPMF representava 3,6% da 
carga tributária global, proporção que chegou a 4,1% 
em 2001. No entanto, nos últimos anos observa-se um 
fenômeno de perda de importância relativa da CPMF 
na carga tributária global: ela respondeu por 3,9% da 
arrecadação tributária no Brasil em 2006. 

Se trabalharmos esses dados per capita e por fa-
mília, veremos que a arrecadação desse imposto foi de 
R$31,85 por habitante e R$90,20 por família. Quando 
da sua introdução em 1997, já com a denominação de 
CPMF, cada brasileiro pagou R$42,33, e cada família 
recolheu R$125,18. Em 2000, o ônus para cada brasi-
leiro foi de R$84,91, e para cada família de R$263,72. 
Em 2006 cada brasileiro pagou R$171,76, enquanto 
cada família desembolsou R$564,51. Em 2007 a es-
timativa é de que cada brasileiro pague R$187,95 e 
cada família R$626,41, Deputado Átila Lins.

Esse é um tema importante; seu debate, porém, 
vem seguindo um rumo um pouco estranho. Faço 
parte da base do Governo, mas o interesse por esse 
tema não é exclusivamente da Oposição. Esta Casa 
e o Governo precisam dialogar com a sociedade, que 
se sente excessivamente tributada. Isso nada tem a 
ver com uma suposta dissensão entre ricos e pobres, 
entre quem tem conta bancária e quem não tem; no 
debate, é necessário desmistificar essa questão. A 
discussão a fazer é tributária. Trata-se de uma distri-
buição dos tributos. 

Simultaneamente, há um outro tema a ser discuti-
do: a Desvinculação de Receitas da União. Entre 1998 
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e 2007 tivemos uma subtração de R$43,551 milhões 
de recursos da educação. Só no Estado do Espírito 
Santo, nesse mesmo período, R$408 milhões foram 
subtraídos dessa área. Essa também é uma preocupa-
ção que precisa ser debatida. Sabemos que o equilíbrio 
das contas públicas precisa ser estabelecido, mas ao 
mesmo tempo devemos tratar desse tema dialogando 
com a sociedade. 

Entendo que, mesmo em 2008, talvez o Governo 
ainda precise da CPMF em plenitude, mas convém que 
ela seja reduzida ano a ano nos Governos seguintes, 
até 2014. Esse instrumento tributário precisa ser revis-
to. Devemos optar pelo seu declínio, mantendo apenas 
a participação suficiente para o acompanhamento e 
a fiscalização do crime tributário. Não estou entre os 
que acham que as pessoas que querem sonegar de-
fendem a extinção da CPMF e os que não querem so-
negar não defendem. Essa é uma falsa questão. Tanto 
que, quando observamos as receitas dos bancos, ve-
mos que 366 empresas que trabalham com serviços 
financeiros deixaram de repassar impostos ao Gover-
no, num total correspondente, em autuações, a R$9,4 
bilhões. Enquanto o cidadão, ao fazer uma operação 
financeira, é tributado no momento em que se esta-
belece a obrigação, as empresas que trabalham com 
serviços financeiros fazem o repasse a posteriori, e a 
fiscalização constatou a subtração de R$9,4 bilhões, 
recursos que deveriam estar nos cofres públicos para 
o financiamento das políticas públicas. 

Como eu disse anteriormente, no Espírito Santo 
temos uma inversão da presença do Governo Federal 
no financiamento da saúde. Nesse setor há crises na 
Paraíba, em Alagoas e em Pernambuco, como temos 
acompanhado, ao longo do período, no noticiário. As 
notícias ganham mais fôlego agora, na medida em 
que o tema do Senado se reequilibra, seguindo seu 
curso, rumo ao destino que esperamos. Agora vemos 
a exacerbação do tema da saúde. 

A Frente Parlamentar de Saúde tem feito e deseja 
continuar fazendo neste plenário o debate acerca do resgate 
da vinculação da CPMF à saúde, como era originalmente. 
A vinculação antes era de 0,20%; depois, houve uma vin-
culação de mais 0,18% para o Fundo de Pobreza. Hoje as 
aplicações diretas em saúde ficam ao bel-prazer dos Go-
vernos. Tudo depende das negociações, das articulações 
entre os Governos Federal, Estaduais e Municipais. Não há 
mais uma vinculação direta e objetiva para o financiamento 
da política para a qual foi criada a contribuição. 

Da mesma forma, a DRU, ao desvincular a receita 
do Estado para a formação dos fundos da receita do 
Governo Federal, passou a significar, progressivamente, 
a ausência do Estado nesses financiamentos. Por isso 
acreditamos que este debate precisa ser realizado. Não 

podemos concluir a votação da CPMF e da Desvincu-
lação da Receita da União, a DRU, sem debater com 
a sociedade no seu conjunto, com aqueles que são os 
beneficiários das ações sociais do Governo, aqueles 
que devem ser beneficiados com as ações de saúde, 
que precisam muito ser fortalecidas. 

E, principalmente, precisamos ouvir as pessoas 
que freqüentam escolas públicas neste País e que 
demandam a ampliação e o fortalecimento do ensino 
básico por meio do FUNDEB, junto às Prefeituras muni-
cipais. Da mesma maneira, o ensino profissionalizante 
tem de ser reforçado por meio do apoio aos institutos 
de formação profissional, aos CEFETs. Precisamos 
garantir a essas ações uma fonte de financiamento. 
Isso é muito importante, mas para isso é preciso ha-
ver decisão política.

O  SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
a palavra o nobre Deputado Neucimar Fraga, do PR 
do Espírito Santo.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR – ES. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, gostaria de registrar que ontem tivemos a 
oportunidade de participar de algumas audiências na 
Câmara dos Deputados juntamente com a bancada 
federal do nosso Estado, sob a coordenação do Se-
nador Gerson Camata. A primeira delas foi realizada 
na parte da manhã, com a Ministra do Turismo Marta 
Suplicy. 

Nossa bancada, acompanhada do Secretário de 
Estado do Turismo Marcus Vicente, ex-Deputado Federal, 
levou à Sra. Ministra seu pleito referentemente aos inves-
timentos em turismo no Espírito Santo, por sugestão do 
Governador do Estado, o Sr. Paulo Hartung, e do Secretário 
Marcus Vicente. O pleito da nossa bancada totaliza R$52 
milhões, englobando investimentos em infra-estrutura, em 
regiões turísticas do Estado, assim como na sinalização 
e na divulgação do turismo no Espírito Santo. Além disso, 
queremos apoio para eventos que se realizam no Estado 
mas que já fazem parte do calendário nacional. 

A Sra. Ministra Marta Suplicy atendeu à bancada 
federal e confirmou o compromisso de destinar os re-
cursos previstos no Orçamento de 2007. Conforme as 
emendas de bancada, serão destinados cerca de R$6 
milhões para investimentos em obras de infra-estrutu-
ra turística na bonita cidade de Guarapari, localizada 
na região sul do Estado do Espírito Santo. Aproveita-
mos a oportunidade para convidar os que nos acom-
panham pela televisão e ainda não conhecem aquela 
cidade para visitá-la. Os mineiros conhecem-na muito 
bem. Todos os anos recebemos milhares de turistas 
brasileiros, a maioria mineiros, que não abrem mão de 
passar um verão em Guarapari.



42430 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

O Sr. Lelo Coimbra – Deputado Neucimar Fraga, 
peço a palavra apenas para dizer que o Sr. Sebastião 
Quintão, Prefeito de Ipatinga, pai do Deputado Le-
onardo Quintão, instalou um outdoor em Guarapari 
para dar as boas-vindas aos mineiros que vão para lá 
todo ano no verão. 

O SR. NEUCIMAR FRAGA – É verdade, Sr. Pre-
sidente. A presença dos mineiros em Guarapari, como 
em todo o litoral do Espírito Santo, motivou alguns 
companheiros mineiros com espaço na política local 
a fazerem campanha ali, com outdoors, saudando os 
banhistas e os turistas que curtem o nosso verão.

Agradecemos á Sra. Ministra Marta Suplicy o 
atendimento à bancada federal e o compromisso de 
liberar recursos para investimentos na cidade de Gua-
rapari. A bancada solicitou que sejam apontados neste 
ano, no Orçamento elaborado para 2008, os recursos 
que fazem parte da demanda do Estado para o ano 
seguinte, conforme a lista entregue à Ministra. S.Exa. 
assumiu o compromisso de atuar para a liberação 
desses recursos.

Hoje pela manhã esta Casa comemorou o Dia do 
Soldado. Ao ensejo, queremos cumprimentar o Depu-
tado Camilo Cola, que é ex-soldado, ex-combatente 
da II Guerra Mundial, tendo representado o Brasil lá 
fora. S.Exa. lutou para que pudéssemos alcançar a 
paz, um bem tão importante naquela época como nos 
dias de hoje. Há entre nós Parlamentares, portanto, um 
ex-soldado, um ex-combatente que defendeu a Pátria 
em outros países e agora está defendendo a demo-
cracia aqui no Parlamento brasileiro, e aproveitamos 
esta oportunidade para parabenizá-lo.

Parabéns pelo Dia do Soldado, Deputado Camilo 
Cola. V.Exa. foi um grande soldado e honrou as cidades 
de Castelo e Cachoeiro do Itapemirim, honrou o Estado 
do Espírito Santo, ao representar o Brasil na Força Ex-
pedicionária Brasileira quando da II Guerra Mundial.

SR. PRESIDENTE, Sras. e Srs. Deputados, o 
que nos traz à tribuna é o fato de hoje ter sido oficial-
mente instalada, após as eleições de Presidente, 1º, 
2º e 3º Vice-Presidentes, a CPI do Sistema Carcerá-
rio proposta pelo Deputado Domingos Dutra, do PT 
do Maranhão, que foi indicado Relator da Comissão. 
A CPI foi instalada ontem, mas, por falta de acordo, 
não foi possível realizar as eleições do grupo de Par-
lamentares que vai dirigir os trabalhos da Comissão. 
Hoje, às 9h, em sessão realizada no Plenário 4, foi 
eleita a coordenação da CPI, tendo sido designado 
este Deputado, Neucimar Fraga, para a Presidência. 
Para a 1º Vice-Presidência foi eleito o Deputado Bru-
no Rodrigues, do PSDB, para a 2º Vice-Presidência a 
Deputada Maria Lúcia Cardoso, do PMDB de Minas 
Gerais, e para a 3º Vice-Presidência o Deputado Luiz 

Carlos Busato, do PTB. Juntos, vamos coordenar a Co-
missão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar 
os problemas do sistema penitenciário brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, no 
momento em que discutíamos a instalação da CPI, 
chegou-nos uma informação, já publicada na imprensa, 
acerca de um fato ocorrido na cidade de Ponte Nova, 
Estado de Minas Gerais. Na madrugada desta quinta-
feira houve uma rebelião em Ponte Nova, e 25 presos 
morreram queimados. Depois de Carandiru, onde 111 
presos morreram, talvez essa tenha sido a maior fata-
lidade já ocorrida nos presídios brasileiros. 

Vinte e cinco presos morreram. Foram queima-
dos vivos dentro do sistema prisional em Ponte Nova, 
Município localizado na Zona da Mata do Estado de 
Minas Gerais. A Comissão Parlamentar de Inquérito, 
cujos trabalhos estavam previstos para iniciar na ter-
ça-feira, teve de antecipar suas atividades e instalou 
uma subcomissão que amanhã, às 6h, sairá da Base 
Aérea de Brasília em direção a Ponte Nova para acom-
panhar in loco as investigações dos fatos ocorridos 
naquela cidade.

É bem verdade que isso que ocorreu naquele 
Município não é um fato isolado. No sistema prisional 
brasileiro há diversos problemas que precisam ser diag-
nosticados e investigados, entre eles a superlotação dos 
presídios. O fato concreto é que o nosso sistema prisio-
nal está falido. Precisa urgentemente de uma reforma 
geral. Queremos investigar e diagnosticar a atuação das 
facções criminosas e a corrupção nos presídios brasi-
leiros. Queremos conhecer o número real da população 
carcerária do Brasil. Queremos saber quantos presos 
já cumpriram pena e deveriam estar soltos, mas ainda 
são mantidos na prisão por falha da Justiça.

Ouço o Deputado Átila Lins.
O SR. ÁTILA LINS – Deputado Neucimar Fraga, 

tenho observado que V.Exa. vem tornando-se um estudio-
so da segurança pública, do sistema prisional-carcerário. 
Quando V.Exa. aborda esse tema, cabe a nós que não 
estamos trabalhando diretamente com esse problema 
do País ouvi-lo atentamente. Sinto-me feliz por saber que 
finalmente a Câmara decidiu criar uma CPI para termos 
a exata noção da real situação carcerária no Brasil, para 
investigar o nosso sistema carcerário sob todos os ângulos 
e ao final dos trabalhos com certeza oferecer alternativas. 
Os fatos de que tomamos conhecimento no dia-a-dia são 
terríveis. V.Exa. agora traz ao conhecimento desta Casa o 
ocorrido ontem, mas, independentemente de se tratar de 
fato isolado ou não, o que sabemos é que há superlotação 
nos presídios. Quero crer que V.Exa., com a experiência 
que tem nessa área, com a disposição com que estuda 
o tema, com certeza, participando dessa CPI, poderá 
trazer informações preciosas para mudar a legislação, o 
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comportamento da sociedade, e com isso a Câmara dos 
Deputados dará sua contribuição para a reforma do sis-
tema carcerário no Brasil.

O SR. NEUCIMAR FRAGA – Deputado Átila Lins, 
agradeço a V.Exa. o aparte. 

Ouço, com prazer, o Deputado Fernando Melo.
O SR. FERNANDO MELO – Deputado Neucimar 

Fraga, quero fazer um comentário sobre a CPI anuncia-
da por V.Exa. Na última segunda-feira o Presidente da 
República lançou o Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI. Uma das preocu-
pações que tem S.Exa. o Presidente da República é com 
as pessoas encarceradas, com penas a cumprir. Não po-
demos nem devemos continuar com a prática brasileira 
de segurança pública somente com polícia. Temos de 
lutar pela cidadania, porque milhares de brasileiros vivem 
à margem da sociedade, com dificuldades de acesso a 
direitos elementares, e terminam indo para o mundo do 
crime. Essa Comissão tem a importante missão de apon-
tar soluções para um grande problema que temos hoje 
no mundo: o que fazer com os nossos presos? O melhor 
seria evitarmos tirar a liberdade das pessoas. Sei que é 
difícil, mas o que fazer com eles é um problema que não 
é só do Brasil, e sim de todo o mundo. Essa CPI vai dar 
uma grande contribuição não só ao povo brasileiro, mas 
principalmente a este Poder, ao apontar soluções para 
o nosso sistema carcerário. Muito obrigado. 

O SR. NEUCIMAR FRAGA – Deputado Fernando 
Melo, agradeço a V.Exa. o aparte. 

Sr. Presidente, queremos, repito, fazer um levan-
tamento completo da situação do sistema prisional 
brasileiro. Queremos identificar o custo de cada preso 
em cada Estado. Por que em cada Estado o preso tem 
custo diferente? Queremos conhecer experiências bem 
sucedidas nos sistemas prisionais, presídios que pode-
rão – quem sabe? – servir de exemplo para todo o Bra-
sil. Queremos visitar as instalações precárias de alguns 
presídios brasileiros, investigar as mortes violentas ali 
ocorridas. Às vezes, quando se anunciam 25 mortos, 
todo o mundo corre atrás da notícia, porque isso chama 
a atenção, mas com certeza quase todos os dias mor-
re alguém numa ou noutra cidade. Talvez o número de 
mortes isoladas por dia seja até maior do que esse.

Queremos discutir a corrupção dentro do sistema 
prisional. Com certeza investigaremos as torturas que 
ocorrem nas prisões e que são objeto de denúncias 
constantes. Talvez com a CPI possamos dar fim a essa 
idéia de que não adianta construir mais presídios. Como 
não, Sr. Presidente? Temos de construir mais escolas 
para quem quer estudar, mas também mais presídios 
para quem opta pela bandidagem. O sistema prisional 
brasileiro tem um custo alto; portanto, deveria garantir 
resultados à Nação, segurança à população. Quando 

se percebe que a Polícia prendeu um fugitivo, tem-se 
uma sensação de alívio, de que aquele criminoso re-
colhido das ruas não causará mais mal. No entanto, 
a realidade tem sido outra; percebemos que muitos 
criminosos se tornam mais perigosos nas prisões do 
que eram antes de serem presos. 

Dentro do sistema prisional, o bandido tem um 
salvo-conduto. De lá ele comanda seqüestros, assaltos, 
manda matar. Tivemos um caso de gravações telefô-
nicas em que foi gravada uma ordem de execução e 
tortura de pessoas que se encontravam fora dos pre-
sídios. Queremos investigar por que fatos como esses 
continuam a acontecer. 

Quanto aos que dizem que não devemos construir 
mais presídios, Sr. Presidente, quero lembrar que os 
Estados Unidos têm uma população de 250 milhões de 
habitantes e 2,5 milhões de presos; ou seja, 1% da po-
pulação americana está nos presídios. No Brasil temos 
180 milhões de habitantes e 400 mil presidiários. Se 
compararmos, estatisticamente, a população carcerá-
ria do Brasil com a dos Estados Unidos, veremos que 
a nossa não é tão grande assim: são 400 mil presos 
para 180 milhões de habitantes, enquanto a deles é de 
2,5 milhões de presos para 250 milhões de habitantes. 
Na maior parte, os nossos presídios são construções 
antiga, com estruturas velhas, instalações que não 
comportam mais a população carcerária. Temos casos 
de presídios que só poderiam abrigar 200 mas estão 
2 mil presos. Há delegacias que só deveriam servir de 
passagem mas que mantêm os presos por 2 ou 3 me-
ses, e ainda em situação de superlotação. 

Em resumo, os presídios brasileiros não estão 
cumprindo seu papel, e cada vez mais temos custo 
maior por preso no Brasil. A CPI terá a oportunidade, 
juntamente com a sociedade civil organizada, com as 
instituições responsáveis pelo acompanhamento, pela 
ressocialização desses presos, pelo cumprimento de 
penas, de mostrar ao Brasil as causas, as origens e as 
conseqüências – essas, nem precisamos fazer muito 
esforço para mostrar – dos problemas do sistema pri-
sional brasileiro. É para isso que a Comissão foi cria-
da, Sr. Presidente. 

Amanhã teremos nossa primeira tarefa: iremos à 
cidade de Ponte Nova, Zona da Mata de Minas Gerais, 
acompanhar as investigações sobre os fatos lá ocorri-
dos. E vamos trabalhar para que fatos como esses não 
voltem a ocorrer no Brasil. Com certeza o País será 
alvo de ações e fiscalizações por parte de organismos 
internacionais de direitos humanos, mas temos de ter 
equilíbrio e sabedoria suficientes para fazer um diag-
nóstico responsável, sem tomar partido. 

É importante o fato de que nessa Comissão todos 
os membros estão unindo suas forças num propósito 
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único: contribuir para construir no Brasil um conjunto 
de normas e – quem sabe? – leis específicas, de forma 
a garantir um sistema prisional que cumpra seu papel 
de manter presos, longe da sociedade, os condenados 
perigosos que cumprem pena, e também o seu papel 
de ressocialização, de reintegração à sociedade dos 
apenados como verdadeiros cidadãos. Esse é o nosso 
maior desafio. Por isso estamos nessa luta. 

Queremos conclamar toda a sociedade civil orga-
nizada para somar-se a essa CPI na busca de solução 
para esses problemas.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Concedo 

a palavra, como último orador do período do Grande 
Expediente, ao Deputado Roberto Britto.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho à tribuna neste Grande Expediente para tratar 
de um tema extremamente relevante, de importância 
capital para a União, os Estados e principalmente os 
Municípios, a razão de existir de todo o processo. Sa-
bemos que os Municípios brasileiros passam por sérios 
e graves problemas de renda. 

Venho tratar, neste Grande Expediente, da saú-
de.

Em 1980 foi criado o Sistema Único de Saúde, 
o nosso querido SUS, um dos programas mais im-
portantes, talvez o mais importante. O SUS é um dos 
grandes avanços de nossa Constituição Federal. O 
Sistema Único de Saúde permitiu que pudéssemos pôr 
à disposição do povo, de maneira geral, a saúde para 
todos, porque saúde é um direito de todos e um dever 
do Estado. Mas pergunto: todas as pessoas estão tendo 
a saúde? Todos os brasileiros têm a saúde a que têm 
direito? Será que todos os brasileiros estão recebendo 
aquilo que a Constituição lhes garantiu? 

É sobre esse tema, Sras. e Srs. Deputados, que 
eu quero discorrer.

Sou favorável ao SUS, e tenho grande tranqüilidade 
de falar desse tema porque o vivencio no meu dia-a-dia. 
Sou médico de formação e ainda exerço minha profissão, 
com uma honra muito grande, e tenho convivido com vá-
rios problemas. Tenho consciência de que o SUS é po-
sitivo, e sou totalmente favorável a ele. Acho que o SUS 
tem prestado grandes serviços ao nosso povo. A atenção 
básica de saúde anda bem no Brasil. Precisamos melho-
rá-la? É claro. Precisamos melhorá-la, mas ela satisfaz, 
dentro do que podemos entender como um mínimo de 
saúde. As vacinações, os trabalhos de prevenção, enfim, 
esses serviços são bem razoáveis no nosso País.

Fico hoje a me perguntar por que todas as vezes que 
retorno à minha base eleitoral no Município de Jequié, no 
Estado da Bahia, e em outros Municípios onde tive a honra 

de obter o voto do eleitor, sou questionado por pessoas 
que têm dificuldade de acesso ao SUS, sou questionado 
por prestadores de serviço que não mais suportam traba-
lhar para o SUS, porque o que lhes é repassado é muito 
pouco. A tabela do SUS é um problema dos mais sérios. 
Eu gostaria de mostrar a todos alguns dados essenciais: 
o custo real de um raio X simples é R$27,58; o valor pago 
pelo SUS é R$4,91. Vejam, a diferença é de 461,7%! O 
valor real de uma consulta é de R$20,94; o valor pago pelo 
SUS é de R$7,55. Tenho aqui outros dados importantes 
para demonstrar o disparate da tabela do SUS. 

Também não posso deixar de registar desta tri-
buna, local de que dispomos para mostrar aspectos 
positivos e negativos, o problema da defasagem acu-
mulada depois do Plano Real. Da criação do Plano 
Real até outubro de 2006, o IGP-M, medido pela Fun-
dação Getúlio Vargas, variou 418,10%. A gasolina 
subiu 528,61%; a energia elétrica, 595,53%; o trans-
porte urbano, 626,87%. Sabe de quanto foi o reajuste 
da tabela do SUS, Deputado Edigar Mão Branca? De 
37,30%! Repito: transporte urbano, 626%; tabela do 
SUS, 37,30%. Assim não é possível! Os prestadores 
de serviço têm toda a razão de reclamar dos valores 
pagos, insuficientes para prestarem um bom serviço à 
população. E a comunidade reclama porque com isso 
não tem acesso ao Sistema Único de Saúde. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, reclama 
quem presta serviço. Reclama também quem está preci-
sando do serviço. Mas, vejam como é engraçado, com tudo 
isso, quando as pessoas têm acesso ao SUS gostam do 
atendimento que recebem. Repito: as pessoas gostam do 
SUS quando estão sendo atendidas. Ou seja, precisamos 
garantir o acesso ao Sistema Único de Saúde.

O Sr. Edigar Mão Branca – Nobre Deputado 
Roberto Britto, permite-me um aparte?

O SR. ROBERTO BRITTO – Pois não, nobre 
Deputado Edigar Mão Branca, do Estado da Bahia.

O Sr. Edigar Mão Branca – Nobre Deputado Roberto 
Britto, é uma alegria imensa poder participar do seu dis-
curso neste aparte que me concede. Quero aqui também 
dar meu testemunho. Participei, várias vezes, como músi-
co forrozeiro, da sua administração na cidade de Jequié, 
e sei da sua preocupação não só com esse tema sobre 
saúde, muito importante, mas também com vários outros 
temas, principalmente a cultura, a que eu me refiro neste 
instante, podendo unir um tema a outro, porque não deixa 
de ser um problema também cultural. Quero parabenizar 
V.Exa. pela escolha do tema, do qual é profundo conhece-
dor, tendo sido um bom administrador, além do excelente 
médico que é, em Jequié. Quero lamentar, na condição de 
brasileiro e de Parlamentar, que paguemos R$10,00 para 
limpar um sapato em um aeroporto enquanto um médico 
às vezes recebe R$2,50 por uma consulta. Quer dizer, o 
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Brasil realmente está doente. Mais uma vez parabenizo 
V.Exa., Deputado Roberto Britto, por trazer esse tema à 
reflexão da Casa. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO BRITTO – Muito obrigado, 
Deputado Edigar Mão Branca pelo seu aparte.

O Sr. Waldir Maranhão – V.Exa. concede-me 
um aparte?

O SR. ROBERTO BRITTO – Pois não, nobre 
Deputado Waldir Maranhão.

O SR. WALDIR MARANHÃO – Nobre Deputado 
Roberto Britto, primeiro quero parabenizar V.Exa. pela 
pertinência do tema. Acredito, cada vez mais, que quando 
discutimos a saúde certamente estamos indo ao encon-
tro do ser humano, que precisa das nossas atenções. E 
estando na iminência de assistir ao apagão da saúde, é 
preciso que o Parlamento brasileiro compreenda o mo-
mento histórico que estamos tentando construir. Mais re-
centemente tivemos a oportunidade de propor à Comissão 
de Educação que realizássemos uma audiência pública 
para tratar sobre algo que julgo de extrema importância: a 
situação dos nossos hospitais universitários. Quarenta e 
cinco hospitais universitários e 9 hospitais pertencem ao 
Ministério da Saúde. Esses hospitais universitários são 
responsáveis hoje por 75% dos transplantes de órgãos. 
Também são de competência dos hospitais universitários 
50% dos transplantes cardiovasculares e 50% das neu-
rocirurgias. Portanto, no momento em que o SUS banca 
esses hospitais e os recursos são destinados para a ativi-
dade-meio, e não para a atividade-fim, certamente haverá 
brevemente o apagão da saúde. Quero congratular-me 
com V.Exa. Orgulho-me de ser do seu Partido Progressista 
e ter aqui a possibilidade de ouvi-lo muito atentamente. 
Parabéns à Bahia, que lhe conferiu a oportunidade de 
trabalhar pelo seu povo. Muito obrigado.

O SR. PROFESSOR SETIMO – Companheiro 
Deputado Roberto Britto, da Bahia, permite-me um 
aparte?

O SR. ROBERTO BRITTO – Pois não, compa-
nheiro Setimo.

O SR. PROFESSOR SETIMO – Deputado Roberto 
Britto, ouço atentamente o seu discurso, em que V.Exa. 
está fazendo uma análise do comportamento da saúde 
no Brasil. Este ano tenho ouvido críticas muito ferre-
nhas sobre esse setor. Alguns não especialistas querem 
condenar a área da saúde por não ser mais avançada. 
Condenam apenas os gestores, e afirmam que o proble-
ma da saúde é de gestão. Quando se fala em gestão, é 
preciso indicar se é gestão financeira ou administrativa. 
Acredito, porém, que a gestão financeira tem 2 proble-
mas: corrupção, ou desvio de dinheiro público, e falta 
de recurso. Essas 2 situações são distintas, e quando 
falamos em gestão financeira da saúde devemos anali-
sá-las bem. Quanto à gestão administrativa, realmente 

pode haver uma certa incompetência por parte do gestor 
público, e acreditamos que em alguns casos isso ocorra. 
Mas sem dúvida a saúde, como fica claro nos exemplos 
que o companheiro ora apresenta, precisa de recursos. 
É preciso corrigir esses valores que o companheiro aca-
bou de citar. Essas diferenças não podem continuar. Os  
prestadores de serviço irão à falência se continuarem 
prestando serviços por esses valores. Deve haver a cor-
reção. A inflação já devorou grande parte desses valores. 
A saúde precisa de mais recursos, e em muitos casos 
precisamos também melhorar a gestão pública. Era só, 
companheiro. Está de parabéns a Bahia por ter um tão 
competente analista da área de saúde.

O SR. ROBERTO BRITTO – Muito obrigado, com-
panheiro Professor Setimo, nobre e grande Deputado.

O Sr. Cleber Verde – Nobre Deputado Roberto Brit-
to, aproveito este momento para pedir um aparte a V.Exa. 
Serei breve para que V.Exa. possa concluir seu discurso.

O SR. ROBERTO BRITTO – Pois não, Deputado 
Cleber Verde.

O Sr. Cleber Verde – Primeiro, quero cumprimentá-lo 
pela abordagem. V.Exa. mostra que não está preocupado 
somente com o seu Estado da Bahia, mas também e pri-
mordialmente com o povo brasileiro, quando traz um tema 
tão importante quanto esse em um momento tão especí-
fico, em que tratamos nesta Casa da regulamentação da 
CPMF. Ela mais uma vez vem à discussão. Sabemos que 
o objetivo da CPMF era incrementar os recursos para a 
saúde pública. Porém, infelizmente, ela não atende somente 
à saúde pública; é também destinada para outras áreas. 
Tenho certeza de que V.Exa. vai abordar a Emenda nº 29. 
V.Exa. também faz parte da Comissão de Seguridade So-
cial e Família, na qual temos a oportunidade de conviver. 
A regulamentação da Emenda nº 29 é extremamente im-
portante, por se tratar de ações e serviços da saúde que 
não foram definidos ainda. Portanto, quero parabenizar 
V.Exa. pela discussão e pelo discurso sobre a importância 
de investimentos na área da saúde pública. Tenho certeza 
de que isso vai sensibilizar os Srs. Deputados, principal-
mente o Ministério da Saúde, neste momento, para que 
haja investimento do Governo Federal na saúde pública 
dos Municípios e dos Estados brasileiros.

O SR. ROBERTO BRITTO – Muito obrigado, Depu-
tado Cleber Verde, nobre companheiro da Comissão de 
Seguridade Social e Família. O grande gargalo da saúde é 
exatamente a acessibilidade. Em 2000 foi criada a Emenda 
Complementar nº 29, que de certa forma veio contribuir para 
que tivéssemos uma melhora nos custos e principalmente 
naquilo de que mais precisamos: recursos para a saúde. 
Mas a Emenda nº 29 carece hoje de uma lei que a com-
plemente. O Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2003, 
dá todo o sentido de que precisamos para que tenhamos 
os gastos da saúde totalmente direcionados. 
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O que persiste hoje é a insuficiência de recursos fi-
nanceiros. Mas, como disse muito bem o nobre Deputado 
Professor Setimo, há também uso indevido e incorreto 
de recursos. Ou seja, há problemas na gestão da saúde 
pública. Quantas vezes o povo brasileiro teve oportunida-
de de ouvir, nos programas de televisão, que aparelhos 
comprados para a área de saúde ficam alojados em um 
quarto de hospital? O problema é sério. Quantas vezes 
constatamos que os recursos não são direcionados para 
onde deveriam? Quantas vezes temos notícia que os re-
cursos não estão sendo bem empregados?

É verdade há problema de gestão. Nem tudo é 
gestão, mas também temos esse problema. Entretanto, 
urge que o Governo Federal libere os R$2,5 milhões 
da Saúde que estão contingenciados no Orçamento 
da União. A saúde precisa desses recursos. Recente-
mente, vimos o que aconteceu em Alagoas e em outros 
Estados. Portanto, a Saúde precisa, sim, de recursos, 
Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. É 
necessário tratar da gestão, concordo plenamente; fui 
gestor público, e sei que existem problemas de gestão 
na Saúde; mas não podemos atribuir tudo à gestão. 

Tive a oportunidade de mostrar o disparate que 
existe hoje na tabela do SUS. É impossível sobreviver 
com esses problemas. A Emenda Constitucional nº 29 
prevê a correção do Orçamento da Saúde com base 

na variação do PIB nominal, ou seja, crescimento da 
economia mais inflação. Com a sua regulamentação na 
forma do projeto de lei complementar já referido, que 
muda a forma de correção do Orçamento para 10% das 
receitas correntes brutas, esperamos acrescer em R$20 
bilhões o Orçamento da Saúde para 2008. A  mudança 
vai gerar esse incremento para a área da Saúde. 

Como sabemos, o setor público gasta hoje R$78,9 
bilhões, e o setor privado R$87,5 bilhões. Hoje o Go-
verno gasta com saúde R$1,16 por habitante ao dia, o 
que é muito pouco. Precisamos melhorar. Precisamos 
aumentar os recursos para a área da Saúde. 

SR. PRESIDENTE, gostaria de dizer aos nobres 
pares que há saídas para a saúde no Brasil: aumentar 
recursos, mudar o modelo vigente, ter eficiência nos 
gastos com a Saúde, coibir a corrupção e transfor-
mar o País. Assim, eu tenho certeza absoluta de que 
haveremos de ter a saúde que todos os brasileiros 
desejamos, a saúde que esperamos para as futuras 
gerações. Minha esperança é imortal. Sei que não é 
possível mudarmos o começo, mas, se quisermos, é 
possível mudarmos o final. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – En-
cerrados os pronunciamentos do Grande Expediente, 
passaremos, em seguida, às Comunicações de Lide-
rança. Em obediência à ordem das inscrições, falarão 
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VI – ORDEM DO DIA 
(Debates e trabalho de Comissões.)

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-
do a palavra à nobre Deputada Sueli Vidigal, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar 
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB.

A SRA. SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT – ES. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gos-
taria de reafirmar, nesta oportunidade, minha felicidade 
em poder falar pela Liderança do PDT, meu primeiro 
e único partido há 21 anos, e o privilégio da convivên-
cia extremamente salutar com meus companheiros 
de partido, como o Deputado Giovanni Queiroz, que 
aqui está.

Sr. Presidente, desejo saudar o Vereador Raul 
César Nunes, do Município da Serra, que hoje nos está 
prestigiando, juntamente com seu assessor Salomão e 
seu filho Alessandro. Agradeço-lhes a presença.

Por oportuno, quero reafirmar meu compromisso 
com a população do Estado do Espírito Santo, que tem 
meu respeito e é muito bem representada pelos Depu-
tados que me antecederam, Lelo Coimbra e Neucimar 
Fraga, que fez uma defesa contundente da modifica-
ção do sistema carcerário do País. Hoje a Comissão 
de Direitos Humanos, da qual faço parte, realizou uma 
audiência pública para debater a violência praticada 
nos presídios, especificamente no presídio de Viana, 
Estado do Espírito Santo. Foi uma audiência positiva. 
Esteve presente o Padre Savério Paolillo Xavier, repre-
sentante da Arquidiocese do Espírito Santo, e Marta 
Falqueto, representante do Movimento Nacional de 
Direitos Humanos, entre outros. A audiência pública 
foi conduzida pela Deputada Iriny Lopes, do PT do 
Espírito Santo.

Antes de ser Deputada Federal, antes de ser 
Deputada Estadual, enfim, antes de tudo, sou mulher e 
sou mãe, e como tal defendo a construção de escolas 
de tempo integral, bandeira defendida pelo meu partido, 
em lugar da construção de presídios. No Espírito Santo, 
como tivemos oportunidade de ver em uma pesquisa, 
a maioria dos presídios estão lotados de jovens. 

Sou defensora de oportunidades. Acredito que 
construindo escolas, tirando os jovens da ociosidade 
e da situação de vulnerabilidade, não veremos tantos 
deles no sistema carcerário no País. Eu faço parte, 
juntamente com o Deputado Neucimar Fraga, da Co-
missão Parlamentar de Inquérito que tem a finalidade 
de investigar a realidade do sistema carcerário bra-
sileiro, onde há superlotação, violência, maus-tratos. 
Nosso sistema precisa realmente ser revisto. Logo, a 
CPI é extremamente importante. Mas o País necessi-
ta urgentemente investir na educação. Não podemos 
conviver com a violência que acomete nossos jovens 

dentro e fora do sistema carcerário, o que não gosta-
ríamos que ocorresse. Nosso objetivo maior, portan-
to, é resgatar essas pessoas, trazê-las de volta para 
a sociedade.

Dito isso, gostaria de falar um pouco sobre o Mu-
nicípio que represento no meu primeiro mandato nesta 
Casa. O Município de Serra, com sua população de 
400 mil habitantes, costumo dizer, é um pedacinho do 
Espírito Santo que deu certo. Serra, a partir de 1997, 
foi administrado por meu companheiro de vida, o pede-
tista Sérgio Vidigal. Na oportunidade pudemos, de fato 
e de direito, implementar políticas sociais que fizeram 
de Serra o Município com o menor índice de evasão 
escolar, o menor índice de mortalidade infantil do Esta-
do, com mais de 33 mil pontos de luz a vapor de sódio 
ajudando na segurança. Tenho muito orgulho de dizer 
que esse Município tem dado uma grande contribuição, 
servindo de modelo para o Espírito Santo.

Algumas políticas sociais copiadas do Município 
de Serra foram implementadas no Estado do Espíri-
to Santo e em todos os Municípios vizinhos, fruto de 
uma gestão moderna que trabalha com o orçamento 
participativo, e acredito ser dever do gestor moderno e 
transparente contribuir e interagir com a população. 

Gostaria de agradecer ao meu partido por me dar 
esta oportunidade. O objetivo maior de minha presen-
ça aqui hoje é enaltecer a visita desse Vereador, que 
tem prestado um relevante serviço à Câmara de Vere-
adores de Serra. Portanto, não poderia deixar passar 
em brancas nuvens a presença aqui do companheiro 
pedetista Vereador César Nunes.

Muito obrigada. 
O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, os meios de comunicação 
do Ceará divulgaram nos últimos dias declarações do 
Ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima 
sobre o tão desejado Projeto de Integração da Bacia 
do Rio São Francisco com o Nordeste setentrional, 
que ficou popularmente conhecido como “Projeto de 
Transposição do São Francisco”. O Ministro declarou 
que em breve as empresas entrarão na fase inicial da 
obra, que já está sendo executada pelo Exército Bra-
sileiro, e que os trabalhos serão acelerados a partir 
do próximo ano.

Para nós que lutamos por esse projeto há muitos 
anos as palavras do Ministro são realmente animadoras 
e enchem-nos de esperança de que ver concretizado 
um sonho que é de todo nordestino. Mais animadora 
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ainda é a declaração do Ministro de que prevaleceu a 
solidariedade da gente baiana, que está convencida 
de que a obra não prejudica o Estado da Bahia. Sa-
bemos o quanto isso é importante, porque é inegável 
que a Bahia tem uma grande relevância, e nenhuma 
decisão política envolvendo os interesses do povo 
nordestino pode deixar de contar com o apoio baiano. 
Mas sabemos que o caminho a ser percorrido ainda 
será tortuoso. Ainda há segmentos expressivos que se 
contrapõem à obra, que o Ministro definiu muito bem 
como polêmica, comparando-a com a construção de 
Brasília e afirmando que é o tipo da obra cuja grandeza 
e cujo impacto que terá no desenvolvimento do Brasil 
só o futuro e a história mostrarão. 

É isso mesmo, Deputado Geddel Vieira Lima. A 
obra é polêmica. E digo mais: em se tratando de um 
grande projeto de investimento no Nordeste, executado 
por um Governo preocupado com aquela região sofrida 
e seu povo, as reações são ainda maiores. Usa-se todo 
tipo de argumento. Buscam-se argumentos técnicos, 
ambientais, jurídicos, científicos, históricos e até antro-
pológicos para criar dificuldades e impedir que o projeto 
se realize. Mas escondem-se as razões políticas, os 
verdadeiros interesses de impedir as obras. 

Que me perdoem os muitos que se posicionam 
contra a transposição cheios de boa-fé, mas devo dizer-
lhes que estão servindo a interesses dos que prejudi-
cam a maioria do povo nordestino. Nos grandes meios 
de comunicação não falta espaço para contestação da 
obra. Mesmo nos Estados que serão beneficiados pelas 
águas do rio da integração nacional, jornais e emis-
soras de rádio e televisão muitas vezes embarcam na 
onda de contestação ao projeto por apostarem contra 
o Governo do Presidente Lula. 

