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ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. ........................ 33939

Usou da palavra o Sr. Deputado REGINALDO 
LOPES (PT – MG), Relator da matéria. ................ 33939

GERSON PERES (PP – PA) – Questão de 
ordem sobre conflito entre pareceres oferecidos à 
matéria. .................................................................. 33939

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Res-
posta à questão de ordem do Deputado Gerson 
Peres. ............................................................. 33939

GERSON PERES (PP – PA – Pela ordem) 
– Apresentação, à Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, de recurso contra a decisão da 
Presidência sobre a questão de ordem. ................ 33939

Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, o Sr. Deputado MAURÍCIO RANDS (PT 
– PE). ..................................................................... 33940

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Votação 
de requerimento de adiamento da votação da ma-
téria por 2 sessões. ............................................... 33940

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
SCIARRA (DEM – PR), CHICO ALENCAR (PSOL 
– RJ), MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB – PB), 
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rável ao adiamento da apreciação da matéria, com 
vistas à obtenção de acordo para sua aprovação. 33944

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ – Como Lí-
der) – Relevância da presença da Venezuela no 
Mercado Comum do Sul – MERCOSUL. Conveni-
ência de renúncia do Senador Renan Calheiros ao 
mandato parlamentar. Necessidade de mudanças 
na política de segurança pública do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro. Relatório Política Con-
seqüente de Segurança ou Espetáculo Letal de 
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ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Waldemir Moka
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 5

AMAPÁ

Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Presentes Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lira Maia DEM
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Amazonas: 4

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB

Lindomar Garçon PV
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rondônia: 7

 
ACRE

Fernando Melo PT
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7
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Carlos Brandão PSDB
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Pedro Fernandes PTB
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Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Presentes Maranhão: 9
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Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Guimarães PT
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSDB
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 7

Ata da 169ª Sessão, em 3 de julho de 2007
Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente; 

Nárcio Rodrigues, 1º Vice-Presidente
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Antonio José Medeiros PT
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Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Efraim Filho DEM
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Rômulo Gouveia PSDB
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André de Paula DEM
Bruno Rodrigues PSDB
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Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Pernambuco: 12

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
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
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Sergipe: 6

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb

Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araújo PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira DEM
Mário Negromonte PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Bahia: 16

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PR
Elismar Prado PT
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Juvenil Alves S.Part.
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Abi-Ackel PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 18

ESPÍRITO SANTO

Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Presentes Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Ayrton Xerez DEM
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP
Leandro Sampaio PPS
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Suely PR
Presentes Rio de Janeiro: 15
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SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Duarte Nogueira PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB
Guilherme Campos DEM
Janete Rocha Pietá PT
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jorginho Maluly DEM
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Renato Amary PSDB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PV
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 36

MATO GROSSO

Neri Geller PSDB
Presentes Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc

Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Tatico PTB
Presentes Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS
Presentes Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alceni Guerra DEM
Assis do Couto PT
Dr. Rosinha PT
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 11

 
SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva DEM
João Matos PMDB PmdbPscPtc
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Onyx Lorenzoni DEM
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Tarcísio Zimmermann PT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 14
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I – ABERTURA DIENTE

MENSAGEM Nº 393, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 528/2007 – C.CiviI

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria n0 87, 
de 20 de março de 2007, que outorga auto-
rização à Associação Cultural de Radiodi-
fusão Portofirmense (ACRAPE) para exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no municf pio de Porto Firme, 
Estado de Minas Gerais.

TVR Nº 156/2007 
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

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

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

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 87, 
de 20 de março de 2007, que outorga autorização à 
Associação Cultural de Radiodifusão Portofirmense 
(ACRAPE) para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Porto Firme, Estado de 
Minas Gerais.

Brasília, 20 de junho de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 50 EM

Brasília, 26 de março de 2007

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

de Autorização e respectiva documentação para que a As-
sociação Cultural de Radiodifusão Portofirmense(Acrape), 
no Município de Porto Firme, Estado de Minas Gerais, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.020.109/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 32, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 87, DE 20 DE MARÇO DE 2007

O Ministro de estado das comunicações, no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do 
art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo art. 1º do Decreto nº 

2.615, de 3 de junho de 1998, e na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53000.020.109/04 e do PARE-
CER/MC/CONJUR/PAS/Nº 0242– 1.08/2007, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associaçio Cultural 
de Radiodifusâo Portofirmense (ACRAPE), no municipio 
de Porto Firme, Estado de Minas Gerais, com sede na 
Praça Juquinha Moreira, nº 109, Centro, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 20º39’52’S e longitude em 
43º05’27’W, utilizando a freqüência de 87,9 MIHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

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

Hélio Costa, Ministro de Estado das Comtmi-
cações.
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MENSAGEM Nº 395, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 530/2007 – C.Civil

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

502, de 13 de setembro de 2006, que ou-
torga permissão à RÁDIO ESTREITO DO 
URUGUAI LTDA. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no município de Cacique 
Doble, Estado do Rio Grande do Sul.

TVR Nº 157/2007 
(Às Comissões de Ciéncia e Tecnologia, 

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

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

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposi-
ção de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Co-
municações, o ato constante da Portaria nº 502, de 13 
de setembro de 2006, que outorga permissão à Rádio 
Estreito do Uruguai Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada no município 
de Cacique Doble, Estado do Rio Grande do Sul,

Brasília, 20 de junho de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 501 EM

Brasília, 22 de setembro de 2006.

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

regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 096/2000-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, no Município de 
Cacique Doble, Estado do Rio Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Podaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Estrei-
to do Uruguai Ltda (Processo nº 53790.000292/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
tennos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 

Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Podaria inclusa.

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

Respeitosamente, Helio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 502,  
DE 13 DE SETEMBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regu]amento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto Nº 2 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, 
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 53790.000292/2000, Concor-
rência nº 096/2000-SSR/MC, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Radio Estreito do 
Uruguai Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no município de Ca-
cique Doble, Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

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

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

MENSAGEM N0 396, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 531/2007 – C.Civil

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

733, de 23 de outubro de 2006, que outorga 
autorização à Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Granito Pernambuco – AR-
COMUG a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Granito, Estado de Pernambuco.

TVR Nº 158/2007
(Às comissões de ciência e tecnologia, 

comunicação e informática e de constituição e 
justiça e de cidadania (art. 54, RICD).
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 733, 
de 23 de outubro de 2006, que outorga autorização à 
Associação de Radiodidifusão Comunitária de Granito 
Pernambuco – ARCOMUG para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Granito, Es-
tado de Pernambuco.

Brasília, 20 de junho de 2007.

MC Nº 697 EM

Brasília, 22 de novembro de 2006.

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

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria de Granito Pernambuco – ARCOMUG, no Município 
de Granito, Estado de Pernambuco, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.018119/04, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, Helio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 733, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e 
tendo cm vista o que consta do Processo Administrati-
vo nº 53000.018119/04 e do PARECER/MC/CONJUR/
GAT/Nº 1230 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Radiodifi.zsão Comunitária de Granito Pernambuco 
– ARCOMUG, com sede na Rua Carlos Cornélio de 
Alencar, s/nº – Centro, no município de Granito, Estado 
de Pernambuco, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema iuadiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 07º42’58”S e longitude em 
39º36’53”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Podaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

 
MENSAGEM Nº 410, DE 2007 

(Do Poder Executivo) 
Aviso nº 545/2007 – C.Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria n0 783, 
de 25 de outubro de 2006, que outorga au-
torização à Associação Comunitária Mandu-
riense de Radiodifusão a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de Manduri, Estado de São Paulo.

TVR Nº 155/2007 
(Às comissões de ciência e tecnologia, 

comunicação e informática e de constituição e 
justiça e de cidadania (art. 54, RICD).

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

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
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das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 
783, de 25 de outubro de 2006, que outorga auto-
rização à Associação Comunitária Manduriense de 
Radiodifusão para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são comunitária no município de Manduri, Estado 
de São Paulo.

Brasília, 21 de junho de 2007.

 
MC Nº 832 EM

Brasília, 14 de dezembro 2006.

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

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitãria Man-
duriense de Radiodifusão, no Município de Manduri, 
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo 
nº 53830.002386/02, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa

PORTARIA Nº 783, 
DE 25 DE OUTUBRO DE 2006.

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
lido art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administrati-
vo nº 53830.002386/02 e do PARECER/MC/CONJUR/
GAT/Nº 0887 – 1.08/2006, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Manduriense de Radiodifusão, com sede 
na Rua Goiás, n2 1253, Bairro Residencial Clélia, no 
município de Manduri, Estado de São Paulo, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23000’31”S e longitude em 
49018’57”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

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

Of. Nº 1.214/2007/SGM/P

Brasília, 3 de julho de 2007.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Jofran Frejat
Gab. 414 – Anexo IV
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei n0 1.331, de 2007, 

de sua autoria, que “dispõe sobre folga à servidora 
lactante doadora de leite materno a bancos de leite 
maternos de hospitais públicos ou privados”.

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

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução 
o Projeto de Lei nº 1.331, de 2007, nos termos do ar-
tigo 137, § 1º, inciso II, alinea b”, do Regimento Inter-
no, sugerindo-lhe, outrossim, a forma de Indicação, 
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conforme previsão contida no art. 113, inciso 1, do 
mesmo Diploma.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presidente.

 PROJETO DE LEI Nº 1.331, DE 2007 
(Do Sr. Jofran Frejat)

Dispõe sobre folga à servidora lac-
tante doadora de leite materno a bancos 
de leite maternos de hospitais públicos 
ou privados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As mulheres lactantes, servidoras da União, 

que no período de até cento e vinte dias após o parto 
realizarem doação de leite materno a bancos de leite 
de hospitais públicos e privados, poderão:

I – ausentar-se do serviço por até quinze 
dias consecutivos, após o término da licença 
à gestante:

II – cumprir jornada diária de quatro ho-
ras, por até trinta dias consecutivos.

§ 1º Será concedido um dia de folga para 
cada semana de doação comprovada.

§ 2º O disposto neste artigo não se apli-
ca caso a lactante:

a) efetuar doação de leite materno adul-
terado ou inservível;

b) deixar de amamentar o próprio filho 
para efetuar a doação.

Art. 2º As doações a bancos de leite de hospitais 
privados somente serão computadas se forem feitas 
à instituições cadastradas junto àautoridade sanitária 
estadual ou municipal, na forma do regulamento.

Parágrafo único. Estas doações devem ser indis-
criminadas e não çemuneradas, sob pena de não serem 
consideradas para o cômputo do beneficio.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de noventa dias.

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

Justificação

O leite materno é comprovadamente o alimento 
mais eficaz para a recuperação e manutenção da saúde 
do recém nascido, principalmente dos prematuros.

Infelizmente, pelas mais diversas razões, muitas 
mães não conseguem amamentar seus filhos, enquanto 
muitas outras, abençoadas por Deus, são capazes de pro-
duzir leite suficiente para sustentar seu filho e, ainda, são 
compelidas a ordenharem-se e, muitas vezes, por desco-
nhecimento ou falta de opção, jogam fora o rico alimento, 
a despeito da necessidade muitas outras crianças.

O projeto de lei em causa tem por objetivo pro-
porcionar às servidoras públicas da administração 
federal maior tempo de amamentação, bem como in-
centivá-las a tornarem-se doadoras de leite materno 
para bancos de leite de hospitais públicos, órgãos res-
ponsáveis pela coleta e distribuição do leite àqueles 
que dele necessitam.

informações obtidas junto a profissionais de saú-
de da rede pública, os bancos de leite da rede privada 
trabalham com o mesmo espirito dos hospitais públicos, 
ou seja, distribuem o produto coletado indiscriminada-
mente a quem precisa e sem nenhum ônus para o re-
ceptor. Por isso, a proposição também prevê a doação 
a bancos de leite de hospitais privados.

Pelo alcance social e pelos efeitos benéficos que 
certamente a medida propiciará à sociedade conclamo 
os nobre Pares desta Casa a aprovarem a presente 
proposição.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2007. – Depu-
tado Jofran Frejat.

Despacho

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

Em 3-7-2007 – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

OF/GAB/I/Nº 897

Brasília, 03 de junho de 2007

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelênda que os Deputados 

Moacir Micheletto e Nelson Trad passam a integrar, na 
qualidade de SUPLENTE, a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons-
tituição n0 471-A, de 2005, que “Dá nova redação ao § 
3º do art. 236 da Constituição Federal” (estabelecendo 
a efetivação pára os atuais responsáveis e substitutos 
pelos serviços notariais, investidos na forma da lei), em 
vagas existentes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco.

Publique-se
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.
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OF N0 29/2007/GAB

Brasília, 3 de julho de 2007

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

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

cia a fim de indicar como titulares os deputados 
Geraldo Magela (PT-DF), Rubens Otoni (PT-GQ), 
Walter Pinheiro (PT-BA) e como suplentes os depu-
tados gilmar machado (PT-MG), virgilio guimarães 
(PT-MG), pedro wilson (PT-GO) para integrarem a 
Comissão Representativa do Congresso Nacional 
prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal 
(18 a 31 de julho de 2007).

Atenciosamente, – Deputado Luiz Sergio, Líder 
do PT.

Publique-se
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

 
OF/A/ PSB/318/07

Brasília, 04 de julho de 2007.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Silvio 

Costa (PMN-PE) para exercer a Vice-Liderança do 
Bloco Parlamentar PSB, PDT, PCdoB, PMN, PHS 
e PRB.

Atenciosamente, – Deputado Márcio França

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

Em 3-7-2007 – Arlindo Chinaglia, Pre-
sidente.

OF. PSDB Nº 552/2007 

Brasília, 3 de julho de 2007

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Lob-

be Neto e Luiz Carlos Hauly, como membros titula-
res, e os Deputados Alfredo Kaefer e Silvio Torres, 

como membros suplentes, para integrarem a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei n0 7.161/06, que “dispõe sobre o Sistema de 
Consórcios”.

Respeitosamente, Deputado Antonio Carlos  
Panunzio, Líder do PSDB.

Publique-se
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

 
OF. 191/07-L-DEM/07, 

Brasília, 03 de julho de 2007

Excelentríssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado JORGI-

NHO MALULY para integrar como membro titular, a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei nº 4.212, de 2004, do Sr. Átila Lira, que 
“altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, e dá outras providências (fixan-
do normas para a educação superior das instituições 
públicas e privadas de ensino.)

Atenciosamente – Deputado Onix Lorenzoni, 
Líder do Democratas.

Publique-se
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

 
Ofício nº 222-L-DEML/07

Brasília, 03 de julho de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Representativa 
do Congresso Nacional.

Titulares:
Deputado Fernando de Fabinho
Deputado Guilherme Campos

Publique-se
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia.
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Of. nº 472/07 – LPR

Brasília, 3 de julho de 2007

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação de membros para Comissão Re-
presentativa.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, 

indico o Deputado Jofran Frejat (PR/DF), como mem-
bro titular e o Deputado Chico Abreu (PR/GO), como 
suplente, na Comissão Representativa do Congresso 
Nacional “prevista no § 4º do art. 58 da Constituição 
Federal (18 a 31 de julho de 2007)”.

Respeitosamente, – Deputado Luciano de Castro, 
Líder do Partido da República.

Publique-se
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

OF/LID/N0 146/2007 

Brasília, 3 de julho de 2007

Excelentíssimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação de membros para Comissão Re-
presentativa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Raul 

Jungmann – PPS/PE e Moreira Mendes – PPS/RO, 
como titular e suplente, respectivamente, para integrar 
a Comissão Representativa do Congresso Nacional 
prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (18 
a 31 de julho de 2007).

Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

Publique-se
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

OF. nº 153– PP12007 – CCJC

Brasília, em 29 de maio de 2007

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

Senhor Presidente,
Regimentais 3.371 – CI1 997,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências 

cabiveis, as Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei 
n0 apreciadas por este Õrgão Técnico, nesta data.

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

Publique-se.
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

OF. nº 191 – PP/2007 – CCJC 

Brasília, em 19 de junho de 2007.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei n0 7.508-B/2006.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Leonardo Piccia-
ni, Presidente

Publique-se.
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

OF. n0 194 – PP/2007 – CCJC 

Brasília, em 26 de junho de 2007.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgâo 
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei n0 5.650-A/2005.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Leonardo Piccia-
ni, Presidente

Publique-se.
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presidente

Oficio nº 589/2007-P

Brasília, 20 de junho de 2007.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
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apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei 
nº 383 de 2007.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, – Deputado Jorge Tadeu 
Mudalen, Presidente

Publique-se.
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Of. P-125/07/CVT

Brasília, 20 de junho 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 Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 7.377106 
– Do Senado Federal – (PLS 75/06) – que “denomina 
Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua o trecho da ro-
dovia BR-482, entre o entroncamento com a BR-101, 
no Espírito Santo, e a divisa com Minas Gerais”.

Atenciosamente, – Deputado Mauro Lopes, Vice-
Presidente.

Publique-se.
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Ofício Nº 407/2007 

Brasília, 28 de junho de 2007.

A Sua Excelência, O Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

Senhor Presidente,
A Comissão Especial que trata da PEC 483/2005, 

foi criada no dia 10 de Maio do corrente ano. Entretanto 
falta a indicação de oito membros para sua total com-
posição. Isso tem impedido o inicio dos trabalhos.

O artigo 45 §3º, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, trata do prazo regimental para 
preenchimento das vagas de Comissão Especial, de-
limitando o prazo interregno de três sessões, e regu-
lamenta, ainda, que findo este prazo a nomeação dos 
membros faltantes pertencerá ao Senhor Presidente 
da Câmara dos Deputados

De acordo com o Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados em seu artigo 45 §3º – A vaga em Co-

missão será preenchida por designação do Presidente 
da Câmara, no interregnode três sessões, de acordo com 
a indicação feita pelo Líder do Partido ou Bloco Parla-
mentar a que pertencer o lugar,ou independentemente 
dessa comunicação, se não for feita naquele prazo.

Transcorrido o prazo e considerando a impor-
tância da matéria para o Estado de Rondônia, Solicito 
de Vossa Excelência especial atenção no sentido de 
indicar com a maior brevidade possível a nomeação 
dos referidos membros.

Na certeza de V. costumeira atenção, renovo minhas 
considerações e antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente, – Eduardo Valverde, Deputado 
Federal PT/RO.

Publique-se
Em 3-7-07 – Arlindo Chinaglia, Presi-

dente.

Brasília, 27 de junho de 2007.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data, 

solicitei minha filiação ao Partido PSC, desligando-me, 
portanto, dos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro 
-vista a publicação da decisão do TSE sobre a incor-
poração do Partido dos Nação – PAN ao PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração. – Deputado Silas Câmara, 
Nome Parlamentar: Silas Câmara, Título Eleitoral n0 

135889822-24 – Zona Eleitoral 01 – Seção 159.

Brasília, 27 de junho de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Roberto Jefferson Monteiro Francisco
Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data, 

solicitei minha filiação ao Partido Social Cristão – PSC, 
desligando-me, portanto, dos quadros do Partido Tra-
balhista Brasileiro – PTB, tendo em vista a publicação 
da decisão do TSE sobre a incorporação do Partido dos 
Aposentados da Nação – PAN ao PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração. – Deputado Silas Câmara, Nome 
Parlamentar Silas Camara, Título Eleitoral nº135889822-
24 Zona Eleitoral 01 – Seção 159.
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Brasília, 27 de junho de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Doutor Dídimo Santana Barros Filho
Juiz da 1ª Seção Eleitoral do Amazonas
Manaus – AM

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data, 

solicitei minha filiação ao Partido Social Cristão 

– PSC, desligando-me, portanto, dos quadros do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, tendo em vis-
ta a publicação da decisão do TSE sobre a incor-
poração do Partido dos Aposentados da Nação 
– PAN ao PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração. – Deputdado Silas Câmara. 
– Nome Parlamentar: Silas Câmara, Título Eleitoral nº 
135889822-24 – Zona Eleitoral 01 – Seção 159.
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Brasília, 27 de junho de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Desembargador Jovaldo dos Santos Aguiar
Presidente do Tribunal Regional do Amazonas – TRE/AM
Manaus – AM

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data, 

solicitei minha filiação ao Partido Social Cristão 

– PSC, desligando-me, portanto, dos quadros do 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, tendo em vis-
ta a publicação da decisão do TSE sobre a incor-
poração do Partido dos Aposentados da Nação 
– PAN ao PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração. – Deputado Silas Câmara. 
– Nome Parlamentar: Silas Câmara, Título Eleitoral nº 
135889822-24 – Zona Eleitoral 01 – Seção 159.



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 33819 

Brasília, 27 de junho de 2007

A Sua Excelência
MD Presidente do Diretório Municipal do PTB/AM
Manaus – AM

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data, 

solicitei a minha filiação ao Partido Social Cristão 
– PSC, desligando-me, portando, dos quadros do 

Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, tendo em vista 
a publicação da decisão do TSE sobre a incorpora-
ção do Partido dos Aposentados da Nação – PAN 
ao PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração. – Deputado Silas Câmara.
Nome Parlamentar: Silas Câmara, Título Eleitoral nº 
135889822-24 – Zona Eleitoral 01 – Seção 159.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 81, DE 2007 

(Do Sr. Jutahy Junior)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, que institui o Es-
tatuto Nacional da Microempresa e de Em-
presa de Pequeno Porte e dá outras pro-
vidências.

Despacho: Apense-se à(ao) Plp-
79/2007. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10. A Lei Complementar n0 123 de 14 de 

dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“ Art. 79. Será concedido, para ingresso 
no regime diferenciado e favorecido previsto 
nesta lei Complementar, parcelamento, em até 
240 (duzentos e quarenta ) parcelas mensais 
e sucessivas, dos débitos relativos aos tribu-
tos e contribuições previstos no Simples Na-
cional, de responsabilidade da microempresa 
ou empresa de pequeno porte e de seu titular 
ou sócio, relativos a fatos geradores ocorridos 
até a data de opção ao referido regime.

.......................................... .... ................
§ 2º Esse parcelamento alcança débitos 

vencidos até a data de opção com a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, com o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, com 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço – FGTS, inclusive os inscritos em dívida 
ativa e Fazendas dos Estados, dos Municípios 
ou do Distrito Federal.

.. ......................................................... ...
§ 5º Os parcelamentos de que tratam o 

caput e os §§ 1º e 2º deste artigo serão pagos 
no prazo estipulado com redução de 50% das 
multas que incidem sobre os referidos débitos 
parcelados. “

Justificação

A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte – SUPER-
SIMPLES, estabeleceu, em seu art. 88, que a lei entra 
em vigor na data de sua publicação e que o regime de 
tributação em 1º de Julho de 2007. No entanto, o art. 
79, fixou que será concedido, para ingresso no regime 
diferenciado e favorecido, parcelamento, em até 120 

parcelas mensais e sucessivas, dos débitos relativos 
aos tributos e contribuições previstos no Simples Nacio-
nal, de responsabilidade da microempresa ou empresa 
de pequeno porte e de seu titular ou sócio, relativos a 
fatos geradores ocorridos até 31 de janeiro de 2006. 
Logo com vista a corrigir esse ato divergente de da-
tas para opção e parcelamento de débitos, estamos 
apresentando o presente Projeto de Lei Complementar 
para possibilitar que débitos relativos a fatos geradores 
ocorridos até a data de opção sejam inclusos no par-
celamento, bem como estendido o prazo de 120 para 
240 parcelas mensais e sucessivas com redução de 
50% das multas incidentes, de forma similar a outras 
propostas de parcelamento de dívidas aprovadas pelo 
Plenário desta Casa. 

Além dessas alterações estamos propondo nova 
redação ao § 2º do art. 79 da Lei Complementar para 
dar um maior entendimento à regulamentação do Po-
der Executivo.

Segundo notícia publicada no Jornal Correio Bra-
ziliense, de 26 de junho de 2007, cerca de mais de 1,4 
milhão das 2,2 milhões de pequenas e microempresas 
brasileiras têm pendências que as impedem de aderir 
ao novo regime, como se segue:

“Dois terços das pequenas e microem-
presas em atividade no país estariam hoje im-
possibilitadas de migrar para o Supersimples, 
imposto que entra em vigor no domingo. A 
maior parte é de devedores de impostos, mas 
também há casos de falta de alvará de funcio-
namento. De acordo com balanço da Confe-
deração Nacional dos Municípios (CNM), de 
2,2 milhões de empreendimentos que tiveram 
sua situação analisada pelos fiscos municipais, 
apenas 715 mil foram autorizados a migrar 
para o Simples Nacional. Cerca de 1,48 milhão 
têm pendências que irão excluí-las do regime 
tributário diferenciado, que chega a reduzir o 
gasto com impostos em até 60%, dependendo 
do ramo de atividade. 

“Neste momento, essas empresas esta-
rão impedidas de migrar”, diz o presidente da 
CNM, Paulo Ziulkoski. De acordo com a con-
federação, apenas 1.575 municípios apresen-
taram à Receita Federal a situação de cada 
empresa. As outras quatro mil prefeituras não 
se manifestaram, e com isso todas suas micro 
e pequenas empresas vão automaticamente 
para o novo sistema. 

Para ter direito à migração, as 1,48 mi-
lhão empresas “barradas” terão que ficar em 
dia com o fisco. A lei que criou o novo Sim-
ples permite o parcelamento da dívida em até 
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120 meses, com parcela mínima de R$ 100. 
Ao pagar a primeira parcela, a empresa vol-
ta a estar habilitada ao Supersimples no ano 
seguinte. Além disso, de 1º a 30 de julho os 
empresários que atualmente não estão ins-
critos no regime poderão optar ou não pelo 
Simples Nacional.“

Como exposto pela notícia, a presente proposta 
que apresentamos à análise dos Nobres Pares favo-
rece o contingente dessas empresas, possibilitando 
que o fisco recupere esses débitos e amplie o nível 
de arrecadação tributária mesmo com a redução de 
parte das multas. E, ainda, com relação à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal a renúncia de receita porventura 
registrada poderá ser compensada com a recupe-
ração de arrecadação da base tributária gerada em 
exercícios anteriores, que poderá ser levantado pelo 
Sistema de Administração Financeira do Governo Fe-
deral – SIAFI. 

O Simples Nacional compreende o recolhimento 
mensal, mediante documento único de arrecadação, 
de nove impostos e contribuições, sendo sete federais, 
mais o ICMS (estadual) e o ISS (municipal). 

Mais uma vez, conto com o apoio dos Nobres 
Pares para a discussão e aprovação urgente deste pro-
jeto que certamente beneficiará milhares de empresas 
com a regularização de seus débitos e possibilitará a 
geração de milhões de empregos pelo setor.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2007. – Depu-
tado Jutahy Junior, PSDB – BA.

PROJETO DE LEI Nº 1.391, DE 2007 
(Do Sr. Anselmo de Jesus)

Cria o Dia Nacional do Mototaxista.
Despacho: Às Comissões de: Educação 

e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD). 

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

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

xista, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de 
setembro.

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

Justificação

No Brasil, em menos de 10 anos de existência, 
a atividade de mototáxi, exercido predominantemente 
por jovens, consolidou-se nos mais diversos centros 
urbanos de todo o país, em especial nas regiões menos 

assistidas pelo poder público, constituindo uma reali-
dade irreversível no transporte de passageiros.

No contexto do desenvolvimento social, onde se 
conjugam a pobreza e a possibilidade de remuneração, 
o mototáxi se configura como uma realidade de mercado 
para as comunidades mais pobres, contribuindo para a 
superação da vulnerabilidade de deslocamento.

Segundo a Federação Nacional de Motociclistas 
Autônomos (Fenamoto), a categoria já soma 500 mil pro-
fissionais no Brasil e não pode mais ser ignorada. ‘‘É uma 
atividade irreversível. É o tipo de transporte que as classes 
menos favorecidas podem utilizar, por não ser caro’’, argu-
menta o presidente do Sindicato de Motociclistas Autôno-
mos do Distrito Federal, Luiz Carlos Garcia Galvão.

No Estado de Rondônia, por exemplo, excetuan-
do-se a capital, Porto Velho, mais de 80% do serviço de 
transporte é prestado por mototáxi. Exemplo disso são 
as cidades de JI-Paraná, Ariquemes, Jaru e Cacoal.

Diante de tais realidades, impossível não reco-
nhecer e valorizar a atividade desses profissionais que, 
ainda aguardando a regulamentação de sua carreira 
pelo poder público, já se fazem presente no dia-a-dia 
da sociedade brasileira.

Nesse sentido, conto com o apoio dos meus no-
bres pares para votarem favorável à instituição do Dia 
Nacional do Mototaxista, a ser comemorado, anual-
mente, no dia vinte e quatro de setembro, em alusão 
à “Semana Nacional do Trânsito”, comemorada de 18 
a 25 de setembro.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2007. – Depu-
tado Anselmo de Jesus.

PROJETO DE LEI Nº 1.260, DE 2007 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 11/2007  
Ofício (SF) nº 813/2007 

Altera o Decreto nº 83.304, de 28 de 
março de 1979, para excluir a possibilidade 
de recurso especial à Câmara Superior de 
Recursos Fiscais, na hipótese de decisão 
de segunda instância ter negado provimen-
to a recurso de ofício.

Despacho: Às Comissões de: trabalho, 
de administração e serviço público;  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 art 3º do Decreto nº 83.304, de 28 de 

março de 1979, passa a vigorar acrescido do seguin-
te § 4º:
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“Art. 3º . ............................................. ....
........ ................................................. .....
§ 4º Não cabe recurso especial à Câmara 

Superior de Recursos Fiscais da decisão do 
Conselho de Contribuintes que tiver negado 
provimento a recurso de ofício interposto pela 
autoridade de primeira instância.” (NR)

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

Senado Federal, 5 de junho de 2007. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 1.298, DE 2007 
(Do Sr. João Dado)

Institui Programa de Alimentação para 
os trabalhadores de empresas produtoras 
de álcool e açúcar.

Despacho: Apense-se ao PL 4.512/2004. 
em virtude desta apensação, revejo o despa-
cho anterior aposto ao PL 4.512/04, Para o fim 
de incluir a comissão de finanças e tributação, 
para que se manifeste, quanto ao mérito, an-
tes da comissão de constituição e justiça e 
de redação. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas produtoras de álcool e açúcar 

são obrigadas a fornecerem café da manhã e almoço 
aos trabalhadores contratados para o plantio, colheita 
e beneficiamento da cana-de-açúcar.

Parágrafo único. As empresas objeto desta lei 
poderão deduzir do lucro tributável para fins do impos-
to sobre a renda as despesas com o fornecimento da 
alimentação, nos termos estabelecidos pelo art. 1º da 
Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976.

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

Justificação

O fornecimento de uma alimentação adequada 
constitui um elemento primordial para a realização de 
qualquer trabalho, refletindo-se diretamente sobre a 
produtividade e a qualidade técnica do serviço presta-
do. Não é por outra razão que o objetivo pleiteado com 
o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT é a 
melhoria do estado nutricional do trabalhador, em es-
pecial daqueles que tenham baixa renda, contribuindo 
para uma melhora de sua saúde e na prevenção de 
doenças profissionais e acidentes do trabalho.

Apesar de uma grande aceitação por parte da 
classe empresarial, o PAT não é de cumprimento obri-

gatório, sendo, portanto, uma liberalidade da empresa 
aderir ou não.

Assim sendo, estamos propondo que seja obriga-
tório o fornecimento de café da manhã e de almoço para 
os trabalhadores do setor sucroalcooleiro, incumbência 
essa que ficará a cargo do respectivo empregador.

Ressalve-se que a sugestão contida neste projeto 
está diretamente ligada ao reconhecimento de que as 
atividades desenvolvidas pelos trabalhadores desse se-
tor são fonte de um intenso desgaste, caracterizando a 
real necessidade de uma reposição nutricional. Como 
se tratam de trabalhadores de baixo poder aquisitivo, 
temos um potencial comprometimento do estado de 
saúde, uma vez que suas condições financeiras não 
lhes permitem uma alimentação apropriada.

Para que essa medida não represente um ônus 
a mais para os empregadores, estamos possibilitan-
do a dedução do lucro tributável para fins do imposto 
sobre a renda das despesas com o fornecimento da 
alimentação, com fundamento na Lei nº 6.321, de 14 
de abril de 1976, que instituiu o Programa de Alimen-
tação do Trabalhador.

A proposta em epígrafe baseou-se no Projeto de 
Lei nº 2.134, de 2003, de autoria do ilustre Deputado 
Vicentinho, que prevê medida análoga a essa para os 
trabalhadores da construção civil. A nosso ver, o tra-
balho desenvolvido nos canaviais é tão árduo quanto o 
da construção civil, o que nos inspirou a apresentação 
da proposta em tela.

Cientes de que o projeto em apreço se reveste 
do imprescindível interesse público, esperamos contar 
com o apoio de nossos Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2007. – Depu-
tado João Dado.

PROJETO DE LEI Nº 1.321, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Altera os artigos 511, 512, 513, 514, 516, 
517, 518, 519, 522 e revoga os artigos 515, 
520, 521, 525, 527 , todos da Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Despacho: Apense-se ao Pl-
1528/1989. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Art. 511. É livre a associação profissional ou 
sindical, observado o que dispõe o artigo 8º e seus 
incisos da Constituição Federal, esta lei e o que não 
contrariar, o estabelecido no estatuto organizativo de 
cada entidade sindical.
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Art. 512. É competente o Ministério do Trabalho 
e Emprego para acolher o pedido de registro sindical, 
de acordo com o art. 558.

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:
defender os direitos e interesses coletivos ou in-

dividuais da categoria, inclusive em questões judicias 
ou administrativas, seja em nome próprio ou represen-
tando pluralidade de litigantes;

celebrar acordo, convenção ou contrato coletivo 
de trabalho;

fixar, em assembléia geral, a contribuição que, 
se tratando de categoria profissional, será desconta-
da da folha de pagamento, para o custeio do sistema 
confederativo ou da central sindical , independente da 
contribuição prevista em lei.

Convocar e organizar greves;
Eleger, nas empresas de mais de 200(duzen-

tos) trabalhadores, um representante com finalidade 
exclusiva e promover o entendimento direto com os 
empregadores.

Art. 514. São deveres do sindicatos:
Presta conta periodicamente dos atos da direto-

ria aos filiados, em Assembléia Geral, regularmente 
convocada;

Convocar periodicamente Assembléia Geral, nos 
termos do Estatuto;

Informar periodicamente à categoria ou ao filia-
do, quando solicitado, das atividades empreendidas 
na ação sindical; 

Art. 515....revogado
Art. 516. É vedado a criação de mais de uma or-

ganização sindical, em qualquer grau, representativa 
de categoria profissional ou econômica, na mesma 
base territorial, que será definida pelos trabalhadores 
ou empregados interessados, não podendo ser inferior 
à área de um município.

Art. 517. Os sindicatos poderão ser municipais, in-
termunicipais, estaduais, interestaduais e nacionais.

Art. 518. O pedido de registro será dirigida ao 
Ministro do Trabalho e Emprego, instruído com o se-
guinte documentos:

Cópia autentica do Estatuto sindical e do extra-
to deste, publicado em jornal de grande circulação na 
base territorial da categoria representada;

Cópia autentica da ata de fundação registrada 
em cartório de pessoa jurídica;

Cópia autentica do edital de convocação da As-
sembléia de fundação, publicada em jornal de grande 
circulação na base territorial da categoria; 

Certidão da Federação, quando não houver, da 
Confederação ou da Central Sindical informando que 
a entidade é representativa na categoria profissional 
ou econômica.

Art. 519. O pedido de registro sindical será publi-
cado em jornal de circulação nacional, e se no prazo de 
20(vinte) dias a contar da publicação, não houver im-
pugnação fundamentada, o registro se convalidará.

Parágrafo único. Havendo impugnação no prazo, 
e não podendo decidir de plano sobre a matéria, Minis-
tério do Trabalho e Emprego sustará o feito, podendo 
realizar diligencias necessárias, remeter ao Ministério 
Público do Trabalho ou aguardar que o conflito seja 
decidida pela Justiça do Trabalho.

Art. 520 ....revogado......
Art.521 ......revogado.....
Art.522 O sindicato será administrado por diri-

gentes eleitos, na forma do estatuto. 
Parágrafo único. A composição do quadro de diri-

gentes sindicais deverá ser razoável e compatível com 
o tamanho da categoria, número de filiados e extensão 
da base territorial.

Art. 525........revogado......
Art.527.........revogado.......

Justificação

Enquanto se debate no Congresso Nacional, a 
reforma sindical que acarretaria alterações de fundo na 
ordem constitucional, é preciso adequar pontualmente 
a antiga CLT, erigida sob a égide da Constituição de 
37, ao atual contexto constitucional.

O texto atual da CLT, no tocante ao Título V, de-
nota a antiga visão intervencionista do estado, onde 
o sindicato se organizava nos moldes do antigo esta-
tuto padrão.

Procura-se, ao se revogar os artigos assinalados, 
retirar iniquidades normativas incompatíveis com os 
moldes de liberdade prevista na CF/88.

Ao propor algumas alterações, em especial nos 
artigos 518 e 522, se visa normatizar os procedimentos 
de registro sindical, hoje direcionados por portarias do 
M.T.E e sepultar definitivamente as dúvidas no tocante 
a quantidade de dirigentes sindicais.

Na redação antiga do art.522, estabelecia-se 
que o sindicato poderia constituir diretoria composta 
de no mínimo de três e de no máximo sete dirigentes, 
não importando o tamanho da categoria profissional 
e a complexidade organizativa da entidade. Tal previ-
são era coerente com o fim secundário e auxiliar que 
o sindicato assumia perante o Estado e a sociedade, 
papel este imposto pela carta trabalhista. Hoje, novos 
ventos, impõe outra lógica de atuação e que se exige 
novos formatos organizativos, compatíveis com o prin-
cipio de liberdade sindical. Sindicatos que possuem 
mais de 20.000 filiados e espraiados em todo território 
estadual, não deve ter a mesma estrutura organizativa 
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de um sindicato municipal representativo de pequenas 
categorias, sob pena de subrepresentação. 

Sala de Sessões 13 de junho de 2007. – Eduar-
do Valverde, Deputado Federal PT-RO.

PROJETO DE LEI Nº 1.359, DE 2007 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de automóveis por corretores 
de imóveis.

Despacho: Apense-se Ao Pl-817/2007. 
Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-

ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos 

Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de 
fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada 
não superior a dois mil centímetros cúbicos, movidos a 
combustíveis de origem renovável ou sistema reversível 
de combustão, quando adquiridos por pessoas físicas que 
exerçam, comprovadamente, por meio de veículo de sua 
propriedade, a atividade de corretagem de imóveis.

Parágrafo único – São beneficiários desta Lei os 
corretores de imóveis devidamente registrados nos Con-
selhos Regionais de Corretores de Imóveis (CRECI), 
que comprovem o exercício da profissão por no mínimo 
um ano e que não possuam outro veículo.

Art. 2º O benefício previsto no artigo 1º somente 
poderá ser utilizado uma única vez, salvo se o veículo 
tiver sido adquirido há mais de dois anos, caso em que 
o benefício poderá ser utilizado uma segunda vez.

Art. 3º A isenção será reconhecida pela Secretaria 
da Receita Federal do Ministério da fazenda, median-
te prévia verificação de que o adquirente preenche os 
requisitos previstos nesta Lei.

Art. 4º O Imposto incidirá normalmente sobre 
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equi-
pamentos originais do veículo adquirido.

Art. 5º A alienação ou a cessão do veículo adqui-
rido nos termos desta Lei, antes de três anos contados 
da data de aquisição, a pessoas que não satisfaçam os 
requisitos estabelecidos nesta Lei, acarretará o paga-
mento pelo alienante ou cedente, do tributo dispensado, 
atualizado na forma da legislação tributária.

Parágrafo único – A inobservância do disposto 
neste artigo sujeita ainda o alienante ou o cedente ao 
pagamento de multa e juros moratórios previstos na 
legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta 
de pagamento do imposto devido.

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

Justificação

O corretor de imóvel, como profissional autôno-
mo, não tem vínculo empregatício de qualquer natu-
reza, dependendo exclusivamente das comissões que 
recebe por vendas ou locação de imóveis. A principal 
ferramenta de trabalho de um corretor é o veículo que 
ele utiliza para levar seu cliente até o endereço do 
imóvel, muitas vezes localizado em regiões distantes 
e não servidos por linhas regulares de ônibus.

Como nem todos os corretores possuem veículo 
próprio em vista do alto custo do bem e ante a inca-
pacidade de desembolso de cada um deles, muitas 
vendas são perdidas e muitos negócios deixam de ser 
feitos. Todas estas dificuldades são fatores que fazem 
decrescer os rendimentos do corretor e deixam, por 
outro lado, de movimentar o mercado num dos seg-
mentos mais importantes da economia.

O presente Projeto de Lei, que visa contemplar a 
classe dos corretores de imóveis com a aquisição de um 
bem que se constitui na ferramenta de trabalho mais ne-
cessária e mais importante para o desenvolvimento de 
suas atividades, tem significativo alcance social na medida 
em que proporcionará ao corretor devidamente registrado 
melhores condições para o seu desenvolvimento pessoal 
e profissional, aquecendo, ainda, o mercado de veículos 
e, por conseqüência, a economia nacional.

É importante lembrar, ainda, que há muitos anos 
é concedida isenção do IPI na aquisição de automóveis 
de passageiros feita por motoristas de táxis e pesso-
as portadoras de deficiências físicas. Os corretores 
de imóveis também necessitam do automóvel para o 
bom exercício de sua atividade, da mesma forma que 
os motoristas de táxi.

Por estas razões, considerando o alcance social 
desta matéria, contamos com o apoio dos ilustres pa-
res para a aprovação de nossa proposta.

Sala das Sessões, 19 de junho de 2007. – Depu-
tado Lincoln Portela.

PROJETO DE LEI Nº 1.362, DE 2007 
(Do Sr. Jorginho Maluly)

Dispõe sobre projetos e ações de ge-
ração de postos de trabalho por meio de 
frentes produtivas de trabalho, para ofere-
cer ocupação e renda ao trabalhador pobre 
chefe de família desempregado.

Despacho: Apense-se Ao Pl-66/2007. 
Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-

ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes gerais para 

a atuação da União em programas, projetos e ações 
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públicas de geração de empregos, por meio de frentes 
produtivas de trabalho. 

§ 1º Para os fins desta Lei, frente produ-
tiva de trabalho é definida como a iniciativa do 
Poder Público destinada a criar oferta tempo-
rária de oportunidades de trabalho a pessoas 
desocupadas, associada à criação ou manuten-
ção de infra-estrutura voltada para a melhoria 
das condições econômicas e sociais, focada 
na comunidade da clientela envolvida. 

§ 2º O trabalho executado pelos benefi-
ciários das frentes produtivas de trabalho não 
poderá abranger as atividades que, para sua 
execução, dependam da investidura em cargo 
ou emprego público, nem aquelas de que trata 
a Lei Nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. 

§3º O programa terá como público alvo 
o trabalhador, desempregado, pobre, chefe 
de família, 

Art. 2º São objetivos das frentes produtivas de 
trabalho: 

I – o alívio emergencial da situação de ex-
trema pobreza decorrente de drástica redução 
de renda familiar, por meio de transferências 
de renda aos beneficiários; 

II – a redução da pobreza, mediante a 
criação ou manutenção de infra-estrutura pú-
blica voltada para a melhoria das condições 
econômicas e sociais das comunidades a que 
pertencem os beneficiários; 

III – a inclusão social de trabalhadores 
com baixa probabilidade de inserção no mer-
cado de trabalho; 

IV – a ampliação das oportunidades futu-
ras de trabalho e geração de renda por parte 
dos beneficiários, por meio de ações de edu-
cação e qualificação profissional. 

V – a melhoria e conservação da infra-
estrutura urbana ou rural das comunidades 
onde vivem os beneficiários

Art. 3º Os programas, projetos e ações públicas 
de geração de empregos por meio de frentes produti-
vas de trabalho, organizados ou apoiados pelo Gover-
no Federal, deverão ser implementados nas seguintes 
situações: 

I – crise econômica que acarrete elevação 
das taxas de desocupação ou queda acentua-
da nos rendimentos reais do trabalho; 

II – calamidade pública; 
III – desocupação temporária causada por 

variações sazonais da atividade econômica; 

IV – persistência de níveis elevados de 
desemprego, aberto ou por desalento em gru-
pos específicos da força de trabalho. 

Art. 4º Os programas, projetos e ações mencio-
nados no art. 3º deverão conter obrigatoriamente: 

I – os objetivos e metas relativos às obras 
ou às atividades a serem executadas, bem 
como ao número de beneficiários a serem 
atendidos; 

II – o cronograma de execução; 
III – a proposta orçamentária e finan-

ceira; 
IV – a definição precisa do público alvo 

a ser beneficiado; 
V – os critérios e mecanismos objetivos 

de seleção dos beneficiários, na hipótese de 
a quantidade de inscritos superar o total de 
vagas disponíveis; 

VI – a natureza e o valor dos benefícios, 
bem como o prazo máximo de participação 
dos trabalhadores; 

VII – as características e a natureza dos 
trabalhos a serem executados e as ações de 
educação ou qualificação profissional, quan-
do necessárias, bem como a jornada diária e 
semanal; 

VIII – os instrumentos de fiscalização e 
controle. 