O Ministro Geddel, em sua passagem pelo Cea-
rá, conclamou o povo e as lideranças cearenses a se 
mobilizarem em favor da obra. Diz muito bem o Minis-
tro: “Por vezes fica a sensação, para a opinião pública, 
de que aquela minoria que é contrária tem mais voz e 
mais mobilização do que a imensa maioria dos brasi-
leiros que serão beneficiados com essa obra”. Ele tem 
razão, e é por esse motivo que também conclamo não 
só os cearenses como todos aqueles que defendem 
o “Projeto de Transposição” a se mobilizarem imedia-
tamente. No Ceará estamos buscando o Governador 
Cid Gomes e o Presidente da Assembléia Legislativa 
para conclamarem os diversos segmentos da socie-
dade cearense a se mobilizarem.

Enquanto fui Deputado Estadual, tive a honra de 
coordenar, ao lado de outros companheiros, o Comitê 
Cearense de Defesa do Projeto São Francisco, que 
realizou diversas atividades, tanto em Fortaleza como 
no interior do Estado. Acredito que é hora de voltarmos 

a demonstrar o quanto apostamos nessa obra, e de 
mostrarmos que o Presidente Lula conta com nosso 
apoio. No Congresso Nacional também buscaremos 
reunir a Frente Parlamentar em Defesa do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco para definirmos ações 
aqui e em nossos Estados.

É hora de unir forças. Vamos às ruas, vamos de-
bater com os mais diversos segmentos, nas universi-
dades, nas organizações sociais, no campo e na cida-
de. No Brasil, a história já nos ensinou que as grandes 
conquistas foram fruto de amplas mobilizações sociais, 
e desta vez não será diferente.

Muito obrigado. 
O SR. WALDIR MARANHÃO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. WALDIR MARANHÃO (PP – MA. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Câmara prepara-se para vo-
tar a polêmica emenda constitucional que recria vagas 
de Vereadores cortadas pelo Tribunal Superior Eleitoral 
em 2004. O aumento das vagas, segundo cálculos, 
poderá variar de 5 mil a 8 mil. Se for aprovado com 
esse último cálculo como parâmetro, com base na es-
timativa populacional do IBGE de 2006, o Congresso 
estará recompondo quase a totalidade do corte feito 
pelo TSE: 8.527 vagas.

O texto cria, com base na população dos Municí-
pios, 24 faixas diferentes, com o mínimo de 9 Vereado-
res e o máximo de 55. E inclui uma redução em 0,5% 
do orçamento que as Prefeituras podem repassar às 
Câmaras. Se for aprovada este ano, a ocupação das 
novas vagas ocorrerá em janeiro de 2008.

Como afirmou o Presidente desta Casa, o Depu-
tado Arlindo Chinaglia, o TSE, quando reduziu o núme-
ro de Vereadores, criou uma distorção muito grave. Há 
Municípios com 3 mil habitantes que têm 9 Vereadores, 
outros com 60 mil que têm os mesmos 9 Vereadores. 
Também foi divulgado que haveria redução das des-
pesas, e não houve. 

Essa proposta trabalha para dar algum equilíbrio 
na representação e reduzir os gastos com as Câmaras. 
Esta casa tem o dever de discutir melhor o assunto, 
para que a população brasileira consiga entender a si-
tuação das Câmaras de Vereadores. Há distorções que 
precisam ser corrigidas. Os Vereadores são os repre-
sentantes do povo nas Câmaras Municipais, e realizam 
um trabalho necessário, especialmente em defesa das 
minorias e das pessoas menos favorecidas.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Nilson Mourão, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no final da semana passada 2 veícu-
los de comunicação de ampla difusão em nosso País, 
a revista Época e o programa Fantástico da Rede 
Globo, teceram grandes críticas ao processo de as-
sentamento realizado pelo INCRA, particularmente 
na região amazônica. Examinei aquelas matérias, ou 
parte delas, e procurei informações junto ao INCRA 
para tornar pública a posição do INCRA frente a es-
sas reportagens. Recebi a seguinte nota do Instituto 
Nacional de Reforma Agrária – INCRA, do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário:

“Assentamentos na Amazônia: o Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário esclarece.

A Amazônia historicamente vem sendo 
pressionada por atividades irregulares de ex-
tração ilegal de madeira, grilagem de áreas pú-
blicas e exploração carvoeira, e pela expansão 
da fronteira agrícola e dos grandes projetos 
agropecuários. O resultado tem sido o desma-
tamento de enormes áreas de floresta. 

Preocupado com essa situação, a partir 
de 2003, o Governo Federal, por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
e com ampla participação da sociedade, iniciou 
a construção de uma nova política fundiária 
para a Amazônia Legal, inscrita no Plano de 
Prevenção e Controle do Desmatamento da 
Amazônia. Há, desde então, um novo enfoque 
na destinação das terras públicas federais.

Como fruto dessa nova política, 20 mi-
lhões de hectares foram repassados ao IBA-
MA para criação de Unidades de Conserva-
ção. Outras áreas de Patrimônio da União 
vêm sendo destinadas para implantação de 
assentamentos com preocupação ambiental, 
assegurando maior proteção às comunidades 
tradicionais para uso e manejo sustentável da 
floresta e coibindo as ações de especulado-
res e grileiros.

Hoje, os projetos ambientalmente dife-
renciados são de três categorias: Projeto de 
Assentamento Agroextrativista (PAE); Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável (PDS); e Pro-
jeto de Assentamento Florestal (PAF), no qual a 
atividade produtiva é o manejo florestal de uso 
múltiplo e também há a recomposição florestal 
de áreas já convertidas para outros usos.

Além do cuidado ambiental com os no-
vos assentamentos na região, o MDA vem 
retomando áreas griladas e assumindo a res-
ponsabilidade de incentivar a recuperação de 
grandes extensões de terra, com uma ocu-
pação sustentavelmente planejada e social-
mente justa. 

O resultado dessa nova política fundiária 
para a Amazônia pode ser aferido em números, 
com a redução pelo quarto ano consecutivo do 
índice de desmatamento nos assentamentos 
da reforma agrária. Essa redução é de 52% 
no último ano – mais que o dobro do índice 
de redução das demais atividades.

Apesar desses números, algumas notí-
cias na imprensa sobre o tema apresentaram 
informações imprecisas. Com o objetivo de 
bem informar o público, vimos prestar os de-
vidos esclarecimentos a respeito das repor-
tagens divulgadas no último fim de semana 
pela revista Época e no programa Fantástico, 
da Rede Globo:

- Os dados apresentados pela revista 
Época para sustentar a tese de que os assen-
tamentos contribuem para o desmatamento 
da Amazônia referem-se a assentamentos de 
1970 a 2002, ou seja, nenhum criado no atual 
Governo. Portanto, nenhum de acordo com o 
novo modelo de assentamento para a região. 
Mesmo nesses casos que remontam a ações 
do regime militar, há de se registrar que a área 
desmatada é de 34% e que até 2001 a reserva 
legal para a região era de 50%.

- Os dados mais recentes divulgados no 
mês em curso pelo INPE (Instituto Nacional 
de Pesquisa Espacial), responsável pelo mo-
nitoramento do desmatamento da Amazônia, 
revelam um resultado exatamente oposto ao 
referido pela revista. Usando dados georrefe-
renciados e imagens de satélite de alta defini-
ção, o INPE demonstrou que o desmatamento 
nos assentamentos da Amazônia Legal caiu 
pelo quarto ano consecutivo, chegando a uma 
redução de 52% no último ano. É um índice 
de queda equivalente ao dobro da média ge-
ral da região. 

- O Fantástico usou cenas do Assenta-
mento Santa Clara, no Estado do Pará, como 
exemplo de desmatamento. Na verdade, o 
desmatamento da área é fruto da ação de 
um grileiro, José Donizete Pires de Oliveira. 
O INCRA moveu uma ação de retomada da 
área ilegalmente grilada e desmatada, para 
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tão-somente depois destinar à criação de um 
projeto de assentamento. O grileiro responsável 
pelo desmatamento da área foi preso. Portan-
to, a ação do INCRA ao criar o Assentamento 
Santa Clara, ao contrário de estimular o des-
matamento, o deteve. 

- O Fantástico cita a inexistência de as-
sentados nas áreas-alvo da ação do Ministé-
rio Público, o que denomina “assentamentos 
fantasmas”. Não cita, no entanto, que o não 
assentamento das famílias se dá por um acordo 
firmado entre o INCRA e o Ministério Público 
Federal, pelo qual o Instituto se compromete 
em só assentar famílias depois de obtido o 
Licenciamento Ambiental, concluído o PDA 
e aprovado o plano de manejo sustentável. 
Essa é a única razão para o fato de não haver 
ainda famílias trabalhando a terra. Ou seja, ao 
contrário do que a reportagem faz parecer, a 
iniciativa demonstra seriedade ambiental do 
INCRA.

- Todo o desmatamento que por acaso 
venha a ser constatado nas áreas da reporta-
gem é necessariamente ilegal e clandestino, 
uma vez que o INCRA por força de lei só pode 
autorizar retirada de madeira após o licencia-
mento ambiental e a aprovação do manejo 
florestal. Em diversas áreas da região, como 
é o caso do assentamento Serra Azul, citado 
na reportagem, o INCRA denunciou desma-
tamento ilegal ao IBAMA que tem a respon-
sabilidade de coibi-lo.

- Nos dois projetos de assentamento em 
que foi constituído acordo entre assentados e 
madeireiras para construção de infra-estrutura, 
existe um plano de manejo aprovado; e as ma-
deireiras estão devidamente regularizadas.

- Nenhum dos assentamentos realizados 
nos últimos quatro anos envolveu transferência 
de populações de região. Todos os beneficiá-
rios de assentamentos habitavam a região em 
que foram assentados. 

Ao repor as informações corretas sobre 
o tema, cabe acrescentar que toda a denún-
cia, seja da imprensa ou da sociedade civil, 
mesmo que contendo informações incorretas 
ou imprecisas, terá neste Ministério a imedia-
ta apuração e serão tomadas as providências 
necessárias. Dar dignidade aos habitantes da 
Amazônia dentro de um projeto de desenvol-
vimento ambientalmente sustentável é tarefa 
deste Ministério e desejo da sociedade bra-
sileira.”

Essa é a íntegra, Sr. Presidente, da nota do Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário sobre as matérias 
divulgadas pela revista Época e pelo programa Fan-
tástico. Portanto, tanto a revista quanto o programa, 
antes de levarem ao conhecimento público matérias 
com denúncias daquela natureza, precisam ouvir o 
INCRA, que é o órgão responsável. Acusar o INCRA 
sem ouvi-lo é falta de seriedade.

Sr. Presidente, considero-me devidamente es-
clarecido, e, por meio deste pronunciamento, procuro 
expor ao povo brasileiro a posição que o INCRA tem 
sobre essas denúncias, que não encontram amparo 
nem fundamento na realidade. 

Muito obrigado.
O SR. CLEBER VERDE – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela. 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de fazer o registro do aniversário do Partido Re-
publicano Brasileiro, o PRB, que já nasceu grande. 
Ele completa 2 anos de existência no dia 25 de agos-
to. Tem a sua frente o Vice-Presidente da República, 
José Alencar, o Senador Marcelo Crivella e o nosso 
Presidente Nacional, Vitor Paulo. Nesta Casa, temos 
3 Deputados: Marcos Antonio, Léo Vivas e este Depu-
tado, que representa o Maranhão. 

Portanto, faço o registro do aniversário desse 
grande partido. Seu número é 10. Certamente, nas 
eleições municipais, o PRB vai mostrar sua força, sua 
pujança, seu estatuto e seu regimento. Com certeza, 
será um dos grandes partidos do nosso País, porque 
tem, acima de tudo, a essência e a responsabilidade 
de fazer políticas públicas voltadas para o cidadão 
brasileiro. 

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente Natan Dona-
don, que muito engrandece esta Casa e o Estado de 
Rondônia. 

O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Estado do Rio Grande do Sul há 
muito tempo vem passando por sérias dificuldades 
financeiras. O atual Governo, em nome de um esfor-
ço para superar tais dificuldades, vem operando uma 
política indiscriminada de cortes de recursos e inves-
timentos em todas as áreas, inclusive aquelas funda-
mentais para o bom atendimento da população e para 
o desenvolvimento do nosso Estado, como educação, 
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saúde e, mais recentemente, no atendimento aos agri-
cultores familiares. 

Quero tratar neste pronunciamento da situação 
dos funcionários da Associação Riograndense de Em-
preendimentos de Assistência Técnica e Extensão 
Rural – EMATER/RS, cujas demissões por ordem da 
Governadora Yeda Crusius atingirão cerca de 300 ser-
vidores. O número de demissões ainda é aproximado, 
mas a redução é certa, para que haja uma adequação 
ao corte já definido de 2 milhões de reais nos repasses 
do Estado para a folha de pagamento da empresa.

Esse corte, Sr. Presidente, deu-se exatamente no 
momento em que o Governo Federal repassaria, atra-
vés de um convênio, recursos da ordem de 5 milhões 
de reais para a EMATER, com o objetivo de qualificar 
a assistência técnica prestada aos agricultores gaú-
chos. Ocorre que, para realizar essa assistência, é 
imprescindível o trabalho dos técnicos. Sendo assim, 
para que haja a liberação destes 5 milhões de reais, é 
necessária não só a manutenção dos atuais técnicos, 
mas a contratação de outros profissionais. 

Com o anúncio das demissões, o Ministro do De-
senvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, suspendeu 
a assinatura do convênio. Como a contratação de técni-
cos é uma exigência para a execução dos convênios, o 
Governo gaúcho terá de provar que o corte de pessoal 
não prejudicará a realização do trabalho de assistência 
aos agricultores. Em suma, não adianta haver recursos 
materiais para a realização do trabalho se não houver 
recursos humanos para sua boa execução

A decisão da Governadora Yeda Crusius segue 
o bordão de “fazer mais com menos”. De acordo com 
dados da Secretaria da Fazenda, a idéia é promover 
a renovação nos quadros da EMATER. 

É claro que a obrigação do Estado é governar com 
responsabilidade. Muito mais do que economizar, no 
entanto, é preciso racionalizar os gastos, equilibrando 
as contas do Estado com a manutenção de um serviço 
público de qualidade e dos profissionais competentes 
de cada área.

Lutamos pelo não-sucateamento da estrutura de 
assistência técnica aos agricultores, já tão prejudicados 
pelas crises climáticas dos últimos anos, ainda mais 
quando existem informações de que há uma carência 
de 300 funcionários na EMATER antes do corte de 
pessoal, segundo o Sindicato dos Técnicos Agrícolas 
do Rio Grande do Sul.

Nobres colegas, a grande maioria dos municípios 
gaúchos é essencialmente agrícola. Exatamente por 
essa característica, a EMATER se faz presente em 
grande parte dos municípios de pequeno e médio por-
te do Rio Grande, atendendo e beneficiando milhares 
de agricultores. Essas cidades necessitam, portanto, 

de assistência técnica e extensão rural de qualidade 
e credibilidade. Se antes já havia a necessidade de 
investimentos em recursos humanos, como ficará a 
demanda de trabalho para as prefeituras? Haverá, cer-
tamente, prejuízos difíceis de serem calculados.

Durante o Governo Olívio Dutra no Rio Grande 
do Sul, sempre buscamos qualificar a forma de preen-
chimento de vagas, democratizando as oportunidades 
de crescimento profissional e dando transparência ao 
processo. E assim foram contratados 430 funcionários 
entre 1999 e 2002.

A Governadora Yeda Crusius, à época da cam-
panha que a elegeu, escreveu uma carta dirigida aos 
servidores da EMATER em que afirmava que os mes-
mos não precisariam temer “listas de demissões”. O 
material foi elaborado durante o segundo turno da 
campanha ao Palácio Piratini e distribuído em todos os 
escritórios da EMATER no Estado. Sete meses após 
assumir o governo, Yeda esquece o que prometeu e 
anuncia estas demissões. Postura semelhante ao seu 
primeiro ato como Governadora, que foi o de propor o 
famoso “tarifaço”, depois de passar toda a campanha 
afirmando que não aumentaria impostos e que S.Exa. 
tinha a fórmula de um “novo jeito de governar”.

Amanhã haverá uma grande mobilização em 
Porto Alegre, um ato público em defesa da extensão 
rural e da EMATER. Pela manhã, ocorrerá um abraço 
simbólico ao prédio sede da EMATER; de tarde, os 
manifestantes seguem para a Assembléia Legislativa 
e para o Palácio Piratini. 

Não podendo estar presente, gostaria de enviar 
meus votos de solidariedade aos funcionários da EMA-
TER e colocar-me à disposição para buscarmos juntos 
uma solução que seja a menos danosa possível, tanto 
para os funcionários dessa instituição de fundamental 
importância para o desenvolvimento da nossa agricul-
tura, quanto para os agricultores do nosso Estado, que 
levam comida às nossas mesas.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, logo depois da Segunda 
Grande Guerra, surgiu a necessidade de se encontrarem as razões 
pelas quais alguns países se desenvolviam mais rapidamente do que 

outros. Daí  é que surgiu o conceito de desenvolvimento 
econômico. Até então, o único conceito que se tinha era 
de crescimento econômico, e o indicador para medir e 
comparar países era a renda per capita. 
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Mudando o paradigma, passando para desenvol-
vimento econômico, foram incorporados outros indica-
dores, outros índices, para medir não só o desenvolvi-
mento da economia de um país, mas a qualidade de 
vida do seu povo. Até chegar ao IDH, muitos índices 
foram utilizados para que no seu conjunto houvesse 
esse indicador, que é o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano. E dentre os índices, um dos mais importantes, 
um dos mais utilizados é a taxa de mortalidade infantil. 
Ela revela qual é a probabilidade de uma criança nas-
cer viva e permanecer viva em um país.

Uma pesquisa do SEADE, órgão ligado à Secre-
taria de Planejamento do Estado de São Paulo, feita 
no final dos anos 90, fez uma correlação entre a taxa 
de mortalidade infantil e algumas razões que estão 
ligadas a esses óbitos de crianças. E se conseguiu 
separar 2 fatores, fazendo uma correlação fortíssima 
entre 2 fatores que explicam praticamente 90% dos 
casos de mortalidade infantil.

O primeiro é saneamento básico. Quando numa 
região se faz apenas o esgotamento sanitário, a coleta 
completa do esgoto – não é nem o saneamento com-
pleto —, a taxa de mortalidade infantil cai. 

E qual o segundo indicador relacionado à que-
da da mortalidade infantil? A qualificação, o índice 
educacional, o número de anos de escolaridade da 
mãe. Nós, homens, não temos nenhuma importância 
nessa correlação. Importante é a mãe. A escolarida-
de da mãe influi diretamente no resultado da taxa de 
mortalidade infantil. 

Os dados mostram que a mortalidade infantil na 
cidade de Piracicaba atingiu o menor índice, nos últi-
mos 5 anos, em 2006. A taxa foi de 9,4 mortes para 
cada 1.000 nascidos vivos, 1 dígito apenas. O índice 
é um dos menores do Estado de São Paulo. A queda 
da mortalidade infantil em Piracicaba é resultado do 
trabalho do Pacto pela Redução do Óbito Infantil, um 
dos primeiros programas implantados pelo Prefeito 
Barjas Negri, em abril de 2005.

O  Pacto é um trabalho conjunto da Pastoral da 
Criança, da Central de Gestantes, da Santa Casa e 
do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracica-
ba, com ação de equipes de profissionais que atuam 
com gestantes e recém-nascidos nas regiões mais 
vulneráveis, principalmente onde há necessidade de 
acompanhamento e intervenção direta e permanente 
das equipes de saúde preventiva.

Mas não é somente em Piracicaba que a taxa de 
mortalidade infantil caiu. Caiu em todo o Estado de São 
Paulo, onde alcançou as menores taxas da história, 
atingindo padrões europeus. Entre 1995 e 2006 – em 
11 anos, portanto —, a taxa em São Paulo caiu 46%, 
quase 50%. No ano passado, foram registradas 13,28 

mortes por 1.000 nascimentos, contra 25 óbitos por 
1.000 nascimentos 11 anos atrás.

Essa marca é extremamente relevante, pois a 
mortalidade infantil é o principal indicador de saúde 
pública. Sua redução indica que as ações do Gover-
no Estadual em São Paulo estão no rumo certo. Quais 
são essas ações? Ações de atenção básica de saúde, 
como vacinação em massa, programas de atendimento 
à saúde da gestante e do bebê, programas em massa 
de aconselhamento sobre o aleitamento materno, am-
pliação das unidades de atendimento básico da rede 
pública, além do Programa Saúde da Família. É resul-
tado também de vultosos e continuados investimentos 
em tratamento de água e esgoto. 

Por  isso, esses investimentos, aliados a iniciati-
vas na área de saúde, conseguiram colocar São Paulo 
em posição de destaque no que tange à redução da 
taxa de mortalidade infantil.

De todos os indicadores de desempenho, em 
todas as áreas, esse é um dos que marcam a preo-
cupação, o compromisso, a atenção, o carinho de um 
governo com a saúde de seu povo, marcando positiva-
mente este primeiro ano do Governo José Serra.

Mas esse índice não pode ser tão baixo só em 
São Paulo. Precisa ser baixo em todo o Brasil, razão 
pela qual, mais uma vez, quando falamos em agenda 
positiva, não podemos deixar de colocar como um dos 
projetos mais importantes para serem votados nesta 
Casa a regulamentação da Emenda nº 29, que prevê 
mais recursos para a saúde em todo o País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Vai-se 

passar ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Bezerra, 

pelo PT, por 5 minutos.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
primeiramente quero dizer, com muitas alegria, que 
Brasília ficou lilás, pois 3 importantes eventos colo-
caram as mulheres no centro do debate nacional: a 
Chamada Global contra a Pobreza, a II Conferência 
Nacional de Políticas para as Mulheres e a Marcha 
das Margaridas.

Desde 2005, a Chamada Global contra a Pobreza 
mobiliza pessoas em mais de 100 países para a adoção 
de políticas nacionais e internacionais democráticas 
e transparentes de combate à pobreza, passíveis de 
controle dos cidadãos e cidadãs. A articulação pres-
siona os governos a agirem no combate à pobreza, de 
modo a atingir e ultrapassar os Objetivos do Milênio 
acordados na ONU.
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O tema deste ano, A Mulher e os Desafios da 
Emancipação, teve como foco a feminização da pobre-
za. A pobreza afeta principalmente as mulheres. Em 
todo o mundo, 70% dos pobres e 65% dos analfabetos 
são mulheres. A relação entre pobreza, desigualdade e 
gênero foi discutida nesse evento do qual tive a opor-
tunidade de participar representando o meu partido, 
o Partido dos Trabalhadores, e a bancada feminina da 
Câmara Federal. 

Mulheres de todo o Brasil reuniram-se nos dias 
17 a 20 na II Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres para analisar a implementação do plano 
nacional de políticas públicas. Foram discutidos os 
seguintes temas: análise da realidade brasileira – so-
cial, econômica, política, cultural e os desafios para a 
construção da igualdade; avaliação das ações e polí-
ticas propostas no Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres, sua execução e impacto; e a participação 
das mulheres nos espaços de poder. 

Houve consenso de que é preciso buscar formas 
de assegurar a participação política das mulheres. 
Como disse uma delegada: “Temos que ter acesso ao 
poder para exercer e transformar o poder”. 

Pesquisas internacionais mostram o Brasil na 107ª 
posição, entre 189 países, quanto à presença de mu-
lheres no Parlamento federal. Somos menos de 9% na 
Câmara dos Deputados e 12% no Senado Federal. Na 
América do Sul ocupamos o último lugar: temos ape-
nas 11,2% de mulheres nas Assembléias Legislativas 
e 12,6% nas Câmaras de Vereadores. A sub-represen-
tação das mulheres no Legislativo federal parece ainda 
mais grave quando comparada a países de diversas 
situações socioeconômicas: Ruanda, 48,8%; Suécia, 
45,3%; Costa Rica, 38,6%; Argentina, 35%; Chile, 12%; 
Palestina, 8,2%; e Brasil, meros 8,8%. 

Nos dias 21 e 22 as mulheres rurais dominaram 
a cena. Na maior mobilização popular do Brasil, a Mar-
cha das Margaridas reuniu mais de 30 mil trabalha-
doras rurais de todo o País. De nosso Estado vieram 
cerca de 600 trabalhadoras. A Marcha das Margaridas 
mantém vivos os sonhos e a luta de Margarida Alves, 
líder sindical paraibana covardemente assassinada 
por fazendeiros em 1983, por um Brasil onde as mu-
lheres possam viver como cidadãs com autonomia e 
dignidade. 

O tema da Marcha foi Duas Mil e Sete Razões 
para Marchar. Em mesas simultâneas foram debati-
dos os temas: democratização dos recursos naturais 
– terra, água e agroecologia; combate à violência; Pre-
vidência Social; distribuição de renda; valorização do 
salário mínimo e do trabalho; mulher, política, poder 
e democracia. Tive a honra de participar desta mesa 

discutindo os desafios para a participação política das 
mulheres.

SR. PRESIDENTE, parabenizo as mulheres brasi-
leiras, urbanas e rurais, que numa única semana foram 
capazes de organizar 3 eventos tão significativos. As 
mulheres dão uma lição de combatividade e ousadia 
na luta para serem reconhecidas como cidadãs que 
querem viver com autonomia, liberdade, igualdade e 
dignidade em nosso País. O nível de organização e 
as reivindicações expressam a disposição de luta das 
mulheres na defesa de seus direitos, entre os quais o 
de participarem dos espaços de poder. Mas devemos 
também refletir que esses avanços têm muito a ver 
com os processos em curso de democratização dos 
espaços públicos, através dos quais o Governo Lula 
se relaciona com o movimento social de mulheres e 
suas reivindicações. 

Sr. Presidente, outro registro que gostaria de 
fazer refere-se ao ofício que recebi ontem da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores em Educação 
– CNTE, que nos traz preocupação no que diz respei-
to ao Projeto de Lei nº 619, de 2007, que trata do piso 
salarial nacional. 

A Lei nº 11.494, de 2007, que regulamentou o 
FUNDEB e da qual tive a honra de ser Relatora, esti-
pulou o dia 31 de agosto como prazo para o Congres-
so Nacional regulamentar o piso salarial nacional para 
os profissionais do magistério da educação básica. O 
tempo está passando e, até agora, nada.

O Deputado Severiano Alves, Relator da maté-
ria, tem feito excelente trabalho. Percorreu todos os 
Estados da Federação, onde dialogou com professo-
res e secretários estaduais e municipais. Tem também 
dialogado muito com o Sr. Ministro. S.Exa. apresentou 
um substitutivo que deve merecer o apoio desta Casa, 
porque corrige uma série de lacunas do projeto original, 
como, por exemplo, o conceito do piso. O Relator está 
propondo um piso de 900 reais para o nível médio e 
1.100 reais para o nível superior. O piso seria formado 
pelo salário básico, e as vantagens seriam acrescidas. 
A carga horária que S.Exa. está propondo é em torno 
de 30 horas. Também trata da correção, porque esse 
piso salarial anualmente seria corrigido por um desses 
mecanismos que medem a inflação.

A CNTE, ao entregar esse ofício a mim e a todos 
os Deputados, está apontando de forma muito lúcida, 
coerente e realista o apoio ao substitutivo do Depu-
tado Severiano Alves, mesmo tendo consciência de 
que esse substitutivo não atende integralmente à sua 
proposta. Mas a CNTE entende que neste momento 
aprovar o substitutivo do Deputado Severiano Alves 
é um avanço.
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Evidentemente, essa matéria envolve as 3 esfe-
ras de governo – Federal, Estaduais e Municipais —, 
mas acho que neste momento o Congresso Nacional 
não pode abdicar da tarefa, da missão que temos de 
resgatar um compromisso histórico com os trabalha-
dores na educação por este País afora e estabelecer 
um piso salarial justo e digno para os profissionais do 
magistério da educação básica.

No próximo dia 29, a CNTE fará uma grande 
mobilização aqui em Brasília. Virão caravanas de pro-
fessores e de trabalhadores na educação de todo o 
País para, mais uma vez, fazer o apelo para que o 
Congresso Nacional aprove em tempo hábil o Projeto 
de Lei nº 619, de 2007, que trata do piso salarial. A 
nossa expectativa é de que ele seja votado na próxima 
quarta-feira na Comissão de Educação.

Portanto, fica mais uma vez o meu apoio à luta dos 
trabalhadores da educação. Vamos atender ao pedido 
da CNTE e votar a favor do substitutivo do Deputado 
Severiano Alves.

Muito obrigada.
O SR. WILLIAM WOO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, insta-
lou-se nesta Casa a CPI sobre o Sistema Carcerário.

Posicionei-me contra a instalação dessa CPI, não 
porque o assunto não seja grave, mas as CPIs, para 
ganharem o apoio da sociedade, deveriam tratar de 
assunto urgente e de fato determinado. Todos sabe-
mos dos problemas que existem no sistema peniten-
ciário, problemas esses que poderiam ser resolvidos 
por intermédio de um grupo de trabalho ou de uma 
Comissão Mista desta Casa. 

Porém, uma vez instalada mais uma CPI, pa-
rabenizo o Deputado Neucimar Fraga, que será seu 
Presidente, e o Deputado Bruno Rodrigues, que será 
o 1º Vice-Presidente.

Indicado pelo PSDB para participar da CPI, va-
mos trazer à discussão vários problemas. 

Tive o prazer, juntamente com o Deputado Fer-
nando Melo, de visitar a exemplar Penitenciária Federal 
de Catanduva. O custo mensal de um preso em Catan-
duva é 15 mil reais. Será que temos esse dinheiro para 
gastar no País? Será que se déssemos essa quantia 
para um marginal, ele voltaria a assaltar? 

E o salário inicial de um agente penitenciário, de 
4 mil e 500 reais? Não que ele não mereça, mas será 
que essa atividade de abrir e fechar portas não teria 
de ser temporária, como ocorre no Acre, por exemplo? 
Mesmo que se tenha uma ação dura junto ao marginal, 

será que um carcereiro que passa 3, 4 ou 5 anos abrin-
do a porta e servindo o mesmo presidiário não cria um 
elo com o preso? Tudo isso tem de ser discutido. 

Precisamos mostrar um modelo prático para o 
País, com baixo custo, para que a pessoa se sinta 
punida e que exista um regime disciplinar diferencia-
do. Será que é justo permitir a entrega de comida e 
roupa pelos familiares? Às vezes, marginais perten-
centes ao narcotráfico recebem comidas e roupas que 
jamais um funcionário público honesto poderá ter em 
sua vida. E o carcereiro vê a família trazendo para o 
marginal roupas de marca ou refeições que jamais ele 
teria na sua casa.

O preso está no presídio para cumprir pena, ser 
punido pelo que fez e deve ter a refeição e o uniforme 
que o Estado oferece. Ele deve ser reintegrado e tra-
balhar durante sua ressocialização.

Visto ter sido instalada a CPI, espero poder co-
laborar. Espero que todos tracemos um projeto para 
solucionar os problemas do sistema penitenciário do 
Brasil.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Meus cumprimentos, 
Sr. Presidente, Deputado Natan Donadon. Meu boa-
noite à Bahia, notadamente à minha região.

Amigos desta Casa e do Brasil, querido Deputado 
Paulo Rubem Santiago, quero registrar a presença de 
Anchieta Dali, grande poeta e cantor pernambucano que 
nos visita neste momento. Dali é autor de muitas can-
ções, algumas em parceria comigo, como Recado ao 
Presidente, Chuva, Dança da Vida e tantas outras. 

Parabéns, Anchieta! Seja bem-vindo a esta 
Casa.

Sr. Presidente, se ficar o bicho pega, se correr 
o bicho come, esse é um dito popular. Digo isso para 
referir-me aos tantos acidentes que vêm acontecendo 
nos trevos rodoviários da minha região, especialmente 
Vitória da Conquista, Guanambi e Itapetinga. Quantos 
amigos já perdemos naqueles trevos rodoviários! Não 
sei qual é a solução, mas registro aqui a saudade das 
pessoas que perdemos em acidentes nesses trevos. 
Há a superstição de que existe um espírito causador 
desses danos. Ou será que são engenheiros e pro-
jetistas incapazes que deixam esse vago e, por isso, 
infelizmente, os acidentes acontecem?

“Buracos nunca mais” é a nossa proposta para 
a Bahia. Obrigado, Governador Jaques Wagner, que 
empunha conosco a campanha de proteção e melho-
ramento das nossas estradas. 
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Quero dizer ao povo da minha região que esta-
mos atentos, com o apoio do Dr. Jorge Tufic, Diretor 
de Construção e Manutenção do DERBA, especial-
mente ao trecho que liga Correntina ao sul da Bahia. 
Agradecemos não só a ele, mas também aos enge-
nheiros dos DERBAs do interior – no caso da cidade 
de Brumado, ao Dr. Osvaldo Brasil; em Santa Maria 
da Vitória, ao Dr. Roosevelt Moura; e, em Itapetinga, 
ao Dr. Hélio Campos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Ministra 
Marina Silva, Secretário Juliano Matos, o meu alto ser-
tão caatingueiro na Bahia está sendo transformado em 
carvão. Queremos uma solução para o caso, mas prin-
cipalmente o amparo àquelas famílias que dependem 
do sertão para viver. Existe também a caça predatória. 
Em todas as feiras livres da Bahia existe comércio ile-
gal de animais silvestres. As araras, os periquitos, os 
canários-da-terra e os curiós pedem socorro.

Como diz o Senador Mão Santa, atentais para 
isso! O problema deste País é mais cultural do que fi-
nanceiro. Portanto, os Municípios deveriam investir na 
cultura com as verbas que para eles são destinadas. 
Governantes, investir em cultura é investir na cidada-
nia, por isso, pedimos mais respeito com os artistas 
da nossa terra.

SR. PRESIDENTE, é preciso mudar alguns com-
portamentos do nosso Plenário durante as transmis-
sões da TV Câmara ou vamos a cada dia piorar a 
nossa imagem política perante a população brasilei-
ra. O Presidente ou quase todos os Deputados falam 
ao celular, há roda de piadas, pés fora do sapato etc. 
Aqueles que comungam com a minha preocupação, 
unam-se a mim e vamos achar uma solução!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é triste o 
estado em que se encontra a Polícia Rodoviária Esta-
dual da Bahia. Os policiais pedem socorro. A estrutura 
física dos postos de trabalho estão em péssimas con-
dições, impossibilitando os patrulheiros de prestarem 
um melhor serviço à comunidade. Faltam viaturas e as 
poucas existentes estão sucateadas. Em Itapetinga e 
região a presença de animais nas pistas tem causado 
acidentes com vítimas porque o único caminhão que 
faz apreensão desses animais não tem condição de 
uso. Chamamos a atenção do nosso comandante ge-
ral, Coronel Santana, e também do nosso comandante 
regional, Major Valcir Goes Cerpa.

Os músicos brasileiros estão pedido a extinção 
da Ordem dos Músicos do Brasil por entenderem que 
esta associação nada tem feito pela classe. Juntando-
se aos demais artistas, os músicos pedem a esta Casa 
que modifiquemos a legislação eleitoral que proibiu a 
realização de showmícios. Cantores, atores, músicos, 

iluminadores, produtores e dançarinos estão dizendo: 
“Queremos de volta os nossos empregos”.

Esgoto nos rios, uma vergonha nacional! Político 
que não tirar o esgoto do rio e não cuidar do lixo do 
seu município tem que ser punido nas urnas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na moda 
do biodiesel é preciso lembrar: saco vazio não fica 
em pé. A fome ainda mata muitos brasileiros. Quem 
duvidar vá na minha região conhecer a nossa Cam-
panha Natal dos Pobres. Alimento para automóvel é 
bom, porém, melhor ainda é feijão e arroz na panela 
do brasileiro. Nunca se viu tanto carro neste País, e 
90% deles com apenas um passageiro. As ruas estão 
cheias de carros vazios!! Como é fácil se comprar um 
carro novo hoje no Brasil, e que dificuldade é comprar 
uma moradia neste País. A natureza não se cansa de 
nos dar exemplos de evolução. Vejam os joões-de-bar-
ro, todos têm a sua casa própria.

Sr. Presidente, a bancada da Bahia esteve em 
reunião com o Ministro dos Transportes, Alfredo Nas-
cimento, reivindicando a construção da BR-235, que 
liga o Estado da Bahia ao Estado de Sergipe. É uma 
rodovia com mais de 350 quilômetros.

A violência em algumas cidades do interior da 
Bahia tem sido tema de muita discussão entre vários 
segmentos da sociedade. Na busca de soluções, muitas 
comissões têm sido criadas para debater o assunto jun-
to às autoridades competentes. O Governador Jaques 
Wagner e o seu Secretário de Segurança Pública, Paulo 
Fernando Bezerra, prometem soluções urgentes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MANOEL JUNIOR – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o que hoje me traz à tribuna é o pro-
blema da área da saúde, problema esse já por mim 
abordado outras vezes. 

Esta semana toda a imprensa nacional veiculou 
notícias dos problemas por que vêm passando os Es-
tados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, entre ou-
tros, na área da saúde pública, o que tem merecido 
atenção. 

A Paraíba, especificamente a cidade de João 
Pessoa, saiu esta semana no noticiário nacional por 
causa da morte de uma paciente que necessitava de 
uma cirurgia cardíaca. Aliás, é importante a presença 
do ex-Ministro e Deputado Alceni Guerra em nosso 
plenário, porque S.Exa. oportunamente ouviu aqui crí-
ticas que fiz ao atual Governo do Estado. Por diversas 
vezes, na Assembléia Legislativa e por onde passei, 
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já fiz críticas ao Governo. Sempre me preocupei com 
as questões da área da saúde. Dizia eu que a Paraí-
ba estava entre os 5 Estados que menos gastam com 
saúde pública no País.

Deputado Giovanni Queiroz, a perda de uma jo-
vem senhora no nosso Estado faz com que esta Casa, 
principalmente o Poder Executivo Federal, venha a de-
cidir sobre a regulamentação da Emenda à Constituição 
nº 29, que obriga os Estados a gastarem o percentual 
de 12% em saúde pública. A propósito, na Paraíba, o 
maior percentual gasto, nos últimos 4 anos, pelo Go-
verno Cássio Cunha Lima foi de 6,2%. 

O alerta que estamos fazendo é porque não só 
na atenção básica, mas também na atenção de média 
e alta complexidade quem vem despendendo recur-
sos públicos é a União e os Municípios. O Município 
de João Pessoa tem gasto anualmente mais de 18% 
do seu orçamento em saúde. Estamos agora para 
inaugurar, até o final do ano, 64 Unidades de Saúde 
da Família, todas equipadas e bem estruturadas, com 
recursos próprios do Município. Ouras 4 unidades hos-
pitalares estão em reforma, algumas delas com recur-
sos próprios do município, outras em parceria com o 
Governo Federal. O Estado da Paraíba, especialmen-
te, vem descumprindo, desde abril de 2007, a Lei nº 
7.255, que obriga o Estado a também participar das 
despesas com a Atenção Básica à Saúde.

É urgente e necessário, neste momento em que 
o Congresso Nacional irá aprovar a prorrogação da 
CPMF, que nós tenhamos o cuidado de realinhar e re-
direcionar os recursos dessa Contribuição para a área 
da saúde e regulamentar definitivamente a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 29, que será, com certeza, 
a redenção da saúde pública em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NAZARENO FONTELES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, ocupo a tribuna para falar a 
respeito dos números publicados, nos últimos 2 dias, 
sobre o Bolsa-Família, que o Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, por meio de estu-
do, divulgou.

É importante vermos que esse grande programa, 
que favorece os mais pobres do País, de fato – a pes-
quisa confirma sua distribuição —, atinge hoje mais de 
11 milhões de famílias. Portanto, cerca de 45 milhões 
de pessoas são beneficiadas pelo programa, algo pró-
ximo a um quarto da população brasileira. Ficamos 

felizes de ver que o programa atende os objetivos de 
combater as desigualdades em nosso País.

Um dos dados também informa que 58,4% dos 
beneficiários só cursaram até a 4ª série e que um pou-
co menos de 40% têm acesso ao saneamento básico, 
esgotamento sanitário e acesso a água.

Isso mostra a importância que o Governo vem 
dando – e temos de reforçar, inclusive nos orçamen-
tos – ao aproveitamento do cadastro do Bolsa-Família 
para intensificar todos os programas sociais, a edu-
cação básica, os programas de alfabetização. O PAC 
vai contribuir com o saneamento da habitação, o que 
vai beneficiar, sobretudo, essa população, o que, com 
certeza, vai melhorar nosso IDH.

Na condição de Coordenador-Geral da Frente Par-
lamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, tenho, 
reiteradas vezes, falado da importância de sabermos 
valorizar e vencer o preconceito de que o direito huma-
no a uma alimentação adequada é fundamental, que 
independe de outros direitos, como o direito ao traba-
lho. Fomos acostumados, nessa estrutura capitalista, 
que pensa muito no mercado, a acreditar que só quem 
está com um emprego deve ter acesso à renda. 

Temos de superar esse preconceito. Assim como 
aceitamos a escola básica e o hospital público gratui-
tos e a bolsa para a pós-graduação na universidade 
para quem já tem salário, como podemos achar hu-
milhante o cidadão que não recebeu os direitos que a 
Constituição diz que ele deve ter – ao trabalho, a uma 
casa, à educação e saúde – ser podado no acesso à 
alimentação para sobreviver?

Espero que vençamos esse preconceito e acres-
centemos os outros direitos, sem vincularmos um ao 
outro. Sou defensor desse programa e da relação entre 
os outros programas sociais com esse cadastro, inclu-
sive com vistas à geração de mais emprego e renda.

Com certeza, quando fizermos essa integração, 
daremos um passo para o desenvolvimento sustentável 
local, dos pequenos municípios até os grandes, dando 
mais equilíbrio à Nação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO MELO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO MELO (PT – AC. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Programa Bolsa-Família é hoje 
o segundo fator que mais contribuiu com a queda na 
desigualdade de renda no País. Fica atrás apenas da 
renda proveniente do trabalho. 

Falo do Acre: lá, só em julho deste ano, o Governo 
recebeu R$3,6 milhões, atendendo a 53.828 famílias. 
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E mais: em nosso Estado, o Governo complementa a 
renda de famílias que recebem abaixo de R$60. Para 
essas famílias, o Governo do Acre, também no mês de 
julho, repassou R$442.996. Esse dinheiro beneficiou 
15.227 famílias pobres.

O potencial do programa reforça a importância 
do reajuste do benefício do Bolsa-Família, dentro das 
medidas de aperfeiçoamento das políticas sociais que 
dão certo em nosso País.

Esta semana, o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) divulgou estudo sobre as iniciativas 
de transferência de renda promovidas pelos Governos 
do Brasil, México e Chile. No Brasil, o Programas Bol-
sa-Família, e no México, o Programa Oportunidades, 
foram responsáveis pela redução da desigualdade 
de renda. Em 10 anos, segundo o estudo do IPEA, o 
Bolsa-Família contribuiu com 21% na queda do cha-
mado Coeficiente Gini, que é o índice internacional 
para medir desigualdade social. Ao todo, entre 1996 
e 2006 o Coeficiente de Gini caiu 2,8 pontos no Brasil 
e 2,7 pontos no México.

Esse estudo também analisou programas de 
transferência de renda com exigências de condicio-
nantes; ou seja, aqueles que determinam uma contra-
partida do beneficiário. O Bolsa-Família, por exemplo, 
estabelece que crianças em idade escolar devam ter 
85% de freqüência, bem como mantenham seus car-
tões de vacinação em dia. 

O Acre está bem nesse contexto. Está havendo 
transferência de renda em nosso Estado. O Governo 
Estadual informa que, depois do Fundo de Participa-
ção do Estado (FPE), nosso maior repasse provém do 
Programa Bolsa-Família. Ambos oscilaram, no primeiro 
semestre deste ano, em torno de R$534 milhões.

O FPE, como todos sabem, é utilizado basica-
mente para a manutenção das ações básicas do go-
verno, especialmente educação e saúde. 

O Governo Lula e o Governo do Acre acertam, 
quando se voltam para o combate às desigualdades 
sociais.

No Brasil, 80% dos benefícios do Bolsa-Família 
são direcionados para 40% das famílias mais pobres. 
Elas vêm encontrando condições para se alimentar 
melhor, comprar medicamentos, e assim, melhorarem 
a qualidade de vida, dentro das possibilidades.

Outro dado significativo: de acordo com o Per-
fil das Famílias Beneficiárias do programa, divulgado 
terça-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 
das 45 milhões e 800 pessoas beneficiadas pelo Bol-
sa Família, 64,7% têm abastecimento de água por 
meio de rede pública e 36,4% têm acesso a serviços 
de saneamento. 

No total de 11,7 milhões de famílias cadastra-
das em março deste ano, 66,2% das residências têm 
lixo coletado. A energia elétrica chega a 76,7% das 
casas. A maioria de 69,2% dessa gente carente está 
na área urbana.

Os critérios de raça ou cor da pele mostraram que 
59,9% dos beneficiários declaram-se pardos, 7,8% são 
negros e 30,8% disseram que são brancos.

Cumprimento o Governo Federal e o Governo 
do meu Estado, no momento em que esse importante 
e imprescindível instrumento de combate à pobreza 
também fortalece as economias locais. Onde há Bolsa-
Família, por menor que seja, o dinheiro circula; sacia 
a fome e estimula pais e mães de família ao trabalho, 
sabendo que os filhos estarão na escola e em dia com 
a vacinação.

O Governo Federal, agindo dessa maneira, cum-
pre o compromisso assumido com o povo brasileiro: 
assegurar às famílias o direito à alimentação; oferecer 
condições para cumprimento das condicionantes; e 
prevenir desajustes nas famílias mais pobres.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT – PA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, trago aqui uma das propos-
tas do Plano de Governo do Presidente Lula quando 
ainda pleiteava, em seu primeiro mandato, chegar à 
Presidência da República.

“Divisão territorial.
Realizar estudos detalhados das propos-

tas para a criação de novos Estados, consi-
derando as dinâmicas econômicas e sociais 
produzidas historicamente e estabelecer prá-
ticas de mediação entre os setores interes-
sados para subsidiar o Congresso Nacional 
na votação da criação de novas unidades fe-
deradas”.

SR. PRESIDENTE, tive a oportunidade de es-
tar com o Presidente da República, com a bancada 
do PDT, na semana próxima passada. E eu disse ao 
Presidente que lá estava para levar-lhe uma boa notí-
cia. E a boa notícia é o fato de que já tramita no Con-
gresso Nacional, há algum tempo, particularmente na 
Câmara dos Deputados, o nosso projeto de decreto 
legislativo, que visa buscar autorização congressual 
para procedermos à consulta às populações por meio 
de plebiscitos.

Também disse ao Presidente que, de igual forma, 
tramita o mesmo projeto no Senado Federal, por inicia-



Agosto de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 42449 

tiva do Senador Leomar Quintanilha, pelo Tocantins, 
que tem autoridade para ter essa iniciativa, uma vez 
que é do Estado vizinho e o mais recente da Federa-
ção, cujo processo também tramitou na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação. Portanto, uma vez 
lá aprovada por unanimidade, a matéria fica a aguardar 
votação no plenário do Senado Federal.

Dizia eu que estamos indo ao encontro daquilo 
que S.Exa. propunha para o Brasil, que o País não 
continuasse mais esquecendo a Amazônia, que já 
foi a Capitania do Grão-Pará. É que foi somente em 
1850 que se criou o Estado do Amazonas e, depois, 
em 1943, por uma questão de segurança, os então 
Territórios do Amapá e de Roraima.

Para que possamos integrar a Amazônia efeti-
vamente é necessário que façamos uma revisão geo-
política e administrativa, para que tenhamos Estados 
capazes de gerenciar aquela região, estando mais pró-
ximos de sua população – que cresce no sul do Pará, 
no almejado Estado do Carajás, e também no oeste 
paraense, o futuro Estado do Tapajós.

Dessa forma, Sr. Presidente, agregaremos ao 
País o potencial extraordinário que tem o Pará em ri-
queza mineral, em recursos hídricos, no seu solo, no 
seu clima, já detectado em várias análises feitas, ideal 
para exploração de diversas atividades econômicas 
que ali possam se plantar. 

A Companhia Vale do Rio Doce recentemente 
fez um estudo que nos mostra que algumas cidades 
sob sua influência direta, no sul do Pará, deverão do-
brar de população nos próximos 5 anos, o que signifi-
ca crescimento de 18% ao ano, Sr. Presidente, maior 
que o da China.

Isso também significa dizer que o empresariado 
brasileiro está convidado a investir no crescimento 
dessa região extraordinária, de solo e de terras fér-
teis, assim como no Estado-mãe, o Estado do Pará, 
que também disponibiliza condições extraordinárias 
para o desenvolvimento e incorporação do desenvol-
vimento nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR JURANDIL JUAREZ – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra por 3 minutos.
O SR. JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB – AP. 

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 20, segunda-feira 
passada, foi comemorado o Dia Nacional do Maçom, 
motivo de grande alegria e de contentamento para a 
irmandade formada por aqueles que abraçam os ide-
ais de liberdade, igualdade e fraternidade, princípios 
basilares da maçonaria.

A importância dessa instituição é reconhecida na 
justa medida da ativa participação de seus membros 
em acontecimentos que provocaram grandes transfor-
mações na vida da humanidade. Eventos de elevado 
significado histórico, como a Independência America-
na, a Revolução Francesa, os movimentos nacionais 
de unificação da Itália e da Alemanha, entre outros, 
tiveram a participação marcante dos maçons.

A história do Brasil também é marcada por acon-
tecimentos nos quais pontificam a atuação dos ma-
çons. É o caso dos primeiros movimentos libertários, 
como a Inconfidência Mineira e a Conjunção Baiana. 
Os maçons também tiveram participação decisiva na 
Proclamação da Independência e na Proclamação da 
República.

Eram maçons figuras ilustres da nossa história, 
como D. Pedro I, José Bonifácio de Andrade e Silva, 
Padre Diogo Antônio Feijó, Visconde de Mauá, Duque 
de Caxias, os Marechais Deodoro da Fonseca e Flo-
riano Peixoto, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva 
e Rui Barbosa, só para citar alguns.

A maçonaria é uma instituição universal que con-
grega homens de bem que buscam, prioritariamente, 
promover a felicidade da humanidade, através do cons-
tante aperfeiçoamento moral e dos bons costumes.

Não é por acaso que os símbolos utilizados na 
ritualística maçônica representam ferramentas de cons-
trução. Seja aprendiz, seja companheiro ou mestre, não 
importando o grau de instrução, o maçom é sobretu-
do um obreiro que trabalha, com vigor, perseguindo 
o ideal supremo da construção de um mundo melhor, 
mais justo e para todos.

Mesmo mantendo suas características tradicio-
nais, a maçonaria é uma instituição perfeitamente in-
tegrada ao mundo moderno. Um de seus traços mais 
nobres é não fazer distinção de raça, religião, ideolo-
gia, orientação política, condição social ou qualquer 
outra entre seus membros. Os maçons consideram-se 
irmãos entre si e como tais se relacionam.

A maçonaria também não é uma sociedade se-
creta, como pode sugerir o senso comum, por causa 
da extrema simplicidade e discrição de sua atuação 
ou, talvez, em razão das referências às suas ações 
em tempos passados.

As lojas maçônicas são entes de direito privado 
que participam integralmente da vida das comunidades 
onde estão estabelecidas. Têm endereço definido, pos-
suem CNPJ, como qualquer pessoa jurídica, e, como 
tal, estão sujeitas às leis vigentes no País.

No Amapá, na esteira das comemorações do 
Dia do Maçom, celebrou-se também os 60 anos de 
instalação da primeira entidade maçônica do Estado: 
a Loja Maçônica Duque de Caxias, a matriz de onde 
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nasceram as outras 8 lojas que hoje compõem a Gran-
de Loja do Amapá.

Ao fazer este registro, transmito o meu tríplice e 
fraternal abraço a todos os meus irmãos maçons, de-
sejando que o Grande Arquiteto do Universo, amor e 
bondade, continue abençoando todos nós.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apresentar requerimento em que registro voto de 
congratulações ao jornal Diário de Pernambuco pela 
importante matéria sobre aquecimento global.

Ontem, neste plenário, fiz menção ao tema. Por 
meio desse requerimento, registro a iniciativa desse 
jornal, que abordou o semi-árido não só de Pernambu-
co, mas de todo o Nordeste, alertando sobre os riscos 
e a urgência de políticas para serem implementadas 
no semi-árido, em função das denúncias e das cons-
tatações científicas dos problemas do aquecimento 
global.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra por 3 minutos.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Deputado Natan Donadon, é um prazer tê-lo à frente 
desta sessão.

Na condição de titular da Comissão de Educação 
e Cultura e por nesta Comissão presidir a Subcomissão 
Permanente de Cultura, quero aqui me expressar em 
relação à greve dos servidores do Ministério da Cultu-
ra. E quero fazê-lo, em homenagem à resistência, ao 
empenho e à dedicação desses servidores, através 
deste breve cordel que redigi minutos atrás:

Estimado Presidente,
Venho falar da cultura.
Mas falo de fato grave
Que me provoca amargura.
Novamente me expresso
Frente a um impasse atual.
Volta a greve da Cultura,
Coisa que não é banal.
Não dá nem para imaginar
Um impasse desse jeito.
Os servidores da Cultura
já disseram com efeito
salário e boa carreira

essa luta é verdadeira
esse é o plano perfeito.
Biblioteca Nacional,
IFAM, FUNARTE também,
A casa de Rui Barbosa
E tudo que o MINC tem.
Seus servidores,
Seus projetos conhecidos
Estão parados agora.
Os editais e as verbas
Quase estão jogados fora.
Por isso aqui me expresso 
E peço ao Planejamento sua sensibilidade
Para esse grave momento.
Um pouco mais de atenção
Solucionando o impasse
Cultura, como fazemos, 
Pede outro desenlace.
Comparar com o mercado
Não é boa solução.
Estado que faz cultura
Mesmo se não há fartura
O faz com dedicação.
Nosso apoio ao servidor
E apelo ao Planejamento
Para avançar na proposta
Gerando contentamento.
Já disse em 2003
Volto a falar a vocês
Cultura sem orçamento
É país sem fundamento.

SR. PRESIDENTE, renovo o apelo aos Ministros 
Paulo Bernardo e Guido Mantega e apresento meu 
apoio ao Ministro Gilberto Gil, que vem construindo uma 
das maiores e mais democráticas políticas de interio-
rização da cultura em nosso País por meio do projeto 
Pontos de Cultura, para o qual temos apresentado e 
defendido emendas parlamentares e apoio às diretri-
zes orçamentárias para o exercício de 2008.

Quero, portanto, renovar este apelo. Com um 
pouco mais de apoio e de disponibilidade orçamen-
tária, vamos equacionar a greve dos servidores do 
Ministério da Cultura.

Repito: não há como comparar critérios de mer-
cado para o papel que um antropólogo, por exemplo, 
desempenha à frente de instituições do Ministério da 
Cultura.

Registramos nosso apoio à greve dos servido-
res e nosso apelo ao Ministério do Planejamento em 
prol do fortalecimento dessa importante carreira para 
a cultura brasileira.

O SR. ALCENI GUERRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra, Deputado Alceni Guerra, ex-Minis-
tro da Saúde, a quem agradeço e parabenizo pelos 
trabalhos que realizou em prol do Brasil.

O SR. ALCENI GUERRA (DEM – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Sras. e Srs. Deputados, o Brasil tem um programa 
de saúde pública criado na Constituinte, do qual eu tive 
a honra e a glória de ser o regulamentador, o autor das 
leis que o colocaram em prática, que é considerado, à 
unanimidade, o melhor programa social da história do 
Brasil, incluídos o Império e a República. É, enfim, um 
programa que realmente funciona.

Neste ano, 3 bilhões de vezes os brasileiros serão 
atendidos pelo SUS, desde o mais sofisticado transplante 
até a simples vacina contra a poliomielite. É um progra-
ma fantástico que se está esvaindo, e não somente por 
culpa deste Governo! Nós, na Constituinte, imaginamos 
o SUS com 30% dos recursos da Seguridade Social. 
Durante o Governo Itamar Franco, isso foi retirado. Sem 
esse dinheiro, é impossível o SUS cumprir suas obriga-
ções. A alegação de que assim salvamos a Previdência 
é procedente, mas estamos enterrando o SUS.

O atual Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
enfrenta a mais grave e caótica situação da história da 
saúde pública no Brasil. Hospitais fechando em todo o 
Brasil; trabalhadores da área da saúde no Nordeste, 
entre eles os médicos, pedindo demissão. Isto é muito 
mais sério do que uma greve: servidor estatutário pe-
dindo demissão porque não quer mais trabalhar com os 
recursos do SUS! Daqui a pouco, quando isso chegar 
ao Rio de Janeiro, a situação será considerada gravís-
sima. No Nordeste, não há a repercussão nacional da 
poderosa mídia do Sudeste. Mas chegará lá.

O que fazer, Sr. Presidente? Posso falar aqui, não 
com autoridade, mas com o conhecimento de ex-Ministro 
da Saúde, que, sozinho, o Ministro Temporão não resolve 
esse problema. S.Exa. não tem os recursos para recon-
duzir o SUS a patamares de eficiência, de bom financia-
mento. Mas o Governo brasileiro pode. O Governo do Pre-
sidente Lula pode. Este Governo – e louve-se isso – está 
produzindo os mais fantásticos superávites da história do 
País. Só no Império se conseguiu algo semelhante. No 
primeiro semestre, sobraram 35 bilhões de reais.

O SUS pede socorro. Quando essa crise do Nor-
deste chegar ao Sudeste, o Presidente se arrependerá 
de não ter ouvido tantos Deputados que vieram à tribuna 
reclamar dinheiro para o SUS. É hora de o Presidente 
Lula, que ajudou a criar o SUS na Constituinte, voltar 
seus olhos para esse problema, que é gravíssimo. O 
SUS está falindo e desaparecendo. E ele é o maior 
programa social criado neste País.

Obrigado.
O SR. HENRIQUE AFONSO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. HENRIQUE AFONSO (PT – AC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apresentar minha preocupação ao Brasil em relação à 
inteligente ação do Ministério da Saúde para legalizar 
o aborto no País. Estou deveras preocupado, porque 
sabemos que há leis que regem nosso País. O art. 5º 
da nossa Constituição diz que a vida é um direito in-
violável.

Tenho-me apegado a estudos de grandes cor-
rentes sobre o início da vida, mas sou da corrente que 
acredita que, quando se olha para uma criança ou um 
ser humano numa visão unicelular, através do estudo 
do genoma, já se pode identificar a cor dos olhos, al-
gumas doenças e outras características.

Geneticistas e biólogos defendem que a vida hu-
mana começa no ato da fecundação. Também defendo 
isso, que para mim resolve o problema da questão da 
reprodução assistida, da utilização de células-tronco 
de embriões humanos, da questão do aborto. Quando 
concebemos que a vida começa na fecundação, com 
certeza absoluta não chamaremos aquele ser que está 
no útero da mãe de feto, mas de bebê, uma criança 
dotada de todas as características humanas.

Preocupa-me que, infelizmente, os hospitais do 
Sistema Único de Saúde já estão realizando abortos 
por 2 motivos: estupro e quando a mulher corre risco 
de vida. O desapensamento, na Comissão de Seguri-
dade Social, dos projetos de leis que buscam a legali-
zação do aborto faz com essas duas situações tragam 
no bojo um projeto de lei que descriminaliza o aborto, 
legaliza-o no Brasil.

Todos sabemos o que está por trás do aborto. 
Os países do Primeiro Mundo têm medo da explosão 
demográfica, principalmente nos países subdesenvol-
vidos, e usam o aborto como estratégia para que essa 
explosão não aconteça.

Sr. Presidente, somos contra o aborto e esta-
mo-nos organizando contra essa proposta. A título de 
reflexão, destaco, em primeiro lugar, que 90% da po-
pulação brasileira é contra o aborto; em segundo, ele 
é um atentado contra o ordenamento jurídico nacional 
e internacional; terceiro, é uma violência contra a vida 
matar uma criança no ventre da mãe. 

Precisamo-nos organizar mais contra essas es-
tratégias adotadas na Câmara Federal para legalizar 
o aborto. Precisamos defender a vida, que começa na 
fecundação. Aborto é crime e violência.

Muito obrigado. 
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O SR. JOSÉ ROCHA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero, nesta tarde e noite, registrar o aniversário 
de 129 anos de emancipação política do Município de 
Riacho de Santana, no dia 13 próximo passado. Estive 
presente às festividades de comemoração do aniver-
sário dessa cidade centenária do nosso Estado.

O Prefeito Paulo Gondim, um excelente adminis-
trador que tem feito um trabalho importante naquele 
município, realizou festejos à altura da cidade e de seus 
habitantes. Participei de diversas atrações contratadas 
pela prefeitura do município, inclusive com a presença 
popular, o que demonstra a aceitação do conceituado 
Prefeito, que divide suas atribuições de administrador 
e médico, atendendo no hospital municipal e prestando 
serviços importantes para a comunidade, tanto na área 
da saúde quanto na administração da cidade.

Fiquei feliz de ver que o povo realmente está apro-
vando a administração do Prefeito Paulo Gondim.

Sr. Presidente, era este o registro que tinha a fazer 
nesta Casa, marcando esta importante data na vida das 
pessoas de Riacho de Santana, município que completou 
129 anos de emancipação política com muito progresso 
e desenvolvimento. Sinto-me honrado em ser parceiro 
da administração do Prefeito Paulo Gondim, apoiando 
sua administração e apresentando aqui os projetos de 
interesse daquele município e de sua população.

Obrigado pela oportunidade de fazer este registro 
tão importante para a história do Município de Riacho 
de Santana.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Não ha-
vendo mais oradores inscritos para se pronunciarem 
nesta tarde, antes de encerrar esta sessão, gostaria de 
dirigir-me ao povo brasileiro, em nome do Presidente 
desta Casa, Arlindo Chinaglia, e da Mesa Diretora, para 
agradecer a audiência àqueles que estão sintonizados 
na TV Câmara e na Rádio Câmara. Agradeço também 
aos servidores desta Casa os serviços prestados. 

Levo os nossos cumprimentos à população de Ron-
dônia, que também nos está assistindo. Cumprimento 
os demais Estados da Federação e transmito o nosso 
abraço à população do Estado do Rio Grande do Sul, 
especificamente à cidade de Pelotas, que também nos 
está assistindo. Finalmente, quero transmitir os nossos 
agradecimentos a toda a população brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Há so-
bre a Mesa e vai à publicação a seguinte Emenda ao 
Projeto de Lei nº 1.631, de 2007, que “ Dispõe sobre o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – FNDCT e dá outras providências.

(ATO DA MESA Nº 177/89 E ART. 64,  
§ 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

PROJETO DE LEI Nº 1.631, DE 2007

Dispõe sobre o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico –
FNDCT e dá outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1

Dê-se novo teor ao inciso IX do art. 9º e acres-
cente-se novos incisos IX ao art. 2º, renumerando-se 
os demais, IX ao art. 5º e III do art. 12, de acordo com 
a seguinte redação:

“Art. 2º......................................................
.......................................................................

IX – pelo Presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES;

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

“Art. 5º......................................................
....................................................................... 

IX – aprovar e divulgar amplamente pela 
rede mundial de computadores documentos 
de diretrizes gerais e o plano anual de inves-
timentos do FNDCT.”

“Art. 9º......................................................
.......................................................................

IX – Elaborar um relatório anual de avalia-
ção dos resultados dos recursos aplicados pelo 
FNDCT e submeter esta avaliação ao Conselho 
Diretor, bem como disponibilizar informações para 
a realização de avaliação periódica de impacto e 
efetividade das políticas empreendidas. (NR)”

“Art. 12.....................................................
....................................................................... 

I – .............................................................
.......................................................................

a)..............................................................
.......................................................................

b)..............................................................
.......................................................................

c)...............................................................
.......................................................................

II – ...........................................................
.......................................................................

a)..............................................................
.......................................................................

b)..............................................................
.......................................................................
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III – Aporte de capital, como alternativa 
de incentivo a projetos de impacto, mediante 
participação efetiva, junto a:

a) empresas de propósitos específi-
cos criadas com amparo no Art. 5º da Lei Nº 
10.973/2004;

b) empresa; criadas com a finalidade 
específica de estimular o desenvolvimento 
científico e tecnológico do país.

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

Justificação

No objetivo de contribuir para o aprimoramento 
da proposição em questão, foi apresentada a presente 
emenda que consubstancia acréscimos e modificação 
de conteúdo de quatro dispositivos do projeto de lei 
em questão.

Para esse efeito, eles materializam as seguintes 
sugestões:

a) introdução do BNDES no rol de representantes, 
com assento no Conselho Diretor da FNDCT, com o que 
se pretende ampliar a densidade desse foro, ao incluir 
mais esta agência de fomento, com forte atuação no 
financiamento do setor privado da economia;

b) inclusão, entre as atribuições do Conselho Dire-
tor do FNDCT, da aprovação e divulgação pela Internet 
das diretrizes gerais e plano anual de investimentos res-
pectivos, de modo a aumentar a transparência dessas 
decisões e simultaneamente funcionar como elemento 
de informação e atração dos interessados;

c) correção da atribuição de competência à FI-
NEP, enquanto responsável pela Secretaria-Executiva 
do FNDCT, de elaborar relatório anual dos resultados 
das aplicações do FNDCT, conferindo-lhe maior rigor 
e objetividade, além de periodicidade definida;

d) adição do aporte de capital junto a empresas 
de propósitos específicos ou criadas especificamente 
para estimular o desenvolvimento científico e tecno-
lógico, como modalidade de aplicação de recursos do 
FNDCT.

Com tais colocações, espera o Signatário cola-
borar efetivamente no debate e apreciação da propo-
sição sob análise desta Casa.

Sala das Sessões, 22 de Agosto de 2007 – Lob-
be Neto, Vice-Líder do PSDB – Indio da Costa, Vice-
Líder do DEM. 

VIII – Encerramento

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Encerro 
a sessão, convocando outra, ordinária, para amanhã, 
sexta-feira, dia 24, às 9h.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 521/2003 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Habitação Novo 
Lar a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 1.743/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a ONG – Arte Cultura e Meio Ambiente a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de San-
tana do Ipanema, Estado de Alagoas.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 1.956/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Rádio Comunitária Sociedade FM de Medici-
lândia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Medicilândia, Estado do Pará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 2.184/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Luas Comunitária para Promoção 
da Cultura, Artes e Educação de Primeiro de Maio, a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
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sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Primeiro de Maio, Estado do Paraná.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 2.186/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Rádio Comunitária de Dionísio Cer-
queira – ARCOM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Dionísio Cerqueira, Estado 
de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 2.320/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga autorização à Associação Comunitária Horeb de 
Fernando Prestes a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Fernando Prestes, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 2.341/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Amigos de São Marcos 
– ASCAMARCOS a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Marcos, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 2.450/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à LMG COMUNICAÇÕES LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Jequié, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 75/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que reno-
va a permissão outorgada à Rádio Difusora de Poços 
de Caldas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Poços 
de Caldas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 83/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Educacional São Ro-
quense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município São Roque, Estado São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 87/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autori-
za a Associação de Moradores da Quadra 404 Norte 
(ARNE 51) a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Palmas, Estado de Tocantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 93/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Sociedade de Radiodifusão Comunitária Couraço a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Cachoeirinha, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 94/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à FREQÜÊNCIA BRASILEIRA DE COMU-
NICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no Município de 
Contenda, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 95/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Gurjão – ACCECG a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Gurjão, Es-
tado da Paraíba.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 96/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária “Es-
perança” de Esperança do Sul a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Esperança 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 105/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Rádio Comunitária de Açailândia 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Açailândia, Estado do Maranhão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 108/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Rádio Carlos Chagas a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária no muni-
cípio de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 110/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Cerro Largo a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Cerro Largo, Estado do 
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 112/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Caminho de Vida – COMVIDA 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Rondon do Pará, Estado do Pará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 113/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiofusão Comunitária de Ou-
rilândia do Norte – ASDECON a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Ourilândia 
do Norte, Estado do Pará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 115/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio Aliança Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no município de Concórdia, Estado de Santa 
Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 116/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Missioneira Sete Po-
vos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 

em onda média, no município de São Luiz Gonzaga, 
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 118/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Paraíba TV/FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
município de Tenório, Estado da Paraíba.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 119/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Paraíba Comunicação Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, no município de Santa Teresinha, Estado 
de Paraíba.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 121/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Sociedade Rádio Comunitária Paudalho/FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Paudalho, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 122/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Rádio e Televisão 
Integração FM (ACRI) a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Volta Redonda, 
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 124/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Desenvolvimento Artístico, 
Cultural e Social do Município de Itápolis a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Itápolis, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 127/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Ivoti a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Ivoti, Estado do Rio Grande do Sul.
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DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 138/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Goianésia – FM Goianésia do 
Pará a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Goianésia do Pará, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 139/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural da Grande Gua-
rapari a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Guarapari, Estado do Espirito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 140/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Continental de 
Francisco Beltrão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no município 
de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 143/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Vamos Construir 
Espigão Alto do Iguaçu a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Espigão Alto do Iguaçu, 
Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 149/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Ecológica Natureza e Vida para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
município de Juquitibá, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 158/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema de Comunicação Anel do 
Brejo Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de Condado, 
Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 174/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Rádio Comunitária Trentina a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Rodeio, Estado de Santa Catarina.

ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 177/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária dos Moradores 
do Conjunto Boa Vista a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no município de Ubiratã, Estado 
do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 185/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão de Cabe-
delo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Cabedelo, Estado da Paraíba.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 186/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação e Movimento Comunitário de Ja-
taúba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Jataúba, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 188/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a ASTO – Associação Totó Porto de Apoio à Criança 
Carente a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Goiatins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 191/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Nercino Valter para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, com fins exclusivamente educativos, no município 
de Curimatá, Estado do Piauí.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 192/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Moradores do Bairro Asa 
Norte e Bom Sucesso a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Imperatriz, Estado 
do Maranhão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007
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Nº 203/2007 (Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Semeador para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, no 
município de Porto Grande, Estado do Amapá.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

PROJETO DE LEI

Nº 836/2003 (Bernardo Ariston) – Disciplina o funcio-
namento de bancos de dados e serviços de proteção 
ao crédito e congêneres e dá outras providências.

Apensados: PL-2101/2003 (Bernardo Ariston) PL-
2798/2003 (Perpétua Almeida) PL-3347/2004 (Lobbe 
Neto) PL-5870/2005 (Poder Executivo) PL-5958/2005 
(Mauro Benevides) PL-5961/2005 (Marcos Abramo) 
PL-6558/2006 (Marcos de Jesus) PL-6888/2006 (Nel-
son Bornier) 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 4.747/2005 (Senado Federal – José Sarney) – Re-
gulamenta o exercício da Arquitetura e do Urbanismo, 
autoriza a criação dos órgãos de fiscalização profis-
sional e fixa as respectivas atribuições.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 6.494/2006 (Sandra Rosado) – Acresce o inciso VI 
ao art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 7.509/2006 (Senado Federal – Moreira Mendes) 
– Acrescenta parágrafo ao art. 55 da Lei nº 6.815, de 
19 de agosto de 1980, para permitir a concessão de 
visto a estrangeiro portador de documento de viagem 
emitido por governo não reconhecido pelo Governo 
brasileiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 7.515/2006 (Poder Executivo) – Altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 435/2007 (Elcione Barbalho) – Altera o artigo 224 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 
– Código Penal Brasileiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 1.391/1991 (Hugo Biehl) – Acrescenta parágrafo 
único ao artigo 31 da Lei nº 8.078 , de 11 de setembro 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor

Apensados: PL-884/1995 (Jaime Martins) PL-
1137/1995 (Corauci Sobrinho) PL-1412/1991 (José 
Carlos Coutinho) PL-1919/1996 (Maria Valadão) PL-
2962/2000 (Luiz Bittencourt) PL-1632/2003 (Lobbe 
Neto) PL-1751/2003 (Carlos Nader) PL-4272/2004 
(Teté Bezerra) PL-3059/1997 (Marçal Filho) PL-
6523/2006 (Celso Russomanno) 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 3.021/2000 (Dr. Benedito Dias) – Altera o art. 22 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para reduzir 
a contribuição da empresa à Seguridade Social, no 
caso da contratação de portadores de deficiência e 
portadores do vírus HIV.

COM PARECERES CONTRÁRIOS: PL 748/2003, 
APENSADO. (VIDE ITEM 2.2)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 4.206/1998 (Severino Cavalcanti) – Introduz mo-
dificação na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Código de Trânsito Brasileiro, para permitir o enqua-
dramento dos veículos que especifica, como de aluguel, 
para o transporte coletivo de passageiros.

Apensados: PL-574/1999 (Roland Lavigne) PL-
751/1999 (Lincoln Portela) 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-2007

Nº 4.920/2005 (Alberto Fraga) – Altera a Lei nº 8.025, 
de 12 de abril de 1990, que “dispõe sobre a alienação 
de bens imóveis residenciais de propriedade da União, 
e dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados 
no Distrito Federal”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-2007

Nº 5.841/2005 (Chico Alencar) – Estabelece a obriga-
toriedade da publicação da programação das emissoras 
de televisão do Poder Legislativo Federal nos jornais 
de circulação diária.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 7.482/2006 (Simão Sessim) – Altera a denomina-
ção da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
para Universidade Federal Rural de Seropédica.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007
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Nº 72/2007 (Jair Bolsonaro) – Acresce § 5º ao art. 280 
da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 159/2007 (Pompeo de Mattos) – Altera a redação 
do art. 162 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
excetuando os equipamentos de radioamador e radio-
cidadão da necessidade de homologação pela Agência 
Nacional de Telecomunicações.

Apensados: PL-576/2007 (Wandenkolk Gonçal-
ves) 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 497/2007 (Vinicius Carvalho) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de tradução de informações e de en-
cartes em produtos das industrias fonográfica e au-
diovisual.
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 571/2007 (Jairo Ataide) – Inclui a construção do 
Anel Rodoviário de Montes Claros no Plano Nacional 
de Viação.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-2007

Nº 690/2007 (Senado Federal – Augusto Botelho) 
– Altera o inciso II do art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, para incluir a pessoa que cuida de 
portador de deficiência ou de doença incapacitante 
no Programa Bolsa Família.
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 880/2007 (Senado Federal-Valdir Raupp) – Altera 
a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, para incluir a terça-
feira de Carnaval, a sexta-feira da Paixão e a quinta-
feira de Corpus Christi entre os feriados nacionais, e a 
Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, para excluir 
a sexta-feira da Paixão dos feriados religiosos e dá 
outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PEC: art. 202, § 
1º do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 58, § 3º, c/c o art. 132, §2º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 3.021/2000 (Dr. Benedito Dias) – Altera o art. 22 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para reduzir 
a contribuição da empresa à Seguridade Social, no 
caso da contratação de portadores de deficiência e 
portadores do vírus HIV.

COM PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEI-
RA E ORÇAMENTÁRIA: PL 3021/2000, PRINCIPAL, 
PL 3819/2000, PL 3910/2000, PL 3929/2000, PL 
5679/2001, APENSADOS. (VIDE ITEM 1.2)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 6.291/2002 (Chico da Princesa) – Fica o Poder 
Executivo autorizado a criar o Fundo de Reserva con-
tra riscos e danos causados por poluição genética am-
biental, riscos a saúde humana causados por organis-
mos vivos geneticamente modificados, os chamados 
alimentos transgênicos, às contaminações químicas 
e por agrotóxicos.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 1.895/2003 (Zonta) – Autoriza o Poder Executivo 
a instituir o Programa Florestal Trabalho e Renda em 
todo o Território Nacional, ajustado ao Programa Fome 
Zero, do Governo Federal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 4910/2005 (Marcus Vicente) – Concede incenti-
vo fiscal para as águas minerais, nas condições que 
estabelece.

Apensados: PL-4960/2005 (Antonio Carlos Men-
des Thame) 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-2007

Nº 5.128/2005 (Bernardo Ariston) – Permite à pes-
soa física deduzir da base de cálculo do Imposto de 
Renda, até o limite de dois mil reais, as despesas com 
aquisição de computador, destinado à utilização pelo 
declarante ou seu dependente, desde que aluno regu-
larmente matriculado em curso fundamental, médio ou 
superior, acrescentando alínea “h” ao inciso II do art. 
8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-2007

Nº 6.141/2005 (Lino Rossi) – Concede a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, prevista na Lei 
nº 8.989, de 1995, aos veículos utilizados na atividade 
de representação comercial, na forma como dispõe.
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Apensados: PL-6610/2006 (Elimar Máximo Damas-
ceno) PL-6958/2006 (Lincoln Portela) PL-715/2007 
(Renato Molling) 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 6.451/2005 (Milton Monti) – Destina 2% (dois por 
cento) da receita bruta das loterias às Prefeituras Mu-
nicipais.

Apensados: PL-895/2007 (Carlos Souza) 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-2007

Nº 199/2007 (Sandes Júnior) – Acrescenta parágrafo 
ao artigo 40, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 
1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida 
Ativa da Fazenda Pública e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-2007

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 150/2004 (Zequinha Marinho) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Eixo de Desenvolvimento da PA-279 
e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento 
Integrado da PA – 279.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-2007

Nº 190/2004 (Zequinha Marinho) – Cria o Pólo de 
Desenvolvimento Turístico do Arquipélago de Marajó 
e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE 
– ART. 164, § 1º, DO RICD

(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 4.007/1997 (Fetter Junior) – Altera o art. 8º, III, da 
Lei nº 6.996, de 7 de junho de 1982, que “dispõe sobre 
a utilização do processamento eletrônico de dados nos 
serviços eleitorais e dá outras providências”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 2.355/2000 (Rita Camata) – Dá nova redação ao 
§ 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 3.117/2000 (Léo Alcântara) – Altera o art. 91 da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 3.797/2000 (Luciano Castro) – Altera a Lei nº 
6.996, de 7 de junho de 1982, que “Dispõe sobre a 
utilização de processamento eletrônico de dados nos 
serviços eleitorais e dá outras providências”, dando 
nova redação ao seu art. 8º e acrecentando-lhe os 
arts. 8º-A e 8º-B. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 5.143/2001 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL) 
– Altera o art. 91 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que trata de incrição eleitoral e de transferência, 
em ano de eleição.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 6.216/2002 (Luiza Erundina) – Acrescenta incisos 
aos artigos 44 e 45 da Lei nº 9.096, de 19 de setem-
bro de 1995.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 7.000/2002 (Elcione Barbalho) – Dispõe sobre o 
percentual mínimo de mulheres nas listas de candi-
datos registrados por partidos políticos em eleições 
proporcionais. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 133/2003 (Inocêncio Oliveira) – Altera dispositi-
vos da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
“estabelece normas para as eleições”.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 286/2003 (Laura Carneiro) – Altera a redação do 
art. 44, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei 
dos Partidos Políticos), acrescentando-lhe o inciso V. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 719/2003 (Mariângela Duarte) – Altera o artigo 44 
da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que dis-
põe sobre a aplicação dos recursos oriundos do Fundo 
Partidário, e dá outras providências. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 1.712/2003 (REFPOLIT) – Altera os artigos 9º e 47 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e acres-
centa o art. 9º-A à mesma Lei, dispondo sobre prazos 
de filiação partidária e de domicílio eleitoral.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007



42460 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

Nº 2.630/2003 (Mauro Benevides) – Altera o § 3º 
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleições), para determinar a reserva, para candidatos 
de 21 a 25 anos, de dez por cento do total que cabe a 
cada partido ou coligação nas respectivas listas que 
concorrerão às eleições proporcionais. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 3.039/2004 (Paulo Bauer) – Concede o título de 
“Capital Nacional dos Bombeiros Voluntários” ao Mu-
nicípio de Joinville, em Santa Catarina. 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-2007

Nº 3.918/2004 (Carlos Nader) – “Proíbe em todo Ter-
ritório Nacional a importação, circulação, comerciali-
zação ou consumo de carne oriunda de países que 
utilizem substâncias com propriedades anabolizantes, 
e dá outras providências.” 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 4.339/2004 (João Almeida) – Altera a Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas 
para as eleições. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 4.378/2004 (Gastão Vieira) – Dispõe sobre a trans-
ferência de domicílio eleitoral, alterando o art. 91, da 
Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 4.804/2005 (Vanessa Grazziotin) – Altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

Nº 5.658/2005 (Poder Executivo) – Altera a Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe so-
bre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 132/2007 (João Campos) – Revoga o art. 4º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-2007

PROJETO DE LEI

Nº 1.597/2007 (João Dado) – Acrescenta o § 3º ao art. 
2º e dá nova redação ao art. 10 da Lei nº 9.717, de 27 
de novembro de 1998, dispondo sobre os regimes pró-
prios de previdência social dos servidores públicos.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-2007

Nº 1.611/2007 (William Woo) – Autoriza as prefeituras 
de Municípios litorâneos a criar área de prática do es-
porte denominado “Tow-In” e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-2007

Nº 1.714/2007 (Indio da Costa) – Dispõe sobre o re-
embolso dos gastos com medicamentos utilizados para 
tratamento das moléstias especificadas no art. 186, § 
1º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-2007

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, 
as seguintes proposições: 

PROJETOS DE LEI

Nº 1.848/2003 (Marcelo Ortiz) – Inscreve o nome dos 
servidores do Centro Técnico Aeroespacial mortos no 
acidente com VLS 1, na Base de Alcântara, Maranhão, 
no Livro dos Heróis da Pátria.