Parágrafo Único. Os processos de fiscalização e 
controle deverão prever, obrigatoriamente, a participa-
ção de representantes das comunidades envolvidas. 

Art. 5º Os programas de frentes produtivas de tra-
balho deverão garantir a cada beneficiário um contrato 
de 100 dias de trabalho por ano em obras públicas, 
renovável por igual período, após cumprida a exigência 
do Parágrafo Único deste artigo.

Parágrafo único. Aplicar-se-á o sistema de ro-
dízio entre os beneficiários até que todo público alvo 
seja atendido, 

Art. 6º O trabalho executado pelos beneficiários 
dos programas de frentes produtivas, bem como as 
atividades de educação e qualificação profissional de 
que participam, são contrapartidas necessárias à per-
cepção do benefício, não implicando em vínculo empre-
gatício com o órgão ou entidade pública responsável 
pela implementação do programa. 

Parágrafo único. As atividades de educação e 
qualificação referidas no caput limitar-se-ão à forma-
ção necessária para as atividades executadas pelo 
beneficiário ou à alfabetização de adultos, quando 
necessário.
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Art. 7º Os beneficiários do programas terão di-
reito à percepção de uma bolsa , denominada bolsa 
de auxílio-desemprego, não inferior ao valor de um 
salário mínimo.

§1º A bolsa de auxílio-desemprego pode-
rá ser complementada com o fornecimento de 
cestas básicas. e o fornecimento de transporte, 
diretamente ou por meio de vales.

§ 2º A percepção da bolsa de auxílio-de-
semprego será suspensa nos casos de absen-
teísmo e freqüência insuficiente às atividades 
de educação ou qualificação profissional, na 
forma do Regulamento. 

§ 3º A bolsa de auxílio-desemprego será 
cancelada nas seguintes hipóteses, além de 
outras previstas em Regulamento: 

I – falsidade na prestação de informações 
necessárias à seleção; 

II – percepção do benefício do seguro-
desemprego, bolsa de qualificação profissio-
nal ou benefício de prestação continuada da 
Previdência Social, pelo trabalhador ou outro 
membro do núcleo familiar; 

III – comprovação de fraude visando a 
sua percepção indevida; 

IV – invalidez ou morte do beneficiário. 

Art. 8º Os programas, projetos e ações públicas 
de geração de empregos por meio de frentes pro-
dutivas de trabalho, organizados ou apoiados pelo 
Governo Federal, integram o Programa do Seguro-
Desemprego, de que trata a Lei Nº. 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990. 

Art. 9º É vedada a percepção de benefício de 
natureza assistencial ao trabalhador desempregado 
que possa ser aproveitado em frentes produtivas de 
trabalho em andamento, assegurada a percepção do 
auxílio-desemprego nos prazos e condições previs-
tos na Lei.

Art. 10 O orçamento do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – FAT-reservará anualmente montante 
equivalente a até 20% (vinte por cento) da Reserva 
Mínima de Liquidez, de que tratam os §§ 1º e 2º do 
art. 9º da Lei Nº 8.019, de 11 de abril de 1990, para a 
aplicação em programas, projetos e ações de geração 
de empregos mencionados no art. 3º desta Lei. 

Parágrafo Único Em situações excepcionais, os 
recursos de que trata o caputº poderão ser comple-
mentados por empréstimos do FAT à União, lastreados 
nos depósitos especiais remunerados mencionados no 
art. 9º da Lei Nº 8.019, de 1990, destinados a financiar 
a implantação de programas de frentes produtivas de 
trabalho,. 

Art. 11 A União poderá utilizar os recursos mencio-
nados no art. 10 para executar diretamente programas 
de geração de empregos por meio de frentes produ-
tivas de trabalho, ou para apoiar programas similares 
executados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, desde que formulados e implementados 
conforme as diretrizes constantes desta Lei. 

Parágrafo Único. O apoio da União a programas, 
projetos e atividades executados pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios será restrito ao 
pagamento de bolsas de auxílio-desemprego e será 
condicionado à existência de contrapartida, na forma 
que dispuser o Regulamento. 

Art. 12 O caput do art. 2º da Lei Nº. 7.998, de 11 
de janeiro de 1990, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso III: 

Art. 2º O Programa de Seguro-Desemprego tem 
por finalidade: 

.... ...................................................... .... 
III – prover assistência financeira a de-

sempregados de longa duração e a desem-
pregados por desalento, por meio da oferta 
temporária de oportunidades de trabalho em 
programas de geração de empregos baseados 
em frentes produtivas de trabalho. (NR) 

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

É com grande preocupação que vemos as polí-
ticas e programas de apoio ao trabalhador desempre-
gado retornarem ao mero caráter assistencialista. 

As políticas de combate ao desemprego, que 
forem concebidas ao longo do anos noventa, tinham 
a intenção de escapar das experiências já testadas e 
descartadas em períodos anteriores da nossa história, 
que visavam apenas a transferir renda passivamente 
e terminavam por perpetuar e reproduzir a miséria e 
agudizar suas causas, fazendo do trabalhador pobre 
e desempregado um mero cliente do Estado.

Assim, as políticas públicas de transferência de 
renda foram ao longo destes últimos anos, desvian-
do-se de seus objetivos iniciais, quais sejam construí-
rem-se em políticas ativas para o mercado de trabalho, 
em que o pagamento do benefício é acompanhado de 
ações de qualificação e orientação profissional, além 
de medidas voltadas para a busca ativa de emprego.. 
O que temos assistido é a deformação dos objetivos 
desses programas. À medida que vão sendo massifi-
cados, retomam a velha tradição do clientelismo e de 
assistencialismo.
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Louvamos as políticas de transferência de ren-
da, mas não queremos uma volta ao passado. Preci-
samos andar para frente. Não queremos um política 
de transferência passiva. Isso já foi feito antes e em 
nada ajudou, a não ser a carrear benefícios eleitorais 
aos governantes de plantão.

As políticas públicas em vigor, desprezam o que 
há de mais importante nas ações sociais, qual seja, 
a necessidade de serem ferramentas de reinserção 
do trabalhador no mercado, fazendo com que o apoio 
financeiro ao desempregado de longa duração e em 
situação de pobreza seja concedido em contrapartida 
à sua participação em programas e atividades que lhe 
permitam adquirir habilidades e qualificações. 

O presente projeto de lei é uma tentativa de con-
sertar esse desvio. Nos inspiramos no Projeto de Lei nº. 
7669, de 2006, de autoria do Sr. Walter Barelli, a quem 
prestamos nossas homenagens, promovendo atualiza-
ções e correções que entendemos ser necessárias sem 
descaracterizar a idéia inicial deste ilustre parlamentar.

A concepção dessa nossa proposta tem em vista 
dar a oportunidade ao trabalhador pobre (perfil bolsa 
família) de ajudar a sua comunidade e ao mesmo tem-
po profissionalizar-se.

Diante do elevado alcance social da proposta, te-
mos a certeza de contarmos com o apoio dos ilustres 
Parlamentares para a aprovação deste projeto de lei. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 2007. – Jorginho 
Maluly – Democratas/SP, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 1.372, DE 2007 
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Insitui o Dia Nacional do Rock e dá 
outras providências.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Fica instituído o dia 28 de junho como o 

Dia Nacional do Rock
Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

Justificação

O presente projeto visa homenagear um dos 
maiores ídolos do Rock Brasileiro: Raul Seixas.

Rau Seixas nasceu em Salvador no dia 28 de ju-
nho de 1945, filho de família de classe média, adorava 
ler e trambém escrever suas histórias.

Em 21 de agosto de 1989, em virtude de uma pancre-
atite agua é levado à morte, deixando uma enorme lacuna 
no rock baiano e uma legião de fiéis em todo o Brasil.

A trajetória de Raul Seixas segue com mais de 
21 Lps e vários compactos, onde fundou o Rock’n roll 
com todas as variações rítmicas brasileiras, divulgan-
do o Rock baiano a um grande público nacional e até 
internacional.

A partir do final da década de 50, Raul Seixas co-
meçou a desenvolver um trabalho diretamente voltado 
para o estilo musical que, segundo estudiosos do mundo 
inteiro, pode ser considerado o maior acontecimento cul-
tural do século XX: o Rock, uma música que atravessou 
décadas, transformando-se, adequando-se às gerações 
influenciando o comportamento de todos, desde o modo 
de se vestir até o jeito de se comunicar.

Raul Seixas e o rock fazem parte da história da 
cultura baiana. E se até hoje o rock desperta o inte-
resse de um número crescente e jovens, que a cada 
dia procuram se expressar, formando grupos musicais 
em todos os cantos do Brasil e do Mundo, Raul Seixas 
continua sendo idolatrado como o maior expoente do 
Rock baiano, fazendo com que adolescentes que só 
conheceram sua obra após seu falecimento, ainda se 
identifiquem com suas músicas.

Instituir o Dia Nacional do Rock, não significa ape-
nas homenagear Raul Seixas, mas, também , é prestar 
uma homenagem à todos os brasileiros que o admi-
raram, reconhecendo a importância desde segmento 
cultural para a vida dos jovens de várias gerações.

Por todos os motivos expostos, contamos com 
o apoio dos nobres pares para homenagarmos este 
artista, que tanto contribuiu para a cultura e música 
de nosso país.

Sala das Sessões, 19 de junho de 2007. – Nelson 
Pellegrino, Deputado Federal PT/BA.

PROJETO DE LEI Nº 1.373, DE 2007 
(Do Sr. Bruno Araújo)

Altera o art. 43, caput, da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, para permitir a 
ampla informação ao consumidor em razão 
de recusa de seu acesso a crédito. 

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 43, caput, da Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguin-
te redação:
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“Art. 43. O consumidor terá sempre aces-
so às informações existentes em cadastros, fi-
chas, registros e dados pessoais e de consumo 
arquivados sobre ele, inclusive às respectivas 
fontes, além de ter direito a receber, a título 
gratuito, do estabelecimento, seja este comer-
cial ou de crédito, um comprovante detalhando 
o real motivo de eventual recusa da efetivação 
da venda ou da contratação de crédito.

....................... .................. ........... (NR)“

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

Justificação

Nossa intenção, ao propor uma alteração no 
caput do art. 43 do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor – CDC (Lei nº 8.078/90), é permitir que 
o consumidor brasileiro não seja discriminado pelos 
estabelecimentos comerciais, bancos e financeiras, 
no momento em que se dirigir a um de seus pontos 
de venda para realizar uma compra ou contratar uma 
operação de crédito.

Infelizmente têm sido muito freqüentes as situa-
ções nas quais esses estabelecimentos simplesmente 
maltratam o consumidor e lhe dão resposta evasiva, 
negando-lhe totalmente a venda ou o acesso a ope-
ração de financiamento ou a empréstimo pessoal or-
dinariamente ofertados pelo fornecedor. É comum o 
atendente ou o vendedor expor o consumidor a situa-
ções vexatórias e constrangedoras, sem, no entanto, 
lhe dar qualquer explicação para a recusa que lhe é 
apresentada.

Doravante, mediante o aperfeiçoamento que ora 
propomos ao caput do art. 43, o consumidor – como 
já determina o CDC atualmente – continuará a ter o 
mesmo acesso às informações existentes em cadas-
tros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo 
arquivados sobre ele, inclusive às respectivas fontes, 
porém passará também a ter direito a receber, gratui-
tamente, do estabelecimento, seja este comercial ou 
de crédito, um comprovante detalhando o real motivo 
de eventual recusa de efetivar a operação de venda 
ou a contratação de crédito. É importante deixar claro 
que os bancos e financeiras (já submetidos ao CDC 
por força de recente decisão do Supremo Tribunal 
Federal), e não somente as lojas e estabelecimentos 
comerciais, também sujeitar-se-ão ao novo dispositivo 
que ora estamos propondo.

Esperamos contar com o indispensável apoio 
de nossos ilustres Pares para esse aprimoramento de 
nosso Código de Defesa do Consumidor. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 2007. – Depu-
tado Bruno Araújo.

PROJETO DE LEI Nº 1.380, DE 2007 
(Do Sr. Ricardo Izar)

Dá nova redação ao art. 495 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil).

Despacho: Apense-se Ao Pl-203/2007. 
Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-

ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 495 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 495. O direito de propor ação resci-
sória se extingue em 4 (quatro) anos, contados 
do trânsito em julgado da decisão.” (NR)

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Nosso Código de Processo Civil concede um 
prazo de apenas 2 (dois) anos para a propositura de 
uma ação rescisória. Trata-se de prazo manifestamen-
te exíguo, o que se pode depreender do fato de que o 
diploma anterior previa um prazo de cinco anos para 
a interposição de uma ação dessa natureza. Além 
de outros projetos de lei apresentados no Congresso 
Nacional, sinalizando uma filosofia consensual sobre 
o assunto, uma medida provisória chegou a propor o 
prazo que ora propomos, de quatro anos, para que os 
entes federados e respectivas autoridades autárquicas 
pudessem interpor tal ação rescisória.

Com o presente projeto de lei, estamos consoli-
dando outras iniciativas, já apresentadas na Câmara 
dos Deputados, mas infelizmente arquivadas, em ra-
zão do decurso da Legislatura. Nada mais justo que 
ressuscitar a questão, dentro do objetivo do aprimo-
ramento de nosso ordenamento jurídico. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 2007. – Ricardo 
Izar, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 1.408, DE 2007 
(Do Sr. Geraldo Thadeu)

Regulamenta as profissões de maitre 
e de garçom e estabelece as condições de 
trabalho.

Despacho: Apense-se Ao Pl-965/2007. 
Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-

ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta as profissões de mai-

tre e de garçom. 
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Art. 2º Maitre é o profissional responsável pela 
supervisão dos trabalhos desenvolvidos pelos gar-
çons, competindo lhe, entre outras, as seguintes atri-
buições:

I – planejamento de rotinas de trabalho 
em restaurantes, hotéis, bares e similares;

II – treinamento de funcionários em sua 
área de atuação;

III – coordenação de equipes de trabalho 
na sua área de atuação;

IV – atendimento a clientes em restau-
rantes, hotéis, bares e similares;

V – avaliação de desempenho de fun-
cionários.

Art. 3º Garçom é o profissional responsável 
pelo atendimento à clientela nos restaurantes, ho-
téis, bares e similares na área de alimentação e 
bebida, competindo-lhe, entre outras, as seguintes 
atribuições:

I – atendimento a clientes, recepcionan-
do-os e servindo refeições e bebidas em res-
taurantes, hotéis, bares e similares;

II – montagem e desmontagem de praças, 
carrinhos, mesas, balcões e bares;

III – organização, conferência e controle 
de materiais de trabalho, bebidas e alimen-
tos;

IV – elaboração de listas de espera nos 
estabelecimentos;

Art. 4º O exercício das profissões está condicio-
nado à comprovação, pelo profissional, de conclusão 
do ensino fundamental e de curso profissionalizante de 
maitre ou de garçom, devidamente reconhecido, com 
duração mínima de 40 (quarenta) horas.

Parágrafo único. Poderão exercer a profissão 
aqueles que, independentemente da conclusão dos 
cursos mencionados no caput, comprovem que já 
exerciam atividades de maitre e de garçom antes do 
início da vigência da presente lei.

Art. 5º O exercício da atividade de maitre e de 
garçom em desacordo com a presente lei caracteriza 
exercício ilegal de profissão.

Art. 6º O piso salarial do garçom e do maitre será 
fixado em negociação coletiva.

Parágrafo único. As importâncias dadas a título 
de gorjeta serão rateadas entre os garçons que traba-
lharem no mesmo horário.

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

Justificação

As profissões de maitre e garçom assumem, atu-
almente, relevância ímpar no cenário social. E isso tem 
a sua razão de ser.

O maitre e o garçom, por força de seus ofícios, 
lidam no seu dia-a-dia com inúmeras pessoas em 
hotéis, restaurantes, bares e outras instituições do 
mesmo gênero. E essas pessoas são, muitas vezes, 
turistas que exigem um tratamento adequado, crite-
rioso, educado.

Ante uma política de incremento do turismo que 
tem sido implementada em nosso País, reflexo de 
uma tendência mundial, diga-se de passagem, fica 
evidenciada uma necessidade de se estabelecer cri-
térios mais rígidos para o exercício das profissões de 
maitre e garçom. 

O turismo representa um dos principais instrumen-
tos de captação de recursos, mas se o turista não for 
tratado de forma eficiente não retorna. E os profissio-
nais objeto desta lei têm uma participação importante 
na construção da convicção desse turista, pois com 
ele lida diretamente.

Assim sendo, defendemos uma formação mínima 
para os profissionais que desejem exercem atividades 
próprias dos maitres e dos garçons, o que reverterá 
em benefício do cliente. E essa preocupação não deve 
estar voltada tão-somente para o turista, mas para 
toda e qualquer pessoa usuária dos serviços de bares 
e restaurantes.

Essa a razão pela qual acreditamos que a as 
profissões de maitre e de garçom estão a merecer 
uma regulamentação específica, o que nos leva a 
solicitar o apoio de nossos Pares para a aprovação 
do presente projeto de lei, convictos de que ele trará 
grandes benefícios para a categoria e, principalmente, 
para a sociedade.

É evidente a importância social e econômica que 
a categoria profissional dos garçons vem ganhando 
nas últimas décadas, sobretudo com o crescimento e 
dinamização do setor de turismo e entretenimento.

No entanto, em que pese, ainda, o fato de per-
tencerem a uma das mais numerosas das categorias 
profissionais do País, esses profissionais, de modo 
geral, trabalham de forma precária, sem garantia de 
respeito aos seus direitos básicos. Nem mesmo aquilo 
que é cobrado em seu nome, como a gorjeta, via de 
regra, lhe é repassado corretamente.

Com o presente projeto, pretendemos sanar essa 
falha de nossa legislação laboral, dando à valorosa 
categoria profissional dos garçons a garantia de que 
seu trabalho será justamente remunerado.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2007. – Depu-
tado Geraldo Thadeu.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 175, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 93/2007 
MSC Nº 211/2007

Aprova o ato que autoriza a Rádio Co-
munitária Águas Frias a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Águas Frias, Estado de San-
ta Catarina.

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 353, de 12 de julho de 2006, que autoriza a Rádio 
Comunitária Águas Frias a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Águas Frias, 
Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2007. – Depu-
tado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 93, DE 2007 
(Mensagem nº 211, de 2007)

Submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 
353, de 12 de julho de 2006, que autoriza 
a Rádio Comunitária Águas Frias a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Águas Frias, 
Estado de Santa Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 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 
Rádio Comunitária Águas Frias 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 Rádio Comunitária Águas Frias aten-
deu aos requisitos da legislação específica e recebeu 
autorização para executar serviço de radiodifusão co-
munitária.

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, 11 de junho de 2007. – Depu-
tado Barbosa Neto, Relator.

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Rádio Co-
munitária Águas Frias a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Águas Frias, Estado de San-
ta Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 353, de 12 de julho de 2006, que autoriza a Rádio 
Comunitária Águas Frias a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no município de Águas Frias, 
Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2007. – Depu-
tado Barbosa Neto, Relator.
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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 Barbosa Neto, à TVR nº 93/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, Paulo Bornhausen 

– Vice-Presidente, Beto Mansur, Bruno Rodrigues, Cris-
tiano Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mão Branca, Eduardo 
Sciarra, Emanuel, Eunício Oliveira, Guilherme Menezes, 
Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, José Aní-
bal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Manoel Salviano, 
Maria do Carmo Lara, Nazareno Fonteles, Paulo Hen-
rique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho Junior, Rômulo 
Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Valadares Filho, 
Walter Pinheiro, Wladimir Costa, Ariosto Holanda, Bar-
bosa Neto, Cida Diogo, Fernando Ferro, João Carlos 
Bacelar, Joaquim Beltrão, Júlio Cesar, Lobbe Neto, Luiz 
Carlos Busato, Marcos Medrado e Mário de Oliveira.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2007. – Depu-
tado Julio Semeghini, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 176, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 94/2007 
MSC Nº 213/2007

Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação Comunitária de Prevenção 
ao Uso Indevido de Drogas – PROJETO DE 
VIDA a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.

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 99, de 16 de março de 2006, que outorga autoriza-
ção a Associação Comunitária de Prevenção ao Uso 
Indevido de Drogas – PROJETO DE VIDA a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2007. – Depu-
tado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 94, DE 2007 
(Mensagem nº 213, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 99, 
de 16 de março de 2006, que outorga auto-
rização a Associação Comunitária de Pre-
venção ao Uso Indevido de Drogas – PRO-
JETO DE VIDA a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município 
de Contagem, Estado de Minas Gerais.

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 outorga autoriza-
ção a Associação Comunitária de Prevenção ao Uso 
Indevido de Drogas – PROJETO DE VIDA 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 execu-
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula-
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No 
processo em questão, a Associação Comunitária de 
Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – PROJETO 
DE VIDA atendeu aos requisitos da legislação espe-
cífica 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 
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pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2007. – Depu-
tado Márcio França, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2007

Aprova o ato que outorga autorização 
a Associação Comunitária de Prevenção 
ao Uso Indevido de Drogas – PROJETO DE 
VIDA a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria 

nº 99, de 16 de março de 2006, que outorga autoriza-
ção a Associação Comunitária de Prevenção ao Uso 
Indevido de Drogas – PROJETO DE VIDA a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Contagem, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2007. – Depu-
tado Márcio França, 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 Márcio França, à TVR nº 94/2007, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, Paulo Bornhausen 

– Vice-Presidente, Beto Mansur, Bruno Rodrigues, 
Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mão Branca, 
Eduardo Sciarra, Emanuel, Eunício Oliveira, Guilherme 
Menezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Maria do Carmo Lara, Nazareno Fonteles, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho Junior, 
Rômulo Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Vala-
dares Filho, Walter Pinheiro, Wladimir Costa, Ariosto 
Holanda, Barbosa Neto, Cida Diogo, Fernando Ferro, 
João Carlos Bacelar, Joaquim Beltrão, Júlio Cesar, 
Lobbe Neto, Luiz Carlos Busato, Marcos Medrado e 
Mário de Oliveira.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2007. – Depu-
tado Julio Semeghini, Presidente. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 177, DE 2007 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 96/2007 
MSC Nº 215/2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária dos Moradores do Conjun-
to Boa Vista a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município 
de Ubiratã, 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 da Portaria nº 

648, de 22 de setembro de 2006, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária dos Moradores do Conjunto Boa 
Vista a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Ubiratã, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2007. – Depu-
tado Julio Semeghini, Presidente.

TVR Nº 96, DE 2007 
(Mensagem nº 215, de 2007)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 648, 
de 22 de setembro de 2006, que autoriza a 
Associação Comunitária dos Moradores do 
Conjunto Boa Vista a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no mu-
nicípio de Ubiratã, 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, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a 
Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto 
Boa Vista a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
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direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária.

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 Comunitária dos Moradores 
do Conjunto Boa Vista atendeu aos requisitos da legis-
lação específica e recebeu autorização para executar 
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato 
Normativo 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, 14 de junho de 2007. – Depu-
tado Marcos Medrado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº , DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária dos Moradores do Conjun-
to Boa Vista a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no município 
de Ubiratã, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

648, de 22 de setembro de 2006, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária dos Moradores do Conjunto Boa 
Vista a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Ubiratã, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2007. – Depu-
tado Marcos Medrado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Marcos Medrado, à TVR nº 96/2007, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Semeghini – Presidente, Paulo Bornhausen 

– Vice-Presidente, Beto Mansur, Bruno Rodrigues, 
Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mão Branca, 
Eduardo Sciarra, Emanuel, Eunício Oliveira, Guilherme 
Menezes, Gustavo Fruet, Jorge Bittar, Jorginho Maluly, 
José Aníbal, Leandro Sampaio, Luiza Erundina, Manoel 
Salviano, Maria do Carmo Lara, Nazareno Fonteles, 
Paulo Henrique Lustosa, Paulo Roberto, Ratinho Junior, 
Rômulo Gouveia, Sandes Júnior, Silas Câmara, Vala-
dares Filho, Walter Pinheiro, Wladimir Costa, Ariosto 
Holanda, Barbosa Neto, Cida Diogo, Fernando Ferro, 
João Carlos Bacelar, Joaquim Beltrão, Júlio Cesar, 
Lobbe Neto, Luiz Carlos Busato, Marcos Medrado e 
Mário de Oliveira.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2007. – Depu-
tado Julio Semeghini, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 620/2007 
(Do Sr. Sandro Mabel)

Requer a convocação de sessão sole-
ne da Câmara dos Deputados para o dia 10 
de setembro de 2007, às 10 horas.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da 

Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exa, com 
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido em 
Plenário, a convocação de sessão solene desta Casa 
para o dia 10 de setembro do corrente ano, às 10 ho-
ras, a fim de comemorarmos o dia 9 de setembro, o 
Dia Nacional do Administrador.

Sala das Sessões, 26 de março de 2007. – Depu-
tado Sandro Mabel, PR/GO.

Defiro. Publique-se.
Em 3-7-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.088, DE 2007

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

Senhor Presidente,
Venho a Vossa Excelência para requerer a apen-

sação do PL nº 1.205/07, de minha autoria, ao PL nº 
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1.210/07, nos termos do art. 142, caput e parágrafo 
único, e do art. 143, II, b, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, por tratarem de matéria cor-
relata, ou seja, financiamento de campanhas eleitorais 
e propaganda eleitoral, além de outras alterações na 
Lei nº 9.504, de 1997 – Lei das Eleições.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2007. – Depu-
tado Flávio Dino, (PCdoB/MA). 

Indefiro a apensação, haja vista esta 
Presidência haver declarado prejudicado o 
Projeto de Lei nº 1.205/07. 

Oficie-se. Publique-se.
Em 3-7-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.117, DE 2007

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

Senhor Presidente,
Em face da declaração de prejudicialidade do PL nº 

2.220, de 1999, venho a Vossa Excelência para requerer 
a apensação do PL nº 46, de 2007, de minha autoria, ao 
PL nº 1.210, de, nos termos do art. 142, caput e parágrafo 
único, e do art. 143, II, b, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, por tratarem de matéria correlata, ou seja, 
alterações na Lei nº 9.504, de 1997 – Lei das Eleições.

Respeitosamente,
Sala das Sessões, 5 de junho de 2007. – Depu-

tado Flávio Dino.

Indefiro a apensação, haja vista esta 
Presidência haver declarado prejudicadas 
todas as proposições apensadas, entre elas 
o Projeto de Lei nº 46/07, quando da rejeição, 
em 30 de maio de 2007, do Projeto de Lei nº 
8.039/86, no Plenário da Câmara dos Depu-
tados (matéria atinente à reforma política).

Oficie-se. Publique-se.
Em 3-7-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.214, DE 2007 
(Do Sr. Darcísio Perondi)

Solicita a desapensação do PL nº 660, 
de 2007, que acrescenta inciso ao art. 128 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi-

mentais, que, o Projeto de Lei nº 4.403, de 2004, que 

acrescenta inciso ao art. 128 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, seja de-
sapensado do Projeto de Lei nº 1.135, de 1991, que 
suprime o artigo 124 do Código Penal Brasileiro.

Justificação

A Deputada Cida Diogo apresentou em 4 de abril 
deste ano o Projeto de Lei nº 660/2007 que isenta de 
pena a prática do chamado “aborto terapêutico”. O re-
ferido projeto já havia sido apresentado na legislatura 
anterior pela nobre Deputada Jandira Feghali e que 
não pode ser desarquivado nesta legislatura pois a 
autora não é mais parlamentar. Senhor Presidente, a 
Deputada Jandira Feghali na legislatura anterior soli-
citou que o seu Projeto de nº 4.403/2004 e que possui 
o mesmo mérito do Projeto objeto do requerimento de 
desapensação, fosse desapensado do PL nº 1.135 que 
trata a discriminalização do aborto. Naquela ocasião, 
a Deputada Jandira, relatora do PL nº 1.135/1991 na 
Comissão de Seguridade Social e Família argumentou 
que nos 12 anos de relatoria havia adquirido bastante 
conhecimento, maturidade e preparo suficiente sobre 
este tema, pois foram realizadas diversas reuniões e 
discussões com setores da sociedade civil, especialis-
tas no assunto, Governos Federal e Estadual.

Reconhecendo a importância do tema, a Mesa 
da Câmara dos Deputados deferiu o requerimento de 
desapensação do Projeto de Lei nº 4.403/2004, pois 
de acordo com os argumentos levantados pela Depu-
tada Jandira a desapensação permitiria à Câmara dos 
Deputados avançar com a aprovação de um projeto 
mais pontual, permitindo a tramitação isolada do PL 
nº 4.403/04.

Assim, é que com base no deferimento feito pela 
legislatura anterior é que solicitamos a desapensação 
do PL nº 660/2007 que trata do “aborto terapêutico” do 
Projeto de Lei nº 1.135/1991 que trata da descrimina-
lização do aborto.

Certo de poder contar com a atenção de V. Exª, 
aproveito o ensejo para renovar os protestos de ele-
vada estima e consideração.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2007. – Depu-
tado Darcísio Perondi.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

O Senhor Deputado Darcísio Perondi, por meio 
do Requerimento nº 1.214/07, solicita a desapensa-
ção do Projeto de Lei nº 660/07, da Sra. Cida Diogo, 
que “Acrescenta inciso ao art. 128 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal” 
do Projeto de Lei nº 1.135, de 1991, dos Srs. Eduardo 
Jorge e Sandra Starling, que “Suprime o artigo 124 do 
Código Penal Brasileiro”.
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2. Alega Sua Excelência, como justificação ao pe-
dido em apreço, que o projeto de lei apresentado pela 
Deputada Cida Diogo (PL. nº 660/07) já havia sido apre-
sentado na legislatura anterior pela Deputada Jandira 
Feghali (PL. nº 4.403/04) e, atualmente, encontra-se 
arquivado, porquanto a autora não é mais parlamentar, 
o que impede o seu desarquivamento.

3. Por fim, informa o Requerente que a propo-
sição de autoria da Deputada Jandira Feghali (PL nº 
4.403/04), do mesmo teor da proposição objeto da soli-
citação em apreço, foi desapensada do PL nº 1.135/91 
na legislatura anterior, a pedido da ex-Parlamentar, sob 
o argumento de que o tema é de extrema importância 
e a desapensação permitiria a tramitação da proposi-
ção, cujo assunto é mais específico.

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, sen-
do possível a apensação de proposição, é possível a 
desapensação, respeitando-se as mesmas regras.

2. O instituto da apensação ocasiona, por vezes, 
situações extremamente complexas, que requerem a 
desapensação. A semelhança entre as matérias admite 
hipóteses diversas de apensação. São elas:

• – 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 mesmo 
assunto e o fazem de forma genérica; foi o que ocorreu 
com o PL nº 1.135/91, em que a maior parte das pro-
posições têm semelhança genérica com a proposição 
principal, porquanto tratam do tema aborto;

• – apensação específica, deferida quando as 
proposições alteram o mesmo dispositivo ou quando 
tratem de assunto específico correspondente ou te-
nham o mesmo objetivo. Essa é a apensação a que 
se tem dado preferência atualmente.

3. Após exame de todas as proposições que tra-
mitam apensadas ao Projeto de Lei nº 1.135/91, cons-
tatou-se que foram realizadas apensações genéricas, 
tendo por conexão o tema aborto.

4. Logo, percebe-se que, de um lado, o instituto 
da apensação, que teria por escopo imprimir maior 
celeridade ao processo legislativo, neste caso, confi-
gurou um entrave à apreciação da matéria, impedindo 
que alterações pontuais acerca do tema fossem rea-
lizadas, haja vista o impasse atual quanto à descrimi-
nalização do aborto.

5. Para solucionar o referido problema, esta Pre-
sidência optará pela desapensação de toda a maté-
ria. Entretanto, como há diversas proposições que 
modificam o mesmo dispositivo ou tratam de assunto 
correlato, é necessária a realização de novas apensa-
ções, aplicando-se à hipótese o critério da apensação 
específica, com a formação de pequenos blocos, que 
tramitarão da seguinte forma:

1 – ASSUNTO: Descriminalização do aborto
Principal: PL nº 1.135/91
Apensado: PL nº 176/95 (já apensado)
Despacho: desapensem-se os PL nºs 1.174/91, 

3.280/92, 1.956/96, 2.929/97, 4.703/98, 4.917/01, 
7.235/02, 3.744/04, 4.304/04, 4.834/05, 5.166/05, 
5.364/05 e 660/07 do PL nº 1.135/91

2 – ASSUNTO: Aborto Legal (art. 128 do Códi-
go Penal)

Principal: PL nº 1.174/91
Apensados: PL. nºs 3.280/92, 1.956/96, 2.929/97, 

3.744/04, 4.304/04, 4.834/05 e 660/07
Despacho: CSSF e CCJC (mérito e art. 54, 

RICD)
Regime de tramitação: ordinário
Apreciação: proposição sujeita à apreciação do 

Plenário Apensem-se os PL nºs 3.280/92, 1.956/96, 
2.929/97, 3.744/04, 4.304/04, 4.834/05 e 660/07 ao 
PL nº 1.174/91

3 – ASSUNTO: Aborto como crime hediondo (Lei 
nº 8.072/90)

Principal: PL. nº 4.703/98
Apensado: PL. nº 4.917/01
Despacho: CCJC (mérito e art. 54, RICD)
Regime de tramitação: ordinário
Apreciação: proposição sujeita à apreciação 

do Plenário Apense-se o PL nº 4.917/01 ao PL nº 
4.703/98

4 – ASSUNTO: criminalização do aborto neces-
sário e do aborto no caso de gravidez resultante de 
estupro (revoga o art. 128 do Código Penal) Principal: 
PL nº 7.235/02

Apensado: PL nº 5.364/05
Despacho: CSSF e CCJC (mérito e art. 54, 

RICD)
Regime de tramitação: ordinário
Apreciação: proposição sujeita à apreciação 

do Plenário Apense-se o PL nº 5.364/05 ao PL nº 
7.235/02

5 – Assunto: criminalização do aborto de feto 
anencefálico

Principal: PL nº 1.459/03
Apensado: PL nº 5.166/05
Despacho: CSSF e CCJC (mérito e art. 54, 

RICD)
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Regime de tramitação: ordinário
Apreciação: proposição sujeita à apreciação do 

Plenário
Apense-se o PL nº 5.166/05 ao PL nº 1.459/03
6. Ante o exposto, prolato a seguinte Decisão:
Defiro a solicitação de desapensação do Depu-

tado Darcísio Perondi (Requerimento nº 1.214/07) e 
da Deputada Cida Diogo (Requerimento nº 800/07) e 
revejo o despacho datado de 2 de maio do corrente 
ano, aposto ao Requerimento nº 800, de 2007, para 
Retificá-lo, da seguinte forma:

• – desapensem-se do Projeto de Lei 
nº 1.135/91 todas as proposições apensa-
das (Projetos de Lei nos 1.174/91, 3.280/92, 
1.956/96, 2.929/97, 4.703/98, 4.917/01, 
7.235/02, 3.744/04, 4.304/04, 4.834/05, 
5.166/05, 5.364/05 e 660/07), exceto o Pro-
jeto de Lei nº 176/95;

• – apense-se ao Projeto de Lei nº 
1.174/91 os Projetos de Lei nos 3.280/92, 
1.956/96, 2.929/97, 3.744/04, 4.304/04, 
4.834/05 e 660/07; dê-se ao Projeto de Lei 
nº 1.174/91 o seguinte novo despacho: CSSF 
e CCJC (mérito e art. 54, RICD); regime de 
tramitação: ordinário; apreciação: proposição 
sujeita à apreciação do Plenário;

• – apense-se ao Projeto de Lei nº 
4.703/98 o Projeto de Lei nº 4.917/01, e seu 
apensado, o Projeto de Lei nº 7.443/06; dê-se 
ao Projeto de Lei nº 4.703/98 o seguinte novo 
despacho:  CCJC (mérito e art. 54, RICD); re-
gime de tramitação: ordinário; apreciação: pro-
posição sujeita à apreciação do Plenário;

• – apense-se ao Projeto de Lei nº 
7.235/02 o Projeto de Lei nº 5.364/05; dê-se ao 
Projeto de Lei nº 7.235/02 o seguinte novo des-
pacho: CSSF e CCJC (mérito e art. 54, RICD); 
regime de tramitação: ordinário; apreciação: 
proposição sujeita à apreciação do Plenário;

• – desapense-se do Projeto de Lei nº 
3.280/92 o Projeto de Lei nº 1.459/03; apen-
se-se ao Projeto de Lei nº 1.459/03 o Projeto 
de Lei nº 5.166/05; dê-se ao Projeto de Lei nº 
1.459/03 o seguinte novo despacho: CSSF 
e CCJC (mérito e art. 54, RICO); regime de 
tramitação: ordinário; apreciação: proposição 
sujeita à apreciação do Plenário;

7. Dê-se aos autores dos Requerimentos conhe-
cimento do teor da presente Decisão.

Publique-se.
Em 3-7-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2007 
(Da Senhora Rebecca Garcia)

Requer Voto de Pesar pelo trágico fa-
lecimento do universitário Bruno da Costa 
Colares, ocorrido em Manaus.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a inserção 

em ata do Voto de Pesar, pelo trágico falecimento de 
Bruno da Costa Colares, ocorrido no último fim de se-
mana em Manaus.

Requeiro também que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento dos familiares de Bruno, es-
pecialmente aos pais, Sr. Joaquim Colares e Sra Paula 
Francinete; à avó, Srª Pacífica Gonçalves da Costa, 
mãe do Senador João Pedro, bem como a este Sena-
dor pelo Amazonas.

Justificação

No final da semana passada, morreu em Ma-
naus, de forma trágica, o universitário Bruno da Cos-
ta Colares, aluno graduando de Administração. Filho 
do Sr. Joaquim Colares, oficial reformado da Polícia 
Militar do Amazonas e da Srª Paula Francinete, Bru-
no era muito estimado na Capital amazonense, onde 
todos os seus familiares gozam de grande prestígio. 
Sua avó, Srª Pacífica Gonçalves da Costa, é mãe do 
ilustre Senador João Pedro.

Com este Voto de Pesar, estendo à família so-
lidariedade e condolências, além do meu preito de 
saudades.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2007. – Re-
becca Garcia, Deputada Federal PP – AM.

Publique-se.
Em 3-7-2007. – Arlindo Chinaglia, Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Finda 

a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Que-

remos abrir esta fase da sessão cumprimentando todo 
o norte de Minas Gerais, especialmente a população 
de Montes Claros, cidade que hoje comemora 150 
anos de existência.

O SR. JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO LEÃO (PP-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico a todos 
os Parlamentares que amanhã, às 14h30min, vamos 
ler o relatório da LDO na Comissão de Orçamento e 
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iniciar a discussão da matéria, etapa em que cabe apre-
sentação de destaques às emendas. Espero concluir 
a votação do relatório na semana que vem.

Deputado Narcio Rodrigues, parabenizo o norte 
de Minas Gerais, região pela qual V.Exa. muito tem tra-
balhado, inclusive apresentando emendas à LDO.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Depu-
tado João Leão, Relator, neste ano, da LDO, peça fun-
damental para o aprimoramento orçamentário, a ser 
votada amanhã na Comissão de Orçamento, antes do 
recesso parlamentar, agradeço a V.Exa. a sensibilidade 
para com todas as regiões do Brasil. Todas foram muito 
bem contempladas, como já vimos, pelo relatório que, 
amanhã, V.Exa. terá oportunidade de apresentar ao 
Plenário da Comissão de Orçamento e, certamente, 
muito em breve, ao Plenário do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra à Sra. Deputada Perpétua Almeida.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro, inicialmente, que no último 
final de semana, juntamente com o Deputado Sergio 
Petecão, o líder do Governo do Estado do Acre, o lí-
der da Prefeitura da Capital e vários Vereadores de 
Rio Branco, participamos de reunião muito boa com 
mototaxistas e motoboys.

Há pressão em todo o País para que esta Casa 
acelere a votação do projeto de lei que regulamenta 
essa profissão. Que não aconteça nas outras cidades 
o que aconteceu em Brasília.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Gover-
no editou a Medida Provisória nº 379, de 2007, com 
o objetivo de prorrogar o prazo de registro de proprie-
dade de armas de fogo. Estamos reivindicando desde 
o ano passado junto ao Governo Federal a ampliação 
desses prazos, pois muitos trabalhadores rurais do 
meu Estado, o Acre, e de outros não conseguiram re-
gularizar sua situação de acordo com as novas exigên-
cias do Estatuto do Desarmamento. São seringueiros 
e ribeirinhos que residem longe dos centros urbanos, 
das delegacias da Polícia Federal, e ficam meses na 
mata. Eles não conseguiram registrar sua espingarda 
nos prazos estabelecidos anteriormente, nem a Polícia 
Federal desenvolveu campanhas eficientes de regula-
rização nessas comunidades.

Muitos seringueiros foram, inclusive, às delegacias 
para legalizar suas armas, mas ao chegarem lá, depois 
de dias de viagem, eram informados que o prazo para 
realizar o registro havia terminado. Os trabalhadores 
ficavam desolados e começaram a enfrentar vários 
constrangimentos.

Sem o registro, esses trabalhadores não podem 
adquirir munição e portar sua arma. As espingardas 

desses trabalhadores, nobres colegas, são muitas vezes 
a garantia de comida na mesa da família, são a garantia 
do alimento. Além disso, são essas espingardas que 
protegem a família contra animais selvagens. Sem a 
espingarda, o seringueiro enfrenta dificuldades.

Por isso, é muito importante a ampliação dos pra-
zos para registro das espingardas dos trabalhadores 
rurais, bem como a realização de grande mutirão da 
Polícia Federal para regularização dessa situação.

Estive no Ministério da justiça, com a presença 
do Governador do Acre, Binho Marques, para tratar 
dessa questão e reivindicar solução rápida para o caso. 
Hoje, felizmente, temos essa medida provisória sobre 
o tema. Isto é muito bom.

Agora, devemos imediatamente iniciar um grande 
mutirão nacional para legalizar todas as armas. Quan-
to mais armas regularizadas tivermos, mais controle 
o Estado terá sobre as armas e mais crimes serão 
desvendados.

O Estatuto do Desarmamento foi uma grande lei 
aprovada por esta Casa e é um instrumento na mão 
do Estado para coibir a criminalidade e a violência. É 
uma das leis mais modernas no combate ao uso in-
discriminado de armas de fogo do mundo. Estamos na 
vanguarda neste debate.

A Medida Provisória nº 379, de 2007, além de re-
solver o problema de trabalhadores rurais, seringueiros 
e ribeirinhos, possibilitará controle maior das armas em 
circulação em todo o território do País.

Devemos imediatamente fazer campanha para a 
regularização voluntária de armas, garantindo a par-
ceria com a sociedade civil para a abertura de postos 
de registro.

Muito obrigada.
O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a EMBRAPA Tabuleiros Costeiros 
sediada em Aracaju, Estado de Sergipe, comemorou 
32 anos, no dia 13 de junho. 

Um centro de pesquisas da EMBRAPA celebran-
do mais de 3 décadas de existência tem significado 
especial. Primeiro, porque integra a rede EMBRAPA, 
a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo 
tropical, com uma gama de serviços de valor inestimá-
vel prestados ao País, serviços que vão da geração de 
cultivares e sistemas de produção para as condições 
brasileiras, até a formulação da política de implantação 
de uma agricultura para a substituição dos combustíveis 
fósseis, em via de extinção, pela biomassa, passando 
pelos zoneamentos de risco climático e agroecológico. 
Segundo, por ser um centro ecorregional com missão 
de viabilizar soluções para o espaço rural da faixa li-
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torânea do Nordeste brasileiro e assim contribuir para 
o desenvolvimento regional.

A EMBRAPA Tabuleiros Costeiros comemorou 
32 anos marcados pela atuação em parceria, gerando 
tecnologias para diferentes segmentos sociais, visando 
garantir avanços em novas fronteiras do conhecimento 
e reforçando aquelas já existentes. 

As festividades aconteceram no dia 18 de junho, 
na sede da unidade, em Aracaju, com o lançamento 
de cultivares de mandioca e banana, resultado do 
trabalho em parceria com a EMBRAPA Mandioca e 
Fruticultura Tropical, sediada em Cruz das Almas, Es-
tado da Bahia.

As cultivares de mandioca Jarina e Poti Branca 
estão sendo lançadas para o sul de Sergipe e o norte 
da Bahia. Já a cultivar de banana-maçã São Francisco 
está sendo lançada para o Baixo São Francisco, em 
Sergipe e Alagoas.

As pesquisas da EMBRAPA em Sergipe come-
çaram em 1975, nas áreas de pecuária, grãos, tubér-
culos e fruteiras. Os trabalhos eram coordenados pela 
Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Esta-
dual (UEPAE) de Quissamã. Em 1978, a Unidade foi 
transferida para Aracaju e, em 1985, transformou-se 
em Centro Nacional de Pesquisa de Coco (CNPCO), 
sendo referência para o desenvolvimento da cultura 
do coqueiro no Brasil.