Nº 5.957/2005 (Perpétua Almeida) – Altera dispositi-
vo da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placas de veículos 
oficiais, e obriga a identificação externa dos veículos 
a serviço da administração pública federal.

ORADORES SORTEADOS PARA O 
GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO 
DE 2007

Dia 24, 6ª-feira

10:00 FÁBIO SOUTO (DEM – BA)
10:25 JOÃO MAIA (PR – RN)
10:50 VICENTE ARRUDA (PR – CE)
11:15 JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV – SP)
11:40 ROBERTO BRITTO (PP – BA)

Dia 27, 2ª-feira

15:00 DALVA FIGUEIREDO (PT – AP)
15:25 MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
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15:50 ACÉLIO CASAGRANDE (PMDB – SC)
16:15 NICE LOBÃO (DEM – MA)
16:40 MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)

Dia 28, 3ª-feira

15:00 FILIPE PEREIRA (PSC – RJ)
15:25 RICARDO BARROS (PP – PR)

Dia 29, 4ª-feira

15:00 PAULO PIMENTA (PT – RS)
15:25 ELCIONE BARBALHO (PMDB – PA)

Dia 30, 5ª-feira

15:00 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR – AL)
15:25 ZÉ GERARDO (PMDB – CE)

Dia 31, 6ª-feira

10:00 WALDIR NEVES (PSDB – MS)
10:25 CARLOS WILSON (PT – PE)
10:50 CLAUDIO CAJADO (DEM – BA)
11:15 EDUARDO LOPES (PSB – RJ)
11:40 AUGUSTO CARVALHO (PPS – DF)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Auditório Paulo de Souza Coelho, SEST/SE-
NAT, Rua Zito de Souza Leão, nº 10 – Km 2 – Petro-
lina/PE 
HORÁRIO: 09h 
REUNIÃO 
A – Mesa Redonda: 
Tema:

Discussão do Projeto de Lei nº 6.381/05, que trata da 
Política Nacional de Irrigação.

Abertura: 

Deputado MARCOS MONTES – Presidente da Comis-
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural da Câmara dos Deputados

Deputado AFONSO HAMM – Relator do Projeto de 
Lei 6.381/05

Deputado FERNANDO COELHO FILHO

Deputado EDSON DUARTE

Deputado JORGE KHOURY

Deputado JOSEPH BANDEIRA,

Palestrantes:

Dr. ALBERTO GALVÃO – Representante da Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico do Estado de 
Pernambuco

Dr. MARCOS IURI DE ALENCAR – Representante da 
VALEXPORT

Dr. PEDRO CARLOS GAMA DA SILVA – Chefe-Geral 
da Embrapa Semi-Árido

Debates 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.809/05 – do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre o monitoramento dos efeitos dos 
organismos geneticamente modificados e de seus 
derivados no meio ambiente e na saúde humana e 
animal”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.056/07 – do Sr. Eliene Lima – que 
“altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dis-
põe sobre a Política Agrícola, para que sejam concedidos 
incentivos especiais ao proprietário rural que desenvolver 
projetos de pecuária intensiva associados ao cultivo de 
lavouras destinadas à produção de biocombustível”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.647/07 – do Senado Federal 
– Delcídio Amaral – (PLS 180/2003) – que “altera a 
Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, modificada 
pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agos-
to de 2001, que dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá-
ria, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal”. 
RELATORA: Deputada JUSMARI OLIVEIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 807/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre a alienação direta de 
imóveis funcionais de propriedade do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANSELMO DE JESUS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-07 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.567/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 39/2003) – que “dispõe sobre o 
Fundo de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária 
do Rio Grande do Sul e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO DIAZ. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

LOCAL: Teatro do SESI – Macapá/AP 
HORÁRIO: 08h30min 
REUNIÃO 
A – Mesa Redonda: 

AQUECIMENTO GLOBAL E ALTERAÇÕES CLIMÁTI-
CAS NO ESTADO DO AMAPÁ

(Requerimento n.º 106/2007 da Deputada Perpétua 
Almeida e Dalva Figueiredo)

Convidados:

THELMA KRUG – SECRETÁRIA NACIONAL DE MU-
DANÇAS CLIMATICAS DO MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE;

CARLOS AFONSO NOBRE – PESQUISADOR DO 
INPE;

PAULO ARTAXO – PROFESSOR DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO; E 

NEILTON FIDELIS DA SILVA – PROFESSOR DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.555/07 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “concede subvenção econômica ao pre-
ço do óleo diesel consumido por produtores rurais e 
transportadores de insumos e produtos destinados ou 
provenientes da atividade agrícola”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 27/08/2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.652/96 – NAN SOUZA – que 
“altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que 
“Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamen-
tos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 
4º do art. 220 da Constituição Federal””. (Apensados: 
PL 2779/1997, PL 2923/1997 e PL 3342/1997) 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.150/02 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre o reconhecimento da ativi-
dade de capoeira e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.298/04 – do Sr. Leonardo Pic-
ciani – que “denomina “Prefeito Nelson dos Santos 
Gonçalves”, a Rodovia do Contorno de Volta Redonda, 
no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 6.427/05 – do Senado Federal 
– Leomar Quintanilha – (PLS 201/2005) – que “dá a 
denominação de Viaduto Clifton Braga Nunes ao via-
duto localizado na rodovia BR- 153, no Município de 
Gurupi, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.482/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera os arts. 128 e 213 do Decreto-lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.623/06 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “acresce o § 5º ao art. 176 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que “Dispõe sobre 
os registros públicos e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.727/06 – do Sr. Manato – que 
“determina às empresas com mais de cem empregados 
a apresentação permanente da Bandeira Nacional, do 
Distrito Federal ou do Estado e do Município em que 
se encontram localizadas”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.086/06 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “acrescenta parágrafo ao art. 331 da 
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Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 

PROJETO DE LEI Nº 505/07 – do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “altera dispositivo do Código Civil para 
inserir a mediação familiar como recomendação na re-
gulação dos efeitos da separação e divórcio”. (Apen-
sado: PL 507/2007) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 506/07 – do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “altera e revoga dispositivos do Código 
Civil, relativos à filiação”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 818/07 – do Sr. Silvinho Peccioli 
– que “dispõe sobre requisitos de cobrança de valores 
pelo escritório de arrecadação, alterando o Art. 99 da 
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 901/07 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
ne seção referente ao Banco de Dados e Cadastros 
de Consumidores”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.316/07 – do Sr. Valtenir Pereira 
– que “altera o art. 20 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado SILVINHO PECCIOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.399/07 – do Sr. Juvenil Alves 
– que “altera dispositivo da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.482/07 – do Senado Federal 
– Antonio Carlos Magalhães – (PLS 159/2007) – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil, para conferir 
prioridade de tramitação a processos de indenização 
em que se discutam danos ao cidadão, nas condições 
em que especifica”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.535/07 – do Sr. Flávio Dino – que 
“acrescenta o § 8º ao art. 543-A da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 44/03 – do Sr. Enio Bacci – que 
“proíbe empresas operadoras de telefonia celular, 

impor limite de tempo para utilização de cartões pré-
pagos”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.663/03 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “obriga os fabricantes de produtos que conte-
nham lactose a informar essa característica, no rótulo 
ou embalagem”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.430/04 – do Senado Federal 
– Tião Vianna – (PLS 324/2004) – que “dispõe sobre 
a vigência da Lei nº 10.359, de 27 de dezembro de 
2001”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.575/06 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “institui o Dia Nacional do Rotaractiano”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.576/06 – da Sra. Alice Portugal 
– que “institui o dia 02 de julho como data histórica no 
calendário das efemérides nacionais”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.598/06 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “denomina “UNED Professora Cleide Campos” 
a Unidade de Ensino Descentralizada de Inhumas 
– UNED do CEFET – GO, no Município de Inhumas 
– GO”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.706/06 – do Senado Federal 
– Ideli Salvati – (PLS 180/2004) – que “altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, para 
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obri-
gatoriedade da oferta da Língua Brasileira de Sinais 
– Libras, em todas as etapas e modalidades da edu-
cação básica”. 
RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.708/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 352/2005) – que “institui o Dia 
Nacional de Prevenção da Catapora” 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO REIS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.736/06 – do Sr. Edinho Bez 
– que “destina parte dos recursos do Fundo Geral 
de Turismo – FUNGETUR para o financiamento de 
obras de infra-estrutura turística, nas condições que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.773/06 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas para licitações 
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e contratos da Administração Pública e dá outras pro-
vidências”, para vedar pagamentos antecipados”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.816/06 – do Sr. Vander Lou-
bet – que “confere ao Município de Corumbá, no Es-
tado do Mato Grosso do Sul, o título de “Capital do 
Pantanal””. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.901/06 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “estabelece critérios mínimos para a 
outorga do título de patrono ou patrona”. 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.917/06 – do Sr. Leandro Vile-
la – que “inscreve o nome do General Joaquim Xavier 
Curado no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PROJETO DE LEI Nº 6.934/06 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “inclui e altera a Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973 que aprova o Plano Nacional de 
Viação prolongando a Rodovia BR-421, a partir de 
Ariquemes, Estado de Rondônia até o município de 
Machadinho do Oeste, Estado de Rondônia, na divisa 
com o Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.105/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 462/2003) – que “altera o inciso I 
do § 4º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, para beneficiar a educação a distância com 
a redução de custos em meios de comunicação que 
sejam explorados mediante autorização, concessão 
ou permissão do Poder Público”. 
RELATOR: Deputado MATTEO CHIARELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.163/06 – do Poder Executivo 
– (MSC 412/2006) – que “autoriza o Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO a promover a alienação de bem público”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.252/06 – do Poder Executivo 
– que “dá nova redação à alínea “o” do inciso VII do 
art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que 
dispõe sobre a organização da Presidência da Repú-
blica e dos Ministérios”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 7.256/06 – do Sr. José Linha-
res – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a sinalização das passa-
gens de nível”. 
RELATOR: Deputado MATTEO CHIARELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.299/06 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que menciona”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PROJETO DE LEI Nº 7.310/06 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “institui o Dia Nacional da Arte da Ikebana-San-
guetsu”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.356/06 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”, para dispor sobre o aviso de vencimento 
da Carteira Nacional de Habilitação”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.370/06 – do Senado Federal-
Lucia Vânia – (PLS 275/2004) – que “institui o Dia Na-
cional da Mamografia”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.502/06 – do Sr. Maurício Quin-
tella Lessa – que “altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de 
abril de 1966, que “dispõe sobre a remuneração de 
profissionais diplomados em Engenharia, Química, 
Arquitetura, Agronomia e Veterinária, e dá outras pro-
vidências.”” 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 7.550/06 – do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “denomina Professor Arthur Fonse-
ca o campus da Universidade Federal de São Carlos, 
localizado no município de Sorocaba, Estado de São 
Paulo”. 
RELATOR: Deputado RENATO AMARY. 

PROJETO DE LEI Nº 7.566/06 – da Sra. Nice Lobão 
– que “dispõe sobre o patrimônio cultural brasileiro 
subaquático”. 
RELATOR: Deputado MATTEO CHIARELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.577/06 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 173/2006) – que “institui o 
Dia Nacional do Pesquisador”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.606/06 – do Sr. Chico Alencar 
– que “estabelece o dia 3 de maio como o Dia Nacional 
das Televisões e Rádios Comunitárias”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 7.608/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “institui o Dia Nacional da Acupuntura e 
Terapias Afins”. 

RELATOR: Deputado HUMBERTO SOUTO. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.609/06 – da Sra. Nice Lobão 
– que “dispõe sobre a comemoração de feriados na-
cionais” (Apensado: PL 659/2007) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.686/06 – do Sr. Antônio Carlos 
Biffi – que “denomina “Dr. Weimar Gonçalves Torres” 
o prédio que abriga o Fórum Eleitoral da Comarca de 
Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 238/07 – do Senado Federal-
Marcos Guerra – (PLS 273/2006) – que “inclui pará-
grafo no art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, com o objetivo de incluir o empreendedorismo 
como componente extracurricular dos ensinos médio 
e profissionalizante”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 275/07 – do Sr. Ciro Pedrosa 
– que “estabelece normas de segurança a serem se-
guidas pelos estabelecimentos que especifica”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 487/07 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 8.907, de 
6 de julho de 1994, que “determina que o modelo de 
fardamento escolar adotado nas escolas públicas e 
privadas não possa ser alterado antes de transcorri-
do cinco anos””. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

PROJETO DE LEI Nº 717/07 – do Sr. Cezar Silvestri 
– que “obriga o fornecedor que oferece produto ou ser-
viço pela internet a disponibilizar, em seu sítio, meio 
para o consumidor cancelar sua aquisição”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 742/07 – do Sr. Elismar Prado 
– que “inclui, no art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, novo inciso que torna obrigatória a 
aplicação de tinta fosforescente nas portas de saída 
de emergência nos veículos de transporte de passa-
geiros”. 
RELATOR: Deputado RENATO AMARY. 

PROJETO DE LEI Nº 855/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “institui a Medalha do Mérito Cultural “Roberto 
Marinho” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 

PROJETO DE LEI Nº 968/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “institui o dia 13 de março, dia da Batalha do 
Jenipapo, como data histórica no calendário das efe-
mérides nacionais”. 
RELATOR: Deputado VELOSO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.024/07 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “institui o Dia Nacional do Guarda 
Municipal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 383/07 – do Sr. Onyx Lorenzoni 
– que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 19/07 – do Sr. Sarney Filho – que 
“dispõe sobre o estabelecimento de metas voltadas 
para a redução da emissão de gases responsáveis 
pelo efeito da estufa”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 130/07 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “institui o dia 8 de maio como o “Dia Nacional do 
Turismo” e confere a Alberto Santos Dumont o título 
de “Pai do Turismo Brasileiro””. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 291/07 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “dispõe sobre a criação do Dia Nacional do 
Espiritismo”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 400/07 – do Sr. Dagoberto – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a divulgação 
dos autos de infração e a cobrança de multas após a 
transferência de propriedade do veículo”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia 
Nacional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 586/07 – da Sra. Alice Portugal 
– que “cria o Dia Nacional do Doador Voluntário de 
Medula Óssea”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 

PROJETO DE LEI Nº 615/07 – da Sra. Nilmar Ruiz – que 
“institui o Dia Nacional do Engenheiro Ambiental”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 764/07 – do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “institui o Dia Nacional do Ouvidor”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
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PROJETO DE LEI Nº 773/07 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “institui o Dia Nacional do Despachante 
Documentalista”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 819/07 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o Dia Nacional do Respeito ao 
Contribuinte”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.988/97 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas 
e equipamentos agrícolas de base familiar e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 395/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“agiliza adoção direta, sem observância de listagens e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 396/1999) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.995/97 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina 
“Sexualidade e Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
Formas de Contágio e Prevenção”, no currículo da es-
cola fundamental”. (Apensado: PL 4714/1998) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.226/98 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade das casas no-
turnas em distribuir camisinhas aos frequentadores e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 506/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“torna obrigatório aos supermercados a destinação de 
caixas registradoras para atendimento exclusivo aos 
deficientes físicos, pessoas com mais de 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade e gestantes e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 704/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“permite acesso à Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “C”, a motoristas que não tenham cometido 
infração gravíssima ou reincidido em infração grave”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“altera velocidade para motocicletas onde não exista 
sinalização e dá outras providência”. (Apensados: PL 
2057/1999, PL 2305/2000 e PL 2332/2000) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.407/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre o televisionamento de audiências 
e julgamentos penais”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.430/07 – do Sr. Beto Faro – que 
“altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

PROJETO DE LEI Nº 1.491/07 – do Sr. Eduardo Gomes 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.879/03 – do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 
na Internet da relação de proprietários e diretores das 
empresas de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 6.147/05 – do Sr. Tarcísio Zim-
mermann – que “dispõe sobre a proibição de monito-
ramento de trabalhadores por meio de equipamentos 
de filmagem”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.507/06 – do Supremo Tribunal 
Federal – que “cria cargos no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.559/06 – do Supremo Tribunal Fe-
deral – que “dispõe sobre a criação de cargos e de funções 
no Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de Justiça e 
altera a Lei nº 11.364, de 26 de outubro de 2006”. 
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RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.708/06 – do Poder Executivo 
– (MSC 1076/2006) – que “altera a categoria da uni-
dade de conservação Parque Nacional dos Pontões 
Capixabas para Monumento Natural dos Pontões Ca-
pixabas, nos Municípios de Pancas e Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 42/07 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “altera o artigo 33 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e disciplina a oferta de educação 
sexual nas escolas de educação básica”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 392/07 – do Sr. Frank Aguiar 
– que “altera o § 2º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional””. 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON. 

PROJETO DE LEI Nº 969/07 – do Poder Executivo – (AV 
376/2007) – que “dispõe sobre a inclusão de presos 
em estabelecimentos penais federais e a transferência 
de presos para os mencionados estabelecimentos, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.100/07 – do Senado Federal-
Inácio Arruda – (PLS 80/2007) – que “institui o ano de 
2007 como “Ano Nacional Oscar Niemeyer””. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.232/06 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dá nova redação ao artigo 475-J da Lei nº 11.232, 
de 22 de dezembro de 2005, acresce o § 6º ao referido 
artigo”. (Apensado: PL 887/2007) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.576/00 – do Sr. Fernando Ga-
beira – que “dispõe sobre a instalação de fontes emis-
soras de radiação eletromagnética e dá outras provi-
dências”. (Apensados: PL 4399/2001, PL 4505/2001, 
PL 5241/2001, PL 4587/2001, PL 5843/2001 e PL 
6835/2002) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.800/05 – do Sr. Manoel Sal-
viano – que “altera a Medida Provisória nº 2.134-31, 
de 21 de junho de 2001, que altera a Lei nº 9.782, de 
26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.424/06 – do Poder Executivo 
– que “concede, a título de indenização decorrente 
de responsabilidade civil da União, pensão especial a 
dependente de Roberto Vicente da Silva”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-08-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.188/06 – do Sr. Enio Bacci – 
que “determina a inclusão obrigatória de informações 
claras e precisas, nas embalagens, sobre a utilidade 
de todos os medicamentos”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.477/07 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 314/2006) – que “inclui dis-
positivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para determinar 
que conste, nos documentos de cobrança de dívida 
encaminhados ao consumidor, o nome e o endereço 
do fornecedor do produto ou serviço”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.514/07 – do Sr. Edmilson Va-
lentim – que “disciplina o uso de instrumentos de me-
dição de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.521/07 – do Sr. Giacobo – que 
“dispõe sobre o prazo do seguro de automóveis”. 
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.533/07 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “estabelece a obrigatoriedade de prova 
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de regularidade fiscal às empresas que pretenderem 
restringir o cadastro de seus clientes em órgãos como 
o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC – e a Sera-
sa S/A “. 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.540/07 – do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “dispõe sobre o serviço de atendimento ao 
consumidor”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.547/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “dispõe sobre a responsabilidade por prejuízos 
decorrentes de “clonagem” de cartão de crédito”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.580/07 – dos Srs. Arnaldo Faria 
de Sá e Regis de Oliveira – que “dispõe sobre procedi-
mentos a serem observados pelas instituições financei-
ras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil na contratação de operações 
com seus clientes e ao público em geral”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
CO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 27/08/2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.358/03 – do Sr. Cezar Silvestri 
– que “proíbe a importação, circulação, comercializa-
ção e consumo de carne e derivados que contenham 
substâncias com propriedades anabolizantes, usadas 
em animais de abate para consumo humano, conforme 
especifica”. (Apensado: PL 3918/2004) 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.615/07 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre a pesagem de 
produto em loja de auto-serviço e supermercado”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.633/07 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “suprime e altera dispositivos da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.682/07 – do Sr. Beto Albu-
querque – que “altera os artigos 181 e 216 da Lei nº 
7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre 
o Código Brasileiro de Aeronáutica”. (Apensado: PL 
1760/2007) 

RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.609/07 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“dispõe sobre a substituição gradativa, em todo o ter-
ritório nacional, de combustíveis derivados de petró-
leo por outros produzidos a partir da biomassa, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 826/07 – do Sr. Fernando Coru-
ja – que “proíbe a industrialização e comercialização 
de produtos alimentícios em cuja composição conste 
gordura transaturada”. (Apensado: PL 1319/2007) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.509/07 – do Sr. Guilherme 
Campos – que “dispõe sobre a cassação da eficácia 
da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Ju-
rídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e da 
autorização de exercício das atividades de estabeleci-
mentos que, reincidentemente, distribuam, adquiram, 
comercializem, transportem ou estoquem derivados 
de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis 
ou biocombustíveis que estejam em desconformidade 
com as normas estabelecidas pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.574/07 – do Sr. Moreira Mendes 
– que “proíbe a industrialização e a comercialização de 
cerveja em garrafa de vidro não retornável”. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
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PROJETO DE LEI Nº 668/07 – do Sr. Manoel Junior 
– que “dispõe sobre a colocação de assentos espe-
ciais para pessoas obesas em estabelecimentos de 
entretenimento e nos meios de transporte público co-
letivo em geral”. 
RELATOR: Deputado MARCELO MELO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.620/01 – do Sr. Enio Bacci – que 
“dispõe sobre a reserva de vagas nas Universidades 
Públicas do País, para estudantes trabalhadores e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.909/05 – do Sr. Nilson Pinto 
– que “denomina “Aeroporto de Marabá / Pará – João 
Correa da Rocha” – o Aeroporto de Marabá / Pará”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.296/05 – do Sr. Rubens Oto-
ni – que “denomina “Viaduto Miguel Moreira Braga” o 
viaduto de interseção da BR-060 com a BR-153, no 
Município de Anápolis – GO”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PROJETO DE LEI Nº 7.499/06 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
que administram cinemas em todo o território nacio-
nal, a ceder, dois minutos antes das sessões, ao Poder 
Público, para a realização de campanhas sócio-edu-
cativas”. (Apensado: PL 260/2007) 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.523/06 – do Sr. Mauro Lopes 
– que “denomina “Rodovia Feliciano Miguel Abdala” o 
trecho da rodovia BR-474, entre as cidades de Cara-
tinga e Ipanema, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 207/07 – do Sr. Clodovil Her-
nandes – que “dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 
9.870, de 23 de novembro de 1999, obrigando o es-
tabelecimento de ensino a divulgar a lista de material 
escolar quarenta e cinco dias antes da data final para 
matrícula”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.139/07 – do Sr. Raul Henry 
– que “dispõe sobre os critérios de distribuição dos 

recursos originários da renúncia fiscal a que se refe-
re o parágrafo 7º do art.19 da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.349/07 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “obriga as instituições de ensino superior 
públicas e privadas a implantar o sistema de coleta 
da impressão digital para identificação dos candidatos 
inscritos no concurso vestibular”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.351/07 – do Sr. Jofran Frejat 
– que “dispõe sobre o fomento à formação e desenvol-
vimento de jovens talentos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.356/07 – do Sr. Germano Bo-
now – que “institui o Dia Nacional do Acemista”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.361/07 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “”Dispõe sobre a proibição de fiador para 
matrícula e renovação de matrícula em faculdades pri-
vadas nos Estados, Municípios e no Distrito Federal e 
dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado PROFESSOR RUY PAULETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.372/07 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “insitui o Dia Nacional do Rock e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.391/07 – do Sr. Anselmo de 
Jesus – que “cria o Dia Nacional do Mototaxista”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.397/07 – do Senado Federal 
– Augusto Botelho – (PLS 29/2007) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar “campi” avançados da Uni-
versidade Federal de Roraima nos Municípios que 
especifica”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.414/07 – da Sra. Lídice da 
Mata – que “declara o velejador Aleixo Belov patrono 
da navegação de esporte e recreio brasileira”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.436/07 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “altera os arts. 120 e 124 da Lei n° 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.474/07 – do Sr. Leandro Vilela 
– que “inscreve o nome de Maria Quitéria de Jesus no 
Livro dos Heróis da Pátria”. 

RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.475/07 – do Sr. José Linhares 
– que “dispõe sobre a autorização de cursos mantidos 
e administrados por entidades confessionais e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.488/07 – do Sr. Adão Pretto e 
outros – que “institui a “Semana Nacional do Feijão e 
Arroz” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.536/07 – do Sr. Pepe Vargas 
– que “confere ao município de Nova Petrópolis no 
Estado do Rio Grande do Sul, o título de “Capital Na-
cional do Cooperativiismo de Crédito””. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.558/07 – do Sr. Ivan Valente 
– que “acrescenta inciso no art. 30 e, um § no art. 32, 
com incisos I, II III e IV, na Lei nº 9.394 – LDB, de 20 de 
dezembro de 1996, garantindo autonomia aos sistemas 
de ensino, em organizar o atendimento dos alunos em 
sua rede, de acordo com as peculiaridades locais”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.559/07 – do Sr. Waldir Maranhão 
– que “acrescenta dispositivo à Lei n° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para vincular receitas federais à 
manutenção e desenvolvimento do ensino superior das 
universidades públicas estaduais e municipais”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.570/07 – do Senado Federal 
– Roberto Saturnino – (PLS 27/2005) – que “altera as 
Leis nºs 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997, para incluir as doações 
de livros a bibliotecas públicas, feitas até a data limite 
de entrega da declaração de ajuste, entre as hipóteses 
de dedução do valor do Imposto de Renda devido”. 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.649/07 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 186/2007) – que “autoriza 
a criação do Programa Biblioteca do Professor”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.677/07 – do Sr. Gastão Vieira 
– que “institui o dia 18 de junho como Dia do Tambor-
de-Crioula”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.681/07 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “inclui a data de 25 de junho de 1822 no calen-
dário oficial de efemérides históricas do Brasil”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.713/07 – do Sr. Indio da Costa 
– que “institui o dia 2 de dezembro como Dia Nacional 
do Samba”. 

RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 919/07 – do Poder Executivo 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e ba-
ses da educação nacional e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 1549/2007) 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.262/07 – do Sr. Vinicius Carva-
lho – que “acrescenta o inciso III no art. 2º, acrescenta 
o inciso VI ao art. 3º, altera a redação dos artigos 4º 
e 5º e acrescenta o inciso V ao art. 8º, todos da Lei nº 
7.998 de 11 de janeiro de 1990”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.267/07 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de execu-
ção sonora do Hino Nacional Brasileiro, pelos órgãos 
públicos nas atividades que especifica”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 591/07 – do Sr. Vinicius Carvalho 
– que “obriga a empresa administradora de cartão de 
crédito a inscrever, no cartão de crédito entregue ao 
consumidor, seu endereço para fins de citação e o nú-
mero de telefone para atendimento de reclamações”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 632/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “dispõe sobre a cobrança de tarifa de abertura 
de crédito no financiamento de veículos automotores, 
acrescenta dispositivo ao art. 36 da Lei nº 8.078, de 
1990, e dá outra providências”. 
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RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.518/07 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “”Dispõe sobre a isenção do IPI – Imposto 
Sobre Produtos Industrializados para a blindagem de 
veículos automotores de Magistrados””. 

RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.571/07 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 310/2005) – que “altera 
a Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 1979, que auto-
riza modalidade de concurso de prognósticos da Lo-
teria Federal regida pelo Decreto-Lei nº 204, de 27 de 
fevereiro de 1967, para tornar obrigatória a divulgação 
de informações que especifica”. 

RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.328/98 – do Sr. Serafim Ven-
zon – que “dispõe sobre o parcelamento de dívidas 
oriundas de contribuições sociais devidas ao Institu-
to Nacional do Seguro Social, alterando o art. 38 da 
Lei nº 8.212, de 24 julho de 1991”. (Apensados: PL 
280/1999, PL 1055/1999, PL 3457/2000, PL 4894/1999, 
PL 1824/1999, PL 5066/2005 e PL 6134/2005) 

RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 

ÚLTIMA SESSÃO: 27-08-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 873/03 – do Sr. Armando Mon-
teiro – que “institui o Programa Nacional de Incentivo 
a Atividades Educacionais, Sociais e de Combate à 
Pobreza – PAES e cria o Certificado Nacional Empre-
sa-Cidadã”. 

RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.636/03 – do Sr. Clóvis Fecury 
– que “considera despesas operacionais dedutíveis, 
na apuração do lucro real e da base de cálculo da 
contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas 
jurídicas, as contribuições não compulsórias destina-
das a custear até cem por cento dos estudos dos seus 
empregados e dependentes diretos”. (Apensados: PL 
4785/2005 e PL 6227/2005) 

RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.125/04 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre a vedação de aquisição de 
bebida com qualquer teor alcoólico por órgão ou enti-
dade da Administração Pública”. 

RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEI-
RO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.727/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “revoga o art. 32 da Lei nº 4.357, de 16 de julho 
de 1964, que dispõe sobre as pessoas jurídicas em 
débito, não garantido, por falta de recolhimento de im-
posto, taxa ou contribuição, no prazo legal”. 

RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.430/06 – do Senado Federal-
Eduardo Suplicy – (PLS 82/1999) – que “altera a Lei 
nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004, que institui a ren-
da básica de cidadania e dá outras providências, com 
vista a autorizar a instituição do Fundo Brasil de Ci-
dadania e do conselho deliberativo desse fundo e dá 
outras providências”. 

RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.492/07 – do Sr. Eduardo Go-
mes – que “acrescenta parágrafo único ao art. 23 da 
Lei nº 8.906, de 04 de Julho de 1994, que dispõe sobre 
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), e estabelece prazo para sua regula-
mentação”. 

RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.543/07 – do Sr. Efraim Filho 
– que “revoga dispositivos do art. 12 da Lei nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, que “altera a legislação 
do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras 
providências”, com a redação dada pela Lei nº 11.324, 
de 19 de julho de 2006”. 

RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.645/04 – do Senado Federal 
– João Alberto Souza – que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a criar a Universidade Federal de Bacabal, no 
Estado do Maranhão”. 

RELATOR: Deputado MARCELO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.700/04 – do Senado Federal 
– Antonio Carlos Valadares – (OF 2524/2004) – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fe-
deral do Petróleo de Aracaju, no Estado de Sergipe”. 

RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.412/05 – do Senado Federal 
– Mão Santa – (PLS 290/2003) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar a Universidade Federal do Delta 
do Parnaíba (UFPAR), por desmembramento da Uni-
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versidade Federal do Piauí (UFPI)”. (Apensado: PL 
2675/2003) 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 25/07 – do Sr. Vicentinho – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Tec-
nológica de Hortolândia/SP” 
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES. 

PROJETO DE LEI Nº 421/07 – do Sr. Izalci – que “dis-
põe sobre a criação do Programa de Amparo ao Idoso 
em Família Adotiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 753/07 – do Sr. Fábio Ramalho 
– que “institui o Programa Nacional de Pedras e Metais 
Preciosos – PNPMP, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ERNANDES AMORIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.552/07 – do Sr. Roberto San-
tiago – que “altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro 
de 1999, para permitir o controle e a fiscalização da 
produção de álcool etílico combustível, a exemplo do 
que ocorre com o biodiesel”. 
RELATOR: Deputado SILVIO LOPES. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.551/07 – do Sr. Djalma Berger 
– que “altera o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946, que “dispõe sobre os bens imóveis da União 
e dá outras providências”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM-
BATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 27/08/07) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.045/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (OF 424/04) – que “Altera o De-
creto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe 
sobre a organização das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e 
do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.556/07 – do Sr. Beto Mansur 
– que “Dispõe sobre a criação do sistema de emer-
gência na telefonia fixa e móvel”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.557/07 – do Sr. Ivan Valente 
– que “Dispõe sobre a expropriação de glebas onde 
houver milícias armadas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AFONSO HAMM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.598/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “Altera a redação do art. 72, da Lei nº 11.343, 
de 23 de agosto de 2006, determinando a incineração 
de drogas apreendidas, observados os procedimentos 
que estabelece”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.610/07 – do Sr. William Woo 
– que “Proíbe a utilização de telefone móvel no interior 
dos estabelecimentos bancários e instituições asse-
melhadas”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 

PROJETO DE LEI Nº 835/07 – do Sr. Laerte Bessa 
– que “Determina a notificação da vítima de crime cuja 
pena máxima cominada seja superior a dois anos, 
quando da instauração de inquérito policial, do seu 
tombamento pelo Poder Judiciário e de demais atos 
relativos ao processo criminal decorrente”. 
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RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.211/07 – do Sr. Fernando Coruja 
– que “Acrescenta dispositivos ao artigo 24 do Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal – para tornar prioritária a tramitação 
da ação penal contra agente público”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA  

(DIA 27/08/2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.863/01 – do Sr. Luciano Zica 
– que “altera a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, 
que “regula o exercício da profissão e Técnico em Ra-
diologia e dá outras providências””. (Apensados: PL 
5874/2001, PL 5170/2005 e PL 7602/2006) 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 48/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

PROJETO DE LEI Nº 714/07 – do Sr. Deley – que 
“estabelece a obrigatoriedade de advertência na em-
balagem e na bula de medicamentos da existência de 
substâncias consideradas “doping” no esporte”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 791/07 – do Sr. Walter Ihoshi 
– que “acrescenta parágrafos ao art. 18 do Decreto-lei 
nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdu-
ção ao Código Civil Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.569/07 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 74/2004) – que “altera a Lei 
nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, para dispor sobre 
aplicação de recursos no desenvolvimento de proje-
tos referentes a equipamentos, instalações, ações e 
campanhas de prevenção de acidentes de trabalho, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 1.579/07 – da Sra. Jusmari Oli-
veira – que “altera a Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 
2004, que “cria o Programa Bolsa Família e dá outras 
providências”, para dispor sobre o Programa de As-
sistência às Adolescentes Gestantes”. 

RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-08-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 545/07 – do Sr. Ronaldo Cunha 
Lima – que “acrescenta art. 46-A, à Lei nº 6.515, de 
26 de dezembro de 1977”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.487/04 – do Sr. Enio Bacci – que 
“proíbe qualquer imagem de crianças envolvidas em 
ato infracional e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.315/07 – do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “altera a lei que instituiu o Fundo de Univer-
salização dos Serviços de Telecomunicações – FUST, 
de forma a permitir a utilização de seus recursos na 
redução de contas de portadores de deficiência auditiva 
que utilizam o serviço de mensagens de texto”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.468/07 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 4/2006) – que “altera os 
arts. 4º, 9º, 11 e 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, com vistas a garantir atendimento 
médico e odontológico ao educando no ensino funda-
mental público, dispor sobre a incumbência da União 
na avaliação do ensino, prever a avaliação das escolas 
no âmbito municipal e assegurar licença periódica de 
capacitação para os profissionais da educação”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.498/07 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a classificação da cirurgia 
refrativa como procedimento reparador funcional”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.520/07 – do Sr. Giacobo – que 
“dispõe sobre o fomento à implementação do progra-
ma suplementar de assistência à saúde do educando 
do ensino fundamental”. 

RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 



42474 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2007

PROJETO DE LEI Nº 1.534/07 – do Sr. Gonzaga Patrio-
ta – que “dispõe sobre a cobertura pelo Sistema Único 
de Saúde – SUS, de intervenção cirúrgica reparadora, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.541/07 – do Sr. Jorginho Maluly 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as unidades 
de atendimento do Instituto Nacional de Previdência 
Social – INSS manterem aparelho desfibrilador externo 
automático em suas dependências”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.560/07 – da Sra. Cida Diogo 
– que “institui a Semana Nacional da Vigilância Ali-
mentar e Nutricional “. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.585/07 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “fica criado o Cadastro de Proteção ao 
Credor de Alimentos (CPCA), no Ministério da Justiça, 
no qual será inscrito o nome do devedor de alimentos 
em atraso com suas obrigações, a partir de 03 (três) 
prestações, sucessivas ou não, estabelecidas por con-
cessão liminar, sentença ou homologação de acordo 
judicial ou extrajudicial”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.389/04 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre a gratuidade do traslado interestadual 
de cadáveres ou restos mortais humanos, bem como 
de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante, 
por empresas brasileiras de transporte aéreo”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.593/07 – dos Srs. Reinaldo 
Nogueira e Reinaldo Nogueira – (PL 3310/2000) – que 
“acrescenta inciso XVIII ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, incluindo novas situações para 
que o empregado possa movimentar a conta vincula-
da no FGTS”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.254/04 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.967/00 – do Senado Federal 
– Luiz Estevão – (PLS 660/1999) – que “acrescenta § 
3º ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social, e dá outras providências”. (Apensados: 
PL 2935/2000, PL 5743/2001, PL 5749/2001 e PL 
2993/2004) 
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-08-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 690/03 – do Sr. Luiz Bittencourt 
– que “dispõe sobre a constituição de Comissões In-
ternas de Qualidade Ambiental”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.443/05 – do Sr. Takayama – que 
“acrescenta parágrafo segundo ao art. 442 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 
não existência de vínculo empregatício entre Confis-
são Religiosa, seja ela Igreja ou Instituição, Ordem ou 
Congregação, e seus Ministros, Pastores, Presbíteros, 
Bispos, Freiras, Padres, Evangelistas, Diáconos, Anci-
ãos ou Sacerdotes”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.756/06 – do Sr. Vicentinho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de parcelamen-
to da concessão de abonos salariais, tendo em vista 
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os limites legais de isenção da tabela progressiva do 
imposto de renda da pessoa física”. 

RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

DECURSO: 4ª SESSÃO 

ÚLTIMA SESSÃO: 27-08-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.464/07 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do Araguaia e do 
Tocantins – CODEVAT – e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.503/07 – do Sr. Edgar Moury 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 769 do De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.515/07 – do Sr. Eduardo Val-
verde – que “”Acrescenta o artigo 12-A, ao Decreto-
Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, para tornar obri-
gatório o exame de proficiência como condição para 
inscrição nos quadros dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade””. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.530/07 – do Sr. Edson Duarte 
– que “regulamenta a profissão de Vaqueiro”. 
RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.544/07 – do Sr. Lelo Coimbra 
– que “cria o Cadastro Nacional de Condenados por 
Ato de Improbidade Administrativa, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.554/07 – do Sr. Dr. Talmir 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Univer-
sidade Federal do Oeste Paulista – UFOESTE, com 
sede no município de Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.568/07 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 99/2003) – que “dispõe sobre 
requisitos para a concessão, por instituições públicas, 
de financiamento, crédito e benefícios similares”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.581/07 – SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA – que “dispõe sobre a criação de 
cargos de provimento efetivo e em comissão e de fun-
ções comissionadas no Quadro de Pessoal do Superior 
Tribunal de Justiça e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.592/07 – do Sr. Djalma Berger 
– que “inclui o § 6º no art. 405 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 
de 1º de maio de 1943, estipulando condição especial 
de trabalho para o menor aprendiz que houver conclu-
ído o curso de aprendizagem correspondente”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.652/07 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos efetivos no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.318/03 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “dá estabilidade aos Conselheiros Federais 
e Regionais dos órgãos de Fiscalização do Exercício 
Profissional e dispensa os mesmos da assinatura de 
ponto”. 
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.432/03 – do Sr. Dr. Rosinha 
– que “altera a legislação sobre o rito sumaríssimo na 
Justiça do Trabalho”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.829/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “estabelece alíquotas de contribuição para os 
contratos de aprendizagem previstos na Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 

27/08/2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.199/07 – do Sr. Gerson Peres 
– que “dispõe sobre vedação da pena de portões fe-
chados dos clubes de futebol ao público e seus tor-
cedores”. 
RELATOR: Deputado EUGÊNIO RABELO. 
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 50/07 – do Sr. Neilton Mulim – que 
“regulamenta as atividades dos profissionais de artes 
marciais, capoeira, dança, surf, bodyboard, skate, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALADARES FILHO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.602/07 – da Sra. Jusmari Oli-
veira – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, que “institui normas gerais sobre o desporto e 
dá outras providências”, para dispor sobre o repasse 
de recursos para as Ligas de Esporte Amador”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 

27/08/2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.132/05 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “acrescenta parágrafo único ao art. 21 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui 
o Código de Trânsito Brasileiro”, para definir a com-
petência do órgão executivo rodoviário da União, em 
termos de fiscalização de trânsito”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-08-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.328/05 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “denomina a Ferrovia Transnordestina de 
“Ferrovia Miguel Arraes de Alencar””. (Apensado: PL 
539/2007) 
RELATOR: Deputado CARLOS BRANDÃO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.300/05 – do Senado Federal 
– Romeu Tuma – (PLS 181/2004) – que “dá a deno-
minação de Aeroporto de Bauru – Comandante João 
Ribeiro de Barros ao Aeroporto de Bauru, no Estado 
de São Paulo”. (Apensado: PL 5169/2005) 
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE-
RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE 2005, DO SR. JOÃO 
CAMPOS, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁ-
GRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL”, ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO 

PARA OS ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITU-
TOS PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS, 

 INVESTIDOS NA FORMA DA LEI. 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 
DECURSO: 9ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-07 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, 
§3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471/05 
– do Sr. João Campos e outros – que “dá nova reda-
ção ao parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição 
Federal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONS-
TITUIÇÃO Nº 483-A, DE 2005, DO SENADO FE-
DERAL, QUE “ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS 
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DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ-
RIAS”, INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS, 
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO 
EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

DO EX – TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 
DECURSO: 8ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-07 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, 
§3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483/05 
– do Senado Federal – Fátima Cleide – (PEC 87/2003) 
– que “altera o art. 89 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias”. (Apensado: PEC 294/2004 
(Apensados: PEC 295/2004 e PEC 343/2004)) 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 549-A, DE 2006, DO SR. ARNALDO FA-

RIA DE SÁ, QUE “ACRESCENTA PRECEITO ÀS DIS-
POSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS, DISPONDO 

SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR 
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA”. 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-9-07 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, 
§3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549/06 
– do Sr. Arnaldo Faria de Sá e outros – que “acrescenta 
preceito às Disposições Constitucionais Gerais, dispon-
do sobre o regime constitucional peculiar das Carreiras 
Policiais que indica”. (Apensado: PEC 44/2007) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 558-A, DE 2006, DO SR. MENDES RI-

BEIRO FILHO, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO 
DA CPMF NAS DISPOSIÇÕES DO § 2º DO ARTI-
GO 76 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-09-07 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, 
§3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 558/06 
– do Sr. Mendes Ribeiro Filho e outros – que “dispõe 
sobre a inclusão da CPMF nas disposições do § 2º, 
do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT da Constituição Federal”. (Apen-
sados: PEC 23/2007 (Apensados: PEC 50/2007, PEC 
66/2007 e PEC 90/2007 (Apensado: PEC 113/2007)) 
e PEC 112/2007) 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE-
RIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1921, 
DE 1999, DO SENADO FEDERAL, QUE INSTI-

TUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 24-8-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.921/99 – do Senado Federal 
– Geraldo Melo e José Agripino – (PLS 118/1999) 
– que “institui a tarifa social de energia elétrica para 
consumidores de baixa renda e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL 1946/1999, PL 2406/2000, PL 
2987/1997 (Apensados: PL 1631/1999, PL 4083/1998 e 
PL 96/2003), PL 3124/2000 (Apensado: PL 4616/2004), 
PL 3134/2000, PL 4068/2001, PL 4328/2001, PL 
4366/2001, PL 4746/2001, PL 6202/2002, PL 6247/2002, 
PL 3430/2004, PL 5963/2005, PL 6737/2006 (Apen-
sado: PL 1001/2007), PL 7229/2006, PL 414/2007 e 
PL 1178/2007) 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS-
SÕES 

EM 23/08/2007: 
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Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 249/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 250/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 251/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 252/2007 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 253/2007 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 67/2007 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 70/2007 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 71/2007 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 74/2007 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 
PROJETO DE LEI Nº 1.105/2007 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 
MENSAGEM Nº 601/2007 
MENSAGEM Nº 602/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.658/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.664/2007 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 1.709/2007 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 43 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. 
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PE-
RÍODO DESTINADO AO PEQUENO EXPE-
DIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS Nº 212, REALIZADA 
EM 21 DE AGOSTO DE 2007 – RETIRADO 
PELA ORADORA PARA REVISÃO:

A SRA.  JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero inicialmente 
cumprimentar a Sra. Ministra Nilcéa Freire e todas as 
mulheres que participaram da II Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres.

Aproveito a oportunidade para pedir o registro, 
nos Anais desta Casa, da Carta das Mulheres Negras 

Brasileiras, que traz o retrato da situação das mulhe-
res, principalmente das negras.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, comunico a 
abertura hoje da Marcha das Margaridas em Brasília, 
da qual participei. Trata-se de movimento das mulheres 
trabalhadoras rurais. Este é o lema da marcha neste 
ano: A fome, a pobreza e a violência sexista.

Chamo a atenção de todos para um dos pontos 
da pauta das trabalhadoras rurais, o Projeto de Lei nº 
6.852, de 2006, oriundo do Poder Executivo, que dis-
põe sobre previdência rural. Esse PL foi amplamente 
discutido entre a Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura – CONTAG e o Governo Federal. 
Ele torna as regras de aposentadoria mais claras, sem 
lesão aos direitos, mantendo o acesso aos benefícios 
mediante a comprovação de atividade rural. A matéria 
está pronta para a Ordem do Dia. Pedimos urgência 
para sua votação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saúdo o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministro Tar-
so Genro pelo lançamento do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, no 
dia de ontem.

A medida é inédita no Brasil e constitui um avan-
ço na relação entre o Governo Federal, os Estados e 
os municípios, pois integra ações de segurança e de 
prevenção, fazendo com que os entes da Federação 
atuem de maneira conjunta.

É o meu registro, Sr. Presidente.
Obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
ORADORA

Mulheres negras brasileiras na II conferência na-
cional de políticas para as mulheres

Brasília, 16-17 de agosto de 2007
No Brasil Somos
184 milhões de habitantes; 
Negros: 49,5% da população total; 
Mulheres negras: 43 milhões de pessoas, 25% 

da população total 
No Brasil, as formas de discriminação, parti-

cularmente o racismo, são fatores estruturantes que 
provocam desigualdades e exclusão na sociedade, 
principalmente entre as mulheres

Retratos da Desigualdade no Brasil
Analfabetismo 3 vezes maior do que das mulhe-

res brancas; 
60% das famílias sem rendimentos são chefiadas 

por mulheres negras; 
Desemprego atingiu 14,1% entre as mulheres 

negras comparado a 6,3% entre homens brancos em 
2005; 
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As meninas negras representam 75% das traba-
lhadoras domésticas infantis; 

58% dos óbitos de jovens negras por causas ex-
ternas referem-se a assassinatos; 

44,5% das mulheres negras não tiveram acesso 
ao exame clínico de mamas, segundo dados do Mi-
nistério da Saúde em 2004, comparadas a 27% das 
mulheres brancas; 

Entre 2000 e 2004 a infecção pelo HIV-AIDS su-
biu de 36% para 42,4% entre mulheres negras. Entre 
homens negros subiu de 33,4% para 37,2%. Entre a 
população branca a incidência do HIV-AIDS caiu no 
mesmo período; 

O Congresso Nacional brasileiro tem, entre 543 
parlamentares, somente 01 mulher negra. O que faz 
com que inexistam leis específicas segundo interesses 
e necessidades das mulheres negras. 

Por isso, nós mulheres negras de diferentes re-
giões do país, representando diferentes movimentos, 
reunidas nos dias 16 e 17 de agosto de 2007, em 
Brasília-DF, nos marcos da II Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres, elaboramos propostas 
para serem incluídas nos resultados da II Conferência 
com vistas a promover a equidade de gênero e raça 
na sociedade brasileira.

Exigimos do Estado brasileiro a incorporação das 
dimensões de gênero e raça nas políticas públicas, 
desde o planejamento, implementação e avaliação, 
com definição de indicadores que possam evidenciar 
a diminuição das desigualdades raciais. Possibilitando 
também a criação de mecanismos de monitoramento 
com a participação das mulheres negras, incluindo 
indicadores técnico-científicos. 

Exigimos a implementação imediata de políticas 
públicas de ação afirmativa para as mulheres negras, 
como medida de reparação social, econômica e cul-
tural, que garantam sua plena participação em igual-
dade de condições nas esferas políticas, econômicas, 
sociais e culturais. 

Que o Estado garanta o princípio constitucional 
da equidade, promovendo para isso ações específicas 
e de caráter afirmativo voltadas para as mulheres ne-
gras. Recomenda-se a aprovação do Projeto de Lei nº 
6.418/2007, pela atual redação da Comissão de Direi-
tos Humanos da Câmara Federal, em que está incluso 
o crime de discriminação racial com aumento de pena 
pela discriminação sexista às mulheres negras. 

Que o Estado brasileiro cumpra as ações definidas 
em leis, diretrizes e planos orçamentários relacionados 
as políticas públicas voltadas para a efetivação dos 
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais; 
visando a garantia da segurança pública; seguridade 

social; educação; pleno emprego; assistência social; 
participação. 

Que seja garantido o acesso das mulheres negras, 
em especial às jovens e adolescentes as informações 
adequadas sobre direito sexual e direito reprodutivo, 
a exames complementares e aos serviços de planeja-
mento familiar, de qualidade e humanizado. Estabelecer 
metas específicas de redução da mortalidade materna 
da Mulher Negra, através da ampliação da oferta de 
serviços de qualidade (ginecológica, pré-natal e as-
sistência materno e infantil), bem como aplicação das 
normas estabelecidas no Pacto Nacional Pela Redu-
ção da Mortalidade Materna e Neonatal, implantação 
e implementação da atenção à saúde das mulheres 
negras em consonância com a pactuação da política 
nacional de saúde da população negra 

Promover políticas públicas orientadas para forta-
lecer acesso e permanência de mulheres adolescentes 
e jovens, em especial as negras, na educação formal, 
na formação para o trabalho e direito a saúde e direito 
sexual e direito reprodutivo, emprego, participação po-
lítica e social, para o pleno exercício de seus direitos.

Que os Estado promova a ampliação do nível de 
seguridade social da mulher negra, com vistas à cria-
ção de ambiente social saudável, livre da violência e 
da insegurança; garantindo às mulheres negras todos 
os direitos, estabelecidos em lei, convenções e normas 
nacionais e internacionais. 

Exigimos ações integradas entre os Ministérios da 
Justiça, da Educação, da Cultura, SEPPIR e Ministério 
Público, com a participação dos setores organizados de 
religiosos de matriz africana para garantir a liberdade 
de culto e o respeito as religiões de matriz africana, 
coibindo a intolerância, o proselitismo e a violência a 
que estão submetidas; bem como oferecendo igualda-
de de oportunidade aos bens e serviços promovidos 
pelo Estado Brasileiro. 

Garantia da laicidade do Estado Brasileiro pro-
movendo a efetiva separação do Estado das religiões 
dominantes, retirando das repartições públicas em 
todos os poderes e esferas, símbolos cristãos. Bem 
como desarticulando serviços especiais voltados para 
as religiões dominantes. As políticas públicas de Es-
tado devem ser formuladas e implementadas de ma-
neira independente de princípios religiosos, de forma 
a assegurar efetivamente os direitos consagrados na 
Constituição Federal e nos diversos instrumentos in-
ternacionais assinados e ratificados pelo Estado brasi-
leiro, como medida de proteção aos direitos humanos 
das mulheres e meninas 

Garantir os direitos trabalhistas das domésticas 
como FGTS, seguro desemprego obrigatório, adicio-
nais de insalubridade e periculosidade, seguro contra 
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acidentes de trabalho, auxilio acidente de trabalho, 
limitação de jornada de trabalho para 8 horas, horas 
extras e adicional noturno 

Exigimos do Estado brasileiro o desenvolvimen-
to de ações para o combate ao Racismo Institucional 
em todas as esferas do poder público que promova a 
equidade e garantam o acesso a bens e serviços sem 
discriminação de qualquer espécie. 

Recomendações
Recomendar a CAPES e CNPq, atenção es-

pecial às questões relacionadas a raça, na área de 
produção de conhecimento, intercâmbios e fomentos, 
financiamento a pesquisas para estudantes afro-des-
cendentes

Recomendamos ao Ministério das Comunicações 
que seja incorporadas dimensões de gênero e raça na 
formulação do seu conselho nacional.

Recomendamos nos estados e municípios que 
aderiram ao pacto nacional de redução da morte ma-
terna e neonatal sejam estabelecidas metas especificas 
para mulheres negras, sobretudo no que diz respeito 
ao acesso e qualidade da atenção ao, durante a gra-
videz, parto e puerpério.

Recomendamos ao governo brasileiro, ações es-
pecíficas através do Ministério da Justiça, Ministérios 
Federais, à Justiça Federal, aos Ministérios Públicos 
ações específicas para coibir o genocídio de jovens e 
adolescentes negra/os.

DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. 
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PE-
RÍODO DESTINADO À ORDEM DO DIA DA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 213, REALIZADA EM 
22 DE AGOSTO DE 2007 – RETIRADO PELA 
ORADORA PARA REVISÃO:

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, inicialmente, saúdo as tra-
balhadoras pela Marcha das Margaridas, à qual estive 
presente, um movimento pacífico em defesa dos direi-
tos das mulheres trabalhadoras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a 
tribuna hoje para saudar os guarulhenses e registrar a 
realização, nos dias 17 e 18 de agosto, da Conferência 
Municipal de Saúde, que aconteceu no Teatro Adamas-
tor, no bairro Pimentas, em Guarulhos, São Paulo. 

O Programa Saúde Participativa, do município 
de Guarulhos, realizou 14 plenárias preparatórias. A 
última delas na sexta-feira, dia 17, no bairro Lavras. 
Essas plenárias reuniram cerca de 3.200 participantes 
durante todo o ano. As propostas analisadas e apro-
vadas na Conferência Municipal da Saúde passam a 

integrar as diretrizes da política municipal de saúde 
para os próximos 2 anos.

Solicito, Sr. Presidente, o registro nos Anais da 
Câmara dos Deputados da moção pela aprovação 
da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 
e o discurso da companheira Amália de Jesus Este-
ves, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Guarulhos, que, ao final, ressaltou: “As conferências 
de saúde cumprem uma das diretrizes essenciais do 
SUS, estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, 
que é a garantia da participação da comunidade, e re-
forçam o que fala o artigo 196 ‘saúde é um direito de 
todos e dever do estado’”.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
ORADORA

MANIFESTO EM DEFESA DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE (SUS) E DA REGULAMENTAÇÃO DA EC 29

A saúde, como direito fundamental da pessoa 
humana, deve ser objetivo primordial dos governantes. 
Ao mesmo tempo, a saúde é fator de desenvolvimento 
econômico e social de um país e é resultado do mo-
delo de desenvolvimento adotado. Garantir a saúde 
de um povo significa investir na qualidade de vida das 
pessoas e assegurar a oferta de ações e serviços de 
saúde conforme a sua necessidade. Ter um sistema 
de saúde democrático, que desenvolve ações integrais 
de acesso universal, é uma conquista da sociedade 
brasileira que precisa ser valorizada e defendida contra 
qualquer iniciativa que impeça o seu avanço ou que 
atente contra os seus princípios e suas diretrizes. 

Nesses dezenove anos de implantação, o Siste-
ma Único de Saúde (SUS), concebido na luta da so-
ciedade organizada em defesa da saúde pública de 
qualidade a partir da década de setenta, sistematizado 
pelo Movimento da Reforma Sanitária na 8ª Conferên-
cia Nacional de Saúde e instituído pela Constituição 
Federal de 1988 e pelas leis orgânicas da saúde, acu-
mula vitórias. É o maior sistema público de saúde do 
mundo e um dos principais ramos de atividade social 
e econômica do Brasil com profissionais e serviços 
de excelente qualidade, reconhecidos nacional e in-
ternacionalmente. 

O SUS colocou o Brasil em primeiro lugar no 
mundo em número de transplantes de órgãos reali-
zados por serviços público de saúde. Atende cento 
e oitenta milhões de pessoas com ações que vão da 
atenção básica, passando pela média e alta complexi-
dade, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), pela saúde bucal, saúde mental, pela pre-
venção, controle e tratamento de endemias e reabili-
tação, até as ações de vigilância à saúde. Possui um 
excelente programa de vacinação e tem um progra-
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ma contra AIDS reconhecido mundialmente. Realiza 
pesquisas que passam pela busca de soluções em 
várias áreas da saúde, inclusive com células tronco. 
Vem construindo uma política consistente de sangue, 
hemoderivados e medicamentos. Regula e qualifica a 
saúde suplementar (Planos Privados de Saúde). Conta 
com a participação da sociedade civil organizada nos 
processos de deliberação das políticas por meio dos 
conselhos de saúde e das conferências. Constitui-se 
em um modelo de gestão pública exemplar para várias 
políticas públicas.

Porém, mesmo com as conquistas obtidas até 
o momento, o SUS precisa continuar avançando em 
vários aspectos: na construção de uma gestão de-
mocrática e com qualidade; na superação efetiva do 
modelo biomédico neoliberal privatista em todos os 
níveis do sistema; na qualidade, universalização e 
ampliação da resolutividade da atenção básica, bem 
como de toda a rede integrada de serviços na média 
e alta complexidade; no fortalecimento do controle so-
cial e na humanização, na perspectiva de se consolidar 
como a maior política pública de nosso país, generosa, 
solidária, inclusiva participativa e universal. Para isso, 
é preciso que o Estado destine mais recursos para o 
financiamento das ações e dos serviços públicos de 
saúde que integram o Sistema, com definições claras e 
objetivas sobre a melhor forma de aplicação dos novos 
recursos e para qualificação da sua gestão. 

Por isso, neste momento, vimos, perante a so-
ciedade brasileira, reafirmar a defesa intransigente do 
SUS e da saúde como direito de todos e dever do es-
tado e exigir a regulamentação da EC 29, que, dentre 
outros dispositivos, define o que são despesas com 
ações e serviços públicos de saúde para efetivo de 
aplicação dos recursos do SUS; estabelece as nor-
mas de cálculo do montante mínimo a ser aplicado 
anualmente pela União em ações e serviços públicos 
de saúde; os critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados 
aos seus respectivos municípios, visando à progres-
siva redução das disparidades regionais; estabelece 
as normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas esferas federal, estadual, 
distrital e municipal; caracteriza as infrações aos dis-
positivos da Lei Complementar como crime ou ato de 
improbidade administrativa para os gestores e agentes 
públicos que lhe derem causa e estabelece punições 
nos termos da Lei.

Defendemos que os recursos novos resultantes 
da regulamentação da EC 29 sejam destinados para: 
garantir a implantação imediata de sistemas de infor-
mação e comunicação adequados aos interesses dos 

usuários do SUS, com o objetivo de facilitar o acesso 
às ações e aos serviços e a regulação do sistema; 
promover o acesso às políticas de atenção universal 
e integral, sem discriminação de qualquer natureza, 
considerando as diferenças epidemiológicas, sociais 
e regionais; assegurar gestão pública qualificada e 
democrática, com participação popular e controle so-
cial; implementar o Pacto pela Saúde; promover a hu-
manização da atenção e das relações entre gestões, 
trabalhadores e usuários; desprecarizar o trabalho e 
implantar os Planos de Carreira, Cargos e Salários 
do SUS, com pisos nacionais de salários conforme a 
escolaridade dos seus profissionais. 

É importante a mobilização municipal na defesa 
da regulamentação da EC 29. Envie e-mails para seus 
deputados; vamos organizar manifestações, pois essa 
regulamentação possibilitará maior repasse de recur-
sos para a Saúde. 

(Texto Básico do “Manifesto do Lançamento da 
Campanha do PT em Brasília sobre o SUS e a Regu-
lamentação da EC29”)

Observações: A Emenda 29/2000 é de autoria 
do deputado Roberto Gouveia, do PT. 

4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE DE GUARULHOS

Grandes têm sido os avanços na saúde no nosso 
Município, mas mesmo com as conquistas obtidas até 
o momento, o SUS precisa continuar avançando em 
vários aspectos: na construção de uma gestão demo-
crática e com qualidade em todos os níveis do sistema, 
na qualidade, universalização, ampliação da resoluti-
vidade da atenção básica, bem como de toda a rede 
integrada de serviços na média e alta complexidade, 
no fortalecimento do controle social e na humanização, 
na perspectiva de se consolidar como a maior política 
pública do nosso país, generosa, solidária, participa-
tiva e universal.

É como grande alegria que aqui estamos parti-
cipando desta 4º Conferência Municipal de Saúde, é 
um grande momento em que não só podemos discu-
tir políticas de saúde cada vez mais integrais, como 
também devemos formular e aprovar propostas, que 
venham dar uma assistência cada vez mais digna e 
humanizada.

A Conferência Municipal de Saúde acontece a 
cada 4 anos, por isso devemos aproveitar muito bem 
este momento, a Conferência de Saúde, nada mais 
é do que um ato de conferir tudo que foi proposto a 
4 anos atrás, se foi executado ou não foi executado, 
é na verdade um grande momento de cidadania que 
tem como objetivo principal incentivar e sensibilizar 
a participação popular, para as discussões da saúde 
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e o Controle Social, e o tema desta conferência, não 
poderia ser melhor “Saúde e Qualidade de Vida”, po-
líticas de estado e desenvolvimento. Vamos então lu-
tar cada vez mais por saúde e qualidade de vida, pois 
este é o momento em que o cidadão brasileiro pode 
discutir políticas de saúde para a sua cidade, seu es-
tado e seu país. Precisamos nos mobilizar para a re-
gulamentação da EC 29, que trará mais financiamento 
para a saúde.

As conferências de saúde cumprem uma das di-
retrizes essenciais do SUS, estabelecidas pela Consti-
tuição Federal de 1988, que é a garantia da participa-
ção da comunidade, e reforçam o que fala o artigo 196 
“saúde é um direito de todos e dever do Estado”. 

Amália de Jesus Esteves 
Guarulhos, 18 de agosto 2007.

DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. 
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PE-
RÍODO DESTINADO AO PEQUENO EXPE-
DIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS Nº 214, REALIZADA 
EM 22 DE AGOSTO DE 2007 – RETIRADO 
PELA ORADORA PARA REVISÃO: 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero comentar a 
infeliz declaração do Presidente da Philips do Brasil, 
Paulo Zottolo. Segundo ele, se o Piauí deixar de exis-
tir, ninguém vai ficar chateado. O Presidente da Philips 
expressou desprezo pelo Nordeste, aliás, o que é típico 
da elite paulistana. As declarações infelizes de Zottolo 
demonstram claramente todo o seu preconceito contra 
o povo nordestino.

Quero neste momento solidarizar-me com os jo-
vens em suas manifestações em defesa do Piauí e de 
todo o seu povo. Lutar contra o preconceito de qualquer 
natureza é uma das minhas bandeiras. Preconceito 
machuca, e dizer que o povo nordestino pode deixar 
de existir é um grande preconceito.

DECISÃO DO PRESIDENTE

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do 
RICD, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

Nº 1.848/2003 (Marcelo Ortiz) – Inscreve o nome 
dos servidores do Centro Técnico Aeroespacial mortos 
no acidente com VLS 1, na Base de Alcântara, Mara-
nhão, no Livro dos Heróis da Pátria.

Nº 5.957/2005 (Perpétua Almeida) – Altera dis-
positivo da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placas de 

veículos oficiais, e obriga a identificação externa dos 
veículos a serviço da administração pública federal.

Brasília, 23 de agosto de 2007 – Arlindo China-
glia – Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 4.206-A, DE 1998 
(Do Sr. Severino Cavalcanti)

Introduz modificação na Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro, para permitir o enqua-
dramento dos veículos que especifica, como 
de aluguel, para o transporte coletivo de 
passageiros; tendo parecer da Comissão de 
Viação e Transportes, pela rejeição deste e 
dos de nºs 574/99, 751/99 e 1.027/99, apen-
sados (relator: DEP. JILMAR TATTO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe altera o Código de 
Trânsito Brasileiro ao acrescentar parágrafo único ao 
art. 96, pelo qual podem ser admitidos como integran-
do a categoria “de aluguel”, da qual já fazem parte os 
micro-ônibus, os veículos tipo Kombi, van e similares, 
que se destinem ao transporte coletivo de passageiro. 
Também acrescenta parágrafo único ao art. 135, pelo 
qual fica admitida concessão do serviço público de 
transporte coletivo de passageiros com vistas a ser 
oferecido em qualquer dos tipos de veículos referidos 
no parágrafo único do art. 96.

A este projeto foram apensados os seguintes 
projetos de lei:

PL nº 574/99, que estabelece diretrizes para a 
implantação e o funcionamento da modalidade alter-
nativa de transporte público coletivo urbano;

PL nº 751/99, que dispõe sobre a instituição e a 
delegação de serviço de transporte coletivo de pas-
sageiros em veículos cuja lotação varie de oito a de-
zesseis lugares;

PL nº 1.027/99, que dispõe sobre a instituição e 
a delegação do serviço de transporte urbano e rodo-
viário de passageiros por veículos utilitários.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas aos projetos.
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II – Voto do Relator

As preocupações que fundamentam os projetos 
de lei em análise concentram-se na busca de caminhos 
que, supostamente, podem oferecer transportes coleti-
vos urbanos mais eficientes, de melhor atendimento ao 
usuário. No fundo, as proposições acabam convergindo 
para permitir que os veículos cuja lotação varie de oito 
a dezesseis lugares atuem no serviço convencional de 
transporte público.

Ocorre que esse tipo de veículo, que proliferou 
nas grandes cidades brasileiras sendo utilizado para 
o transporte de passageiros, apresenta-se como alter-
nativo, atua na informalidade e disso extrai vantagens, 
pois compete com o transporte regular sem respeitar 
as regras do sistema convencional. 

Nesse contexto, parece-nos que a iniciativa de 
regularizar esse tipo de transporte não nos irá levar 
ao aperfeiçoamento do sistema de transporte coleti-
vo. Na verdade, a propalada agilidade desse meio de 
transporte não serve de garantia para o cumprimento 
de outros necessários requisitos como confiabilidade 
e regularidade da oferta. Os transportadores alternati-
vos, por não se submeterem a regras, costumam atuar 
com grande liberdade e daí tiram o máximo proveito. 
Ninguém poderá afirmar com segurança que, ao serem 
regularizados, eles oferecerão vantagens compensa-
doras para os usuários.

Do ponto de vista do conforto e da segurança, 
vale ressaltar que os veículos utilizados nessa forma 
de transporte não foram projetados para o sobe-e-
desce de passageiros. Desse modo, não atendem 
às exigências referentes aos procedimentos de fabri-
cação e equipamentos, para veículos destinados ao 
transporte coletivo, estabelecidas pelo CONTRAN e 
pelo CONMETRO. Para o entra-e-sai de passagei-
ros são exigidos corredor de circulação, equipados 
com corrimãos, e, principalmente, janelas de saídas 
de emergência, elementos esses não disponíveis em 
vans ou kombis.

Vale lembrar que, na disputa pelos passageiros 
o transporte coletivo efetuado por vans e kombis não 
convive harmonicamente com o transporte conven-
cional, prejudicando o desempenho dos ônibus no 
tráfego e comprometendo a sua eficácia bem como a 
segurança do trânsito.

Pelo que vemos, então, os veículos referidos 
nas propostas não são adequados para desempe-
nhar adequadamente a função de transporte urbano 
coletivo de passageiros e, contrariamente ao que se 
costuma fazer crer, prejudicam a eficiência do sistema 
de transporte formal.

Diante do exposto, somos pela rejeição do PL 
nº 4.206/98 e de seus apensos: PL nº 574/99, PL nº 
751/99, e PL nº 1.027/99.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2007. – Depu-
tado Jilmar Tatto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 4.206/98, e os Projetos de Lei nºs574/99, 751/99 e 
1.027/99, apensados, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Jilmar Tatto. O Deputado Giovanni Queiroz 
absteve-se de votar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Sandro Matos, Mauro 

Lopes e Hugo Leal – Vice-Presidentes, Affonso Camar-
go, Alexandre Silveira, Aline Corrêa, Beto Albuquerque, 
Camilo Cola, Carlos Brandão, Carlos Santana, Carlos 
Zarattini, Chico da Princesa, Ciro Pedrosa, Décio Lima, 
Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Gonzaga Patriota, 
Ilderlei Cordeiro, Jaime Martins, José Santana de Vas-
concellos, Lael Varella, Moises Avelino, Nelson Bornier, 
Ricardo Barros, Anselmo de Jesus, Cristiano Matheus, 
Edinho Bez, Felipe Bornier e José Airton Cirilo.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Eliseu Padilha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.883-A, DE 2003 
(Dos Srs. Leonardo Mattos e Deley)

Dispõe sobre critérios para ingresso 
em estabelecimentos federais de ensino 
médio e superior de pessoas portadoras 
de necessidades especiais; tendo pare-
cer da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação deste e do de nº 3.472/07, 
apensado, com substitutivo (relator: DEP. 
ANGELO VANHONI).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei principal, de autoria dos Nobres 
Deputados Leonardo Mattos e Deley, estabelece cota 
de cinco por cento das vagas dos estabelecimentos 
federais de ensino médio e superior para pessoas por-
tadoras de necessidades especiais. 
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Deixa ainda, à escolha das instituições de ensino, 
os critérios para a participação de pessoas portadoras 
de necessidades especiais em seus cursos.

O projeto de lei apensado, de autoria do Nobre 
Deputado Nilson Mourão, institui cota de dez por cento 
para a participação dos portadores de necessidades 
especiais nas instituições públicas de ensino superior, 
não fazendo menção aos critérios de seleção ou par-
ticipação dos candidatos. 

De um lado, a proposição apensada é mais abran-
gente do que a principal, na medida em que estende 
a norma a todas instituições públicas, classe em que 
além das escolas superiores federais estão incluídos 
os estabelecimentos estaduais e municipais.

A instituição apensada, porém, restringe as cotas 
apenas à educação superior, enquanto a principal as 
estende ao ensino médio.

Esgotado o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Não subsiste qualquer duvida sobre a consis-
tência e oportunidade do mérito das proposições em 
epígrafe. Pretendem a inclusão na cidadania de um 
amplo setor da população brasileira. 

É meridianamente evidente a identificação de por-
tadores de necessidades especiais, mediante simples 
e consagrados exames médicos. Trata-se de fenômeno 
físico detectado por exames de rotina por profissionais 
de saúde.

Portanto, não se deve deixar à escolha dos es-
tabelecimentos de ensino os critérios para a partici-
pação de portadores de necessidades especiais em 
seus cursos, como preconiza o parágrafo único da pro-
posição principal. Esses critérios já são consagrados 
pela prática médica.

Outro aspecto a ser considerado é o número de 
portadores de necessidades especiais em nosso País, 
próximo à casa dos dez por cento. Por isto, a reserva 
de cinco por cento das vagas é insuficiente. 

É mais adequada a proposição apensada, que 
define em dez por cento as vagas reservadas para 
os candidatos que integram esse setor da população 
brasileira.

Uma diferença importante entre os dois projetos 
de lei decorre do universo compreendido pelas insti-
tuições sujeitas à norma. Impõe-se a escolha entre a 
inclusão ou não das instituições de ensino médio e a 
extensão ou não dos seus efeitos a todas as universi-
dades públicas (não apenas às federais).

Quanto ao primeiro aspecto, as mesmas razões 
que justificam a reserva de um percentual de vagas 

para os portadores de necessidade especiais no ensino 
superior se fazem sentir no ensino médio. Por isto, é 
procedente a inclusão do estabelecimentos de ensino 
médio nos efeitos da nova lei.

O mesmo argumento se aplica ao segundo as-
pecto, ou seja, nas instituições estaduais e municipais 
persistem os mesmos motivos para os quais se esta-
belece regra específica para o ingresso de portadores 
de necessidades especiais nos estabelecimentos fede-
rais. Assim se justifica a inclusão dos estabelecimentos 
estaduais e municipais no projeto de lei.

Por tais razões nosso parecer é favorável a am-
bos os projetos de lei, mas na forma do substitutivo 
em anexo

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Angelo Vanhoni, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PL Nº 1883, DE 2003 
E AO PL Nº 3472, DE 2004

Dispõe sobre a reserva de vagas para 
portadores de necessidades especiais, nas 
instituições públicas de ensino médio e 
superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições públicas de ensino médio 

e superior reservarão dez por cento de suas vagas 
discentes para candidatos portadores de necessida-
des especiais.

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

Sala da Comissão, 13 de junho de 2007. – Depu-
tado Angelo Vanhoni, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu,unanimemente, pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.883/03 e do PL nº 
3.472/04, apensado, com Substitutivo, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Angelo Vanhoni. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira,Presidente; Frank Aguiar,Vice-Pre-

sidente; Alex Canziani, Angelo Vanhoni, Antonio Bu-
lhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, 
Carlos Abicalil, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Ivan 
Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, 
Lobbe Neto, Nice Lobão, Nilmar Ruiz, Paulo Renato 
Souza, Paulo Rubem Santiago, Professor Ruy Pau-
letti, Professor Setimo, Raul Henry, Rogério Marinho, 
Severiano Alves, Waldir Maranhão, Andreia Zito, An-
gela Amin, Dr. Ubiali, Elismar Prado, Pedro Wilson e 
Ricardo Izar. 

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Gastão Vieira, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 2.412-A, DE 2003 
(Do Sr. Carlito Merss)

Confere ao Município de Joinville, em 
Santa Catarina , o título de Capital Nacional 
dos Bombeiros Voluntários; tendo parecer 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação deste e pela prejudicialidade 
do de nº 3.039/04, apensado, nos termos 
do parecer da relatora (relatora: DEP. AN-
GELA AMIN).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Confere ao município de Joinville, em Santa Ca-
tarina, o título de Capital Nacional dos Bombeiros Vo-
luntários.

Ao projeto não foram apresentadas emendas.
É o Relatório.

II – Voto do Relator

Todo comportamento que tem como objetivo o 
preservar a vida, por sí só já é um grande bem à hu-
manidade.

E, evidentemente, a concessão de um título à 
cidade que vem levando muito a sério este propósito, 
é muito bem vindo.

Isto posto, somos favoráveis a aprovação do 
Projeto de Lei Nº 2412, de 2003 e do PL nº 3.039, de 
2004, apensado.

Sala da Comissão, 28 junho de 2007. – Deputada 
Angela Amin, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 2.412/03, e pela preju-
dicialidade do PL nº 3.039/04, apensado, nos termos 
do parecer da relatora, Deputada Angela Amin.

Estiveram presentes os Senhores 
Deputados: Gastão Vieira,Presidente; Frank 

Aguiar,Vice-Presidente; Alex Canziani, Angelo Va-
nhoni, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto 
Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Clóvis Fecury, Fá-
tima Bezerra, Ivan Valente, João Matos, Joaquim Bel-
trão, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Nice Lobão, Nilmar 
Ruiz, Paulo Renato Souza, Paulo Rubem Santiago, 

Professor Ruy Pauletti, Professor Setimo, Raul Henry, 
Rogério Marinho, Severiano Alves, Waldir Maranhão, 
Andreia Zito, Angela Amin, Dr. Ubiali, Elismar Prado, 
Pedro Wilson e Ricardo Izar. 

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.636-A, DE 2003 
(Do Sr. Clóvis Fecury)

Considera despesas operacionais de-
dutíveis, na apuração do lucro real e da base 
de cálculo da contribuição social sobre o 
lucro líquido das pessoas jurídicas, as con-
tribuições não compulsórias destinadas a 
custear até cem por cento dos estudos dos 
seus empregados e dependentes diretos; 
tendo parecer da Comissão de Educação 
e Cultura, pela rejeição deste, e dos de nºs 
4.785/05 e 6227/2005, apensados (relator: 
DEP. PAULO RUBEM SANTIAGO).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação e Constituição 
e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Esta proposição tem por objetivo conceder às 
pessoas jurídicas incentivo fiscal para o custeio dos 
estudos dos seus empregados e dependentes.

O incentivo consiste em reconhecer como des-
pesas dedutíveis para a apuração da base de cálculo 
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre 
o Lucro os dispêndios efetuados pelas pessoas jurídi-
cas para o custeio de até cem por cento dos estudos 
dos seus empregados e dependentes. Esta proposição 
aplica-se aos gastos com qualquer nível de ensino.

O Projeto de Lei n.º 4.785/2005, de autoria do Ilus-
tre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, também 
objetiva conceder às pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real a dedução dos gastos com ensino, 
pagos em favor de seus empregados, na apuração do 
Imposto de Renda. A critério da pessoa jurídica, pode-
rá ser deduzido sessenta por cento do valor do gasto 
como despesa operacional, ou até um por cento do 
valor do Imposto de Renda devido, vedada a dedução 
do valor dos gastos na determinação do lucro real. O 
incentivo aplica-se a gastos com ensino fundamental, 
médio e superior.

O Projeto de Lei n.º 6.227/2005, de autoria do 
nobre Deputado Edinho Bez, determina que são des-
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pesas operacionais da pessoa jurídica os gastos re-
ferentes ao pagamento de cursos e treinamentos de 
nível fundamental, médio, superior e de pós-graduação 
de seus empregados. 

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno des-
ta Casa, a proposição foi distribuída às Comissões de 
Educação e Cultura, Finanças e Tributação e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, 
RICD).

Cumpre-me, por designação da Presidência da 
CEC, a elaboração de Parecer sobre o mérito educa-
cional da proposta em apreço. 

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

I – Voto do Relator

As proposições dos Ilustres Deputados Clóvis 
Fecury, Antonio Carlos Mendes Thame e Edinho Bez 
têm por objetivo determinar que o Estado incentive as 
empresas a custear os estudos no ensino fundamen-
tal, médio e superior, bem como cursos de treinamento 
profissional nesses níveis e no de pós-graduação, de 
seus funcionários e dependentes. Apesar da louvável 
preocupação manifestada nos três projetos de lei, es-
sas iniciativas enfrentam questões que recomendam 
sua rejeição.

Com a universalização do ensino fundamental, a 
sociedade brasileira vem debatendo novas formas de 
financiamento da educação de forma a alcançar um 
padrão de qualidade, princípio constitucional que vem 
se constituindo num dos principais desafios da esco-
la pública brasileira. Não é apropriado, portanto, que, 
nesse momento, o Estado renuncie receita para pro-
mover o custeio de alunos no ensino privado, quando 
há oferta pública.

O Estado deve investir ainda na progressiva uni-
versalização do ensino médio, que vive momento de 
explosão na demanda, de forma a respeitar o primeiro 
dos princípios constitucionais, que é o da igualdade 
de acesso e permanência na escola. O Estado deve, 
portanto, buscar democratizar o máximo possível o di-
reito à educação, de forma a incluir também os mais 
carentes, como, por exemplo, os filhos de desempre-
gados, que não teriam acesso ao incentivo proposto 
nesses projetos de lei.

Quanto ao acesso à educação superior, o mo-
mento é de mudanças e expectativas, como a Reforma 
Universitária e o Programa Universidade para Todos 
– PROUNI, que têm, respectivamente, entre vários 
objetivos, a expansão da oferta de vagas públicas e o 

incentivo fiscal às instituições de ensino privado para 
a oferta de vagas aos estudantes mais carentes. Es-
sas medidas, por terem feições mais democráticas e 
focadas nas instituições de ensino, parecem mais ade-
quadas e inclusivas que as propostas nos projetos de 
lei sob exame. Devem, portanto, orientar a discussão 
do acesso à educação superior.