No início da década de 1990, a EMBRAPA passou 
por profundo processo de planejamento estratégico, 
que resultou na incorporação de novos desafios de-
mandados pela sociedade. Em virtude desse processo, 
a partir do dia 1º de abril de 1993, foi instalado o Cen-
tro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costei-
ros (CPATC), passando a ser um centro de referência 
ecorregional, com atuação nos Tabuleiros Costeiros e 
na Baixada Litorânea do Nordeste do Brasil, região que 
se estende do sul da Bahia ao norte do Ceará, ocupan-
do área de aproximadamente 10 milhões de hectares, 
em 298 municípios de 7 Estados. Essa é a região mais 
densamente povoada do Nordeste, com população es-
timada em mais de 15 milhões de habitantes.

Atualmente, a EMBRAPA Tabuleiros Costeiros 
dispõe de 4 campos experimentais e 1 unidade de exe-
cução e pesquisa, localizada em Rio Largo, Alagoas. 
Nas suas áreas experimentais, de instituições parceiras 
e em propriedades de agricultores são desenvolvidas 
ações de pesquisas de melhoramento genético do 
milho para o Nordeste, bem como de cana-de-açúcar, 
citros, coco, pecuária de leite, além de pesquisas em 
biotecnologia e bioenergia. As ações são direcionadas 
ao desenvolvimento sustentável do espaço rural dos 
Tabuleiros Costeiros.

Uma das contribuições atuais da EMBRAPA Ta-
buleiros Costeiros passa pela sua inserção na política 
de territorialidade adotada pelo Governo, como forma 
eficaz de potencializar as oportunidades inerentes des-
ses espaços. Essa forma de planejar e fazer interven-
ções, com políticas públicas integradas e alinhadas, 
torna possível provocar o desenvolvimento endógeno 
nos territórios. E para provocar esse desenvolvimento 
endógeno, é estratégico o envolvimento da EMBRAPA 
Tabuleiros Costeiros, centro de pesquisa agropecuária 
com mais de 50 pesquisadores e com especialidades 
em ecologia, melhoramento de recursos genéticos, 
aqüicultura, agrometeorologia, agroecologia, entre 
outras.

Seguindo a lógica de atuação em parceria com 
instituições da região e em redes, o potencial de trans-
formação nos territórios é muito grande. A construção 
de uma rede de parceiros para viabilizar soluções 
sustentáveis; a sistematização do conhecimento da 
realidade socioeconômica e ecológica; a identificação 
de demandas e oportunidades de desenvolvimento so-
cioeconômico; e a contribuição para estabelecimento 
de políticas são alguns dos resultados previstos no 
curto prazo.

Essas ações permitirão a melhoria contínua dos 
sistemas de produção agropecuários, o zoneamento 
agroecológico, o início da recuperação de áreas de-
gradadas, a capacitação dos atores sociais, além do 
destaque e da visibilidade em decorrência da inte-
gração e do planejamento de ações territoriais. Com 
isso, espera-se como impacto o aumento da geração 
de emprego e o incremento da renda dos agricultores 
familiares, com a recuperação das áreas degradadas, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Orgulhamo-nos dos técnicos da EMBRAPA do 
Brasil, principalmente os de Sergipe, e sabemos de 
sua capacidade. Nosso Estado é devedor da EMBRAPA 
Tabuleiros Costeiros por tudo que tem feito nas áreas 
de pecuária, grãos, tubérculos e fruteiras, colocando 
novas tecnologias à disposição do desenvolvimento de 
Sergipe, estabelecendo nova dimensão para o Centro 
Nacional de Pesquisa de Coco.

A importância da EMBRAPA em nosso meio se 
mediu também, nas festividades pelos seus 32 anos 
de atividades, pela presença reconhecida do Diretor 
Geraldo Eugênio, a quem agradecemos.

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB-

AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho à tribuna saudar a realização 
do 42º Festival Folclórico de Parintins, ocorrido no úl-
timo final de semana.
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As belezas físicas e geográficas não traduzem 
totalmente o que é Parintins, a cidade dos bumbás Ca-
prichoso e Garantido. Quem chega lá para o festival 
se encanta com a hospitalidade, a alegria e a devoção 
aos bumbás, sem dúvida as chaves do sucesso desse 
glorioso evento.

O modo de vida do parintinense é fruto de uma 
cultura mágica, difícil de explicar. Sem a euforia dos dias 
que antecedem o grande festival folclórico, Parintins é 
uma cidade de gente muito simpática, que anda pelas 
ruas de bicicleta; que pinta as fachadas das casas da 
cor do boi que faz pulsar a paixão; que conversa das 
tardes ao anoitecer em cadeiras de embalo nos ba-
tentes das portas. 

É um cotidiano simples, mas ao mesmo tempo 
repleto de artes. O povo de Parintins já nasce com 
dons especiais. São artistas que compõem, cantam, 
esculpem e pintam com muita habilidade. E até criam 
novos rumos para o português, inventando um lingua-
jar próprio. Basta um visitante chegar que eles que-
rem demonstrar carinho, para fazer com que se sinta 
em casa, chamando logo de parente (o mesmo que 
cara ou irmão), mostrando a cidade e seus talentos 
com orgulho.

Mais uma vez o Festival de Parintins se converteu 
em uma belíssima festa, que hoje já é conhecida no 
Brasil inteiro e em muitos lugares do mundo. 

Gostaria, Sr. Presidente, de fazer um cumprimento 
especial aos amazonenses parintinenses integrantes 
do boi Garantido, que apresentou em 2007 uma cole-
tânea de toadas belíssimas, que emociona qualquer 
um que ouça, tamanha devoção à floresta e à cultura 
cabocla. E cumprimento também o boi Caprichoso, 
o boi azul, campeão do festival com uma belíssima 
apresentação. 

Com o tema O Eldorado é Aqui, o Caprichoso 
levou para a arena um boi compacto, lindo, emocionan-
te e com itens que corresponderam às expectativas. 
A galera azul foi incansável e a grande responsável 
pela vitória do boi na arena. Uma vitória limpa, justa 
e merecida. 

Parabéns Caprichoso! Parabéns Garantido! Pa-
rabéns Amazônia!. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Depu-

tada Vanessa Grazziotin, a Mesa se associa a V.Exa. 
na homenagem que presta a essa que é uma das 
mais tradicionais festas de todo o Brasil e que honra 
o folclore brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Décio Lima.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

ocupo hoje a tribuna desta Casa para homenagear pelo 
esforço os homens que retiram dos mares e dos rios, 
com talento e dedicação, o sustento de suas famílias. 
O dia de São Pedro, 29 de junho, ficou reservado para 
a comemoração do Dia Nacional do Pescador, tendo 
inclusive o PL nº 1.245, de 2007, em tramitação nes-
ta Casa, para que seja reconhecido oficialmente. O 
apóstolo, padroeiro dos pescadores, teve seu dia es-
colhido para materializar a comemoração do resgate 
da cidadania e do reconhecimento merecido dessa 
profissão. 

Esse personagem, que vive de sua própria pro-
dução, é bastante comum no nosso País e, além de 
cuidar e entender a natureza, precisa que todos à sua 
volta façam o mesmo, afinal, é um dos que sente na 
pele qualquer desequilíbrio da natureza. Sem pescado 
não há pescador.

Para a pesca artesanal, a melhora na oferta de 
crédito contribuiu para a viabilização de projetos de 
manipulação, comercialização, captura e armazena-
mento de pescados.

Antes do PRONAF, a pesca dos pescadores ar-
tesanais e aqüicultores em geral ficava excluída das 
linhas de financiamento. A baixa renda, a informalidade 
do setor e mesmo a falta de documentação impediam 
o acesso dos trabalhadores da pesca aos bancos. Em 
2003, foi articulada, nas instituições financeiras, a cria-
ção de linhas específicas para a pesca e a aqüicultura 
como forma de promover a recuperação e estruturação 
do setor, que sofria com um histórico de 2 décadas de 
abandono e total negligência. Essa recuperação é tam-
bém da auto-estima dessa comunidade que acredita 
na pesca como fonte valorosa de alimentação e com 
isso dá a sua contribuição para o Brasil, que reúne 
todas as condições de ser um exemplo de excelência 
no mercado internacional.

Não poderia deixar de destacar o carinho e o 
esforço do Governo do Presidente Lula que criou a 
Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, dando 
para o setor a importância merecida em um país que 
reúne 8.500 de costa marítima, sem falar da grande 
produção existente no rico potencial de hidrovias bra-
sileiras e da pesca de criação nas diversas fazendas 
espalhadas pelos rincões do nosso País. Assim, os 
trabalhos realizados pelos meus conterrâneos, ex-Mi-
nistro José Fritsch e o atual Ministro, Altemir Grego-
lin, na coordenação desse setor, são merecedores de 
nossos aplausos. Também não poderia ficar indiferente 
à indústria pesqueira nacional, que, do extrativismo, 
qualifica os nossos produtos daí derivados, sem igual 
na qualidade de competência no mercado internacio-
nal. Parabenizo essa indústria em nome de Orlando 
Ferreira, nosso conhecido Nino, despojado empresá-
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rio, visionário inquestionável e que hoje dirige a maior 
empresa do setor, a nossa Femepe, cuja matriz, com 
orgulho, está em terras catarinenses.

Parabéns, pescador!
Viva o Brasil!
Era o que tínhamos a registrar.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, teve início a co-
brança da tarifa telefônica por minuto; saímos da fase 
da cobrança por pulso.

Quero fazer um apelo à Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática em relação 
ao Projeto de Lei nº 1.758, de 1999, de minha auto-
ria, sobre a obrigatoriedade de as companhias telefô-
nicas colocarem, nos aparelhos telefônicos fixos, um 
dispositivo para medição dos minutos consumidos, a 
exemplo do que já se faz com o gás, a energia elétri-
ca e a água.

Não basta dizer que as empresas são sérias, que 
atuam com seriedade. Se assim fosse, não precisarí-
amos de fiscais para cobrar impostos e acompanhar 
todos esses procedimentos. 

Sr. Presidente, acho um abuso o modo como 
essas companhias tratam o consumidor ao não per-
mitirem que ele saiba quanto realmente gastou com 
as ligações.

Muito obrigado. 
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na manhã de hoje, na presença do Ministro 
Carlos Lupi, do Trabalho e Emprego, foram comemo-
rados os 4 anos de criação da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária, coordenada desde a fundação 
pelo Prof. Paul Singer. 

Neste evento, o Prof. Paul Singer lembrou dado 
de extraordinária significação: hoje já existem cadas-
trados no Brasil 18.300 empreendimentos da econo-
mia solidária, que oferecem oportunidade de trabalho 
e de renda a mais de 1,5 milhão de brasileiros, que 
encontram na economia solidária, nas associações, 
no cooperativismo, na solidariedade, seu espaço de 
geração de emprego e cidadania e de melhoria da 
qualidade de vida.

Parabéns ao Prof. Paul Singer e a todos os mili-
tantes dessa causa. 

Muito obrigado. 
O SR. CARLOS SOUZA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, gostaria, inicialmente, de parabenizar o 
Município de Parintins, no Estado do Amazonas, pela 
grandiosa festa ali acontecida, quando se defrontaram 
2 bois, o boi Garantido e o boi Caprichoso. Infelizmente, 
este ano, meu boi Garantido perdeu, e o boi Capricho-
so foi campeão, merecidamente.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo à 
mídia nacional: não faça apenas flashes dessa gran-
de festa de Parintins, faça uma cobertura ao vivo que 
possibilite a todos os brasileiros e ao mundo assistir a 
esse acontecimento. Turistas do mundo inteiro vão a 
Parintins para assistir a essa maravilhosa festa.

Parabéns à nação azul e branca do boi Capri-
choso, campeão do Festival de Parintins.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o desen-
volvimento pleno de uma nação pressupõe, necessa-
riamente, que o país disponha de ampla agenda de 
políticas sociais a serem implementadas. A busca pela 
eqüidade social tem exigido dos governos que os pro-
gramas dirigidos à inclusão social e à redistribuição da 
renda tornem-se prioridade absoluta.

Para a consecução desse objetivo no Brasil, os 
Governos Estaduais são peças-chave dentro de uma 
concepção de projeto nacional que priorize os seto-
res mais vulneráveis da população, através da busca 
incansável da progressiva inclusão dos milhões de 
brasileiros que permanecem vivendo em condições 
de extrema precariedade. Cada dia mais, tornam-se 
fundamentais políticas sociais que tenham caráter es-
sencialmente estrutural, como é o caso de políticas de 
emprego, de educação, de microcrédito e de apoio à 
agricultura familiar.

Um dos Estados brasileiros que muito tem-se em-
penhado nessa busca, nessa concepção de colocar a 
dimensão social em lugar de destaque, é o Estado do 
Amazonas. E isso é fácil de constatar: lá, a Agência 
de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM), con-
correndo para o desenvolvimento econômico e social 
do Estado, tem realizado intensos investimentos e in-
termediado importantes financiamentos para diversos 
setores da população.

Muitos projetos estão sendo desenvolvidos, mas 
um deles merece destaque: as ações de crédito volta-
das para o financiamento de ex-detentos do sistema 
prisional do Estado, aqueles que já cumpriram suas 
penas. Em 2006, uma dessas ações, por exemplo, 
beneficiou 21 ex-detentos, que receberam mais de 72 
mil reais para serem utilizados no desenvolvimento de 
atividades econômicas de reintegração.

Esse programa de crédito, conhecido como Rein-
tegrar, é uma parceria da AFEAM com a Secretaria 
Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Lançado em 
2005, tem oferecido oportunidades a ex-detentos do 
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sistema prisional do Estado para que, com crédito espe-
cial, possam implantar seus próprios negócios, permi-
tindo sua reintegração social. Só no primeiro ano, essa 
parceria de extremado impacto social já beneficiou 85 
pessoas, com recursos de 272 mil reais.

Sr. Presidente, reputo ser da maior relevância o 
fomento de políticas de distribuição de renda e opor-
tunidade de emprego para ex-detentos, como forma 
de resgatar o respeito ao homem livre, já que a melhor 
política penal é uma boa política social, com imple-
mentação de programa de reintegração social e com a 
participação de diversos segmentos. Assim, devemos 
aplaudir essa iniciativa no Amazonas.

Mas as ações desenvolvidas, nobres Deputados, 
não param por aí. Além dos ex-detentos, o Governo 
do Estado, por meio da AFEAM, implementou ações 
de crédito que beneficiaram 159 docentes, com 329 
mil reais, na segunda etapa do Programa de Finan-
ciamento para Professores da Rede Estadual de En-
sino (PROFIP); 26 músicos integrantes da Associação 
Amigos da Cultura, beneficiados com recursos de 157 
mil reais; 2 cooperativas de transportes alternativos, 
com o financiamento de 20% de 44 microônibus; 333 
taxistas; e 243 empreendimentos diversos. O total dos 
créditos foi de 2,9 milhões de reais, distribuídos entre 
825 ações. Ou seja, Sr. Presidente, são 825 famílias 
diretamente beneficiadas. São números que nos dei-
xam muito animados.

Só no ano passado, as ações desenvolvidas pela 
AFEAM já beneficiaram mais de 40 mil famílias – de 
trabalhadores rurais, comerciantes, artesãos, entre 
outros, com financiamento da ordem de 176 milhões 
de reais.

Sr. Presidente, o eixo de um projeto de desen-
volvimento para a nossa Nação deve passar necessa-
riamente pelo aspecto social. Sendo assim, o objetivo 
da justiça social faz da inclusão e da redistribuição da 
renda metas a serem tenazmente perseguidas. Have-
mos de estar atentos ao fato de que somente através 
de firme decisão política será possível crescimento que 
promova de forma adequada a inclusão e permita os 
avanços tão almejados na distribuição de renda.

Espero que este ano o aludido programa de cré-
dito receba aporte de recursos ainda mais significati-
vos, inserindo socialmente a população pobre e mar-
ginalizada.

Não tenho receio em afirmar: o Amazonas dá 
exemplo de caminho a ser perseguido nacionalmente.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Seja pelo mal que causam aos dependentes e suas 
famílias, seja pelo impulso que proporcionam ao cresci-
mento da violência e da criminalidade, há muito tempo 
as drogas estão entre as principais preocupações da 

nossa sociedade. Infelizmente, mais motivos para isso 
surgem agora, com a divulgação, pelas Nações Uni-
das, do Relatório Mundial de Drogas 2007, que aponta 
aumento do consumo e do tráfico no Brasil.

Conheço bem o enorme pesar que acomete fa-
mílias de dependentes de tóxicos, pois perdi um irmão 
nessas circunstâncias. Não há como descrever de 
forma adequada a dor, a aflição, o abatimento de ver 
alguém muito próximo afundando a cada dia, às vezes 
até tentando resistir, mas já não tendo forças.

Por outro lado, na condição de apresentador do 
programa Canal Livre, transmitido pela TV Rio Negro, 
em Manaus, tenho travado luta permanente contra o 
narcotráfico e a criminalidade em geral, que no Ama-
zonas também já se tornou problema muito grave.

Assim, a informação de que a situação piorou 
no País, embora isso pudesse ser percebido mesmo 
sem números oficiais, justifica minha vinda à tribuna 
para insistir na necessidade de se ampliarem os in-
vestimentos públicos e o engajamento da população 
no combate a esse grande mal.

O Relatório Mundial foi elaborado pelo Escritório 
das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) 
e liberado no dia 26 de junho. Nele, os dados mais 
alarmantes, para o Brasil, são os comparativos com o 
que ocorre nos outros países.

Enquanto o consumo mundial de cocaína tem-se 
mantido estável, aqui registrou crescimento expressivo 
entre os anos de 2001 e 2005. Enquanto o uso de ma-
conha caiu na América do Norte, no nosso País mais 
que dobrou no mesmo período. Em relação às anfeta-
minas, a América do Sul não está entre os principais 
consumidores, mas, no continente, o Brasil aparece 
com a maior incidência de usuários.

O documento das Nações Unidas adverte que 
pode haver inconsistência em dados relativos ao con-
sumo de cocaína no Brasil, já que a primeira pesquisa, 
realizada em 2001, teria subestimado a disseminação 
da droga. Mesmo assim, é importante citar alguns nú-
meros, pois eles atestam, no mínimo, uma tendência 
de crescimento que diverge do panorama mundial.

O órgão da ONU adota o termo prevalência, con-
siderando o número de pessoas que usaram uma dro-
ga ilícita ao menos uma vez no período de 12 meses 
anterior à pesquisa, tomando-o como percentagem da 
população total. Assim, a prevalência anual do uso de 
cocaína no mundo tem-se mantido em torno de 0,3% 
da população entre 15 e 64 anos. No Brasil, era de 
0,4%, em 2001, e cresceu para 0,7%, em 2005!

O consumo mundial de Cannabis (maconha e ha-
xixe) tem permanecido em cerca de 3,8% nos últimos 
anos, com registro de aumento na Europa e América 
do Sul e de queda na América do Norte. No Brasil, 
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era de 1%, em 2001, e subiu para 2,6%, em 2005. Foi 
a alta mais significativa do continente e, segundo o 
UNODC, provavelmente reflete a facilidade de obter 
maconha oriunda do Paraguai.

Quanto aos opiáceos, ou seja, substâncias de-
rivadas do ópio, igualmente há estabilidade mundial, 
com prevalência em torno de 0,4% da população entre 
15 e 64 anos. No Brasil, que registra consumo princi-
palmente de morfina e derivados, sendo o de heroína 
muito baixo, a prevalência dos opiáceos chega a 0,5%, 
ou cerca de 600 mil pessoas.

O relatório ainda informa que foram encontradas 
plantações de coca na nossa fronteira com a Colômbia 
e com o Peru e que no Brasil têm aumentado as ativi-
dades de gangues traficantes de cocaína e de grupos 
do crime organizado internacional.

Tudo isso indica, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, que é preciso fazer muito mais do que está sendo 
feito para reverter essa triste situação. Devemos redo-
brar esforços, tanto na repressão, combatendo rigo-
rosamente o narcotráfico, quanto na conscientização 
da sociedade para os riscos das drogas e, ainda, na 
recuperação de dependentes químicos.

Aliás, outros trabalhos já mostraram que é muito 
pequeno o número de dependentes que conseguem 
deixar o vício. Isso serve tanto de argumento para que 
se revisem os métodos empregados e se busquem 
resultados mais efetivos, como de advertência aos 
jovens, que, por curiosidade, possam pensar em ex-
perimentar alguma droga.

A dependência química é um caminho que fre-
qüentemente não tem volta, e devemos afirmar isso 
todos os dias, para evitar que mais pessoas se dispo-
nham a trilhá-lo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Ceará engalana-se, hoje, a fim 
de receber a visita do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, de quem se espera, além do anúncio das do-
tações do PAC para o Estado, o anúncio da solução 
encontrada para a instalação da usina siderúrgica do 
Pecém, após a superação de embargos decorrentes 
da elevação do preço do gás boliviano, o que motiva-
va a PETROBRAS a refluir no indispensável apoio ao 
portentoso empreendimento.

Confia-se, pois, em que nada mais obstaculizará 
a sonhada obra, protelada seguidamente, a ponto de 
ensejar a mobilização da bancada federal e das lide-
ranças empresariais do Estado com vistas a inadmitir 
entraves que impedissem a viabilização de algo que 

muito representará para impulsionar o desenvolvimento 
econômico de nossa Unidade Federada.

Há expectativa, também, de que o Chefe da Na-
ção aproveite o ensejo e proclame a efetivação da 
recriação da SUDENE, cujo projeto de recriação foi 
aprovado em 3 de janeiro do corrente ano, mas que, 
até agora, continua como letra morta, frustrando a ex-
pectativa do todo o Polígono das Secas.

Os vetos apostos pelo Primeiro Mandatário não 
chegaram a ser examinados no Congresso, embora 
isso não se considere bastante como justificativa da 
enervante demora de que se há revestida a questão, 
cujo deslinde poderia verificar-se, nesta data, através 
do próprio dirigente máximo da Nação.

Dentro de contornos modernizantes, a nova Supe-
rintendência acha-se blindada contra ilicitudes que, no 
passado, foram registradas em grande escala, motivan-
do a sua extinção, da mesma forma como ocorreu em 
relação à SUDAM, que atuava na região amazônica.

Nordestino que é, Lula não pode procrastinar o 
início do funcionamento da SUDENE, garantindo-lhe o 
respaldo indispensável, a fim de que prossiga na sua 
árdua missão de contribuir para a correção das dispa-
ridades existentes entre as várias áreas geográficas 
do País, especialmente o Sul e o Sudeste.