Diante do exposto, voto pela rejeição do Projeto 
de Lei n.º 2.636/2003, de autoria do Ilustre Deputado 
Clóvis Fecury, do Projeto de Lei n.º 4.785/2005, apre-
sentado pelo Nobre Deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame, e do Projeto de Lei n.º 6.227/2005, do Ilustre 
Deputado Edinho Bez.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2006. – Depu-
tado Paulo Rubem Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu pela rejeição 
do Projeto de Lei nº 2.636/03, e dos PLs nºs4.785/05 
e6.227/05, apensados, nos termos do parecer do rela-
tor, Deputado Paulo Rubem Santiago, contra os votos 
dos Deputados Professor Setimo, Clóvis Fecury, Lob-
be Neto, Paulo Renato Souza, Professor Ruy Pauletti, 
Rogério Marinho, Jorginho Maluly e Raimundo Gomes 
de Matos. O Deputado Lobbe Neto apresentou voto 
em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira,Presidente; Frank Aguiar,Vice-Pre-

sidente; Alex Canziani, Angelo Vanhoni, Antonio Bu-
lhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, 
Carlos Abicalil, Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, Ivan 
Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, 
Lobbe Neto, Nice Lobão, Nilmar Ruiz, Paulo Renato 
Souza, Paulo Rubem Santiago, Professor Ruy Pau-
letti, Professor Setimo, Raul Henry, Rogério Marinho, 
Severiano Alves, Waldir Maranhão, Andreia Zito, An-
gela Amin, Dr. Ubiali, Elismar Prado, Pedro Wilson e 
Ricardo Izar. 

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Gastão Vieira, Presidente.

Voto do Deputado Lobbe Neto

O Projeto de Lei n° 2.636/2003, de autoria do 
Deputado Clóvis Fecury, dá nova redação ao inciso 
V, do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, que “Altera a Legislação do Imposto de Renda 
das Pessoas Jurídicas, bem como da Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido, e dá outras providências”, 
incluindo como despesas operacionais dedutíveis “as 
contribuições não compulsórias destinadas a custear 
até cem por cento dos estudos dos empregados e de-
pendentes diretos”.
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O Autor justifica sua proposição argumentando 
que o projeto “objetiva-se a estimular a educação formal 
dos trabalhadores, cujos salários não são suficientes 
para pagar os seus estudos, sabendo-se como lhes é 
difícil o acesso ao ensino público gratuito.” 

O referido projeto de lei e apensados foram distri-
buídos às comissões de educação e cultura; finanças e 
tributação; e constituição e justiça e cidadania, estando 
sujeitos à apreciação conclusiva pelas comissões, nos 
termos do art. 24, inciso II, do Regimento Interno.

O nobre relator, Dep. Paulo Rubem Santiago, apre-
sentou seu voto pela rejeição do projeto principal e dos 
apensados. O juízo negativo do relator quanto às pro-
posições decorre, apenas, do particular entendimento 
de que “com a universalização do ensino fundamental, 
a sociedade brasileira vem debatendo novas formas 
de financiamento da educação de forma a alcançar um 
padrão de qualidade, princípio constitucional que vem 
se constituindo num dos principais desafios da escola 
pública brasileira. Não é apropriado, portanto que, 
nesse momento, o Estado renuncie receita para 
promover o custeio de alunos no ensino privado, 
quando há oferta pública.” (grifo nosso)

No entanto, consideramos que não é consisten-
te a afirmação de que o Estado estaria renunciando 
receita com a proposição em exame, principalmente 
se analisarmos o Projeto de Lei nº 4.785, de 2005, 
apensado, de autoria do Dep. Antônio Carlos Mendes 
Thame, que “Dispõe sobre a dedução de gastos com 
ensino fundamental, médio e superior pagos em favor 
de empregados pelas pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real na determinação do imposto 
de renda”.

Há peculiaridades na proposição apensada, do 
Ilustre Dep. Mendes Thame, que a distingue de uma 
desoneração geral para privilegiar certos gastos de inte-
resse. Por exemplo, apenas as empresas que sejam 
tributadas pelo lucro real serão qualificadas para 
o benefício. Assim, já se impôs uma restrição, uma 
vez que do universo global de empresas que, hipoteti-
camente, pudesse habilitar-se ou estarão previamente 
inseridas em um regime declaratório de tributação mais 
restrito e rigoroso ou terão que se transferir para esse 
regime de maior escrutínio fiscal.

Ao lado disso, a dedutibilidade do montante dos 
gastos obedece um limite que, conforme a proposição 
apensada, poderá ser de sessenta por cento do valor 
do gasto como despesa operacional, ou até um por 
cento do valor do Imposto de Renda devido, vedada 
a dedução do valor dos gastos na determinação do 
lucro real. O incentivo aplica-se a gastos com ensino 
fundamental, médio e superior.

Acrescido a estas condições, o Projeto de Lei nº 
4.785, de 2005, apensado, prevê, em seu § 2º, que o 
Poder Executivo fixará o limite global de dedução do 
imposto sobre a renda com os referidos gastos com 
educação e cancelará o montante equivalente nas 
despesas da Lei Orçamentária Anual, o que permite 
o ajuste das leis orçamentárias para contemplar a re-
ferida despesa.

Além disso, frisamos que no âmbito desta comis-
são permanente caberá apenas a análise do mérito 
quanto “aos assuntos atinentes à educação em geral”, 
e não quanto aos aspectos financeiros e orçamentá-
rios. Assim dispõe o Regimento Interno da Casa, no 
seu art. 32, inciso IX, alínea “a”, in verbis:

“Art. 32. São as seguintes as Comissões 
Permanentes e respectivos campos temáticos 
ou áreas de atividade:

IX – Comissão de Educação e Cultura:
a) assuntos atinentes à educação em 

geral, política e sistema educacional, em seus 
aspectos institucionais, estruturais, funcionais 
e legais; direito da educação; recursos huma-
nos e financeiros para a educação;”

Quanto à adequação financeira ou orçamentária 
da proposição, cabe a Comissão de Finanças e Tributa-
ção se manifestar em parecer terminativo, nos termos 
do art. 54, inciso II, do Regimento Interno.

Ainda nos termos do Regimento, art. 55, consi-
dera-se invasão de competência o fato de uma comis-
são se manifestar sobre assunto que não seja de sua 
atribuição, veja:

“Art. 55. A nenhuma Comissão cabe ma-
nifestar-se sobre o que não for de sua atribui-
ção específica.”

Dessa forma, louvamos o mérito das proposições 
ora apreciadas que trazem mais um mecanismo de 
acesso à educação, ao lado da Reforma Universitária 
e do Programa Universidade para Todos – PROUNI. 
Fica assim melhor desenhado o quadro de apoio a 
educação, agora também por meio de dedução do 
imposto de renda dos valores destinados pelos em-
pregadores aos estudos dos seus empregados e de-
pendentes diretos.

Nestes termos, apresento meu voto pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 2.636/2003, de autoria do 
Ilustre Deputado Clóvis Fecury, e dos apensados, Pro-
jeto de Lei nº 4.785/2005, de autoria do nobre Depu-
tado Antonio Carlos Mendes Thame, e Projeto de Lei 
nº 6.227/2005, do nobre Deputado Edinho Bez, com 
as seguintes emendas em anexo, que têm por objetivo 
adequar o texto da proposição principal a sua justifica-
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tiva, alterando-se o valor de custeio de até 100% (cem 
por cento) para até 50% (cinqüenta por cento).

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Lobbe Neto.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte 
redação:

Art. 1º. O inciso V do art. 13 da Lei nº 9.249, de 
26 de dezembro de 1995, passa a ter a seguinte re-
dação:

“Art. 13.....................................................
.......................................................................

V – das contribuições não compulsó-
rias, exceto as destinadas a custear seguros 
e planos de saúde, e benefícios complemen-
tares assemelhados aos da previdência so-
cial, instituídos em favor dos empregados e 
dirigentes da pessoa jurídica, bem como as 
destinadas a custear até cinqüenta por cento 
dos estudos dos empregados e dependentes 
diretos.” (NR)

Sala da comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Lobbe Neto (PSDB – SP).

EMENDA DE REDAÇÃO

Dê-se ao projeto de lei a seguinte 
ementa:

“Considera despesas operacionais de-
dutíveis, na apuração do lucro real e da base 
de cálculo da contribuição social sobre o lucro 
líquido das pessoas jurídicas, as contribuições 
não compulsórias destinadas a custear até 
cinqüenta por cento dos estudos dos seus 
empregados e dependentes diretos.”

Sala da comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Lobbe Neto (PSDB – SP).

PROJETO DE LEI Nº 6.307-A, DE 2005 
(Do Sr. Eduardo Sciarra)

Determina que a Administração Tributá-
ria Federal comunique ao sujeito passivo a 
ocorrência de pagamento indevido de tribu-
to; tendo parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
deste (relator: DEP. Arnaldo Madeira e rela-
tor-substituto: DEP. Luiz Carlos Hauly).

Despacho: às Comissões de: Finanças E 
Tributação (Mérito e Art. 54, Ricd); e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

A proposição em epígrafe visa a estabelecer 
que a Administração Tributária Federal, sempre que 
constatar o pagamento indevido de tributo, deverá ex-
pedir comunicado ao sujeito passivo, cientificando-o 
da ocorrência (art. 1º). Não sendo viável a restituição 
de ofício, do montante do tributo indevidamente pago, 
a Administração deverá informar as providências que 
devem ser adotadas pelo sujeito passivo para obter a 
restituição do indébito ou sua compensação com outro 
tributo (parágrafo único do art. 1ª).

Em sua justificativa, o nobre Autor argumenta que 
a legislação tributária abrange grande quantidade de 
diplomas legais de diversas espécies, o que resulta 
muitas vezes na errônea compreensão da ocorrência 
dos fatos geradores da obrigação tributária, e em de-
corrência disso, o recolhimento a maior ou indevido 
de tributos. Nessas situações, nada mais justo que 
a própria Administração comunicar o fato ao sujeito 
passivo, orientando-o sobre os procedimentos a se-
rem adotados para a restituição das quantias indevi-
damente pagas.

O feito vem a esta Comissão para exame do mérito 
e da adequação orçamentária e financeira. Não foram 
oferecidas emendas, no prazo regimental.

II – Voto do Relator

De acordo com o Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, somente aquelas proposições que 
“importem aumento ou diminuição de receita ou de 
despesa públicas” estão sujeitas ao exame de com-
patibilidade ou adequação financeira e orçamentária. 
Nesse sentido dispõe também o art. 9º da Norma Inter-
na, aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação 
em 29 de maio de 1996, verbis:

“Art. 9 Quando a matéria não tiver implica-
ções orçamentária e financeira deve-se concluir 
no voto final que à Comissão não cabe afirmar 
se a proposição é adequada ou não.”

Analisando o Projeto de Lei n 6.307, de 2005, 
verificamos que não traz implicação financeira ou or-
çamentária às finanças públicas federais a obrigato-
riedade de a Administração Tributária Federal comu-
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nicar ao sujeito passivo da ocorrência de pagamento 
indevido de tributo.

Quanto ao mérito, concordamos com as justifica-
tivas do Autor, inclusive a de que a aprovação do pro-
jeto poderia ocasionar a melhoria no relacionamento 
entre o fisco e o contribuinte.

Assim sendo, votamos pela não implicação da 
matéria com aumento de despesa ou diminuição de 
receita, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária do Projeto de Lei n 
6.307, de 2005, e, no mérito, pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Arnaldo Madeira, Relator, Deputado Luiz Carlos 
Hauly, Relator-Substituto.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen-
te, pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 6.307/05, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Arnaldo Madeira e do relator-subs-
tituto, Deputado Luiz Carlos Hauly.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Virgílio Guimarães, Presidente; Eduardo Cunha, An-

tonio Palocci e Pedro Eugênio, Vice-Presidentes; Alfredo 
Kaefer, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Carlos Mel-
les, Fábio Ramalho, Félix Mendonça, Fernando Coruja, 
Guilherme Campos, João Dado, João Magalhães, José 
Pimentel, Júlio Cesar, Luciana Genro, Luiz Carlos Hauly, 
Luiz Carreira, Luiz Fernando Faria, Marcelo Almeida, Max 
Rosenmann, Pedro Novais, Rocha Loures, Silvio Costa, 
Silvio Torres, Vignatti, Bruno Araújo, Carlos Willian, Colbert 
Martins, Mário Heringer, Nelson Bornier e Zonta. 

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Virgílio Guimarães, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.598-A, DE 2006 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Denomina “UNED Professora Cleide 
Campos” a Unidade de Ensino Descen-
tralizada de Inhumas – UNED do CEFET 
– GO, no Município de Inhumas – GO; tendo 
parecer da Comissão de Educação e Cul-
tura pela aprovação (relator: DEP. PEDRO 
WILSON).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre 
Deputado RUBENS OTONI, pretende alterar o nome 
de uma Unidade de Ensino Descentralizada, localizada 
no Município de Inhumas, no Estado de Goiás, vincu-
lada ao Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Goiás – CEFET – GO. 

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos 
do art. 24, II, do Regimento Interno.

Nesta Comissão, não foram apresentadas emen-
das à Proposição no prazo regimental.

Cumpre-nos examinar a matéria sob a ótica do 
mérito educacional e cultural.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Nos termos da justificação apresentada, a Pro-
fessora Cleide Campos foi personalidade de destaque 
para a educação no Município de Inhumas, Estado de 
Goiás, onde ingressou na carreira do magistério como 
professora de educação física.

Tendo ocupado o cargo de diretora de escola e de 
Secretária Municipal de Educação, a Professora Cleide 
Campos sempre participou ativamente das lutas dos 
trabalhadores em educação por melhores condições 
de trabalho e ensino em seu Município, constituindo 
importante liderança na mobilização pela construção 
da Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET 
– GO naquela localidade. 

A iniciativa é amparada pela Lei nº 6.454, de 1977, 
que “dispõe sobre a denominação de logradouros, 
obras, serviços e monumentos públicos, e dá outras 
providências”, segundo a qual:

Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, 
atribuir nome de pessoa viva a bem público, de qual-
quer natureza, pertencente à União ou às pessoas 
jurídicas da Administração indireta. 

Dessa forma, pela significativa contribuição da 
Professora Cleide Campos à comunidade de Inhumas, 
vimos nos unir ao nobre Deputado Rubens Otoni nesta 
justa homenagem, votando pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 6.598, de 2006, que confere o nome da ilus-
tre Professora à Unidade de Ensino Descentralizada 
de Inhumas. 

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Pedro Wilson, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 6.598/06, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Pedro Wilson.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira, Presidente; Maria do Rosário, 

Frank Aguiar e Osvaldo Reis, Vice-Presidentes; Alex 
Canziani, Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antonio Bu-
lhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, 
Carlos Abicalil, Clodovil Hernandes, Fátima Bezerra, 
Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lobbe 
Neto, Nice Lobão, Nilmar Ruiz, Paulo Rubem Santia-
go, Professor Ruy Pauletti, Professor Setimo, Rogério 
Marinho, Severiano Alves, Waldir Maranhão, Angela 
Amin, Angela Portela, João Oliveira, Jorginho Maluly, 
Lira Maia e Paulo Bornhausen.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.608-A, DE 2006 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Institui o Dia Nacional da Acupuntura e 
Terapias Afins; tendo parecer da Comissão 
de Educação e Cultura pela aprovação, com 
emenda (relator: DEP. RIBAMAR ALVES).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.608, de 2006, de autoria 
do ilustre Deputado Celso Russomano, institui o Dia 
Nacional da Acupuntura e Terapias Afins, a ser come-
morado anualmente no dia 23 de março.

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à 
apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos 
do art. 24, II, do Regimento Interno.

Nesta Comissão, onde não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental, cumpre-nos examinar o 
Projeto sob a ótica do mérito educacional e cultural.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Em sua justificação, o Autor da Proposição em 
apreço afirma que a superespecialização da medicina 
convencional tem tornado a prática médica cada vez 
mais dependente da tecnologia e restringido a proxi-
midade médico-paciente. 

Nesse sentido, as pessoas vêm buscando terapias 
mais naturais e métodos menos invasivos não só para 
tratamento de doenças que já possuam, mas também 
preventivamente, na preservação de seu equilíbrio fí-
sico e psicológico.

Técnica milenar da medicina tradicional chine-
sa, a acupuntura proporciona inúmeros benefícios 
aos que dela se utilizam, contribuindo comprovada-
mente para o tratamento de um grande número de 
enfermidades.

Amplamente aceita pela sociedade, reconhecida 
pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho 
Federal de Farmácia como especialidade médica e 
farmacêutica, a acupuntura baseia-se na aplicação de 
agulhas especiais que estimulam determinados pon-
tos do organismo para regularizar o fluxo de energia 
interna, restabelecendo o seu equilíbrio e funciona-
mento normais. 

Este recurso terapêutico alternativo, simples e efi-
ciente, é também bastante econômico, uma vez que os 
custos de sua prestação são sensivelmente reduzidos 
em comparação com a medicina ocidental tradicional, 
que carece de instalações e equipamentos caros. 

A data proposta para se homenagear a acupun-
tura e demais terapias alternativas é 23 de março, a 
mesma em que a cidade de São Paulo instituiu o Dia 
do Acupunturista, por meio da Lei Municipal nº 12.487, 
de 1997. Ressalte-se que São Paulo foi a primeira ci-
dade do mundo a instituir uma data comemorativa para 
os acupunturistas. 

Em relação aos termos da iniciativa, julgamos 
pertinente formular uma alteração para aperfeiçoá-los. 
Entendemos que o art. 2º do Projeto de Lei é inócuo, 
pois não gera qualquer obrigação do Poder Executi-
vo, responsável pela regulamentação das leis, quanto 
à data comemorativa em questão. Ademais, o dispo-
sitivo parece-nos ferir o art. 84, IV, da Constituição 
Federal, ao determinar o conteúdo do regulamento a 
ser expedido pelo Poder Executivo. Assim, sugerimos 
a supressão deste artigo. 

Pelo exposto e por acreditarmos serem a acupun-
tura e demais terapias naturais uma realidade incontes-
tável na nossa sociedade hoje, constituindo significante 
alternativa à medicina tradicional, apoiamos a justa 
homenagem do nobre Deputado Celso Russomanno 
a esse importante segmento terapêutico e votamos 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 7.608, de 2006, 
com a emenda apresentada em anexo. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Ribamar Alves, Relator.

EMENDA DE RELATOR Nº 1

Suprima-se o art. 2º do Projeto de Lei 
em epígrafe, renumerando-se o art. 3º para 
art. 2º. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Ribamar Alves, Relator.
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III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu unanimemente 
pela aprovação, com emenda, do Projeto de Lei nº 
7.608/06, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Ribamar Alves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Gastão Vieira, Presidente; Maria do Rosário, 

Frank Aguiar e Osvaldo Reis, Vice-Presidentes; Alex 
Canziani, Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antonio Bu-
lhões, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, 
Carlos Abicalil, Clodovil Hernandes, Fátima Bezerra, 
Ivan Valente, João Matos, Joaquim Beltrão, Lobbe 
Neto, Nice Lobão, Nilmar Ruiz, Paulo Rubem Santia-
go, Professor Ruy Pauletti, Professor Setimo, Rogério 
Marinho, Severiano Alves, Waldir Maranhão, Angela 
Amin, Angela Portela, João Oliveira, Jorginho Maluly, 
Lira Maia e Paulo Bornhausen. 

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.695-A, DE 2006 
(Dos Srs. Ricardo Santos e Manato)

Modifica a redação dos arts. 49 e 50 
da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, 
que dispõe sobre a política energética na-
cional, as atividades relativas ao monopólio 
do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional de 
Petróleo; tendo parecer da Comissão de Mi-
nas e Energia, pela rejeição (relator: DEP. 
JULIÃO AMIN). ; tendo parecer da Comissão 
de Minas e Energia, pela rejeição (relator: 
DEP. JULIÃO AMIN).

Despacho: Às Comissões de Minas e 
Energia; Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; Finanças e Tributação (Art. 54 
Ricd) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Minas e 
Energia

I – Relatório

Tem o projeto de lei em epígrafe por objetivo al-
terar a redação do art. 49, § 1º, e incluir o § 4º no art. 
50, ambos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
para, respectivamente, permitir a aplicação dos re-
cursos provenientes da compensação financeira pela 
produção de petróleo, e destinados ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, não apenas nas regiões Norte e 

Nordeste, mas nas áreas de abrangência da Superin-
tendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e 
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene); e para dispor que no mínimo um terço dos 
recursos provenientes da participação especial pela 
produção de petróleo, destinados ao Ministério do 
Meio Ambiente, tenha aplicação em programas e pro-
jetos que objetivem a implantação e manutenção de 
unidades de conservação nos Estados em que ocorra 
a referida produção de petróleo.

Sustentam os Autores, na justificação de sua 
proposição, que o objetivo da primeira das alterações 
propostas ao texto legal é o de garantir aos Estados 
e Municípios produtores de petróleo e de gás natural 
um percentual mínimo de inversões em ciência e tec-
nologia, a fim de atender ao princípio da eficiência na 
exploração da atividade, e de criar condições favorá-
veis, em termos tecnológicos, para enfrentar a futura 
escassez desses recursos, em áreas consideradas 
“maduras” para sua exploração.

Já a segunda alteração visaria, ainda de acordo 
com a mesma justificação, a não restringir a aplicação 
dos recursos a estudos ambientais sem conseqüências 
práticas, mas permitir a criação, implantação e manu-
tenção de unidades de conservação nos Estados e 
Municípios onde ocorrer a produção de petróleo.

Apresentada à Casa em dezembro de 2006, foi a 
proposição encaminhada para análise pelas comissões 
de Minas e Energia; de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; de Finanças e Tributação, e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, mas, como não 
houve tempo hábil para a conclusão do processo, foi 
ela, ao final da 52ª Legislatura, em janeiro de 2007, 
encaminhada ao arquivo.

Em fevereiro de 2007, um dos Autores, o Senhor 
Deputado MANATO, apresentou pedido de desarqui-
vamento da proposição, que foi concedido em abril 
último, retornando, pois, o projeto a seu estágio ante-
rior de tramitação.

A Comissão de Minas e Energia é o primeiro ór-
gão técnico a analisar o mérito do projeto de lei, ao 
qual, findo o prazo regimentalmente prescrito, não fo-
ram oferecidas emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

É certo que comungamos com os autores da 
proposição ora em exame, ao entendermos como ne-
cessária e bem-vinda a eficiência na exploração de 
qualquer atividade, deve ser ela antes uma obrigação 
de quem se disponha a atuar em qualquer ramo de 
negócios – quando menos, por uma questão de so-
brevivência.
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Porém, não podemos deixar de manifestar-nos 
contrariamente à pretensão de utilizar as verbas ad-
vindas da exploração petrolífera – exploração, aliás, de 
um bem da União, que deve converter-se em benefícios 
para todos os cidadãos do país – destinadas às regi-
ões Norte e Nordeste, sabidamente as mais carentes 
regiões brasileiras, no que diz respeito à capacitação 
e ao desenvolvimento tecnológico.

As regiões consideradas produtoras de petróleo 
e de gás natural já desfrutam, pelo próprio fato da pre-
sença das companhias exploradoras desses recursos 
energéticos, de vários investimentos por elas feitos para 
terem acesso aos bens e serviços de que necessitam 
para o exercício de suas atividades.

Além disso, o acréscimo proposto ao texto do art. 
50 da Lei nº 9.478, de 1997, a par de desrespeitar o 
princípio de que o responsável pelo dano ao ambiente 
deve ser também o responsável por sua recuperação, 
incorre num erro de princípio, ao transformar em fonte 
de recursos para uma unidade de preservação per-
manente uma atividade finita no tempo e no espaço, 
de vez que a exploração petrolífera ocorre por tempo 
seguramente limitado, em geral de poucas décadas, 
ou mesmo anos, conforme o tamanho das jazidas a 
serem exploradas.

Caso se insistisse nessa idéia, teríamos que, 
com o final das atividades de exploração petrolífera 
em uma região, as unidades de conservação am-
biental dela dependentes para seu financiamento e 
manutenção, ficariam destituídas de suas fontes de 
recursos e seriam, então, provavelmente obrigadas a 
fechar suas portas e encerrar suas atividades – o que 
não é, nem pode ser o desejável, quando se trata de 
preservação ambiental.

Assim sendo, vê-se que as alterações propostas 
ao texto da Lei nº 9.478, de 1997, em nada contribui-
riam para a melhoria do desenvolvimento científico e 
tecnológico, da proteção ambiental, ou da própria ex-
ploração dos recursos energéticos de nosso país.

Diante do que aqui se expôs, este Relator pronun-
cia-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 7.695, de 2006, 
e solicita de seus pares que o sigam em seu voto.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Julião Amim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 
7.695/2006, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Julião Amin,contra os votos dos Deputados Fer-
nando Ferro, Eduardo Valverde e Jô Moraes. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 

José Otávio Germano – Presidente, Eduardo Val-
verde e Vitor Penido – Vice-Presidentes, Airton Roveda, 
Arnaldo Vianna, Bel Mesquita, Carlos Alberto Canuto, 
Edmilson Valentim, Fernando Ferro, João Pizzolatti, 
José Fernando Aparecido de Oliveira, Julião Amin, 
Luiz Paulo Vellozo Lucas, Marcio Junqueira, Paulo Abi-
Ackel, Silvio Lopes, Simão Sessim, Vander Loubet, Vi-
centinho Alves, Aelton Freitas, Chico D’Angelo, Deley, 
Edson Aparecido, Luiz Bassuma, Luiz Fernando Faria, 
Marinha Raupp e Valdir Colatto. 

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado José Otávio Germano, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 571-A, DE 2007 
(Do Sr. Jairo Ataide)

Inclui a construção do Anel Rodovi-
ário de Montes Claros no Plano Nacional 
de Viação; tendo parecer da Comissão de 
Viação e Transportes, pela rejeição (relator: 
DEP. LAEL VARELLA).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe inclui na relação de 
obras prioritárias do Plano Nacional de Viação, apro-
vado pela Lei nº 5.918, de 10 de setembro de 1973, 
“a construção do Anel Rodoviário de Montes Claros, 
congruências das BR 135 e 251”.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

O autor do projeto pretende concluir, mediante 
este projeto de lei, as obras do anel rodoviário de Mon-
tes Claros – MG, o qual deverá interligar a BR-135 e 
a BR-251. Parte dessa via que contorna a cidade já 
existe, porém faltam seis quilômetros para completar 
a importante ligação entre as mencionadas rodovias 
federais. O trecho inacabado traz grandes prejuízos 
para a cidade de Montes Claros, pois obriga a entrada 
do tráfego rodoviário na sua malha urbana, causando 
acidentes, problemas de trânsito, e desgaste no pa-
vimento das vias. Para os viajantes das referidas ro-
dovias federais, as quais, juntamente com a BR-365, 
formam um grande entroncamento na região de Mon-
tes Claros, o desvio obrigatório pelas ruas da cidade 
resulta em enfrentar maiores riscos no trânsito, atraso 
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da viagem, manobras desnecessárias e aumento de 
gastos com combustível. 

A conclusão dessa ligação entre as BRs é, pois, 
de extrema necessidade e importância para promover 
o melhor escoamento do tráfego rodoviário, livrar a 
cidade dos atuais transtornos de trânsito causados 
pela circulação de veículos pesados oriundos das 
rodovias e, suplementarmente, garantir um melhor 
acesso ao Distrito Industrial, em expansão, de Mon-
tes Claros.

Embora essas argumentações sejam objetivas, 
julgamos que a forma da qual se vale o ilustre Parla-
mentar para atingir a meta prevista está equivocada. 
Primeiro, porque não existe no Plano Nacional de 
Viação uma “relação de obras prioritárias”. Segundo, 
porque uma eventual escala de prioridade para obras 
em rodovias do Plano Nacional de Viação é defini-
da a partir de políticas ou programas estabelecidos 
pelo Governo Federal. Mesmo que o anel rodoviário 
de Montes Claros atenda às exigências do Plano 
Nacional de Viação, a prioridade de sua conclusão 
dependerá, pois, das metas governamentais, não de 
um projeto de lei.

Para confirmar esse entendimento, lembramos 
que a Lei nº 5.917/1973, que aprova o Plano Nacional 
de Viação, e dá outras providências, estabelece, em seu 
art. 2º, que “o objetivo essencial do Plano Nacional de 
Viação é permitir o estabelecimento da infra-estrutura 
de um sistema viário integrado, assim como as bases 
para planos globais de transportes que atendam, pelo 
menor custo, às necessidades do país, sob o múltiplo 
aspecto econômico-social-político-militar”. Ademais, 
fixa, no seu art. 3º, que o Plano Nacional de Viação 
será implementado no contexto dos Planos Nacionais 
de Desenvolvimento e dos Orçamentos Plurianuais de 
Investimento obedecidos, especialmente, os princípios 
e normas fundamentais, aplicáveis a todo o Sistema 
Nacional de Viação. 

Em vista do contexto viário no qual se encontra 
o anel rodoviário de Montes Claros, será importante 
lembrar o art. 5º da mesma lei, que dispõe o seguin-
te: “poderão ser considerados como complementan-
do e integrando uma via terrestre do Plano Nacional 
de Viação os acessos que sirvam como facilidades 
de caráter Complementar para o usuário, desde que 
estudos preliminares indiquem sua necessidade e 
viabilidade financeira ou haja motivo de Segurança 
Nacional, obedecendo-se às condições estabelecidas 
por decreto”. 

Examinando o Anexo do Plano Nacional de 
Viação, que trata do Sistema Nacional de Viação 
em geral, e do Sistema Rodoviário Nacional em 
particular, vemos que, no seu item 2.1.2, entre as 

condições necessárias para uma rodovia integrar o 
Plano Nacional de Viação aparece: “ligar em pon-
tos adequados duas ou mais rodovias federais”. 
Insere-se, portanto, nesse caso, o anel rodoviário 
que contorna a cidade de Montes Claros, pois liga 
as duas mencionadas BRs. Entendemos que, des-
sa forma, beneficia-se do que estabelece o art. 5º, 
supra citado, da lei que aprova o Plano Nacional 
de Viação.

Ademais, o anel rodoviário de Montes Claros, tem 
o caráter de uma infra-estrutura viária com função de 
articulação entre os sistemas viários federal, estadual e 
municipal, referido na Lei nº 5.917/1973. Assim, exige, 
por muitos motivos, a atenção de planos ou programas 
governamentais de construção de rodovias e, poste-
riormente, à sua manutenção adequada.

Porém, repetimos, não será lançando mão de um 
projeto de lei como este que promoveremos qualquer 
intervenção, seja de construção, recuperação, seja de 
manutenção, nesse anel rodoviário. Sendo, na prática, 
em nosso entender, parte integrante do Plano Nacional 
de Viação, essa via já pode receber investimentos fe-
derais. Nesse caso, a iniciativa parlamentar adequada 
para orientar a ação governamental em benefício de 
Montes Claros e seu anel rodoviário seria a elabora-
ção de uma Indicação ao Poder Executivo, uma vez 
que a prioridade desejada coloca-se, fortemente, no 
âmbito político. 

Diante do exposto, somos pela rejeição do PL 
nº 571, de 2007. 

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2007. – Depu-
tado Lael Varella , Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 571/07, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Lael Varella.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Padilha – Presidente, Sandro Matos, Mauro 

Lopes e Hugo Leal – Vice-Presidentes, Alexandre Sil-
veira, Aline Corrêa, Beto Albuquerque, Carlos Brandão, 
Carlos Santana, Carlos Zarattini, Chico da Princesa, 
Ciro Pedrosa, Décio Lima, Giovanni Queiroz, Jaime 
Martins, Jilmar Tatto, José Santana de Vasconcellos, 
Lael Varella, Moises Avelino, Nelson Bornier, Ricar-
do Barros, Urzeni Rocha, Angelo Vanhoni, Cristiano 
Matheus, Felipe Bornier, Fernando Chucre, Jurandy 
Loureiro, Marinha Raupp, Pedro Fernandes e Rober-
to Britto.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Eliseu Padilha, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 730-A, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Eduardo Cadoca)

Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezem-
bro de 1986, para disciplinar a oferta de 
bilhetes aéreos com tarifas promocionais; 
tendo parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor pela aprovação, com emendas 
(relator: DEP. LEANDRO SAMPAIO).

Despacho: Às Comissões de: Defesa do 
Consumidor; Viação e Transportes; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O projeto de lei em análise pretende alterar o Ca-
pítulo II do Título VII da Lei nº 7.565, de 1986, conheci-
da como Código Brasileiro de Aeronáutica, no que diz 
respeito ao contrato de transporte de passageiro.

De acordo com a proposição, o operador de trans-
porte aéreo que oferecer bilhete de passagem com tarifa 
promocional deverá divulgar, nas peças de publicidade 
correspondentes, o número de assentos com tarifa pro-
mocional disponível em cada vôo. A proposição define 
que tarifa promocional é aquela praticada com preço re-
duzido, de caráter temporário, com período definido de 
início e término da venda e válida em vôos pré-selecio-
nados. Ainda de acordo com o projeto, o transportador 
deverá informar previamente o Departamento de Aviação 
Civil de todos os detalhes referentes à promoção.

Justifica a proposta a necessidade de elevar o 
nível de transparência nas relações de consumo en-
tre o transportador aéreo e o consumidor, de modo a 
fazer cumprir o disposto no art. 31 da Lei nº 8.078/90, 
bem como propiciar ao consumidor acesso a infor-
mações que o auxiliarão a decidir sobre o momento 
ideal de adquirir a passagem. O Autor ressalta que o 
transportador aéreo terá facilidade em prestar essas 
informações, pois já são disponíveis.

Dentro do prazo regimental, a proposição não 
recebeu emendas.

II – Voto do Relator

A crescente utilização do transporte aeroviário de 
passageiros, seja por pessoas físicas ou jurídicas, é 
muito bem vinda, pois significa maior conforto e rapi-
dez nos deslocamentos em um país tão grande como 
o nosso, e certamente constitui importante fator de 
integração nacional.

Uma das razões para que esteja acontecendo esse 
importante crescimento do transporte aéreo é, sem dúvi-
da, a existência de promoções que tornam as passagens 
mais baratas e acessíveis a muitos consumidores que 
jamais sonharam poder viajar de avião. Essas promo-
ções têm sido utilizadas por um número tão grande de 
pessoas que sua regulamentação torna-se inevitável, 
para que não ocorram prejuízos ao consumidor.

O projeto de lei em tela propõe que algumas 
informações sobre essas promoções sejam mais di-
vulgadas, para que o consumidor possa utilizá-las de 
forma mais racional e proveitosa, adquirindo sua pas-
sagem com maior ou menor antecedência. Portanto, 
a consideramos de elevado mérito.

No entanto, notamos que algumas informações que 
seriam de grande utilidade para elevar o grau de transpa-
rência entre fornecedor e consumidor, tais como o período 
de vendas, o período de validade da promoção, as de-
mais regras tarifárias, de acordo com o texto da proposta, 
devem ser prestadas unicamente ao Departamento de 
Aviação Civil. No nosso entender seria muito útil ao con-
sumidor ter acesso também a essas informações para 
poder melhor programar suas aquisições de passagens. 
Assim, decidimos propor emenda ao texto original, inclu-
sive para atualizar a referência ao órgão encarregado de 
gerir as atividades relacionadas à aviação civil, que atual-
mente encontra-se a cargo de ANAC – Agência Nacional 
de Aviação Civil, que assumiu as competências que eram 
do Departamento de Aviação Civil.

Em acréscimo, acreditamos que a regulamenta-
ção da matéria terá maior efetividade se o fornecedor 
for obrigado a divulgar as referidas informações na 
oferta do serviço e não apenas na sua publicidade. 
Por mais esta razão, oferecemos mais uma emenda 
ao projeto original.

Pelas razões expostas acima, nosso voto é pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 730, de 2007, com as 
duas emendas em anexo.

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Leandro Sampaio, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA No1

Dê-se ao art.1o do projeto a seguinte 
redação:

“Art.1º Esta lei acrescenta dispositivo 
à Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
para obrigar as empresas aéreas a divul-
garem, na oferta e na publicidade de tarifas 
promocionais, todas as informações refe-
rentes à promoção .”

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Leandro Sampaio.
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EMENDA MODIFICATIVA No 2

Dê-se ao art. 2o do projeto a seguinte 
redação:

“Art.2º Na oferta e na publicidade de bi-
lhetes de passagem com tarifas promocionais, 
o transportador deverá divulgar ao consumidor, 
bem como informar previamente à Agência 
Nacional de Aviação Civil, para cada promo-
ção, os assentos disponíveis para a promoção 
em cada vôo, o período de vendas, o preço 
da tarifa, o período de validade da promoção 
e demais regras tarifárias.

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
neste artigo, tarifas promocionais são aque-
las praticadas com preço reduzido, de caráter 
temporário, com período definido de início e 
de término de venda e de utilização, válidas 
em vôos pré-selecionados.”

Sala da Comissão, 13 de julho de 2007. – Depu-
tado Leandro Sampaio.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, com emendas, 
o Projeto de Lei nº 730/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Leandro Sampaio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cezar Silvestri – Presidente, Giacobo e Walter 

Ihoshi – Vice-Presidentes, Ana Arraes, Antonio Cruz, 
Barbosa Neto, Chico Lopes, Eduardo da Fonte, Feli-
pe Bornier, José Carlos Araújo, Júlio Delgado, Leo Al-
cântara, Luiz Bassuma, Luiz Bittencourt, Ricardo Izar, 
Tonha Magalhães, Vinicius Carvalho, Bruno Araújo, 
Fernando de Fabinho, Leandro Vilela e Marcelo Gui-
marães Filho.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Cezar Silvestri, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 30-B, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 
Mensagem nº 46/05 

Aviso nº 80/05 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo-Quadro en-
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Índia 
sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos do 
Espaço Exterior, celebrado em Nova Delhi, 
no dia 25 de janeiro de 2004; tendo parece-
res: da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, pela aprovação 

(relator: DEP. MÁRIO HERINGER e relator-
substituto: DEP. DEP. GUSTAVO FRUET); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. VILSON COVATTI)

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
Constituição e Justiça e de Cidadania

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

Na reunião ordinária deliberativa do dia 15/08/07 
desta Comissão, em decorrência do relator, Deputado 
MÁRIO HERINGER, não mais pertencer a este órgão 
técnico, tive a honra de ser designado relator-substituto 
da presente proposição. A seguir o parecer do Nobre 
Parlamentar.

“O Projeto de Decreto Legislativo em tela 
aprova a Mensagem nº 46, de 2005, do Exce-
lentíssimo senhor Presidente da República, que 
submete à consideração do Congresso Nacio-
nal o texto do Acordo-Quadro entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Índia, com 14 (catorze) arti-
gos sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos 
do Espaço Exterior, celebrado em Nova Delhi, 
no dia 25 de janeiro de 2004.

O tratado tem o objetivo de promover a 
cooperação entre os países na área da pes-
quisa espacial e nos usos pacíficos do espaço 
exterior. A coordenação e o controle das ativi-
dades de cooperação, conforme previsão do 
artigo 2º, ficarão sob a responsabilidade das 
respectivas Agências Executoras: Agência 
Espacial Brasileira e Indian Space Research 
Organization.’’

O artigo 3º do texto estabelece as áreas de co-
operação, que são as seguintes: 

ciência básica espacial, meteorologia, aplica-
ções e técnicas de sensoriamento remoto, aplicações 
e técnicas de telecomunicações espaciais, geofísica 
e espaço, rádio-ciência, aeronomia, biotecnologia, io-
nosfera e plasma espacial; 
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instrumentação espacial científica e tecnológi-
ca; 

desenvolvimento de microssatélites e minissaté-
lites para fins científicos e comerciais; 

pesquisa e desenvolvimento de sistemas de bor-
do para fins de sensoriamento remoto;

atividades conjuntas de pesquisa e desenvolvi-
mento, construção, fabricação, lançamento, operação 
e utilização de satélites e outros sistemas espaciais;

infra-estrutura de solo de sistemas espaciais; 
estudo de programas de cooperação na área de 

satélites, uso de foguetes-sonda, balões e instalações 
de solo para pesquisa espacial e aplicações de tec-
nologia espacial;

operação de estações de solo de satélites e ge-
renciamento de missões de satélites; 

organização de instalações para treinamento e 
programas; 

intercâmbio de pessoal técnico e científico para 
participar nos estudos e grupos de trabalho conjuntos 
estabelecidos para examinar assuntos específicos.