Além da Ceará Steel, bem que o ressurgimento 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
poderia integrar a agenda de boas novas, nessa sua 
visita ao Ceará, no dia de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cum-
primentamos o povo do Ceará, que V.Exa. tão bem re-
presenta nesta Casa, por essa grande conquista para 
todo o Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje, a Federação Catarinense dos 
Municípios – FECAM comemora 27 anos de fundação. 
Mais do que uma data marcada pelo início dos traba-
lhos de uma entidade, o aniversário da FECAM está 
intimamente ligado a um processo democrático e de 
união entre os municípios catarinenses. 

Em 1980, quando o País entrava no período de 
transição da ditadura para a democracia, quando a anis-
tia aos presos políticos e a volta dos partidos havia sido 
decretada, surge a idéia de criar a FECAM e fortalecer 
os municípios com o associativismo municipal.

Vinte anos depois, o meu Estado já contava com 
15 Associações, e algumas já serviam de modelo para 
municípios de outros Estados brasileiros. 

Aquele início de caminhada para as associações 
foi difícil, elas eram incapazes de unir forças para rei-
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vindicar assuntos de interesse dos municípios junto 
aos Governos Estadual e Federal.

No entanto, mesmo com tantas dificuldades, a 
Federação Catarinense de Municípios foi fundada no 
dia 3 de julho de 1980, na cidade de Chapecó, com 
3 grandes objetivos: a valorização e o fortalecimento 
do municipalismo, a consolidação e o fortalecimento 
das associações de municípios e a colaboração com 
o Estado e a União.

Ao longo destes anos, os presidentes da entida-
de, entre os quais cito e parabenizo o colega Deputado 
Odacir Zonta, a Federação contribui com o engrande-
cimento e desenvolvimento de todos os municípios 
catarinenses. 

Parabenizo a FECAM e cada um dos municípios 
que ajuda a consolidar o trabalho dessa importante 
entidade.

Muito obrigado.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP.) – Sr. 

Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ocu-
po esta tribuna hoje para registrar a realização do 
1º Quilombinho – Encontro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Quilombolas. Aproveito a oportunidade 
para congratular-me com os organizadores e com os 
participantes do evento.

O encontro acontece nos dias 2 e 3 de julho em 
Brasília e reúne cerca de 100 meninos e meninas de 
60 comunidades quilombolas de 22 Estados. Esse 
grande Encontro foi organizado pelo Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância – UNICEF, em parceria 
com diversas outras organizações, e tem como objetivo 
construir um diálogo permanente entre comunidades 
quilombolas e o Estado, para construção e consolida-
ção de políticas públicas para a infância e a adoles-
cência quilombola. 

O evento foi aberto dia 2 com uma cerimônia no 
Palácio do Planalto que contou com a presença do 
Vice-Presidente da República, Sr. José Alencar, e de 
diversas outras autoridades. Em seguida, prosseguiu 
com oficinas sobre políticas públicas, educação e cul-
tura, música, dança e brincadeiras, todas voltadas para 
o fortalecimento das identidades e da participação de 
crianças e adolescentes que vivem em comunidades 
remanescentes de quilombos.

Eventos como esse são muito importantes, Sras. e 
Srs. Deputados. Com efeito, as comunidades remanes-
centes de quilombos representam um dos contingentes 
mais vulneráveis da nossa sociedade, verdadeiramente 
credoras da dívida histórica que o Estado brasileiro tem 
para com os seus segmentos mais excluídos. 

Felizmente, algo dessa dívida já começou a ser 
resgatada. Primeiro, com o art. 68 do Ato das Disposi-
ções Transitórias da Constituição de 1988, que diz:

“Art. 68. Aos remanescentes das comu-
nidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras é reconhecida a propriedade defi-
nitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos.” 

Outro importante passo foi dado com a assinatura, 
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Decreto 
nº 4.887, de 2003, que regulamenta o procedimento 
para identificação, reconhecimento, delimitação, de-
marcação e titulação das terras ocupadas por rema-
nescentes das comunidades dos quilombos de que 
trata o art. 68 mencionado. 

O grande mérito desse decreto é garantir às co-
munidades quilombolas a posse de terra e o acesso a 
serviços como saúde, educação e saneamento. Enfim, 
são políticas públicas que chegam às comunidades 
quilombolas, políticas que se consolidam em progra-
mas como o Brasil Quilombola e o Luz para Todos, 
que estabeleceram essas comunidades como uma 
de suas prioridades.

Essas ações são extremamente necessárias. Da-
dos divulgados pelo UNICEF demonstram que crian-
ças quilombolas com menos de 1 ano morrem antes 
mesmo de obterem sua certidão de nascimento, e as 
desvantagens se acumulam em indicadores de acesso 
à saúde e à educação. O Brasil tem hoje, em números 
estimados, cerca de 900 mil crianças quilombolas de 
até 17 anos. 

Sem dúvida, esse quadro só é possível devi-
do à invisibilidade dessas crianças para as políticas 
públicas, que não as atingem ou não produzem os 
resultados desejados. Essa contribuição do UNICEF 
e demais instituições parceiras é fundamental, ao de-
senvolver estratégias de mobilização voltadas para 
dar visibilidade a essa realidade; pautar o tema da 
infância e adolescência quilombola nas agendas dos 
governos; e promover amplo processo organizativo 
voltado para o protagonismo dessas crianças e des-
ses adolescentes. 

Parabéns à UNICEF e às instituições parceiras!
O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta opor-
tunidade, venho manifestar nosso profundo pesar pelo 
lamentável passamento, no dia 29 de junho, de um 
ícone do setor agrícola, empresarial e político deste 
País, Antônio Ernesto Werna de Salvo, Presidente da 
Confederação Nacional da Agricultura e do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural – SENAR. Engenheiro 
agrônomo, nascido em 6 de julho de 1933, formou-se 
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pela Escola Nacional de Agronomia da Universidade 
Rural do Brasil, em 1955, no Rio de Janeiro. Fazen-
deiro em Curvelo, Minas Gerais, cidade onde nasceu, 
administrava a Fazenda Canoas, onde era criador re-
conhecido pela excelência do rebanho da raça Guze-
rá. Seu conhecimento a respeito do assunto tornou-o 
membro do Colégio Brasileiro de Juízes e do Conselho 
Técnico do Serviço de Registro Genealógico da Asso-
ciação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), com 
sede em Uberaba, Minas Gerais. Foi Vice-Presidente 
e Presidente da Associação dos Criadores de Guze-
rá do Brasil e atualmente era membro da diretoria do 
Conselho Deliberativo da ABCZ. Em 1987, recebeu o 
Mérito Pecuário, oferecido pela entidade. 

Presidente da Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA) por 5 mandatos, foi reeleito em 
outubro de 2005 para mais um triênio à frente da enti-
dade que representa os produtores rurais brasileiros. 
Presidia também o Conselho Superior de Agricultura e 
Pecuária do Brasil – Rural Brasil, que reúne 9 entidades 
do setor primário que respondem majoritariamente pela 
renda, produção, exportação e geração de empregos 
do setor rural: CNA; OCB (Organização das Coope-
rativas Brasileiras; SRB (Sociedade Rural Brasileira); 
ABC (Associação Brasileira de Criadores); ABCZ (As-
sociação Brasileira dos Criadores de Zebu); Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA); CNC 
(Conselho Nacional do Café); UBA (União Brasileira 
de Avicultura); e UDR (União Democrática Ruralista). 
Em novembro de 1997, foi eleito presidente da Confe-
deración Interamericana de Ganaderos y Agricultores 
(CIAGA), que reúne as entidades representativas de 
produtores rurais das 3 Américas.

Começou a atuar na área de representação sin-
dical como presidente e fundador do Sindicato Rural 
de Curvelo. Também foi presidente e fundador da As-
sociação Mineira de Criadores de Zebu, em sua cida-
de natal. Posteriormente, assumiu por 2 mandatos a 
Vice-Presidência da Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), na qual 
atuou, ainda, como membro e Presidente da Comis-
são Técnica de Pecuária de Corte. Em 1984, foi eleito 
presidente da FAEMG.

Além de Presidente da CNA, também presidia o 
Conselho Deliberativo do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (SENAR). Paralelamente, atuava como 
membro titular do Conselho Político Empresarial; do 
Conselho Nacional do Trabalho; do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE); do Conselho do Agronegócio 
(CONSAGRO) do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; do Conselho Nacional de Política 
Agrícola (CNPA) e do Conselho Assessor da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Elaborou vários trabalhos técnicos na área de 
zootecnia, publicados pela Escola Veterinária da Uni-
versidade de Minas Gerais, entre eles o livro Guzerá 
50 Anos – Fazenda Canoas – Curvelo – MG. Por sua 
atuação na liderança do setor agropecuário, foi conde-
corado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário, 
do TST, e a Comenda da Ordem do Rio Branco, do Mi-
nistério das Relações Exteriores. A todos os familiares, 
amigos e admiradores nossos sinceros sentimentos e 
palavras de consolo. 

Como membro da Frente Parlamentar do Coo-
perativismo, como membro da bancada ruralista, gos-
taria de registrar minhas condolências aos familiares, 
ao agronegócio brasileiro e deixar o meu reconheci-
mento ao trabalho que o Dr. Antônio Ernesto Werna 
de Salvo prestou ao Brasil, certamente um exemplo 
para seguirmos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

Mesa associa-se a V.Exa. nessa grande homenagem 
a Antônio Ernesto Werna de Salvo, sem sombra de 
dúvida, um dos maiores líderes do setor agropecuário 
dos últimos anos e um grande mineiro que deixa uma 
marca de trabalho e de dedicação à Pátria. 

Essa é uma homenagem muito justa que V.Exa. 
lhe presta, com o respaldo, tenho certeza, de todo o 
Congresso Nacional, que tem em Antônio Ernesto de 
Salvo uma referência de dedicação à causa da agro-
pecuária do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Waldir 
Maranhão.

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 60 
dias, estão paralisados a Universidade Estadual do 
Maranhão e os professores da rede de ensino bási-
co do Estado. No dia de ontem, foi concedida liminar 
que reconhece a greve como ilegal. Entendo que o 
Governo do Estado, na pessoa do Dr. Jackson Lago, 
do PDT, exercendo o seu papel de gestor público, o 
fez respaldado pela soberania que representa o povo 
do meu Estado.

Entretanto, não conheço, na recente história da-
quele Estado, ação alguma em direção à ilegalidade de 
uma greve. Apelo para que seja possível encontrarmos 
uma solução dialogada não só para o impasse dos tra-
balhadores do ensino médio do Estado, como também 
para a Universidade Estadual do Maranhão, cujas ati-
vidades estão paralisadas há mais de 60 dias. 

Entendo que gesto dessa natureza haverá de 
superar as adversidades. Repito: o estado de greve é 
algo que não interessa à sociedade, entretanto, é um 
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instrumento de defesa dos justos interesses da cate-
goria dos trabalhadores em educação.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cha-
mamos a atenção do Plenário para o fato de que te-
mos 12 oradores inscritos para dar seus discursos 
como lidos.

Solicito aos Parlamentares que o façam com 
economia de tempo, para que todos os inscritos pos-
sam falar.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Narcio Rodrigues, esta Casa manifestou grande ex-
pressão de democracia na semana passada, o que foi 
veiculado por todos os meios de comunicação, inclusive 
por uma reportagem séria da Rádio CBN. A CBN viu 
o Plenário e, em um comentário, considerou que ele 
borbulhava de um sentimento democrático. Isso não 
acontecia nesta Casa há muito tempo, em virtude de 
várias medidas provisórias de governos de plantão 
– não adianta falarmos apenas deste Governo, mas 
do passado também. 

Prosseguiremos com a reforma política, preocupa-
dos agora com o financiamento público de campanha. 
Recebemos inúmeros elogios por parte da população, 
que não se coadunava com a idéia de financiar seus 
Parlamentares. Talvez devêssemos estudar o caso de 
um financiamento na eleição majoritária. Mas há muito 
o que se estudar em relação a isso.

Muito obrigado.
O SR. DR. TALMIR – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a minha 
filha, Isabela Ramalho Rodrigues, a minha sobrinha, 
Tahyane Rodrigues, estudante de turismo, as minhas 
amigas, fundadoras da Associação do Rosário, Sra. Lí-
dia Lordron, e à voluntária Luísa Tomiazi pela visita. 

Também agradeço aos representantes das enti-
dades de Presidente Prudente, por intermédio da Sra. 
Kátia Guímaro, da Federação das Entidades Assisten-
cialistas da cidade e da PREVE, que estão fazendo 
excelente trabalho em prol da recuperação de droga-
dos e alcoólatras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Rodrigo de Castro.

O SR. RODRIGO DE CASTRO (PSDB-MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a extração nº 4.150 da Loteria fe-
deral, que correu na última semana do mês passado, 
foi dedicada ao Rio São Francisco, dentro da política 
adotada pela Caixa Econômica Federal de destinar o 
espaço dos bilhetes à prestação de serviços sociais 
ou ao registro e valorização de nossos elementos e 
bens culturais.

Com certeza ainda estarão presentes nos bilhetes 
da Loteria Federal as montanhas de Minas Gerais, a 
riqueza daquela terra, as pedras preciosas, o queijo e 
a cachaça, as suas áreas de proteção ambiental, as 
suas exuberantes florestas e seus importantes sítios 
arqueológicos.

Na homenagem prestada ao Rio São Francisco 
pela Caixa, na penúltima extração, trouxe-se a público 
em pequenos flashes um pouco da história e da iden-
tidade do Velho Chico com o povo brasileiro.

Pois é tão importante o rio que querem levar os 
seus benefícios a outros Estados. É o que chamam de 
transposição das águas do São Francisco. E para isso 
as escavadeiras do Exército Brasileiro estão já há 15 
dias em Cabrobó, no Estado de Pernambuco.

A obra ganha vida sem antes se garantir a so-
brevida do Rio e das pessoas que precisam de suas 
águas para viver. Não foram ainda adotadas suficien-
tes medidas de controle do desmatamento de suas 
margens e cabeceiras, de combate ao processo de 
poluição das águas desse rio por resíduos domésticos 
e agro-industriais e de contenção do assoreamento 
de seu leito.

Em outras palavras, antes de levar suas águas 
para outras regiões, é preciso salvar o rio, que morre 
em muitos pontos de seu percurso. É preciso revita-
lizá-Io.

Levantamentos feitos pelo jornal Valor Econômico 
e divulgados pela Folha de S.Paulo, em seu editorial 
de domingo último, revelam que, do valor previsto para 
as obras de revitalização a serem realizadas em 2007, 
apenas algo em torno de 1,5% havia sido empenhado 
ao longo dos 5 primeiros meses do ano.

Ainda segundo a Folha, a disparidade entre os 
gastos com transposição (mesmo antes de começa-
rem as obras) e os gastos com a revitalização pode 
ser observada desde 2005, a partir de quando foram 
inscritos naquela rubrica R$443 milhões, figurando na 
última menos da metade daquele valor.

A transposição é uma obra gigantesca que pou-
cos países se aventuraram a fazer. Por isso, terá ela 
que atender a um objetivo da mesma forma grandioso: 
garantir água a quem dela precisa. Aliás, a revitaliza-
ção é conceito intrínseco à transposição. É preciso ter 
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água no São Francisco, por onde ele passa, para se 
poder colocar água dele onde ele não passa.

É lei natural: tratar da vaquinha, alimentá-Ia, vaci-
ná-Ia para que ela possa dar mais leite e assim matar 
a fome de maior número de pessoas. Só ordenhar, só 
espremer as tetas do São Francisco vai matá-Io e aos 
que hoje as sugam ou nelas se saciam.

É preciso garantir a sobrevida do maior manancial 
do semi-árido nordestino para que ele possa continuar 
garantindo a sobrevivência das pessoas em seu entor-
no e promovendo a integração nacional.

De outra forma, se não cuidarmos agora do São 
Francisco, em breve também a Loteria Federal terá 
que fazer a transposição dele para a série dos Desa-
parecidos.

Tenho dito.
Neste momento parabenizo os órgãos do meio 

ambiente de Minas Gerais, em especial o Secretário 
José Carlos Carvalho, pelo grande trabalho que vem 
fazendo em defesa do São Francisco. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Com 

certeza Minas Gerais inteira se solidariza com V.Exa. 
pelo pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Marcelo Serafim.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, povo do Estado do Amazonas, em espe-
cial da cidade de Parintins, no último final de semana, 
como bem registrou o Deputado Carlos Souza, acon-
teceu o belíssimo Festival Folclórico de Parintins, que 
contou com a participação das cidades do interior, de 
turistas de outros Estados e países, que viram a lin-
da festa que o Boi-Bumbá Caprichoso apresentou na 
arena. Ao contrário do Deputado Carlos Souza, sou 
azul e branco. O Boi-Bumbá Caprichoso ganhou este 
ano, depois de um jejum de 3 anos. 

Parabenizo o Presidente Carmona, que revitalizou 
e renovou o grupo, além de ser o responsável pelo título 
da Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso.

Muito obrigado.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, farei 6 rápidos registros. O primeiro é um pro-
testo, porque o PAC excluiu o interior de São Paulo. 
Não há nenhuma obra prevista na região de Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto, Marília, Presidente Pru-
dente e Araçatuba. Solicito ao Governo Federal que 
revise sua posição.

Ontem, foi o Dia dos Bombeiros, categoria pro-
fissional que faz muito mais do que apagar incêndios. 
Parabenizo-os pelo trabalho que realizam.

Parabenizo também Nova Luzitânia, pelos seus 
42 anos, e Mirandópolis, pelos seus 73 anos. São ci-
dades situadas no interior, no noroeste do Estado de 
São Paulo. 

Parabenizo, ainda, o Município de Araçatuba, 
pela implementação, na semana passada, do Projeto 
Guri, que conta com a participação de mais de uma 
centena de jovens que estão montando uma orquestra 
e aprendendo música.

Convido os colegas Parlamentares, o Presidente 
e todos os que estão nos ouvindo a participar, em Ara-
çatuba, da grande exposição de gado que se realizará 
de 6 a 15 de julho. 

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB-AM. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, desejo, em nome da 
população dos Municípios de Envira, Pauini, Boca do 
Acre, Ipixuna, Guajará, Eirunepé, fazer apelo ao Minis-
tro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, no 
sentido de que S.Exa. acelere ou ponha em pauta o 
julgamento da Reclamação nº 1.421, de 2002, do Go-
verno do Amazonas, que pretende correção nos limites 
territoriais entre os Estados do Amazonas e Acre.

Todos os municípios citados estão perdendo ter-
ras. O território do Amazonas está diminuindo. Mais de 
1.100 quilômetros estão no território acreano. 

Portanto, é necessária a realização de uma nor-
matização pelo Supremo Tribunal Federal. Preocupamo-
nos com o ato de que com o encerramento do censo 
do IBGE esses municípios sejam prejudicados. 

O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT-PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, começa amanhã, na cidade de 
Parati, Rio de Janeiro, a 5ª edição da Festa Literária 
Internacional, evento cultural que ganhou importância 
muito grande junto aos nossos estudantes, escritores, 
artistas e dramaturgos, os artesãos da palavra, justa-
mente por assumir a condição de elo entre a cultura 
de vários continentes. 

Ao mesmo tempo em que me congratulo com o 
exemplo de empreendedorismo cultural da cidade de 
Parati (abro um parênteses para lembrar que, este ano, 
o homenageado é o grande jornalista e autor Nelson 
Rodrigues), acompanho com tristeza o que acontece 
com o Festival Internacional de Londrina, no Paraná, 
que vive de sobressaltos para manter-se devido à in-
constância de alguns patrocinadores oficiais, como o 
Governo do Estado.

O FILO, como é mais conhecido, é hoje o maior 
evento artístico do norte do Paraná, mas esta é a pri-
meira vez que, sem nenhum aviso prévio, o Governo 
do Estado simplesmente disse que não vai cumprir o 
que prometera, deixando os organizadores do evento 
numa situação difícil e a cidade, perplexa com tama-
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nha indiferença com as coisas da cultura. O festival já 
terminou e foi um sucesso.

Interlocutores explicam que o corte do repasse 
foi uma decisão pessoal do Governador Roberto Re-
quião. Na verdade, os organizadores do FILO nem 
sabiam quanto viria. O Governo nunca diz claramente. 
É preciso imaginar. 

Veja como se faz cultura no Brasil. Um evento que 
traz centenas de artistas de outros países, que tem gas-
tos com transporte aéreo, hospedagem, alimentação, 
infra-estrutura e produção cênica não sabe quanto terá 
de ajuda de um de seus principais patrocinadores. 

Imaginou-se, então, na hora de fazer o orçamento, 
que poderia vir algo em torno de 300 mil reais ou, ao 
menos, os 50 mil reais previstos no orçamento. Pois 
não veio nem uma coisa nem outra. O Festival Inter-
nacional vai ter um pesado déficit e não sabe como 
poderá recuperar-se do baque e de que forma isso 
afetará a edição especial do ano que vem, quando o 
FILO completa 40 anos.

Não quero dizer que o Governador Roberto Re-
quião, um político impulsivo, esteja com má vontade em 
relação a Londrina porque a cidade não correspondeu 
a sua expectativa nas últimas eleições, embora isso 
possa explicar o boicote financeiro sofrido por outras 
cidades na mesma situação. No caso de Curitiba, onde 
o Prefeito Beto Richa fez-lhe oposição, Requião sus-
pendeu todos os investimentos. Ressalvo que na área 
de cultura, porém, nunca deixa faltar recursos na Ca-
pital, o que leva muita gente a crer que também seja 
um governante bairrista.

Mas há outro fato mais grave, Sr. Presidente: o 
que mais se tem comentado em meu Estado é que as 
finanças estaduais não andam nada bem, e essa difi-
culdade tem obrigado o Secretário da Fazenda, Heron 
Arzua, a ir ao rádio e à TV explicar repetidamente por 
que o Governo não tem sido prudente em seus gas-
tos, por que não planeja suas ações e por que procura 
sacrificar o cidadão com os aumentos indiscriminados 
na arrecadação fiscal.

A defesa do Governo, de que concedeu muitos 
aumentos salariais, soa demagógica e não confere 
com a realidade. 

Pena que no meio do caminho de tanta irrespon-
sabilidade os primeiros a sofrerem são a juventude in-
quieta, com fome de questionar o mundo, e uma cidade 
tradicionalmente ávida por arte e avessa à politicagem 
dos governantes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (Bloco/PDT-

AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nós, a partir de hoje, deveremos vol-
tar a debater, nesta Casa, a reforma política e um dos 

principais itens que precisa ser resolvido é exatamen-
te o financiamento público de campanha. Penso que 
não dará certo essa história de financiamento público 
para eleições majoritárias e financiamento privado para 
eleições proporcionais. Não pode haver essa distinção, 
essa separação. As campanhas são muito semelhan-
tes. Se existe caixa 2 para candidato proporcional, há 
caixa 2 também para candidato a cargo executivo. É 
importante caminhar para um entendimento em torno 
do financiamento público pleno. Nesse sentido apre-
sentei 2 propostas. Uma que reduz o tempo de cam-
panha para 45 dias, isto é, começar qualquer tipo de 
propaganda somente a partir do dia 15 de agosto, e 
outra que reduz pela metade o número de candidatos 
para preencher as vagas. É importante que os Líderes 
analisem essas propostas.

Muito obrigado.
O SR. GERMANO BONOW (DEM-RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, ocupo hoje 
esta tribuna para registrar um momento histórico que 
vive o Rio Grande do Sul na área da comunicação, 
especialmente relacionado com um dos grupos mais 
tradicionais dessa área no meu Estado, a Empresa 
Jornalística Caldas Júnior, composta pela Rádio Gua-
íba AM, pela Rádio Guaíba FM, pelo jornal Correio do 
Povo e pela TV Guaíba. Esses veículos foram adquiri-
dos recentemente pela Rede Record.

Um dos mais tradicionais grupos de comunicação 
do Sul do País, a Caldas Júnior prestou, ao longo de 
muitos anos, relevantes serviços à comunidade gaúcha. 
O jornal Correio do Povo, por exemplo, circula há 112 
anos, enquanto a TV e as rádios têm um vínculo muito 
forte com o Estado, suas tradições e sua cultura.

No momento em que a Rede Record inicia sua 
nova programação em terras gaúchas, o que ocorreu 
no último final de semana, quero registrar desta tribu-
na o meu reconhecimento e, tenho certeza, de todo o 
povo gaúcho por tudo o que os veículos do Sistema 
Guaíba/Correio do Povo realizaram em benefício do 
Estado.

Quero transmitir aos diretores do grupo, Renato 
Bastos Ribeiro e Carlos Ribeiro, a certeza de que o 
povo gaúcho será eternamente grato pelos relevantes 
serviços prestados por seus veículos de comunicação 
e desejar à Rede Record, que chega ao Rio Grande do 
Sul através dessa estrutura já consolidada, que tenha 
êxito no desafio que ora inicia.

Por intermédio do recém-empossado Diretor-Ge-
ral da Record no Rio Grande do Sul, Jerônimo Alves 
Ferreira, quero desejar sucesso a todos os que fazem 
parte dessa nova etapa, marcada pela implantação da 
programação pela TV Record Porto Alegre, da Rádio 
Guaíba AM, da Rádio Guaíba FM e do jornal Correio do 
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Povo, que, segundo informações, deverão manter seus 
nomes, já identificados com a comunidade gaúcha.

Era este o pronunciamento que queria fazer, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado.
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, o Brasil vive um 
momento de consolidação de sua democracia, em 
um ambiente singular de estabilidade econômica e 
de desenvolvimento social que associa a superação 
definitiva da vulnerabilidade externa com a elevação 
consistente das taxas de crescimento econômico, na 
inversa proporção das taxas de inflação, progressiva-
mente descendentes. 

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 
apresenta um conjunto de medidas que visam assegu-
rar não só a elevação dos atuais taxas de crescimento 
por volta de 4,5%, como também sua sustentabilidade 
nos próximos anos.

Essa conjuntura especial, que combina um mo-
mento brilhante da economia e uma sociedade em 
acelerado processo de democratização, convive com 
uma revolução tecnológica e industrial geradora do que 
denominamos sociedade da informação. Esse contex-
to de revolução tecnológica associado com políticas 
públicas convergentes com os novos padrões técnicos 
pode tornar-se um importante catalisador para a eman-
cipação da sociedade brasileira a um novo patamar 
de desenvolvimento social baseado em uma cultura 
de direitos de cidadania.

O setor de comunicação, caros Parlamentares, 
e nesse caso falo de comunicação em sentido amplo, 
que engloba todas as formas de comunicação, como 
comunicação social e telecomunicações, é um centro 
de irradiação de transformações pelas quais a socie-
dade passa neste momento. Mudanças institucionais 
nesse setor são necessárias para que haja convergên-
cia com os paradigmas contemporâneos. 

Um aspecto que está cada vez mais obsoleto é a 
separação que nossa Constituição Federal promoveu 
entre os conceitos de radiodifusão e telecomunicações. 
Esse tipo de divergência conceitual é completamente 
anacrônica num cenário no qual a convergência tecno-
lógica permite que todas as plataformas e infra-estru-
turas possíveis possam operar voz, dados e imagens, 
de forma interativa, no que se convencionou chamar 
de triple play. Está cada vez mais próximo o tempo no 
qual será premente uma alteração constitucional que 
unifique as definições de telecomunicação e radiodi-
fusão num conceito amplo de comunicação.

Sr. Presidente, pretendo tratar dos desafios das 
telecomunicações, que são hoje urgentes. As etapas 
que o setor de comunicações brasileiro precisa superar 

para se sintonizar com a modernidade são decorrentes 
de introdução sistemática de inovações tecnológicas 
de ruptura, como a tecnologia de voz sobre protocolo 
de Internet, conhecida pela sigla VOIP, por exemplo, 
mas também de crescentes demandas sociais e dos 
reflexos no cenário econômico da introdução dessas 
novas tecnologias nos processos de produção de bens 
e serviços, além, é claro, de aperfeiçoamentos dos 
processos públicos.

Um dos marcos legais que mais urgentemente 
está demandando aperfeiçoamento é o que regulamen-
ta o processo de concessão de outorgas de radiodifu-
são. Ora, Srs. Parlamentares, a sociedade contempo-
rânea demanda cada vez mais transparência no trato 
das questões públicas, entretanto, transparência é o 
que mais falta neste verdadeiro tabu da democracia 
brasileira que são as outorgas de rádio e televisão. É 
preciso abrir a caixa-preta na qual esse processo está 
envolto, a fim de torná-lo mais convergente com os 
valores republicanos, mais transparente, mais demo-
crático e mais sujeito ao controle social. 

Quero deixar claro, porém, que não se trata de 
negar a importância dos atuais concessionários de 
rádio e televisão, mas, sim, de promover uma nova 
normatização do setor, a fim de adequá-lo às novas 
demandas sociais de transparência, de controle social 
e de republicanismo e também mais ajustado à nova 
realidade tecnológica de maior disponibilidade do es-
pectro decorrente do processo de digitalização das 
transmissões de rádio e TV.

A modernização desse regimento legal, além de 
conferir-lhe maior transparência, agilidade, critérios cla-
ros e objetivos, permitirá que essa realidade de maior 
abundância do espectro de radiofreqüência conduza 
a uma maior competição com a introdução de novos 
participantes no mercado de radiodifusão do País. 

Outro aspecto que merece urgente consideração 
é a instituição de um sistema eficaz de fiscalização de 
outorgas, a fim de que se possa garantir que tanto os 
aspectos técnicos como também os conteúdos veicula-
dos estejam harmonizados com as disposições legais 
e constitucionais relativas à comunicação social.

É inaceitável, por exemplo, que canais de televi-
são concedidos como educativos sejam usados com 
finalidade comercial. É inadmissível, da mesma forma, 
que uma rádio outorgada como comunitária seja ex-
plorada como uma rádio comercial. Mais surreal, po-
rém, é o Poder Público não ter a capacidade de coibir 
tais abusos.

Quero enfatizar, caros colegas, que a fiscalização 
do setor de comunicações deve ser uma atribuição da 
Agência Nacional de Telecomunicações, e para que 
isso se torne realidade é necessário que se faça uma 
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alteração na Lei Geral de Telecomunicações, a fim de 
conceder à ANATEL a competência para executar a 
fiscalização do setor de comunicação social, inclusive 
no que respeita ao conteúdo. E vou além: é urgente que 
a ANATEL seja transformada na ANACOM – Agência 
Nacional de Comunicações, tendo em vista que não 
faz mais sentido algum haver uma separação entre os 
processos de regulação e fiscalização do setor.

Nesse novo modelo, entendo que o Ministério 
das Comunicações deve permanecer com as compe-
tências de elaboração de políticas públicas, definição 
de critérios e até de realização das outorgas, mas não 
cabe ao referido órgão proceder a qualquer tipo de 
fiscalização, nem mesmo do setor de comunicações, 
pois lhe falta, inclusive, estrutura para tal tarefa, que 
seria muito melhor executada pela ANATEL ou, como 
seria o ideal, pela ANACOM.

A TV digital é outro vetor essencial da política 
de comunicações brasileira que não se pode deixar 
de analisar nesse novo contexto institucional. É pre-
ciso compreender a TV digital não só como uma no-
vidade tecnológica que tem por objetivo a melhoria 
das imagens e dos sons da televisão, mas também 
como um instrumento de universalização das teleco-
municações. 

A nova tecnologia de transmissão de sinais de 
televisão aberta escolhida pelo Governo brasileiro in-
corpora o conceito de interatividade, aspecto funda-
mental para que o sistema de TV digital brasileiro seja 
também uma plataforma de inclusão digital. Entretanto, 
para que isso se viabilize, colegas Parlamentares, faz-
se necessária uma célere definição dos aspectos téc-
nicos e legais para que os canais de retorno na nova 
plataforma digitalizada de televisão sejam implementa-
dos o mais rapidamente possível. Tais dispositivos de 
interatividade propiciarão que, por meio da televisão, 
hoje presente em mais de 97% dos lares brasileiros, 
sejam ofertados serviços de elevado interesse para o 
processo de aperfeiçoamento da formação da cultura 
de cidadania, como teleducação e serviços de saúde 
pública – por exemplo, a marcação de consultas médi-
cas via Internet nas unidades de saúde pública, entre 
inúmeras outras possibilidades.

Ainda dentro do contexto dos processos que são 
derivados da implantação da TV digital e que pode 
ser considerado um capítulo especial na política de 
comunicação do País, há a iniciativa do Governo do 
Presidente Lula de criar a TV pública. Preliminarmente, 
e para que não pairem dúvidas acerca dos objetivos 
republicanos da iniciativa, é importante que façamos 
a diferenciação entre os conceitos de TV estatal e TV 
pública. Se quisermos estabelecer algum tipo de cor-
relação, de forma simplificada, podemos dizer que TV 

estatal é ligada ao Estado, e, portanto, ao Governo. TV 
pública, por sua vez, é ligada à sociedade. 

Existem arquiteturas que, uma vez estabele-
cidas, garantem o caráter público de uma televisão, 
entre os quais podemos citar 2 pilares institucionais 
fundamentais: autonomia financeira e orçamentária e 
participação da sociedade na formatação das grades 
de programação e na política editorial, o chamado 
controle social.

O processo de discussão da TV pública brasileira 
ainda é recente e começou no Governo do Presiden-
te Lula, com a criação, ainda em setembro de 2006, 
do Grupo Interministerial que trata do tema e também 
do Fórum Nacional de TVs Públicas. Esses espaços 
de discussão são importantes para que sejam deline-
adas as prioridades de uma nova política de comuni-
cação no Brasil. Uma dessas prioridades é o fomento 
à produção de conteúdos audiovisuais nacionais e re-
gionais, sobretudo de produção independente. Outro 
aspecto relevante é o planejamento e transparência 
na concessão de licenças para operação de serviços 
de TV digital. 

Entendo que é preciso um cuidado especial na 
elaboração do plano nacional de outorgas de espectros 
de freqüência, de forma a se respeitar e levar em con-
sideração a regionalização da produção cultural, além 
de se instituírem mecanismos para que a sociedade 
tenha pleno conhecimento de como o Poder Público 
está administrando o espectro de radiodifusão, que é 
um bem público e escasso.

Finalmente, outro componente de fundamental 
importância nesse processo de ampliação dos espaços 
verdadeiramente públicos e democráticos de comuni-
cação social é a introdução, na arquitetura institucional 
do sistema de TV digital, dos chamados operadores 
de rede. Os operadores de rede são um novo tipo de 
ator no cenário de comunicação, já em operação em 
muitos países, que permitem o compartilhamento da 
rede de transmissão de sinais digitais, produzindo re-
duções expressivas de custos e, assim, facilitando a 
entrada de novos competidores do mercado, promo-
vendo a democratização das comunicações.

Diante desses novos paradigmas, o advento da 
revolução tecnológica, a ampliação da disponibilidade 
das redes em banda larga, em qualquer lugar, a qual-
quer hora, a custos cada vez menores, acredito que 
fica nítida a concepção de que não tem mais sentido 
algum falarmos em divisão entre radiodifusão e tele-
comunicações.

A convergência tecnológica é processo que está 
em curso e que já está produzindo efeitos no mercado 
brasileiro. Uma série de consolidações empresariais 
estão sendo analisadas e negociadas pelos principais 
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players do mercado brasileiro. Fusões e parcerias en-
tre grupos empresariais estão sendo estabelecidas a 
fim de se produzir ganhos de escala e economias de 
escopo que permitam a oferta de pacotes de serviços 
aos usuários com qualidade superior a preços módi-
cos, como, por exemplo, telefonia (voz) transmitida pelo 
protocolo de IP, acesso à Internet em banda larga, TV 
por assinatura digital e serviços fixo-móvel.

Essas movimentações de mercado também têm 
provocado conflitos crescentes entre empresas con-
cessionárias de radiodifusão, operadoras de TV por 
assinatura e operadoras de telefonia, contexto no qual 
ganha relevância uma série de aspectos: a possibili-
dade legal de as concessionárias de telefonia adqui-
rirem empresas de TV por assinatura; a tentativa da 
ANATEL de fazer licitação de freqüências da tecnologia 
Wi-Max, abortada por ações judiciais; adequações no 
processo de licenciamento de freqüências; modelo de 
regulação de mercado; preservação da competição de 
mercado, entre outros.

Esses acontecimentos são um eloqüente sinal 
acerca da necessidade de se rever o marco regulatório 
do setor. As inovações tecnológicas exigem aperfeiçoa-
mentos legislativos, até mesmo para que tais processos 
não sejam obstruídos por regulamentações obsoletas. 
Um dos aperfeiçoamentos institucionais que precisa 
ser debatido e definido é a substituição do modelo 
brasileiro de licenciamento segmentado por serviços 
por uma nova modalidade baseada em licenciamento 
único para multisserviços, arquitetura esta já em uso 
em diversos países, inclusive a União Européia.

O ambiente de competição no setor de comunica-
ção é outra questão que ganha relevância, tornando-se 
foco de atuação do órgão regulador num cenário de 
consolidação empresarial, pois é necessário se evitar 
a formação de grupos empresariais com excessivo 
poder de mercado. Esse novo panorama exige que 
a ANATEL esteja habilitada a lidar com tais desafios, 
adaptando seus regulamentos à nova dinâmica tec-
nológica e também monitorando o ambiente de mer-
cado a fim de estimular a competição, estabelecendo 
cooperação com órgãos de defesa da concorrência, 
como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
– CADE, por exemplo.

A ampliação da competição no setor também 
passa pela aceleração e pela remoção dos obstácu-
los às licitações para outorgas da terceira geração da 
telefonia celular, tendo em vista que a evolução tec-
nológica e a escala de produção mundial está condu-
zindo os preços de equipamentos de infra-estrutura 
e de terminais celulares a níveis compatíveis com a 
realidade social e econômica brasileira. Ainda dentro 
do escopo das políticas de ampliação da competição 

no setor de comunicação, é premente a superação dos 
óbices que se interpõem à continuidade das licitações 
das freqüências para tecnologia Wi-Max e a elimina-
ção das restrições legais ao número de empresas de 
TV à cabo em operação em cada localidade, medidas 
essas que convergem com uma dinâmica de maior 
competição de mercado, o que conduz à melhora de 
qualidade e simultaneamente à redução de preços 
aos usuários.

Essa nova formatação de mercado que se dese-
nha também apresenta modificações em seus proces-
sos e etapas de geração e agregação de valor. Uma 
análise preliminar do âmbito de atuação desses novos 
prestadores de serviços de telecomunicações permi-
te-nos distinguir, de maneira simplificada, 3 grandes 
áreas: segmento de produção de conteúdos, segmento 
de programação e segmento de distribuição. 

No que diz respeito à produção de conteúdo, en-
tendo que o Poder Público deve ampliar suas políticas 
de fomento à produção de conteúdos audiovisuais e 
estender tais incentivos à produção de conteúdos di-
gitais direcionados ao mercado de tecnologia de infor-
mação, como, por exemplo, a produção de jogos de 
computador, jogos para telefones celulares, sistemas 
de localização GPS por meio de telefonia celular. 

A criação de conteúdos digitais é um espaço 
de mercado praticamente ilimitado, com elevado po-
tencial de geração de empregos de alta qualidade e 
remuneração.

É fato que o Brasil já demonstrou que tem com-
petência tanto na área de produção de conteúdos 
audiovisuais quanto na produção de conteúdos de TI. 
O desenvolvimento pleno desse mercado no Brasil, 
porém, passa por uma maior escala de produção que 
permita maior inserção no mercado internacional, den-
tro de uma ótica não apenas comercial, mas também 
de uma política de intercâmbio cultural mais aderente 
ao cenário de globalização.

No âmbito da programação, acredito que é pre-
ciso assegurar uma expressiva participação dos con-
teúdos de produção nacional nas grades de progra-
mação dos veículos de comunicação social, a fim de 
ser garantida a preservação da cultura e da identidade 
nacionais, além de respeitar a diversidade de nossas 
culturas regionais, o que pode ser obtido por meio de 
uma política pública que estabeleça cotas de tempo 
mínimas às produções brasileiras nas grades horárias 
dos veículos de comunicação. 

Entretanto, caros colegas, é preciso ficar claro 
que não se trata de criar monopólios ou exclusividades 
para produções nacionais, mas, sim, de garantir, por 
meio dessas cotas, uma participação expressiva de 
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conteúdos nacionais nas grades de programação dos 
distribuidores e comercializadores de conteúdo. 

Não posso deixar de ressaltar que esse tipo de 
política é muito utilizada em vários países ditos de 
Primeiro Mundo.

No que tange à questão da distribuição, acre-
dito que precisamos garantir a máxima diversidade 
de plataformas de veiculação de conteúdos. Hoje, Sr. 
Presidente, a convergência tecnológica permite que 
as infra-estruturas de TV digital, de TV à cabo, de ser-
viço telefônico fixo comutado e suas funcionalidades 
de banda larga (ADSL), assim como plataformas de 
acesso à Internet sem fio, como a tecnologia Wi-Max 
e a terceira geração do serviço móvel pessoal, sejam 
usadas para a oferta do chamado triple play, que é o 
oferecimento, pela mesma infra-estrutura, de Internet 
em alta velocidade, telefonia e imagens.

A função de Poder Público nesse processo é a de 
garantir a diversidade de opções e a ampla competição 
no setor, a fim de que seja ampliada a qualidade dos 
serviços e os preços sejam reduzidos.

Nesse panorama de mudanças promovidas pe-
las inovações tecnológicas e intensas movimentações 
de mercado, é perfeitamente compreensível que al-
guns dos mais importantes protagonistas dos seto-
res de comunicação do País adotem uma estratégia 
essencialmente defensiva, num processo natural de 
preservação dos valores de seus negócios e de suas 
atividades econômicas. 

No entanto, está evidente que esse processo de 
mudança é inexorável, e o desafio, portanto, é o de se 
construir um novo pacto que permita transitar da atual 
realidade que se referencia a um passado tecnológico 
em vias de superação para um novo estágio no qual 
esses mesmos atores e outros que certamente ingres-
sarão no sistema de telecomunicações possam conviver 
com segurança sob um marco regulatório ajustado à 
perspectiva de desenvolvimento de um ambiente es-
timulante a investimentos no setor.

Finalmente, caros colegas, quero deter-me a um 
tema extremamente importante e cuja resolução é 
inadiável: inclusão digital. O Brasil dos nossos sonhos 
é um Brasil que reduz drasticamente as desigualda-
des sociais, é um país que tem uma cultura de direi-
tos plenamente desenvolvida, um Brasil no qual há a 
universalização plena da cidadania, com a oferta de 
serviços públicos de educação e saúde com elevada 
qualidade a todos os brasileiros. Esse projeto de nação 
será mais factível se conseguirmos incluir na sociedade 
da informação os enormes contingentes da população 
que dela estão hoje totalmente apartados.

Um grande projeto de inclusão digital no País é 
algo sonhado por muitos mas que vem patinando ao 

longos dos últimos 7 anos. É triste registrar que o Fun-
do de Universalização das Telecomunicações – FUST, 
constituído exatamente para enfrentar desafios como 
este da inclusão digital já tenha arrecadado algo como 
6 bilhões de reais e nada desses recursos tenham si-
dos utilizados até agora.

Nos tempos contemporâneos, o advento das tec-
nologias de transmissão digital sem fio a altas velocida-
des torna possível para um país em desenvolvimento 
construir uma rede nacional de banda larga capaz de 
interligar escolas, unidades de saúde, telecentros co-
munitários, cooperativas e cidadãos de baixa renda a 
preços compatíveis com nossa realidade econômica.

É possível que as torres de comunicação sem fio 
em alta velocidade iluminem com seus sinais várias 
áreas de nossas cidades, constituindo-se naquilo que 
se chama cidades digitais. Projetos dessa natureza 
tornam-se factíveis financeiramente se usarmos os 
esforços públicos adjacentes hoje disponíveis e que 
podem ser canalizados para viabilizar um projeto tão 
ousado. 

Listo, a seguir, algumas possibilidades.
O Governo poderia, por exemplo, negociar com 

as concessionárias de telecomunicações a troca de 
algumas de suas obrigações contratuais, como a de 
construção de postos de serviços de telecomunica-
ções, por ampliação de acessos em banda larga em 
cidades desprovidas dessas facilidades. 

Em segundo lugar, poderíamos usar as licitações 
de outorga da terceira geração de telefonia celular com 
vistas a ampliar o número de cidades atendidas pelo 
serviço, por meio de editais de licitação construídos 
de forma a privilegiar o máximo de universalização do 
serviço de banda larga no lugar da mera arrecadação 
financeira para o Tesouro Nacional.

Além disso, o Governo poderia também utilizar 
todos os backbones públicos ou de interesse público 
disponíveis, como, por exemplo, a Rede Eletronet e de 
algumas empresas públicas federais, em um grande 
programa nacional para se iluminar todas as regiões 
do Brasil com acesso à Internet em banda larga.

Poderíamos, também, utilizar os recursos do 
FUST em projetos complementares para a construção 
da rede, como a compra de computadores e softwares 
adequados, além de capacitação de pessoas para uti-
lização da tecnologia.