Por seu turno, o artigo 4º estabelece que a co-
operação se dará por meio do planejamento e exe-
cução de projetos espaciais conjuntos; realização de 
programas de treinamento; intercâmbio de cientistas, 
técnicos, equipamentos, documentação, dados, re-
sultados de experimentos e informações científicas 
e tecnológicas; desenvolvimento de programas espa-
ciais e industriais; utilização de veículos lançadores 
de satélites e organização de simpósios e reuniões 
científicas conjuntas. 

A possibilidade de adoção de “Ajustes Comple-
mentares” pelas Agências Executoras, a fim de imple-
mentar o acordado, é definida no artigo 5º, admitindo, 
por mútuo entendimento, a participação de instituições 
privadas ou públicas de terceiros países. O artigo 6º 
dispõe sobre os Grupos de Trabalho Técnicos Bilate-
rais, e a participação de empresas do setor privado é 
regulada pelo artigo 7º.

O financiamento dos programas de cooperação 
será feito pelas respectivas Agências Executoras e por 
instituições designadas pelas Partes, sujeitando-se, 
porém, à disponibilidade de fundos e à convergência 
com os interesses dos Estados envolvidos, bem como 
as respectivas políticas comercial e industrial. Tais as-
pectos são tratados no artigo 8º.

O artigo 9º remete às regras estabelecidas no 
Anexo o delineamento relativo à propriedade intelec-
tual criada ou repassada no curso das atividades de 
cooperação desenvolvidas, salvo se as Partes acorda-
rem de modo diverso. Nesse texto são estabelecidos, 
no que respeita os aspectos de propriedade intelec-
tual: a forma de resolução amigável de controvérsias 

bem como as situações nas quais serão acionados 
tribunais de arbitragem; a atribuição dos direitos de 
propriedade intelectual, dos royalties e das modalida-
des de licenciamento; e, conforme o disposto no artigo 
10, as condições de confidencialidade no transito de 
informações sigilosas.

O artigo 11 – trata de questões de natureza tribu-
tária, prevendo que cada Parte providenciará a isenção 
de direitos aduaneiros, incidentes sobre a entrada dos 
equipamentos a serem utilizados nos futuros progra-
mas de cooperação, e tomará as medidas necessárias 
para facilitar a entrada, a permanência e a saída, do 
respectivo território, de nacionais da outra Parte, cujo 
objetivo seja o de realizar as atividades previstas no 
Instrumento Internacional. 

As Partes e as Agências Executoras comprome-
tem-se, por meio do artigo 12, com o estabelecimento 
de um sistema específico de responsabilidade pelas 
perdas e danos respectivos. Em caso de queixas de-
rivadas da Convenção sobre Responsabilidade Inter-
nacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, 
de 1972, os países contratantes comprometem-se a 
efetivar consultas sobre a aplicação dos artigos rele-
vantes dessa Convenção Internacional.

As disposições relacionadas à solução de contro-
vérsias estão previstas no artigo 13, estabelecendo-se 
que todas as divergências relativas à interpretação ou 
à implementação do Acordo serão resolvidas por meio 
de negociação direta entre as Partes ou por quaisquer 
outros meios acordados por ambas e reconhecidos 
pelo Direito Internacional. 

Por fim, nas Cláusulas Finais – artigo 14 – fixa-se 
a vigência do Acordo para a data da última notificação, 
após o cumprimento dos procedimentos internos das 
Partes, permanecendo em vigor pelo prazo de dez 
anos, podendo ser prorrogado, automaticamente, por 
igual período. Além disso, define-se que qualquer uma 
das Partes poderá denunciar, por nota diplomática, o 
Compromisso Internacional, ora analisado. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

A exploração do espaço exterior é uma atividade 
com implicações científicas e econômicas. O desen-
volvimento das tecnologias espaciais prescinde, ne-
cessariamente, de desenvolvimentos científicos em 
áreas adjacentes, como física, engenharia, eletrôni-
ca, aeronáutica. Sendo assim, os benefícios auferidos 
pelos desenvolvimentos tecnológicos provenientes de 
pesquisa espacial refletem-se, posteriormente, em 
muitos outros segmentos produtivos das economias 
nacionais. 
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Associado a tais aspectos relacionamos o fato de 
que poucos países do mundo detêm a tecnologia de 
fabricação de satélites e de veículos lançadores. Tra-
ta-se, portanto, de um mercado altamente rentável e 
para o qual a privilegiada posição geográfica brasileira 
é fundamental, pois permite o lançamento de satélites 
a custos muito menores. 

Desenvolver tecnologia nacional nesses setores, 
para, entre outros objetivos pacíficos, explorar tais mer-
cados, é um vetor da política tecnológica brasileira, 
reiterada e confirmada por diversos governos, e que 
abrange os diversos acordos bilaterais de cooperação 
que foram assinados com a República Popular da Chi-
na, Estados Unidos da América, Argentina, Rússia, 
França, e, recentemente, com a Ucrânia.

Essa política de estreitamento de relações e 
aperfeiçoamento de cooperação com nações que de-
têm a tecnologia na área de satélites e de exploração 
espacial é o que fundamenta o ora analisado Acordo-
Quadro firmado com a Índia, instrumento, portanto, 
fundamental para o desenvolvimento científico e tec-
nológico brasileiro.

Diante do exposto, nosso voto é pela APROVA-
ÇÃO do Acordo-Quadro entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Índia sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos do 
Espaço Exterior, celebrado em Nova Delhi, no dia 25 
de janeiro de 2004, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 30, de 2007, aprovado pela Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. ‘‘

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Mário Heringer, Relator, Deputado Gustavo Fruet, 
Relator-Substituto.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 30/2007, nos termos do Pare-
cer do Relator, Deputado Mário Heringer, e do Relator 
substituto, Deputado Gustavo Fruet.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, José Rocha, Paulo 

Bornhausen e Bilac Pinto – Vice-Presidentes, Bruno 
Rodrigues, Cristiano Matheus, Edigar Mão Branca, 
Eduardo Sciarra, Emanuel Fernandes, Enio Bacci, Gui-
lherme Menezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho 
Maluly, José Aníbal, Luiza Erundina, Manoel Salviano, 
Maria do Carmo Lara, Miguel Martini, Nazareno Fon-
teles, Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho 
Junior, Roberto Rocha, Rodrigo Rollemberg, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Uldurico Pin-
to, Valadares Filho, Vic Pires Franco, Walter Pinheiro, 

Wladimir Costa, Zequinha Marinho, Fernando Ferro, 
Júlio Cesar, Juvenil Alves, Luiz Carlos Busato, Rafael 
Guerra e Ricardo Barros.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2007. – Depu-
tado Romulo Gouveia, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 
aprova o texto do Acordo-Quadro entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica da Índia sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos 
do Espaço Exterior, celebrado em Nova Delhi, no dia 
25 de janeiro de 2004.

Dispõe, ainda, o parágrafo único do Projeto de 
Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, que os atos que 
possam resultar na revisão do referido Acordo-Quadro 
e que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional.

Conforme Exposição de Motivos, o presente Acor-
do-Quadro “tem por objetivo estabelecer uma moldura 
básica para o desenvolvimento de projetos concretos de 
cooperação em matéria espacial, a serem executados 
no âmbito de ajustes complementares e programas de 
cooperação específicos.” 

Ressalta que os projetos de cooperação, pre-
vistos no Acordo, deverão abarcar, entre outras as 
seguintes áreas:

- desenvolvimento de microssatélites e minissa-
télites para fins científicos e comerciais;

- atividades conjuntas de pesquisa e desenvolvi-
mento, construção, fabricação, lançamento, operação e 
utilização de satélites e outros sistemas espaciais;

- estudo de programas de cooperação na área 
de satélites, uso de foguetes-sonda, balões e instala-
ções de solo para pesquisa e aplicações de tecnolo-
gia espacial;

- intercâmbio de pessoal técnico e científico para 
participar nos estudos e grupos de trabalho conjunto 
estabelecidos para examinar assuntos específicos.

Acrescenta que “o Acordo inscreve-se, ademais, 
em um amplo esforço, por parte do Governo brasileiro, 
para consolidar sua cooperação internacional na área 
do espaço exterior mediante a conclusão de instru-
mentos semelhantes com países tais como: República 
Popular da China, Estados Unidos, Argentina, Rússia, 
França e Ucrânia.”

A matéria é de competência do Plenário e tramita 
em regime de urgência (RI, art. 151, I, j). Foi distribu-
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ída concomitantemente às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática e a este Ór-
gão Técnico.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, IV, a, em conso-
nância com o art. 139, II, c, ambos do Regimento In-
terno desta Casa, compete à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania se manifestar acerca da 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2007.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência ao Presidente da República para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, ressalvan-
do sempre o referendo do Congresso Nacional. Já o 
art. 49, I, da mesma Carta Política nos diz que é da 
competência exclusiva do Congresso Nacional resol-
ver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o presente Acordo, bem como compete 
ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo o pro-
jeto de decreto legislativo a proposição adequada.

Nenhum óbice foi encontrado na proposição le-
gislativa e no texto do Acordo em análise. Ambos en-
contram-se em consonância com as disposições cons-
titucionais vigentes e com os princípios consagrados 
no ordenamento jurídico em vigor no País.

Ademais, o Acordo-Quadro em análise vai ao 
encontro do princípio constitucional, garantido no art. 
4º, inciso IX de nossa Lei Maior, de cooperação entre 
os povos para o progresso da humanidade, que rege 
a República Federativa do Brasil nas suas relações 
internacionais.

De outra parte, o projeto de decreto legislativo 
ora examinado é bem escrito e respeita a boa técnica 
legislativa.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 30, de 2007.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2007. – Depu-
tado Vilson Covatti, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 30/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Vilson Covatti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 
Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Bruno Araú-
jo, Cezar Schirmer, Colbert Martins, Edson Aparecido, 
Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, José Eduardo Cardozo, José 
Genoíno, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, 
Maurício Quintella Lessa, Mendonça Prado, Morei-
ra Mendes, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, Renato Amary, Ro-
berto Magalhães, Sérgio Barradas Carneiro, Silvinho 
Peccioli, Valtenir Pereira, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Antonio Bulhões, Aracely de Paula, Arnaldo Faria 
de Sá, Décio Lima, Domingos Dutra, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, George Hilton, Gonzaga Patriota, 
João Campos, José Pimentel, Luiz Couto, Pastor Ma-
noel Ferreira, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli, Rubens 
Otoni, Sandro Mabel e William Woo.

Sala da Comissão, 12 de junho de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 46-A, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 312/05 
AVISO Nº 510/05 – C. CIVIL

Aprova o texto do Acordo de Coo-
peração entre a República Federativa do 
Brasil e a República Islâmica do Paquistão 
sobre Cooperação no Combate à Produ-
ção, Consumo e Tráfico Ilícito de Drogas e 
Substâncias Psicotrópicas, assinado em 
Brasília, em 29 de novembro de 2004; tendo 
pareceres: da Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Organizado, pela 
aprovação (relator: DEP. PEDRO CHAVES); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. NEUCIMAR FRAGA).

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania Comissão de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado
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I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº49, de 2007, 
aprova o texto do Acordo de Cooperação entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República Islâmica do 
Paquistão sobre Cooperação no Combate à Produção, 
Consumo e Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psi-
cotrópicas, assinado em Brasília, em 29 de novembro 
de 2004. 

O Acordo disciplina a cooperação sob os seguin-
tes aspectos:

a) define as autoridades competentes em ambos 
os países para a promoção dos contatos diretos neces-
sários à sua implementação (Ministério do Controle de 
Entorpecentes e a Força Antinarcótico, no Paquistão, 
e Ministério de Relações Exteriores, Polícia Federal e 
Secretaria Nacional Antidrogas, no Brasil);

b) discrimina o escopo da cooperação, que abran-
ge as seguintes áreas:

I – troca de informações nas áreas de: inteligên-
cia, policial e jurídica; rotas, métodos e meios empre-
gados pelos narcotraficantes; estrutura organizacional 
e atividades de grupos transnacionais envolvidos com 
tráfico de droga e precursores químicos; métodos de 
transporte de drogas e de dissimulação de seu plan-
tio e tráfico; programas e experiências no combate às 
drogas e internamento;

II – elaboração de projetos conjuntos nas áreas 
de: pesquisas científicas e tecnológicas contra o tráfico 
ilícito ou descaminho de drogas e precursores quími-
cos; abuso no uso de drogas; tratamento e reinserção 
social dos usuários de drogas;

III – cooperação na implementação de políticas 
públicas e medidas destinadas a: reduzir a demanda; 
implantar tratamentos de reabilitação e reinserção 
social e programas educacionais públicos; investiga-
ções policiais; inspecionar cargas em consignação; e 
aumentar o controle sobre o comércio;

IV – troca de documentos legislativos e material 
similar, dados estatísticos e controle sobre o tráfico 
lícito;

V – cooperação na capacitação mútua;
VI – assistência técnica na análise de estatísti-

cas, dados, espécimes e outros materiais relativos a 
drogas; e

VII – realização de pesquisas cientificas conjun-
tas sobre aspectos relacionados ao tráfico;

c) dispõe que a identificação, apreensão, retenção 
ou confisco de bens derivados do tráfico serão discipli-
nadas por normas locais, quando a apreensão se der 
por ação isolada de cada Parte, e segundo procedi-
mentos previamente estabelecidos, quando resultante 
de ações conjuntas;

d) estabelece as regras e procedimentos para: 
requisição de prestação de assistência, que só poderá 
ser feita verbalmente em casos urgentes; confirmação 
da requisição, quando julgado necessário pela Parte 
solicitada; prazo para resposta ao pedido; e a forma 
de acompanhamento pessoal, pela parte interessada, 
do cumprimento do requerimento;

e) fixa as situações em que a requisição pode ser 
rejeitada, com ênfase na recusa em razão da preserva-
ção da soberania, da ameaça à segurança ou interes-
se social do país e da defesa da legislação interna, e 
os procedimentos para os casos de suspensão ou de 
condicionamento do atendimento ao pedido;

f) estabelece normas de preservação do sigilo 
das informações, dados, documentos e dados técnicos 
permutados em razão do Acordo;

g) discrimina as matérias que deverão ser objeto 
de reuniões periódicas que compreendem: recomenda-
ções e avaliação de níveis de execução de programas 
de ação; estabelecimento de canais de comunicação 
entre as agências competentes; planos direcionados 
à prevenção ao uso de drogas, à luta contra o tráfico 
ilícito e ao tratamento, recuperação e reinserção social 
de usuários de drogas e dependentes químicos;

h) estimula o encontro de especialistas para o in-
tercâmbio de conhecimento e aumento de capacidades 
para combater a produção e o comércio de drogas e 
de precursores químicos; e

i) determina que os custos da execução do Acor-
do no seu território e de viagens de suas autoridades 
serão, em princípio, suportados pela Parte; e

j) estabelece que: o Acordo entrará em vigor na 
última das datas em que as Partes Contratantes tiverem 
notificado, mutuamente, o cumprimento dos requisitos 
jurídicos internos para sua ratificação; a resolução so-
bre interpretação e aplicação do Acordo dar-se-á pe-
los canais diplomáticos; o emendamento do texto só 
ocorrerá por consenso mútuo; e a denúncia unilateral 
dar-se-á pela notificação da outra Parte por meio dos 
canais diplomáticos, sendo válida após seis meses a 
contar da data do recebimento da notificação.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Em sendo o combate ao tráfico de drogas uma 
das principais preocupações de segurança pública 
do Estado brasileiro, o presente Acordo vem ao en-
contro dos esforços que vêm sendo desenvolvidos, 
nas esferas federal e estaduais, para reduzir o uso do 
território brasileiro como rota de exportação de dro-
gas para a Europa e para os Estados Unidos e para 
reduzir o consumo interno, que vem atingindo níveis 
preocupantes.
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As medidas disciplinadas no Acordo com maiores 
reflexos no campo da segurança pública dizem respeito 
ao escopo da cooperação (art. 3º), modos de requisi-
ção e prestação de assistência (art. 5º); salvaguardas 
e “non-disclosure” (arts. 6º e 7º).

No que concerne ao escopo da cooperação, a 
discriminação das ações possíveis de serem realiza-
das no âmbito do Acordo mostram-se muito importan-
tes sob o ponto de vista do combate integrado a esse 
crime. As medidas discriminadas cobrem desde as de 
combate à produção da droga até as de caráter sócio-
educativas, destinadas a reduzir a demanda, passando 
pelas ações repressivas nas etapas de transporte e 
ingresso da droga no território nacional.

Com relação aos modos de requisição e prestação 
de assistência, houve a preocupação com a fixação dos 
procedimentos para o atendimento do pedido, o que 
contribui para garantir credibilidade quanto ao atendi-
mento das medidas pactuadas entre os dois países.

Por fim, a inclusão de salvaguardas e da cláusula 
de “non-disclosure”, dispositivos essenciais em razão 
da natureza sensível das informações que serão objeto 
de permuta, atende a um requisito básico de proteção 
tanto dos agentes envolvidos no combate ao tráfico de 
drogas como da eficácia das operações que vierem a 
ser desenvolvidas com base no Acordo.

Assim, sob a ótica do campo temático desta Co-
missão Permanente, o Acordo mostra-se adequado e 
extremamente benéfico para o Estado brasileiro, contri-
buindo de forma importante para o combate ao tráfico 
ilícito de drogas e substâncias entorpecentes.

Em face do exposto, Voto pela Aprovação deste 
Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 2007.

Sala da Comissão, 12 de julho de 2007. – Depu-
tado Pedro Chaves, Relator.

III – parecer da comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 46/07, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Pedro Chaves. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Campos – Presidente; Pinto Itamaraty, Raul 

Jungmann e Laerte Bessa – Vice-Presidentes; Alexan-
dre Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Guilherme Campos, 
José Eduardo Cardozo, Lincoln Portela, Marcelo Itagiba, 
Marina Maggessi, Rita Camata, Sérgio Moraes, Vieira 
da Cunha – Titulares;Mendes Ribeiro Filho, Pedro Cha-
ves, Valtenir Pereira e William Woo – Suplentes. 

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado João Campos, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Senhor Presidente da República submeteu ao 
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, I e 84, 
VIII da Constituição Federal, a Mensagem no 312, de 
2005, acompanhado de exposição de motivos do Se-
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. A 
mensagem solicita a ratificação pelo Poder Legislativo 
do texto do Acordo de Cooperação entre a República 
Federativa do Brasil e a República Islâmica do Paquistão 
sobre Cooperação no Combate à Produção, Consumo 
e Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, 
assinado em Brasília, em 29 de novembro de 2004.

A matéria foi remetida à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional que, em voto da lavra 
do Deputado George Hilton, concluiu unanimemente 
pela aprovação da mensagem, nos termos do Projeto 
de Decreto Legislativo ora em exame.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Na forma do art. 32, IV, “a”, em concomitância 
com o art. 139, II, “c”, do Regimento Interno desta Casa 
compete à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania manifestar-se acerca da constitucionalidade, 
juridicidade e da técnica legislativa das proposições 
sujeitas à apreciação da Câmara dos Deputados.

A exposição de motivos do Sr. Ministro de Esta-
do das Relações Exteriores declara que o tratado em 
exame “insere-se no âmbito dos esforços de ambos os 
países para incrementar a cooperação e coordenação 
entre as respectivas autoridades de aplicação da lei e 
coibir os diversos aspectos relacionados à indústria do 
narcotráfico. Trata ainda do controle do comércio legal 
e tratamento e reabilitação social dos dependentes quí-
micos. Para esse fim, prevê uma série de atividades 
conjuntas, entre as quais intercâmbio de informações 
e de experiências, elaboração de projetos conjuntos 
e programas educacionais públicos, cooperação em 
investigações policiais, treinamento e capacitação, 
entre outras.”

Conforme já dissemos acima, não nos cabe, 
nesta sede, analisar o mérito da proposição. Análise 
já feita pela Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional.

Dito isso, e voltando os olhos para o Projeto de 
Decreto Legislativo no 46, de 2007, podemos dizer 
que o art. 84, VIII, da Constituição Federal entrega 
competência ao Sr. Presidente da República para ce-
lebrar tratados, convenções e atos internacionais, res-
salvando sempre o referendo do Congresso Nacional. 
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Já o art. 49, I da mesma Carta Política nos diz que é 
da competência exclusiva do Congresso Nacional re-
solver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o tratado em exame, assim como é re-
gular o exame da proposição por esta Casa Legislativa 
e, mais especificamente, por esta Comissão.

Nada encontramos, na proposição em exame, que 
desobedeça às disposições constitucionais vigentes. A 
proposta respeita a boa técnica legislativa e contempla 
os requisitos essenciais de juridicidade.

Dest’arte, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do PDL no 
46, de 2007. 

Sala da Comissão, 5 de julho de 2007. – Depu-
tado Neucimar Fraga, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
46/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Neucimar Fraga.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixei-
ra, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Maga-
lhães, Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio 
Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wol-
ney Queiroz, André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton 
Xerez, Bispo Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
Iriny Lopes, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e 
Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 59-A, DE 2007 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 
Mensagem nº 57/07 

Aviso nº 75/07 – C. Civil

Aprova o texto do Tratado sobre Trans-
ferência de Pessoas Condenadas entre o 
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da República do Suriname, 
celebrado em Paramaribo, em 16 de feve-
reiro de 2005; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(relator: DEP. VITAL DO RÊGO FILHO).

Despacho: À Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação 
do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, a proposição em epígrafe de autoria 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, tendo por objetivo aprovar o Tratado sobre 
Transferência de Pessoas Condenadas entre o nosso 
país e a República do Suriname.

O Ministro das Relações Exteriores, ao submeter 
a tratativa ao Presidente da República, a justificou da 
seguinte maneira:

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 possibilidade, por meio de cooperação e as-
sistência jurídica mútua, de cumprirem a condenação 
em seu próprio meio social e familiar de origem. Ins-
creve-se, portanto, num contexto de ampla assistência, 
favorecendo a reinserção social das pessoas condena-
das, refletindo a tendência marcante de respeito pelos 
direitos humanos decorrentes das normas e princípios 
universalmente reconhecidos. (...)

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.

Nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, 
compete exclusivamente ao Congresso Nacional resol-
ver sobre os “tratados, acordos ou atos internacionais 
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que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional.”

A matéria foi distribuída a esta Comissão por 
despacho do Presidente da Câmara para apreciação, 
em conformidade com o art. 32, IV, ”a”, “e” e “i”, do Re-
gimento, da constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e mérito, devendo, em caso de juízo positivo, 
ser encaminhada ao Plenário.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O acordo nos é enviado pelo Presidente da Re-
pública em respeito ao que preceitua o art. 84, VIII, da 
Constituição Federal, incumbindo-nos, como membros 
da Congresso Nacional, a apreciação nos termos do 
que estabelece o art. 49, I.

Vale observar que o Acordo sob análise se coaduna 
com os princípios aplicáveis às relações internacionais 
no mundo contemporâneo, quais sejam a autodetermi-
nação dos povos, a igualdade entre os Estados, e a reci-
procidade nas suas relações, aliás como também prevê 
o art. 4º da Constituição Federal, em especial quando 
se refere à “prevalência dos direitos humanos”.

A proposição é juridicamente adequada, não afron-
tando os princípios consagrados em nosso ordenamento 
jurídico. Mais do que isso, procura garantir, como requisito 
para a aplicação da medida, a observância de recipro-
cidade entre a conduta delituosa praticada no país que 
condenou o agente e a descrição típica do seu país de 
origem, que se dispõe a recebê-lo para o cumprimen-
to da pena. Nesse sentido, o Acordo se preocupa não 
apenas com a definição dos termos (“Estado remetente” 
e “Estado recebedor”, “nacional”, “pessoa condenada”), 
mas também com o estabelecimento de condições para 
a transferência, com o detalhamento de procedimentos, 
com as despesas, com a execução da sentença, com 
a competência para o julgamento em casos de revisão 
da sentença, com a vedação do “bis in idem” (evitando 
nova condenação no país de origem pelo mesmo crime 
que houver ensejado a pena), com a transferência de 
menores infratores, entre outras disposições.

A propósito lembramos que em nosso ordenamen-
to jurídico há institutos que prevêem a interação com 
outros países no que concerne à execução da pena. 
Por exemplo, temos a atenuação da pena cumprida 
no estrangeiro quando há condenação no Brasil pelo 
mesmo crime, e a homologação da sentença estran-
geira “quando a aplicação da lei brasileira produz na 
espécie as mesmas conseqüências”, em conformidade, 
respectivamente, com os arts. 8º e 9º do Código Penal 
(Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940).

A redação empregada observa os padrões da 
boa técnica legislativa.

No mérito, ressaltamos que o Acordo foi feito 
em consonância com a perspectiva da reinserção do 
condenado na vida social do seu país. Estar “a pessoa 
condenada” no seu país em contato com seus familia-
res, com a sua cultura, facilita o cumprimento do tempo 
restante da pena e a passagem para a liberdade ao 
final da execução da sentença imposta.

Nesses termos, votamos pela constitucionalida-
de, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, 
somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 59, de 2007.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Vital do Rêgo Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 59/2007, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Vital do Rêgo Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Magalhães, 
Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barradas 
Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Ar-
ruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wolney Queiroz, 
André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton Xerez, Bispo 
Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Valentim, Eduardo 
Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, Iriny Lopes, Pastor 
Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 67-A, DE 2007 

(Da Comissão de Relações  
Exteriores e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 915/06 
AVISO Nº 1.236/06 – C. CIVIL

Aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
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da República Islâmica do Afeganistão, assi-
nado em Brasília, em 1º de agosto de 2006; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. WOLNEY QUEIROZ).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au-
toria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Islâ-
mica do Afeganistão, assinado em Brasília, em 1º de 
agosto de 2006. 

O texto dispõe, outrossim, que ficarão sujeitos à 
aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que 
alterem o referido Acordo, bem como quaisquer ajustes 
complementares que acarretem encargos ou compro-
missos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal.

Na Exposição de Motivos, o Sr. Ministro de Estado 
das Relações Exteriores afirma que o Acordo em ques-
tão é de especial importância para o Brasil, atendendo 
“à disposição de ambos os Governos de desenvolver 
a cooperação técnica em diversas áreas de interesse 
mútuo e consideradas prioritárias, de modo a estimular 
e aperfeiçoar o desenvolvimento social e econômico 
de seus respectivos países”. 

A Mensagem n.º 915, de 2006, que submete o 
tratado em exame à apreciação do Congresso Nacio-
nal, recebeu parecer pela aprovação da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, nos termos 
do presente projeto de decreto legislativo. 

O Tratado acarreta encargos gravosos ao patri-
mônio nacional, razão pela qual seu texto é subme-
tido nesta oportunidade ao Congresso Nacional para 
aprovação, nos termos do art. 49, I, da Constituição 
Federal.

A matéria tramita em regime de urgência, tendo 
sido distribuído apenas à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Nos termos dos arts. 32, IV, “a” e “e”, e 139, II, 
“c”, do Regimento Interno desta Casa, compete à Co-

missão de Constituição e Justiça e de Cidadania ma-
nifestar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 67, de 2007.

Cabe inicialmente apontar que é competência 
do Poder Executivo assinar o Acordo em exame, nos 
termos do 84, VIII, da Constituição Federal. Compete 
ainda ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo 
o projeto de decreto legislativo a proposição adequada, 
conforme o art. 49, I, da Constituição Federal.

Nenhum óbice foi encontrado na proposição le-
gislativa e no texto do Acordo. Ambos encontram-se 
em consonância com as disposições constitucionais 
vigentes e com os princípios consagrados no ordena-
mento jurídico em vigor no País.

Finalmente, o projeto de decreto legislativo em 
exame é bem escrito e respeita a boa técnica legis-
lativa.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 67, de 2007. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2007. – Depu-
tado Wolney Queiroz, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
67/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Wolney Queiroz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Neucimar Fraga 

e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Benedito de Lira, Cândido Vaccarezza, 
Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson 
Aparecido, Flávio Dino, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Ibsen Pinheiro, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marcelo Guimarães Filho, Mar-
celo Ortiz, Márcio França, Maurício Quintella Lessa, 
Maurício Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, 
Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto Magalhães, 
Ronaldo Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barradas 
Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Ar-
ruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, Wolney Queiroz, 
André de Paula, Antonio Bulhões, Ayrton Xerez, Bispo 
Gê Tenuta, Chico Lopes, Edmilson Valentim, Eduardo 
Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, Iriny Lopes, Pastor 
Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli e Solange Amaral.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani,Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 190-A, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e  
Tecnologia, Comunicação e Informática) 

TVR 136/2007 
MSC 305/2007

Aprova o ato que outorga permissão à 
Sociedade Radiofônica Century Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, no município de 
Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. NELSON TRAD).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 967, de 20 de novembro de 2006, 
a qual permite a Sociedade Radiofônica Century Ltda 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em frequën-
cia modulada no Município de Terenos, no Estado do 
Mato Grosso do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
referido, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronunciar acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-

lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Constata-se que o projeto em exame não contraria 
preceitos ou princípios da Constituição em vigor, nem 
colide com qualquer dos dispositivos da Carta Magna. 
Também não há injuridicidade na proposição.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, voto pela constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo no 190, de 2007.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2007. – Depu-
tado Nelson Trad, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 190/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Nelson Trad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito de 
Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Araújo, Carlos Be-
zerra, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, João Paulo Cunha, José Eduardo 
Cardozo, José Mentor, Maria Lúcia Cardoso, Maurício 
Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira 
Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Ronaldo Cunha Lima, Sérgio Barradas Carneiro, Sér-
gio Brito, Silvinho Peccioli, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Antonio Bu-
lhões, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Beto 
Albuquerque, Carlos Abicalil, Chico Lopes, Décio Lima, 
Domingos Dutra, Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, 
Eduardo Sciarra, Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, 
Hugo Leal, José Carlos Aleluia, Matteo Chiarelli, Pinto 
Itamaraty, Ricardo Tripoli, Rubens Otoni, Sarney Filho, 
Veloso e William Woo.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 193-A, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e  
Tecnologia, Comunicação e Informática) 

TVR 1280/2007 
MSC 1089/2006

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Graúna de Palotina Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no município 
de Palotina, Estado do Paraná; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. NELSON TRAD).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 2.556, de 22 de novembro de 2002, que 
renova, a partir de de 24 de novembro 2000, a per-
missão outorgada à Rádio Graúna de Palotina Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no municípiode Palotina, Estado 
do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 193, de 2007.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2007. – Depu-
tado Nelson Trad, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 193/2007, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Nelson Trad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito de 
Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Araújo, Carlos Be-
zerra, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, João Paulo Cunha, José Eduardo 
Cardozo, José Mentor, Maria Lúcia Cardoso, Maurício 
Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira 
Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Ronaldo Cunha Lima, Sérgio Barradas Carneiro, Sér-
gio Brito, Silvinho Peccioli, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Antonio Bu-
lhões, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Beto 
Albuquerque, Carlos Abicalil, Chico Lopes, Décio Lima, 
Domingos Dutra, Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, 
Eduardo Sciarra, Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, 
Hugo Leal, José Carlos Aleluia, Matteo Chiarelli, Pinto 
Itamaraty, Ricardo Tripoli, Rubens Otoni, Sarney Filho, 
Veloso e William Woo.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 251-A, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e  
Tecnologia, Comunicação e Informática) 

TVR 124/2007 
MSC 243/2007

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio FM Norte do Paraná Ltda para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, no município de Rolân-
dia, Estado do Paraná; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
REGIS DE OLIVEIRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo nº 251/07 
que busca aprovar o ato de outorga de permissão de 
à Rádio FM Norte do Paraná Ltda., para explorar, por 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, no Muni-
cípio de Rolândia, Estado do Paraná.

A Comissão de Ciência e tecnologia, comunica-
ção e informática proferiu parecer pelo deferimento e 
pela homologação do ato do Poder Executivo.

É o relatório. 

Voto do Relator 

O pedido guarda sintonia com a Constituição da 
República, nos exatos termos do art. 223. Por ele, cabe 
ao Poder Executivo outorgar a renovação concessão, 
permissão e autorização, para o serviço de radiodifu-
são sonora e de sons e imagens. 

Satisfeitas as condições constitucionais e atendi-
das as exigências administrativas para o deferimento da 
permissão, nenhum óbice há à aprovação do pedido. 

O voto é, pois, pela homologação do ato, com ex-
pedição do competente decreto legislativo, que liberará 
a exploração dos serviços postulados. 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007. – 
Deputado Regis de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
251/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Regis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito de 
Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Araújo, Carlos Be-
zerra, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, João Paulo Cunha, José Eduardo 
Cardozo, José Mentor, Maria Lúcia Cardoso, Maurício 
Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira 
Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Ronaldo Cunha Lima, Sérgio Barradas Carneiro, Sér-
gio Brito, Silvinho Peccioli, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Antonio Bu-
lhões, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Beto 
Albuquerque, Carlos Abicalil, Chico Lopes, Décio Lima, 
Domingos Dutra, Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, 
Eduardo Sciarra, Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, 
Hugo Leal, José Carlos Aleluia, Matteo Chiarelli, Pinto 
Itamaraty, Ricardo Tripoli, Rubens Otoni, Sarney Filho, 
Veloso e William Woo.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 289-A, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e  
Tecnologia, Comunicação e Informática) 

TVR 154/2007 
MSC 392/2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção da Rádio Comunitária de Pedra Bran-
ca do Amapari – AP a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Pedra Branca do Amapari, 
Estado do Amapá; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: DEP. MOREIRA 
MENDES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania
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I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 137, de 12 de abril de 2007, que outorga 
autorização à Associação da Rádio Comunitária de 
Pedra Branca do Amapari – AP para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária no município de Pedra 
Branca do Amapari, Estado do Amapá.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de 2007.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2007. – Depu-
tado Moreira Mendes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
289/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Moreira Mendes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito de 
Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Araújo, Carlos Be-
zerra, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flávio Dino, Geraldo 
Pudim, Gerson Peres, João Paulo Cunha, José Eduardo 
Cardozo, José Mentor, Maria Lúcia Cardoso, Maurício 
Rands, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira 
Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, Roberto Magalhães, 
Ronaldo Cunha Lima, Sérgio Barradas Carneiro, Sér-
gio Brito, Silvinho Peccioli, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Antonio Bu-
lhões, Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Beto 
Albuquerque, Carlos Abicalil, Chico Lopes, Décio Lima, 
Domingos Dutra, Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, 
Eduardo Sciarra, Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, 
Hugo Leal, José Carlos Aleluia, Matteo Chiarelli, Pinto 
Itamaraty, Ricardo Tripoli, Rubens Otoni, Sarney Filho, 
Veloso e William Woo.

Sala da Comissão, 16 de agosto de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

ERRATA

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, No DCD nº 050, de 
20.03.07, páginas 10799 e 10801, coluna 1. 
................................................................................... 

Onde se lê: 
....................................................................................

SEÇÃO I 

1 – ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA CÂ-
MARA DOS DEPUTADOS, DA 1ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA, ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, EM 16 
DE MARÇO, DE 2007.
....................................................................................

2 – ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA CÂ-
MARA DOS DEPUTADOS, DA 1ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, EM 19 
DE MARÇO DE 2007.
....................................................................................

Leia-se: 
....................................................................................

SEÇÃO I 

1 – ATA DA 37ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 1ª SESSÃO 
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, 
EM 19 DE MARÇO DE 2007.
...................................................................................

2 – ATA DA 38ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGIS-
LATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª LEGISLATURA, EM 19 
DE MARÇO DE 2007.
....................................................................................

COMISSÃO

DESIGNAÇÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 

de relatoria:
Ao Deputado Alceni Guerra
PROJETO DE LEI Nº 714/07 – do Sr. Deley – que 

“estabelece a obrigatoriedade de advertência na em-
balagem e na bula de medicamentos da existência de 
substâncias consideradas “doping” no esporte”.

PROJETO DE LEI Nº 791/07 – do Sr. Walter 
Ihoshi – que “acrescenta parágrafos ao art. 18 do De-
creto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de 
Introdução ao Código Civil Brasileiro”.

À Deputada Angela Portela
PROJETO DE LEI Nº 3.251/04 – do Sr. Carlos 

Nader – que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade da veicu-
lação de mensagens educativas destinadas à prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de 
entorpecentes, drogas em livros e cadernos escolares””. 
(Apensados: PL 3390/2004 e PL 3437/2004)

PROJETO DE LEI Nº 7.263/06 – da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – que 
“dispõe sobre o monitoramento dos efeitos da radiação 
ionizante sobre a saúde de populações localizadas em 
regiões em que ocorram atividades nucleares”.

Ao Deputado Antonio Bulhões
PROJETO DE LEI Nº 1.331/03 – do Sr. Chico 

Alencar – que “dispõe sobre mensagens educativas 
em anúncios que sugerem a prática sexual”.

Ao Deputado Armando Abílio
PROJETO DE LEI Nº 5.863/01 – do Sr. Luciano 

Zica – que “altera a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 
1985, que “regula o exercício da profissão e Técnico 
em Radiologia e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 5874/2001, PL 5170/2005 e PL 7602/2006)

PROJETO DE LEI Nº 7.065/06 – da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – que 
“dispõe sobre a proteção aos trabalhadores ocupacio-
nalmente expostos à radiação, regulamenta o art. 12 
da Convenção 115 da Organização Internacional do 
Trabalho e dá outras providências”.

À Deputada Cida Diogo
PROJETO DE LEI Nº 761/07 – do Sr. Professor 

Ruy Pauletti – que “institui a Política de Prevenção às 
Doenças Ocupacionais do Educador”.

Ao Deputado Cleber Verde
PROJETO DE LEI Nº 1.579/07 – da Sra. Jusmari 

Oliveira – que “altera a Lei nº 10.836, de 09 de janeiro 
de 2004, que “cria o Programa Bolsa Família e dá ou-
tras providências”, para dispor sobre o Programa de 
Assistência às Adolescentes Gestantes”.

Ao Deputado Dr. Pinotti
PROJETO DE LEI Nº 6.749/06 – da Sra. Maria do 

Rosário – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, para reservar parte dos recursos do Fundo 
Nacional de Cultura a projetos destinados a pessoas 
portadoras de necessidades especiais”.

Ao Deputado Germano Bonow
PROJETO DE LEI Nº 283/07 – do Sr. Rafael Guer-

ra – que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portadores 
de hiperplasia benigna ou câncer de próstata à medi-
cação de prescrição”. (Apensado: PL 1644/2007)

PROJETO DE LEI Nº 1.449/07 – do Sr. Vital do 
Rêgo Filho – que “acrescenta e altera dispositivo da Lei 
nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a 
qualificação de entidades como organizações sociais, a 
criação do Programa Nacional de Publicização, a extin-
ção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção 
de suas atividades por organizações sociais”.

PROJETO DE LEI Nº 1.569/07 – do Senado Fe-
deral – Marcelo Crivella – (PLS 74/2004) – que “altera 
a Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, para dispor 
sobre aplicação de recursos no desenvolvimento de 
projetos referentes a equipamentos, instalações, ações 
e campanhas de prevenção de acidentes de trabalho, 
e dá outras providências”.

À Deputada Rita Camata
PROJETO DE LEI Nº 48/07 – do Sr. Neilton Mulim 

– que “dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente”.

Ao Deputado Roberto Britto
PROJETO DE LEI Nº 4.268/04 – do Sr. Pom-

peo de Mattos – que “regulamenta a publicação da 
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lista dos cidadãos beneficiários pelo Programa Bolsa 
Família”.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2007. – Jor-
ge Tadeu Mudalen, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

ALTERAR, em parte, o Ato do Presidente de 
9 de agosto de 2007, publicado no Diário da Câ-
mara dos Deputados do dia 10 subseqüente, que 
dispensou, a partir de 30 de julho de 2007, LUIZ 
FERNANDO BOTELHO DE CARVALHO, ponto nº 
6.962, ocupante de cargo da Categoria Funcional 
de Analista Legislativo – atribuição Consultoria, 
Classe B, Padrão 37, da função comissionada de 
Consultor Legislativo – Área II, FC-07, da Consul-
toria Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados, para considerá-lo dispensado a 
partir de 14 de agosto de 2007.

ALTERAR, em parte, o Ato do Presidente de 
9 de agosto de 2007, publicado no Diário da Câ-
mara dos Deputados do dia 10 subseqüente, que 
designou, a partir de 30 de julho de 2007, LUIZ 
FERNANDO BOTELHO DE CARVALHO, ponto nº 
6.962, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Analista Legislativo – atribuição Consultoria, Classe 
B, Padrão 37, para exercer a função comissiona-
da de Chefe de Gabinete, FC-08, da Procuradoria 
Parlamentar, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, para considerá-lo designado a partir de 
14 de agosto de 2007.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 
205, de 28 de junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
ALFREDO VIEIRA IBIAPINA, ponto nº 5.034, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Agente de Conservação e 
Restauração, Classe Especial, Padrão 30, da função 
comissionada de Chefe da Seção de Acompanha-
mento de Votação e Abertura de Prazo Recursal de 
Proposições, FC-05, da Secretaria-Geral da Mesa, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
a partir de 13 de agosto de 2007.

DISPENSAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, LUIZ FERNANDO BOTELHO DE CAR-
VALHO, ponto nº 6.962, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Consultoria, Classe B, Padrão 38, da função 
comissionada de Chefe de Gabinete, FC-08, da 
Procuradoria Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, a partir de 22 de agos-
to de 2007.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
NOEMI DE MEDEIROS BORGES, ponto nº 3.080, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana-
lista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 45, da função comissio-
nada de Assistente de Pesquisa e Tramitação, FC-
05, do Centro de Documentação e Informação, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 07 de agosto de 2007.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 
205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, ALFREDO 
VIEIRA IBIAPINA, ponto nº 5.034, ocupante de car-
go da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Agente de Conservação e Restauração, 
Classe Especial, Padrão 30, para exercer, a partir 
de 13 de agosto de 2007, a função comissionada 
de Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do 
Líder do Partido Verde, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, criada pelo Ato do Presi-
dente de 26 de junho de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, ANA CRIS-
TINA DE MACÊDO RAMALHO, ponto nº 5.863, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana-
lista Legislativo – atribuição Taquígrafo Legislativo, 
Classe Especial, Padrão 45, para exercer, a partir 
de 7 de agosto de 2007, a função comissionada 
de Assistente de Pesquisa e Tramitação, FC-05, do 
Centro de Documentação e Informação, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo 
Ato da Mesa nº 19, de 29 de junho de 1999.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, LUIZ FER-
NANDO BOTELHO DE CARVALHO, ponto nº 6.962, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana-
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lista Legislativo – atribuição Consultoria, Classe B, 
Padrão 38, para exercer, a partir de 22 de agosto de 
2007, a função comissionada de Consultor Legis-
lativo – Área II, FC-07, da Consultoria Legislativa, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
transformada pelo parágrafo 2º do artigo 15 da Re-
solução nº 28, de 20 de maio de 1998.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 
205, de 28 de junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ALEXANDRE LUSTOSA 
NETO, ponto nº 3.073, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 2º substituto 
da Chefe do Serviço de Sinopse Legislativa, FC-06, da 
Coordenação de Estudos Legislativos, do Centro de 
Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 21 de agosto de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ANA LUCIA DORNEL-
LES, ponto nº 5.475, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assis-
tente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30, 2ª 
substituta do Secretário de Comissão, FC-07, da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias, 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 25 de julho de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, CLARICE DE FREITAS 
LIMA, ponto nº 6.151, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico 
em Documentação e Informação Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 45, 1ª substituta da Chefe do Ser-
viço de Sinopse Legislativa, FC-06, da Coordenação 
de Estudos Legislativos, do Centro de Documentação 
e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 21 de agosto de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, EDNILTON AN-
DRADE PIRES, ponto nº 5.653, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-
buição Consultoria, Classe Especial, Padrão 45, 1º 
substituto do Diretor, FC-08, da Consultoria Legislati-
va, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
em seus impedimentos eventuais, a partir de 10 de 
agosto de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ELENAIDE RIBEIRO CA-
VALCANTE, ponto nº 3.580, ocupante de cargo da Cate-
goria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técni-
ca Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, substituta do 
Chefe da Seção de Reprografia, FC-05, da Coordenação 
de Preservação de Bens Culturais, do Centro de Documen-
tação e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, no período de 18 a 24 de julho de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ THEODO-
RO MASCARENHAS MENCK, ponto nº 5.483, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo – atribuição Consultoria, Classe Especial, 
Padrão 45, 2º substituto do Diretor, FC-08, da Consul-
toria Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 10 de agosto de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROSENISE NERY 
DE ALMEIDA, ponto nº 3.515, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 
2ª substituta da Chefe da Seção de Edição de Textos, 
FC-05, da Coordenação de Apoio Técnico-Administra-
tivo, da Consultoria Legislativa, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 13 de julho de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, SILVIO MAZUROK, ponto 
nº 4.070, ocupante de cargo da Categoria Funcional 
de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 30, substituto 
do Supervisor de Controle de Multidões, FC-05, da 
Coordenação de Operações Especiais, do Departa-
mento de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, no período de 25 a 31 de 
julho de 2007.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, SILVIO MAZUROK, ponto 
nº 4.070, ocupante de cargo da Categoria Funcional 
de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 30, substituto do 
Supervisor de Operações Especiais, FC-05, da Coor-
denação de Operações Especiais, do Departamento 
de Polícia Legislativa, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados, no período de 18 a 24 de julho 
de 2007.

Câmara dos Deputados, em 23 de agosto de 2007. 
– Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente.

PORTARIAS
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André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Carlos Wilson - PT
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Mendonça Bezerra - DEM
José Múcio Monteiro - PTB
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - PDT

Alagoas
Augusto Farias - PTB
Benedito de Lira - PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Cristiano Matheus - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM

José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jusmari Oliveira - PR
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Walter Pinheiro - PT
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMDB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Juvenil Alves - S.PART.
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - DEM
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa Jr. - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT



Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Neucimar Fraga - PR
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Arnaldo Vianna - PDT
Ayrton Xerez - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Jorge Bittar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Sandro Matos - PR
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
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
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Clodovil Hernandes - PTC
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Nechar - PV
Dr. Pinotti - DEM
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Nelson Marquezelli - PTB
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Renato Souza - PSDB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Reinaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Santiago - PV
Silvinho Peccioli - DEM
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
Cassio Taniguchi - DEM
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC

Ricardo Barros - PP
Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC

Santa Catarina
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Claudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Matteo Chiarelli - DEM
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Onyx Lorenzoni - DEM
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Tarcísio Zimmermann - PT
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Marcos Montes (DEM)
1º Vice-Presidente: Assis do Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Adão Pretto
Antonio José Medeiros

(Licenciado)
Afonso Hamm Armando Abílio
Anselmo de Jesus Átila Lins
Assis do Couto Benedito de Lira
Beto Faro Camilo Cola
Celso Maldaner Carlos Bezerra
Dilceu Sperafico Darcísio Perondi vaga do PV

Domingos Dutra Ernandes Amorim
Edio Lopes Fernando Melo
Flaviano Melo Lázaro Botelho
Homero Pereira Marcelo Melo
Jusmari Oliveira Moises Avelino
Leandro Vilela vaga do PV Nilson Mourão
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta
Moacir Micheletto Suely
Nelson Meurer Vadão Gomes
Odílio Balbinotti Vander Loubet
Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS Veloso
Roberto Balestra Vignatti

Tatico
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Valdir Colatto 2 vagas
Zé Gerardo
Zonta

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Antonio Carlos Mendes Thame
Claudio Diaz Carlos Melles
Davi Alcolumbre vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Cezar Silvestri

Duarte Nogueira Eduardo Sciarra

Jerônimo Reis
Félix Mendonça vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

João Oliveira Francisco Rodrigues
Leonardo Vilela Jorginho Maluly
Luiz Carlos Setim Lael Varella
Marcos Montes Lira Maia
Ronaldo Caiado Moreira Mendes
Waldir Neves Rômulo Gouveia
Wandenkolk Gonçalves Silvio Lopes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
B. Sá Enio Bacci
Dagoberto Giovanni Queiroz
Fernando Coelho Filho Mário Heringer
Osmar Júnior Reinaldo Nogueira
Pompeo de Mattos Sandra Rosado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valadares Filho

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB)
2º Vice-Presidente: Carlos Souza (PP)
3º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Átila Lins vaga do PSDB/DEM/PPS

Carlos Souza Bel Mesquita
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes
Elcione Barbalho Gladson Cameli
Henrique Afonso Joseph Bandeira
José Guimarães Lúcio Vale
Luciano Castro vaga do PSDB/DEM/PPS Marinha Raupp
Natan Donadon Mauro Lopes
Rebecca Garcia Neudo Campos
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Rocha
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zé Geraldo

1 vaga Zequinha Marinho
PSDB/DEM/PPS

Jairo Ataide Abelardo Lupion
Lira Maia Ilderlei Cordeiro
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Moreira Mendes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

1 vaga
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcelo Serafim Giovanni Queiroz
Maria Helena Mauro Nazif
Sebastião Bala Rocha vaga do

PSDB/DEM/PPS Perpétua Almeida

Sergio Petecão vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Vanessa Grazziotin
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (DEM)
3º Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Beto Mansur Carlos Zarattini
Bilac Pinto Cida Diogo
Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS Eduardo Cunha
Elismar Prado Fernando Ferro
Eunício Oliveira Frank Aguiar
Guilherme Menezes Gerson Peres
Jader Barbalho Ibsen Pinheiro
Jorge Bittar João Carlos Bacelar
José Rocha Joaquim Beltrão
Maria do Carmo Lara José Eduardo Cardozo



Nazareno Fonteles Luiz Carlos Busato
Paulo Henrique Lustosa Mário de Oliveira
Paulo Roberto Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS

Ratinho Junior Rebecca Garcia
Sandes Júnior Ricardo Barros
Silas Câmara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Sabino Castelo Branco
Walter Pinheiro Waldir Maranhão
Wladimir Costa Wilson Braga
Zequinha Marinho Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Alceni Guerra
Eduardo Sciarra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Davi Alcolumbre

Emanuel Fernandes José Mendonça Bezerra
Gustavo Fruet Júlio Cesar
Jorginho Maluly Lobbe Neto

José Aníbal
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Julio Semeghini Nilmar Ruiz
Leandro Sampaio Professora Raquel Teixeira
Manoel Salviano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Rafael Guerra

Paulo Bornhausen Raul Jungmann
Roberto Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Rodrigo de Castro

Rômulo Gouveia vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Zenaldo Coutinho

Vic Pires Franco
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Enio Bacci Ana Arraes
Luiza Erundina Ariosto Holanda
Rodrigo Rollemberg Barbosa Neto
Uldurico Pinto Djalma Berger
Valadares Filho Márcio França
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Medrado

PV

Dr. Nechar vaga do PSDB/DEM/PPS Edson Duarte vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Edigar Mão Branca Fábio Ramalho
PHS

Miguel Martini vaga do PSDB/DEM/PPS

S.PART.
Juvenil Alves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Leonardo Picciani (PMDB)
1º Vice-Presidente: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
2º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)

3º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza Antonio Bulhões
Carlos Bezerra Antônio Carlos Biffi
Cezar Schirmer vaga do PSDB/DEM/PPS Aracely de Paula
Colbert Martins Arnaldo Faria de Sá
Geraldo Pudim Carlos Abicalil
Gerson Peres Carlos Willian
Ibsen Pinheiro Décio Lima
João Paulo Cunha Dilceu Sperafico
José Eduardo Cardozo Domingos Dutra
José Genoíno Eduardo Cunha
José Mentor Fátima Bezerra
Leonardo Picciani Fernando Diniz
Magela George Hilton
Marcelo Guimarães Filho Hugo Leal
Marcelo Itagiba Iriny Lopes
Maria Lúcia Cardoso João Magalhães
Maurício Quintella Lessa Jofran Frejat
Maurício Rands José Pimentel
Mauro Benevides vaga do PSOL Laerte Bessa vaga do PV

Mendes Ribeiro Filho Luiz Couto
Michel Temer Maria do Rosário
Nelson Pellegrino Odílio Balbinotti
Nelson Trad Pastor Manoel Ferreira
Neucimar Fraga Ricardo Barros
Odair Cunha Rubens Otoni
Paes Landim Sandes Júnior
Paulo Maluf Sandro Mabel
Paulo Teixeira Tadeu Filippelli
Regis de Oliveira Veloso
Sérgio Barradas Carneiro Wladimir Costa

Vicente Arruda vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Vilson Covatti 1 vaga
Vital do Rêgo Filho vaga do PV

Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Magalhães Neto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Albano Franco

Bonifácio de Andrada Alexandre Silveira
Bruno Araújo André de Paula
Edmar Moreira Ayrton Xerez
Edson Aparecido Fernando Coruja

Efraim Filho
Humberto Souto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Felipe Maia Jerônimo Reis
Indio da Costa João Almeida
Jutahy Junior João Campos
Mendonça Prado José Aníbal
Moreira Mendes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Matteo Chiarelli
Renato Amary Mussa Demes
Roberto Magalhães Paulo Bornhausen
Ronaldo Cunha Lima Pinto Itamaraty
Silvinho Peccioli Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Sebastião Madeira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes



Francisco Tenorio Edmilson Valentim
Márcio França Gonzaga Patriota
Sandra Rosado Pompeo de Mattos
Sérgio Brito Rogério Marinho
Valtenir Pereira Severiano Alves
Wolney Queiroz Vieira da Cunha

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/

PTC/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Cezar Silvestri (PPS)
1º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
2º Vice-Presidente: Giacobo (PR)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz Aníbal Gomes vaga do PV

Eduardo da Fonte Celso Russomanno
Fernando Melo Devanir Ribeiro
Giacobo vaga do PSDB/DEM/PPS Leandro Vilela
José Carlos Araújo Marcelo Guimarães Filho
Leo Alcântara vaga do PSDB/DEM/PPS Maria do Carmo Lara
Luciana Costa vaga do PSDB/DEM/PPS Maurício Trindade
Luiz Bassuma Max Rosenmann
Luiz Bittencourt Miguel Corrêa Jr.
Nelson Goetten Paes Landim
Ricardo Izar Ratinho Junior
Tonha Magalhães (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Vinicius Carvalho
(Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Carlos Sampaio Bruno Araújo
Cezar Silvestri Efraim Filho
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leandro Sampaio

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Givaldo Carimbão
Barbosa Neto Sérgio Brito
Chico Lopes Silvio Costa
Júlio Delgado vaga do PV

PV

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Wellington Fagundes (PR)
1º Vice-Presidente: Albano Franco (PSDB)
2º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Andrade Aline Corrêa
Dr. Adilson Soares vaga do PHS Antonio Palocci
Edson Ezequiel vaga do PSDB/DEM/PPS Armando Monteiro
Fernando Lopes Carlos Eduardo Cadoca
João Maia Celso Maldaner
Jurandil Juarez João Paulo Cunha

Lúcio Vale
Nelson Marquezelli vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Miguel Corrêa Jr. Praciano
Reginaldo Lopes Rocha Loures
Renato Molling Vicentinho Alves

Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Emanuel Fernandes
Fernando de Fabinho Guilherme Campos
Osório Adriano Jairo Ataide
Rodrigo de Castro vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Leandro Sampaio

Vanderlei Macris Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Waldir Neves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

Evandro Milhomen
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PHS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Miguel Martini

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
3º Vice-Presidente: Edson Santos (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico da Princesa
Edson Santos Hermes Parcianello
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS José Guimarães
Jackson Barreto vaga do PSDB/DEM/PPS Luiz Bittencourt
João Leão Paulo Roberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

José Airton Cirilo Paulo Rubem Santiago
Lázaro Botelho Pedro Eugênio
Luiz Carlos Busato Pedro Henry
Marcelo Melo Rose de Freitas vaga do PSDB/DEM/PPS

Marinha Raupp Sérgio Moraes

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)



(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos Pannunzio André de Paula
Fernando Chucre Carlos Brandão

Solange Amaral
Gustavo Fruet vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Renato Amary

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Rogerio Lisboa

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Davi Alves Silva Júnior

Laurez Moreira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PV

José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Roberto Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3º Vice-Presidente: Pastor Manoel Ferreira (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Iriny Lopes Adão Pretto
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Joseph Bandeira vaga do PSDB/DEM/PPS Henrique Afonso
Lincoln Portela vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN José Linhares
Lucenira Pimentel Jusmari Oliveira vaga do PHS

Luiz Couto Leonardo Quintão
Pastor Manoel Ferreira Paulo Henrique Lustosa
Pedro Wilson Vicentinho
Suely vaga do PHS (Dep. do PV ocupa a vaga)
Veloso 1 vaga
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Claudio Cajado
Matteo Chiarelli Eduardo Barbosa
Pinto Itamaraty João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Janete Capiberibe

1 vaga Sueli Vidigal
PHS

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas 1 vaga
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Dr. Talmir vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Frank Aguiar (PTB)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PSDB/DEM/PPS Angela Amin
Angelo Vanhoni Angela Portela
Antonio Bulhões Beto Mansur
Antônio Carlos Biffi Elcione Barbalho
Antonio José Medeiros
(Licenciado)

Eliene Lima

Carlos Abicalil Elismar Prado
Clodovil Hernandes Flávio Bezerra
Fátima Bezerra Gilmar Machado
Frank Aguiar Jilmar Tatto

Gastão Vieira
Márcio Reinaldo Moreira vaga do

PSDB/DEM/PPS

João Matos Mauro Benevides
Joaquim Beltrão vaga do PSDB/DEM/PPS Mauro Lopes
Lelo Coimbra Neilton Mulim
Maria do Rosário Pedro Wilson
Osvaldo Reis Reginaldo Lopes
Paulo Rubem Santiago Ricardo Izar
Professor Setimo Saraiva Felipe
Raul Henry vaga do PSDB/DEM/PPS Solange Almeida
Waldir Maranhão
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Andreia Zito
Lobbe Neto Bonifácio de Andrada
Nice Lobão João Oliveira
Nilmar Ruiz Jorginho Maluly
Paulo Renato Souza Lira Maia
Professor Ruy Pauletti Paulo Bornhausen
Professora Raquel Teixeira Paulo Magalhães
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Ronaldo Cunha Lima

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda Eduardo Lopes
Átila Lira Luiza Erundina
Rogério Marinho Ribamar Alves
Severiano Alves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Marcelo Ortiz

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3º Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande (Licenciado) Andre Vargas
Aelton Freitas Bilac Pinto
Antonio Palocci Carlito Merss
Armando Monteiro Carlos Souza vaga do PSOL

Eduardo Cunha Carlos Willian
Filipe Pereira Cezar Schirmer
João Magalhães Colbert Martins
José Pimentel Leonardo Quintão
Luiz Fernando Faria Maurício Quintella Lessa vaga do PV

Marcelo Almeida Milton Monti
Max Rosenmann Nelson Bornier
Pedro Eugênio Paulo Maluf
Pedro Novais Pepe Vargas
Rocha Loures Renato Molling
Vignatti Ricardo Berzoini
Virgílio Guimarães Sérgio Barradas Carneiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Zonta

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Bruno Araújo

Arnaldo Madeira
Eduardo Gomes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Melles João Bittar
Félix Mendonça Jorge Khoury
Fernando Coruja Julio Semeghini
Guilherme Campos vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Luiz Paulo Vellozo Lucas

José Carlos Aleluia vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Paulo Renato Souza

Júlio Cesar Rodrigo de Castro
Luiz Carlos Hauly Rodrigo Maia
Luiz Carreira Silvinho Peccioli
Mussa Demes 1 vaga
Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Fábio Faria
Silvio Costa Mário Heringer
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV

Fábio Ramalho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Celso Russomanno (PP)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

2º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aníbal Gomes
Cândido

Vaccarezza
Carlos Willian vaga do PSDB/DEM/PPS Eugênio Rabelo
Celso Russomanno Flaviano Melo
Fernando Diniz vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Geraldo Pudim
Leonardo Quintão João Magalhães
Márcio Reinaldo Moreira José Mentor

Mário Negromonte
Luis Carlos

Heinze

Olavo Calheiros
Mauro

Benevides
Paulo Pimenta Nelson Meurer

Pedro Fernandes
Virgílio

Guimarães
Praciano Wladimir Costa
Rubens Otoni
Vadão Gomes
Wellington Roberto vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez Alfredo Kaefer
Humberto Souto Claudio Cajado
Sebastião Madeira Duarte Nogueira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Indio da Costa

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga) Manoel Salviano
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Solange Amaral

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Damião Feliciano vaga do PSDB/DEM/PPS B. Sá
Manato João Dado
Perpétua Almeida Julião Amin
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Eduardo Amorim (PSC)
1º Vice-Presidente: Carlos Willian (PTC)
2º Vice-Presidente: Silvio Lopes (PSDB)
3º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Willian Alex Canziani
Eduardo Amorim Fernando Ferro
Eduardo da Fonte Jaime Martins
Fátima Bezerra Leonardo Monteiro
Jackson Barreto 6 vagas
José Airton Cirilo
Jurandil Juarez
Maria Lúcia Cardoso
Pedro Wilson
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Sciarra
Guilherme Campos Fernando de Fabinho
João Oliveira 3 vagas
Otavio Leite
Silvio Lopes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Eduardo Lopes Paulo Pereira da Silva



Luiza Erundina Sandra Rosado
PV

Dr. Talmir 1 vaga
Secretário(a): Miriam Cristina Gonçalves Quintas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Nilson Pinto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bernardo Ariston Homero Pereira
Iran Barbosa Max Rosenmann
Leonardo Monteiro Moacir Micheletto
Mário de Oliveira Paulo Teixeira
(Dep. do PV ocupa a vaga) Roberto Balestra
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Tarcísio Zimmermann

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
PSDB/DEM/PPS

Fábio Souto Antonio Carlos Mendes Thame

Gervásio Silva
Arnaldo Jardim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Augusto Carvalho

Marina Maggessi Germano Bonow
Nilson Pinto Luiz Carreira
Onyx Lorenzoni Wandenkolk Gonçalves
Ricardo Tripoli vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Arnaldo Vianna
Janete Capiberibe Rodrigo Rollemberg
Reinaldo Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Sergio Petecão vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Edson Duarte vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sarney Filho
Dr. Nechar vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Gabeira
S.PART.

Juvenil Alves vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Eduardo Valverde (PT)
2º Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
3º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Alexandre Santos Aelton Freitas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Andre Vargas Beto Faro
Bel Mesquita Chico D'angelo
Carlos Alberto Canuto Deley
Eduardo Valverde Edinho Bez
Ernandes Amorim João Maia
Fernando Ferro João Matos
João Pizzolatti Jorge Bittar
José Otávio Germano José Santana de Vasconcellos
Neudo Campos Luiz Bassuma
Rose de Freitas Luiz Fernando Faria
Simão Sessim Marinha Raupp
Vander Loubet Nelson Meurer
Vicentinho Alves Paulo Henrique Lustosa
Zé Geraldo Tatico
1 vaga Valdir Colatto

Walter Pinheiro
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Felipe Maia
Carlos Alberto Leréia Gervásio Silva
Eduardo Gomes João Almeida
Luiz Paulo Vellozo Lucas José Carlos Aleluia
Marcio Junqueira Leandro Sampaio
Paulo Abi-ackel Nilson Pinto
Rogerio Lisboa Rodovalho
Silvio Lopes Urzeni Rocha
Vitor Penido 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Brizola Neto
Edmilson Valentim Giovanni Queiroz
Julião Amin Jô Moraes

Marcos Medrado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

PV
José Fernando Aparecido
de Oliveira

Ciro Pedrosa

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Vieira da Cunha (PDT)
1º Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
2º Vice-Presidente: José Mendonça Bezerra (DEM)
3º Vice-Presidente: Augusto Carvalho (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Arnon Bezerra
Átila Lins Carlos Wilson
Augusto Farias Colbert Martins
Carlito Merss Edio Lopes
Dr. Rosinha Edson Ezequiel
Flávio Bezerra Geraldo Resende
George Hilton Henrique Fontana
Íris de Araújo Leonardo Monteiro
Jair Bolsonaro Magela
João Carlos Bacelar Marcelo Castro
Laerte Bessa Maurício Rands
Nilson Mourão Paes Landim
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Takayama (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
2 vagas (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

André de Paula Arnaldo Jardim
Antonio Carlos
Mendes Thame

Arnaldo Madeira



Augusto Carvalho Humberto Souto vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Claudio Cajado Jutahy Junior
Francisco Rodrigues Luiz Carlos Hauly
João Almeida Marina Maggessi vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Mendonça
Bezerra

Professor Ruy Pauletti

Raul Jungmann Roberto Magalhães
William Woo Vic Pires Franco

Walter Ihoshi
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Laurez Moreira
Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Marcelo Serafim
Vieira da Cunha Severiano Alves

PV
Fernando Gabeira José Fernando Aparecido de Oliveira

PSOL
Luciana Genro vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: João Campos (PSDB)
1º Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSDB)
2º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
3º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Afonso Hamm
Fernando Melo Alex Canziani
José Eduardo Cardozo Iriny Lopes
Laerte Bessa José Genoíno
Lincoln Portela Marcelo Almeida
Marcelo Itagiba Mauro Lopes
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro Filho
Rita Camata Neilton Mulim vaga do PV

Sérgio Moraes Neucimar Fraga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Paulo Rubem Santiago

Pedro Chaves
PSDB/DEM/PPS

Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Edmar Moreira Carlos Sampaio
Guilherme Campos José Aníbal
João Campos Vic Pires Franco
Marina Maggessi William Woo
Pinto Itamaraty
Raul Jungmann vaga do PV

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Ademir Camilo
Vieira da Cunha Valtenir Pereira

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (DEM)
1º Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM)
2º Vice-Presidente: Ribamar Alves (PSB)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)

Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Angela Portela
Acélio Casagrande (Licenciado)

vaga do PSDB/DEM/PPS

Armando Abílio vaga do PSDB/DEM/PPS Antonio Bulhões
Arnaldo Faria de Sá Clodovil Hernandes
Chico D'angelo Dr. Rosinha
Cida Diogo Eduardo da Fonte
Darcísio Perondi Gorete Pereira
Eduardo Amorim Guilherme Menezes
Geraldo Resende vaga do PSDB/DEM/PPS Íris de Araújo
Henrique Eduardo Alves Janete Rocha Pietá
Henrique Fontana Lelo Coimbra
Jofran Frejat Lucenira Pimentel vaga do PSOL

José Linhares Luciana Costa
Marcelo Castro Nazareno Fonteles
Maurício Trindade Pastor Manoel Ferreira
Neilton Mulim vaga do PSOL Professor Setimo
Pepe Vargas Simão Sessim
Rita Camata Vital do Rêgo Filho
Roberto Britto 2 vagas
Saraiva Felipe
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra André de Paula
Dr. Pinotti Efraim Filho
Eduardo Barbosa Geraldo Thadeu
Germano Bonow Indio da Costa
João Bittar Leandro Sampaio
Jorge Tadeu Mudalen Leonardo Vilela
Rafael Guerra Nice Lobão
Raimundo Gomes de Matos Thelma de Oliveira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Mário Heringer Manato
Ribamar Alves Marcondes Gadelha
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Sebastião Bala Rocha

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Wagner Soares Padilha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
1º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
2º Vice-Presidente: Wilson Braga (PMDB)
3º Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Augusto Farias

Edinho Bez
Carlos Alberto

Canuto
Eudes Xavier Carlos Santana
Gorete Pereira Eduardo Valverde
Marco Maia Filipe Pereira



Mauro Mariani (Licenciado) Iran Barbosa
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Jovair Arantes
Nelson Marquezelli Laerte Bessa
Paulo Rocha Luciano Castro
Pedro Henry Marcelo Castro
Sabino Castelo Branco vaga do PSDB/DEM/PPS Nelson Pellegrino
Sandro Mabel vaga do PSDB/DEM/PPS 2 vagas
Tadeu Filippelli
Tarcísio Zimmermann
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Carlos Alberto

Leréia
José Carlos Vieira Cláudio Magrão
Rodrigo Maia Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Fábio Souto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Indio da Costa

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

João Campos

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

João Oliveira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Marcio Junqueira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Maria Helena

Manuela D'ávila vaga do PSDB/DEM/PPS Sebastião Bala
Rocha

Mauro Nazif
Vanessa

Grazziotin
Paulo Pereira da Silva

PV

Roberto Santiago
Edigar Mão

Branca
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Lídice da Mata (PSB)
1º Vice-Presidente: Brizola Neto (PDT)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Fábio Faria (PMN)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Alex Canziani vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Carlos Eduardo Cadoca Antonio Cruz
Carlos Wilson Asdrubal Bentes
Deley Cida Diogo
Eugênio Rabelo Edinho Bez
Fátima Pelaes Edson Santos
Francisco Rossi Eudes Xavier
Gilmar Machado Joaquim Beltrão
Hermes Parcianello José Rocha
Jurandy Loureiro vaga do PSDB/DEM/PPS Jurandil Juarez
Marcelo Teixeira vaga do PSDB/DEM/PPS Odair Cunha
Pedro Chaves vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Otavio Leite Andreia Zito
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Bruno Rodrigues

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Eduardo Sciarra

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Luiz Carlos Setim

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Montes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Torres

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Valadares Filho

Brizola Neto
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Djalma Berger vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Fábio Faria vaga do PSDB/DEM/PPS

Lídice da Mata
Sueli Vidigal vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): James Lewis Gorman Junior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
1º Vice-Presidente: Sandro Matos (PR)
2º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Silva Angelo Vanhoni
Aline Corrêa vaga do PSDB/DEM/PPS Anselmo de Jesus
Camilo Cola Cristiano Matheus vaga do PSDB/DEM/PPS

Carlos Santana Edinho Bez
Carlos Zarattini João Leão
Chico da Princesa José Airton Cirilo

Décio Lima
Jurandy Loureiro vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Devanir Ribeiro Marcelo Castro
Eliseu Padilha Marco Maia
Gladson Cameli Marinha Raupp
Hugo Leal Mauro Mariani (Licenciado)
Jaime Martins vaga do PSDB/DEM/PPS Milton Monti
Jilmar Tatto Nelson Goetten vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

José Santana de Vasconcellos
vaga do PSDB/DEM/PPS Osvaldo Reis

Mauro Lopes Pedro Fernandes
Moises Avelino Rita Camata
Nelson Bornier Roberto Britto
Ricardo Barros Silas Câmara vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sandro Matos Zezéu Ribeiro
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Affonso Camargo Arnaldo Jardim
Alexandre Silveira Cezar Silvestri
Carlos Brandão Claudio Cajado
Ilderlei Cordeiro Claudio Diaz
Lael Varella Edson Aparecido
Urzeni Rocha Fernando Chucre
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vanderlei Macris

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vitor Penido

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT



C/PTdoB ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque (Dep. do PHS ocupa a vaga)

Davi Alves Silva Júnior
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Giovanni Queiroz
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV
Ciro Pedrosa José Paulo Tóffano

PHS
Felipe Bornier vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente: Carlito Merss (PT)
1º Vice-Presidente: Leo Alcântara (PR)
2º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
3º Vice-Presidente: George Hilton (PP)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlito Merss Jair Bolsonaro
Fernando Lopes João Magalhães

Flávio Bezerra
Leonardo
Monteiro

George Hilton Lucenira Pimentel
Leo Alcântara Maria do Rosário
Nilson Mourão Paes Landim
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Pedro Wilson
Rita Camata
Takayama vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Humberto Souto
Claudio Diaz Ricardo Tripoli

Moreira Mendes
Wandenkolk

Gonçalves
Ronaldo Cunha Lima 2 vagas
Walter Ihoshi

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Marcondes Gadelha Eduardo Lopes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6204
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE
2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Francisco Rossi
Arnaldo Faria de Sá Lincoln Portela
Fernando Melo 7 vagas
Iriny Lopes
Laerte Bessa
Marcelo Itagiba
Nelson Pellegrino
Neucimar Fraga
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Jairo Ataide Alexandre Silveira
Mendonça Prado Ayrton Xerez
Raul Jungmann Edson Aparecido
Rodrigo de Castro Pinto Itamaraty
William Woo 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Sueli Vidigal
João Dado 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente: Tarcísio Zimmermann (PT)
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra Nelson Trad
Sandro Mabel Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann Regis de Oliveira

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Raul Jungmann
João Campos Zenaldo Coutinho
Waldir Neves 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Djalma Berger
Gonzaga Patriota Valadares Filho



PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Eliene Lima
Décio Lima Marcelo Melo
Jair Bolsonaro Marinha Raupp
José Mentor Sandro Mabel
Laerte Bessa Valdir Colatto

Marcelo Itagiba 4 vagas
Neilton Mulim
Regis de Oliveira
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
João Campos Pinto Itamaraty
Jorginho Maluly 3 vagas
Rogerio Lisboa
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino João Dado
Vieira da Cunha 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas Cleber Verde
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 558-A, DE

2006, DO SR. MENDES RIBEIRO FILHO, QUE "DISPÕE
SOBRE A INCLUSÃO DA CPMF NAS DISPOSIÇÕES DO § 2º
DO ARTIGO 76 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Pedro Novais (PMDB)
1º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
2º Vice-Presidente: Rodrigo de Castro (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandro Mabel (PR)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Arnon Bezerra
Colbert Martins Átila Lins
Eduardo Cunha Dalva Figueiredo
José Eduardo Cardozo Fátima Pelaes
Nelson Meurer João Maia
Nilson Mourão José Pimentel
Paes Landim Luiz Fernando Faria
Pedro Novais Odair Cunha
Sandro Mabel Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Antonio Carlos Magalhães Neto
Fábio Souto Bruno Araújo
Moreira Mendes Fernando Coruja
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Rodrigo de Castro Waldir Neves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Julião Amin Silvio Costa
Rogério Marinho 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)



Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa

Edgar Moury
Carlos Alberto

Canuto
Geraldo Resende vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Adilson Soares
Íris de Araújo Eudes Xavier
Marco Maia José Guimarães
Pedro Eugênio Nelson Pellegrino
Pedro Henry 3 vagas
Reinhold Stephanes (Licenciado)
Sandro Mabel
Tarcísio Zimmermann

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Francisco Rodrigues Efraim Filho
José Aníbal Fernando Chucre
Paulo Renato Souza 2 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly 2 vagas
Silvinho Peccioli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO",
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO.
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Melo (PMDB)
2º Vice-Presidente: Angela Amin (PP)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Renato Amary (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Alex Canziani
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Edson Santos
José Guimarães Homero Pereira
Luiz Bittencourt José Airton Cirilo
Luiz Carlos Busato Joseph Bandeira
Marcelo Melo Marcelo Almeida
Maria do Carmo Lara Zezéu Ribeiro
Ricardo Izar 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Bruno Araújo
Ayrton Xerez Cezar Silvestri
Fernando Chucre Eduardo Sciarra
Jorge Khoury Gervásio Silva
Renato Amary Ricardo Tripoli vaga do PSOL

Solange Amaral
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Chico Lopes
Marcelo Serafim Gonzaga Patriota

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL

Ivan Valente
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6212
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 334, DE 2007, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
ALTERANDO A LEI Nº 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
RESPEITO AO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS

CANALIZADO.
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Beto Mansur
Bel Mesquita Carlos Zarattini
Fernando Ferro Dalva Figueiredo
João Maia Dr. Rosinha



Marcelo Guimarães Filho Geraldo Pudim
Max Rosenmann João Carlos Bacelar
Nelson Meurer Marinha Raupp
Vander Loubet Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Arnaldo Madeira João Almeida
Eduardo Sciarra Jorge Khoury
José Carlos Aleluia Leandro Sampaio
Luiz Paulo Vellozo Lucas Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Edmilson Valentim
Rodrigo Rollemberg Francisco Tenorio

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E A
REPRESSÃO ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
3º Vice-Presidente: Silvinho Peccioli (DEM)
Relator: Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias João Maia
Carlos Eduardo Cadoca Marcelo Guimarães Filho
Cezar Schirmer Paes Landim
Eduardo da Fonte Ricardo Barros
Eduardo Valverde Vadão Gomes
João Magalhães 4 vagas
Miguel Corrêa Jr.
Sandro Mabel
Vignatti

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Fernando de Fabinho
Cezar Silvestri Luiz Paulo Vellozo Lucas
Efraim Filho Waldir Neves
Luiz Carlos Hauly Walter Ihoshi
Silvinho Peccioli 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Evandro Milhomen
Dr. Ubiali Fernando Coelho Filho

PV
Antônio Roberto Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216.6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7.709, DE 2007, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA O ART. 37,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo

Hugo Leal

Márcio Reinaldo
Moreira

José Santana de Vasconcellos

Milton Monti Lelo Coimbra
Paes Landim Leo Alcântara vaga do PSOL

Paulo Teixeira Luiz Couto
Pedro Chaves Maurício Rands
Pepe Vargas Pedro Eugênio
Rita Camata Renato Molling
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Humberto Souto Bruno Araújo
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Osmar Júnior
Julião Amin Valtenir Pereira

PV
Dr. Talmir Roberto Santiago

PSOL

Luciana Genro
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel Paes Landim
Leonardo Quintão Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
Paulo Rubem
Santiago

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Claudio Diaz
Augusto Carvalho Silvio Lopes
Mussa Demes 3 vagas
Zenaldo Coutinho
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN



Alice Portugal Pompeo de Mattos
Arnaldo Vianna (Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELA CRISE DO SISTEMA DE TRÁFEGO
AÉREO BRASILEIRO, DESENCADEADA APÓS O ACIDENTE

AÉREO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006,
ENVOLVENDO UM BOEING 737-800, DA GOL (VÔO 1907), E

UM JATO LEGACY, DA AMÉRICA EXCELAIRE, COM MAIS DE
UMA CENTENA DE VÍTIMAS.

Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Relator: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Cândido Vaccarezza
Beto Mansur Carlos Willian
Carlos Zarattini Edson Santos
Eduardo Cunha Eduardo Valverde
José Carlos Araújo Fátima Pelaes
Leonardo Quintão Filipe Pereira
Marcelo Castro Leo Alcântara
Marco Maia Luiz Fernando Faria
Nelson Meurer Nelson Pellegrino
Paes Landim Rocha Loures
Pepe Vargas Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Sandes Júnior

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes
Thame

Arnaldo Jardim

Geraldo Thadeu Carlos Sampaio
Gustavo Fruet Davi Alcolumbre
Solange Amaral Efraim Filho
Vanderlei Macris Otavio Leite
Vic Pires Franco Rodrigo de Castro
Vitor Penido Silvinho Peccioli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Sérgio Brito
Osmar Júnior Silvio Costa
Wolney Queiroz (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Fábio Ramalho

PSOL
Luciana Genro Ivan Valente

PHS
Miguel Martini vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo II, sala 151-B
Telefones: 3216-6213
FAX: 3216.6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA

CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS, CUSTOS SOCIAIS E

ECONÔMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
PERMANÊNCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM

PENA, A VIOLÊNCIA DENTRO DAS INSTITUIÇÕES DO
SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O CRIME

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇÕES NOS PRESÍDIOS E
BUSCAR SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
Presidente: Neucimar Fraga (PR)
1º Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB)
2º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm Arnaldo Faria de Sá
Cida Diogo Lincoln Portela
Domingos Dutra Luiz Couto
Iriny Lopes Mauro Lopes
José Linhares Paulo Rubem Santiago
Jusmari Oliveira Pedro Eugênio
Luiz Carlos Busato 6 vagas
Marcelo Itagiba
Maria do Carmo Lara
Maria Lúcia Cardoso
Neucimar Fraga
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Ayrton Xerez Alexandre Silveira
Bruno Rodrigues José Carlos Vieira
Carlos Sampaio Renato Amary
Jorginho Maluly Roberto Rocha
Paulo Abi-ackel William Woo
Pinto Itamaraty 2 vagas
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha 3 vagas
Francisco Tenorio
Pompeo de Mattos

PV
Dr. Talmir Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá
José Eduardo Cardozo
Marcelo Itagiba
Neucimar Fraga
Vinicius Carvalho

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 
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