A superação de tais desafios em um projeto dessa 
magnitude precisa também de um núcleo gestor, a ser 
instituído pelo Governo Federal com a devida urgência, 
capaz de dialogar com Ministérios, Governos Estadu-
ais, Governos Municipais e sociedade civil organizada, 
a fim de que a consecução de suas ambiciosas metas 
sejam atingidas.
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Enfim, caros Deputados e Deputadas, o século 
XXI nos traz desafios inadiáveis. Não é possível falar 
em Brasil justo, Brasil próspero, Brasil igualitário, Brasil 
democrático, um Brasil moderno e globalizado sem que 
se avance no processo de convergência regulamentar 
paralelamente à dinâmica de convergência tecnológi-
ca, sob um prisma de criação de um ambiente propí-
cio à ampliação das oportunidades de investimentos 
simultaneamente a políticas de universalização. Os 
meios, as formas, os métodos e as políticas para que 
tais objetivos sejam atingidos foi o que procurei aqui 
relacionar.

Muito obrigado!
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
imprensa que nos acompanha, ouvintes do programa 
A Voz do Brasil, internautas que nos acompanham, 
senhoras e senhores funcionários desta Casa, ini-
cialmente quero convidar os Deputados e as pessoas 
que estão nos ouvindo para a audiência pública que 
será realizada no próximo dia 10, terça-feira, pelas 
Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a reque-
rimento de minha autoria, para discutir o problema 
das quebradeiras de coco dos Estados do Maranhão, 
Piauí, Tocantins, Goiás e Pará, bem como o Projeto 
de Lei nº 231, de 2007, de minha autoria, e o projeto 
do Deputado Moisés Avelino, do PMDB do Tocantins, 
a ele apensado.

A essa audiência pretendemos trazer 300 mu-
lheres de 4 Estados que produzem babaçu: 150 do 
Maranhão, 50 do Piauí, 50 do Pará e 50 do Tocantins. 
Queremos discutir a viabilidade social e ambiental da 
exploração do babaçu e as perspectivas tecnológicas 
e econômicas para o produto.

Para que V.Exas. tenham idéia, o babaçu ocupa 
uma área de 10 milhões de hectares nesses 5 Estados. 
São 400 mil mulheres que vivem dessa atividade eco-
nômica. Além de produtos artesanais, o babaçu produz 
um óleo que tem uma infinidade de utilidades, como a 
produção de xampu, sabão e alimentos variados. E as 
últimas pesquisas indicam que o babaçu é excelente 
para a produção do biodiesel e do querosene utilizado 
na aviação comercial.

Com essa audiência esperamos  dar visibilidade 
não apenas a uma atividade econômica viável, mas 
também a essas centenas de milhares de brasileiras 
que vivem dessa atividade dura, mas que sustenta as 
suas famílias e a economia dessas regiões do País.

Nessa audiência esperamos contar com a presen-
ça do Dr. Luiz Dulci, Secretário-Geral da Presidência da 
República; da Ministra Marina Silva, do Meio Ambien-
te; da Ministra Nilcéa Freire, da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres; da Ministra Matilde Ribeiro, 
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial; do Governador do Maranhão, Jack-
son Lago; da Governadora do Pará, Ana Júlia Carepa; 
de Maria Alaíde Alves de Souza, Vereadora de Largo 
do Junco; de Cledeneuza Bezerra, do Movimento de 
Quebradeiras de Coco Babaçu do Estado do Mara-
nhão; da Dra. Déborah Duprat, Sub-Procuradora Geral 
da República; do Ministro Sergio Rezende, da Ciência 
e Tecnologia; do Ministro Guilherme Cassel, do De-
senvolvimento Agrário; do Governador do Tocantins, 
Marcelo Miranda; do Governador do Piauí, Wellington 
Dias; do Prof. Alfredo Wagner, antropólogo; de Maria 
Adelina Sousa Chagas, do Movimento Interestadual 
de Quebradeiras de Coco do Maranhão; de Emília 
Alves, do Movimento Interestadual de Quebradeiras 
de Coco Babaçu do Tocantins; e do Deputado Sarney 
Filho, Relator da matéria.

Portanto, quero convidar todo o Parlamento, es-
pecialmente os Deputados do Maranhão, do Piauí, 
do Pará, do Tocantins e de Goiás, não apenas para 
a audiência, mas também para apoiar as verdadeiras 
heroínas que batalham na atividade dura de quebrar 
coco e que, com muito orgulho, ajudam a construir o 
Brasil, o Maranhão e essas regiões.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, recentemente, estive nesta tribuna para falar da 
discriminação com o meu Estado, o Amazonas, e da 
falta de investimentos por parte do Governo Federal 
na Amazônia como um todo.

Há 30 ou 40 dias, uma revista de grande circu-
lação no País divulgou que o Governo Federal estava 
destinando 4,1 bilhões de reais, oriundos do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC, para investimen-
tos na geração alternativa de energia, distribuídos pra-
ticamente em todos os Estados brasileiros, com poucas 
exceções, menos na Amazônia. Nenhum centavo des-
ses 4,1 bilhões de reais estava destinado à Amazônia, 
como se nós, naquela área que representa quase 57% 
do território nacional e é altamente cobiçada por todas 
as grandes potências e organismos internacionais pela 
sua biodiversidade e geodiversidade, não tivéssemos 
capacidade de gerar energia alternativa.

Temos possibilidades imensas para produção de 
biodiesel, e hidrelétricas podem ser implantadas na 
região amazônica, para gerar energia limpa e barata, 
porque temos variedade de corredeiras.

Há pouco tempo, Srs. Parlamentares, houve um 
leilão no Rio de Janeiro para exploração de uma jazida 
de silvinita em Nova Olinda do Norte. Importamos 85% 
desse produto – é o cloreto de potássio —, para ser 
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utilizado como fertilizante na agricultura. Nesse leilão, 
com 8 empresas nacionais e internacionais, como a 
Votorantim e a Companhia Vale do Rio do Doce, ne-
nhuma se habilitou a explorar essa jazida, com mais 
de 100 anos de exploração, em Nova Olinda do Norte, 
perto de Itacoatiara e bem próxima à cidade de Ma-
naus. Está lá a riqueza. Falta explorá-la.

Por que essas empresas não se habilitaram, não 
se credenciaram para explorar essa jazida de silvinita? 
Porque falta infra-estrutura. Porque falta a boa vontade 
do Governo Federal para entender que este Brasil só 
vai se desenvolver quando houver investimento na Ama-
zônia, uma vez que lá estão todas as potencialidades 
e riquezas que o País precisa para desenvolver-se.

Chega de concentração de renda e de concen-
tração do PIB nas Regiões Sul e no Sudeste – acima 
de 40% do PIB estão nas 2 regiões —, em detrimento 
da região amazônica, com representa 4%, 5%, 8% do 
PIB! Queremos o desenvolvimento para diminuir as de-
sigualdades raciais e sociais, combater a violência e 
aumentar o número de empregos. As potencialidades 
estão na Amazônia.

Que o Governo faça uma parceria, como fez em 
Urucu, quando da exploração de petróleo e gás pela 
PETROBRAS. Hoje são produzidos mais de 50 mil 
barris de petróleo e mais de 9 milhões de metros cú-
bicos de gás, apesar de estarem sendo reinjetados na 
natureza. Essa parceria é salutar. É isso que pleiteio 
desta tribuna. Vamos explorar nossas potencialidades 
de forma responsável, auto-sustentável, para fazer este 
País crescer como um todo, sem desigualdades.

Obrigado.
O SR. ARNON BEZERRA (PTB-CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
Brasil inteiro comemora neste período as festas juninas. 
Escutamos a manifestação das Sras. e Srs. Deputados 
sobre as festas em seus Estados, do sul ao norte do 
Brasil. No meu Estado, o Ceará, no Nordeste brasileiro, 
não poderia ser diferente, porque é onde o São João 
tem quase uma legitimidade, em razão da tradição da 
cultura do nosso povo.

No fim do mês de maio, iniciaram-se esses fes-
tejos na nossa região do Cariri, mais precisamente em 
Barbalha, onde o Prefeito Rommel Feijó de Sá procurou 
oferecer a todos os que visitaram o município uma fes-
ta da melhor qualidade, conservando a nossa cultura, 
valorizando o povo e as nossas tradições, fazendo com 
que os costumes, as danças, as cantigas, os cantores 
típicos desse período do ano ficassem presentes no 
coração de cada um dos que nos visitavam.

Depois começou o Juaforró, em Juazeiro do Nor-
te, a minha terra, onde o Prefeito Raimundo Macedo, 
ao longo de 15 dias, recebeu nordestinos e até mes-

mo visitantes de outros Estados do Brasil. As nossas 
festas receberam um público diário superior a 25 mil 
pessoas. Na noite de encerramento, compareceu um 
público estimado em 50 mil pessoas. Isso fez com que 
o Juaforró saísse do Município de Juazeiro do Norte, 
ultrapassasse as fronteiras do nosso Estado e da Re-
gião Nordeste e ganhasse o Brasil.

Agora só precisamos de que os meios de comu-
nicação fortaleçam a divulgação das festas na nossa 
região, procurem oferecer o que há de melhor, para 
que possamos também entrar no calendário turístico 
brasileiro das festividades juninas, como acontece em 
Campina Grande, uma das grandes festas brasileiras, 
e em Caruaru. Hoje, o Juaforró tem essa condição.

Falando de forma regional, também em Cariria-
çu, houve festejos juninos e a comemoração do dia 
do padroeiro, eventos prestigiados por toda a popu-
lação do Cariri.

Em breve, haverá a Exposição Agropecuária do 
Crato, que vai além do agronegócio, porque, sobretu-
do, é uma festa popular que envaidece e honra todos 
nós e é motivo para que se reúnam os filhos do Cra-
to, do Cariri e visitantes para comemorar esse grande 
evento.

Haverá festejos também nos Municípios de Nova 
Olinda, Assaré e Santana do Cariri, que terão início no 
próximo domingo. No sábado haverá festa em Cedro.

Falo sobre o turismo do interior do Nordeste, prin-
cipalmente do Estado do Ceará. O Nordeste é conhe-
cido pela beleza de seu litoral, suas praias e culinária, 
mas precisamos fazer com que o roteiro turístico pene-
tre no nosso sertão. Dessa forma, além de promover 
nossa cultura, haverá a perspectiva de melhoria da 
qualidade de vida do nosso povo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o turismo é 
a maneira mais rápida de gerar emprego e renda, com 
consistência, promovendo a alegria e criando oportu-
nidade para mostrar nossa diversidade cultural.

O Cariri é muito forte em sua cultura religiosa, 
explora o turismo religioso, por meio das romarias, 
algo que desejamos fortalecer, para que a história 
de Padre Cícero atenda não só aos católicos, mas 
a todas as religiões, para que todos tenham conhe-
cimento do homem público e líder social que foi, das 
transformações que desenvolveu na região do Cariri 
e no Nordeste brasileiro. Foi Deputado Federal, Vice-
Governador do Estado e promoveu a melhoria de vida 
de nosso povo.

Sr. Presidente, precisamos, cada vez mais, levar 
adiante o projeto de interiorizar o turismo, para que 
cada município, em sua forma menor, pequena que 
seja, melhore a qualidade de vida de seu povo.

Muito obrigado. 
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O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, telespectadores, ouvintes do Programa A Voz 
do Brasil, ocupo esta tribuna para convidar as Sras. 
e os Srs. Deputados membros da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, para, 
na quinta-feira pela manhã, dia 5 de julho, das 9h às 
18h, no Plenário 13, participar do Seminário Parques 
Tecnológicos: Concepção, Experiências e Políticas 
Públicas. 

Faço este registro como membro dessa Comis-
são e coordenador da bancada do PSDB, destacando 
o esforço do Presidente, Deputado Julio Semeghini, do 
3º Vice-Presidente, Deputado Bilac Pinto, do Deputado 
Emanuel, Presidente da Subcomissão Permanente de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e 
do Deputado Paulo Piau, que, dedicadamente, pas-
sam a discutir a questão dos parques tecnológicos 
no Brasil. São 11 parques existentes e 11 em fase de 
implantação.

Faço isso também com a alegria de ser da Pa-
raíba, de ter a minha atuação política na cidade de 
Campina Grande e por saber que aquela cidade, há 
23 anos, ao lado de São Carlos, Manaus, Curitiba e 
Florianópolis, implantava seu parque tecnológico. Na 
época, apenas com o incentivo do CNPq, somente Ca-
pina Grande, São Paulo e São Calos resistiram à fase 
de implantação e hoje são exemplos e modelos. 

Nesse encontro, teremos oportunidade de discutir 
o exemplo privado, o público e o misto e estimular a 
discussão de novos parques em fase de implantação 

— que são 11 – para o desenvolvimento tecnoló-
gico, para a inclusão digital, para a geração de emprego 
e renda e para o fortalecimento da tecnologia.

O tema é atual porque os parques tecnológicos, 
adotados com sucesso em algumas cidades brasileiras, 
são empreendimentos importantes para o desenvol-
vimento regional, pois, além de fomentarem o surgi-
mento de empresas de base tecnológica, impulsionam 
e estimulam a implantação de centros de pesquisa e 
desenvolvimento e auxiliam as empresas a desenvol-
verem produtos competitivos no mercado global.

No Brasil, esse tipo de empreendimento está em 
processo de consolidação por meio de estratégias de 
desenvolvimento de aptidões regionais, centradas na 
articulação entre instituições de ensino superior, Poder 
Público e organizações (estatais e privadas) em áre-
as de potencial tecnológico. Atualmente o Brasil conta 
com 11 parques tecnológicos implementados e 11 em 
fase de implantação.

O Seminário Parques Tecnológicos, que contará 
com palestrantes do mais alto nível técnico e científico, 
pretende estabelecer um ambiente institucional que fo-

mente o desenvolvimento de inovações tecnológicas, 
envolvendo os aspectos político, técnico, legislativo, 
administrativo e gerencial, visando a que se adote um 
eficiente sistema nacional de inovações, com o envol-
vimento de governos, universidades, empresas e ins-
titutos de pesquisa atuando conjuntamente.

Uma das experiências pioneiras no Brasil em 
implantação de parques tecnológicos é a de Campina 
Grande, na Paraíba, que inclusive será debatida no 
evento. Isso ocorreu no ano de 1984, no Programa de 
Implantação de Parques de Tecnologias do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– CNPq. Naquela época, estavam previstas a implan-
tação de 5 parques nas seguintes cidades, além de 
Campina Grande: São Carlos, em São Paulo, Manaus, 
no Amazonas, Curitiba, no Paraná, e Florianópolis, 
em Santa Catarina. Entre todas elas somente Campi-
na Grande e São Carlos conseguiram implantar seus 
parques tecnológicos. 

Campina Grande, há 23 anos, já discutia as ques-
tões relativas a parques tecnológicos e incubadoras, 
temas praticamente desconhecidos até para quem atu-
ava nas questões relativas a C&T. Para isso contribui, 
com certeza, o espírito empreendedor e criativo do seu 
povo. Senão, vejamos: nessa cidade foi criada a SUDE-
NE e o SEBRAE. A sede da Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba está lá. Campina Grande teve 
a primeira Bolsa de Mercadoria do interior do Brasil 
(voltando a funcionar novamente este ano). É sede 
das reitorias de 2 universidades públicas – UFCG e 
UEPB. A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba está situada ao lado da Fundação PaqTcPB. A 
EMBRAPA Algodão e o Centro Tecnológico do Couro 
e do Calçado – CTCC/SENAI/FIEP também estão em 
Campina Grande. Essa cidade tem uma das maiores 
concentrações de doutores por número de habitante. 
Todo esse conjunto de ativos em ciência e tecnologia 
fazem dela um dos centros de referência em C&T. Foi 
neste cenário que se instalou a Fundação PaqTcPB, 
uma das instituições de referência dentro do movimento 
parques tecnológicos. 

A Fundação PaqTcPB é a instituição gestora da 
Incubadora Tecnológica de Campina Grande – ITCG, 
instalada em 1986. Também nesse aspecto a Fundação 
é pioneira, dividindo com São Carlos o pioneirismo na 
criação de uma incubadora. Várias empresas já foram 
incubadas na ITCG e, atualmente, além de empreen-
dimentos de base tecnológica, ela atua também na 
implantação de empresas incubadas em comunidades 
rurais do semi-árido paraibano. Com o apoio do SE-
BRAE/PB e da FINEP, a Fundação está executando o 
Programa Rede Paraíba de Incubadoras, que objetiva a 
implantação de incubadoras em 9 municípios situados 



33856 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007

no semi-árido. Ainda dentro da ITCG, está instalada a 
Incubadora de Design.

A Fundação abriga ainda o PBTech, programa 
responsável, com o apoio do SEBRAE e da APEX, 
pela inserção de produtos nas áreas de TIC e eletro-
eletrônico, de empresas paraibanas no mercado ex-
terior. Também ali ocupam espaço: o CEPIS – Centro 
de Produção de Industrial Sustentável (tecnologia mais 
limpa), com o suporte financeiro do Governo suíço e do 
SEBRAE; o Laboratório de Usabilidade ou Laboratório 
de Interfaces Homem-Máquina da UFCG, que realiza 
processos avaliativos de software e é especializado 
em testes de usabilidade de produtos.

Atualmente, buscando consolidar as instalações 
físicas do seu parque tecnológico, a Fundação Pa-
qTcPB concluiu o projeto arquitetônico e estrutural 
do Oásis Digital, onde deverão ser instaladas, em 
especial, as empresas de TIC graduadas pela ITCG 
ou, ainda, aquelas que têm interesse em instalar seus 
laboratórios de pesquisa terão espaços reservados. 
O Oásis Digital é um prédio de 19 andares, sendo 15 
disponíveis para as empresas e os outros andares 
serão áreas de uso comum, como auditório, praça da 
alimentação e serviço. 

Neste momento em que a questão parques tec-
nológicos entra definitivamente na pauta política, en-
tendemos ser mais um tento essa discussão proposta 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática e experiências como a de Campina Grande 
sejam dadas a conhecer a todo o Brasil, não somente 
porque ali foi o locus do primeiro parque tecnológico 
do Brasil, mas, acima de tudo, porque o ambiente ins-
titucional, acadêmico, científico, tecnológico, político 
é ideal para avaliarmos todo o histórico referente a 
parques tecnológicos no Brasil e, também, fazermos 
uma projeção sobre quais os melhores caminhos e 
alternativas para que essas questões que serão dis-
cutidas neste importante seminário sejam definitiva-
mente colocadas na pauta das políticas públicas do 
Governo Federal.

Gostaria também, Sr. Presidente, de agradecer ao 
Deputado Arnon o registro que fez das nossas festas 
juninas, citando o exemplo de Campina Grande. Tive 
oportunidade também de ontem destacar esse assun-
to. S.Exa. pode ter certeza de que o Ceará também se 
faz presente na Paraíba por meio de suas bandas, que 
alegram todo o Brasil e que, juntamente com as festas 
juninas da Paraíba e os municípios polarizados pela 
cidade de Campina Grande, realizam, sem sombra 
de dúvida, um dos maiores eventos juninos do País, 
o maior São João do mundo, principalmente pela for-
ça e garra não só de Campina Grande, mas de todo 
o povo paraibano. 

Registro também o lançamento do livro do Depu-
tado Estadual Fabiano Lucena, de quem tive oportuni-
dade de ser colega na Assembléia Legislativa da Para-
íba, hoje, às 20h, na Fundação Casa José Américo de 
Almeida. Esse importante trabalho, coincidentemente, 
é lançado no dia do aniversário de S.Exa. 

Renovo ainda um convite àqueles que foram 
Deputados Estaduais, aqueles que têm compromisso 
com o Legislativo Estadual: hoje à noite, a UNALE, 
União Nacional do Legislativo Brasileiro, cujo Presi-
dente é o Deputado Alexandre Postal, do Rio Grande 
do Sul, realiza encontro com aqueles que têm com-
promisso com o Legislativo Estadual e com o fortale-
cimento do Legislativo.

Ao encerrar, apelo a V.Exa., Sr, Presidente, para 
incluir na pauta, com urgência, a PEC nº 54. Recebi 
apelos nesse sentido da Comissão Nacional dos Ser-
vidores Temporários do Brasil, dos servidores do meu 
Estado. 

Quero parabenizar V.Exa., Deputado Narcio Ro-
drigues, pelo trabalho que realiza como Vice-Presidente 
desta Casa e pela atuação brilhante na sua região. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero tratar hoje de importante tema para a nos-
sa Legislatura, a consolidação das leis no Brasil. 

Agradeço ao Presidente Arlindo Chinaglia, que me 
nomeou Presidente do Grupo de Trabalho de Consoli-
dação das Leis, e aproveito o tempo a mim concedido 
para passar algumas informações aos Deputados e à 
população que nos assiste.

Temos hoje no Brasil 181 mil leis; em vigor são 
qualquer coisa acima de 53 mil leis. Nenhum juiz, ne-
nhum operador do Direito, nenhum cidadão é capaz 
de ter uma visão precisa da quantidade e de quais leis 
vigoram para regulamentar determinado assunto. Temos 
um emaranhado de medidas legais, muitas colidentes 
entre si, muitas colidentes com a Constituição, outras 
obsoletas, mas que persistem vagando e atrapalhan-
do o arcabouço jurídico do País. Infelizmente, apesar 
dos esforços de muitos, o Legislativo brasileiro ainda 
não resolveu esse problema.

Acredito que nesta Legislatura conseguiremos 
consolidar as leis do País. A consolidação é muito 
simples: vamos, num primeiro trabalho, revogar todas 
as leis obsoletas, aquelas que não pegaram, que já 
nasceram mortas. 

Vou dar um exemplo às Sras. e aos Srs. Depu-
tados e à população em geral de uma lei que não foi 
revogada, mas que a vida tratou de revogar. Datada de 
1965, há em nosso País uma lei que proíbe qualquer 
funcionário do Brasil que mora no exterior de casar-
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se com estrangeiro ou estrangeira sem autorização 
do Ministro de Estado. Isso é um absurdo. Essa lei 
já esteve em vigor na época da Guerra Fria. Hoje ela 
não vigora mais, mas ainda não foi revogada. E tudo 
que não é revogado pela Direito em nosso País ainda 
faz parte do arcabouço jurídico, dos textos, dos livros. 
Sem falar que se pegarmos qualquer Código, seja o 
Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código 
Civil, seja o Código de Processo Civil, além de aspec-
tos obsoletos, teremos ali vários assuntos escritos num 
linguajar antigo, quase que ininteligível.

Temos o exemplo de uma consolidação, a Con-
solidação das Leis do Trabalho. Quando  foi feita, ali 
se consolidou tudo que estaria em vigor para a Justi-
ça Trabalhista. Esse trabalho de consolidação das leis 
temos de fazer. E, até o término da Legislatura, vamos 
consolidar as leis do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no próximo dia 10 de julho, o ex-Deputado Fe-
deral Mauro Sampaio completará 80 anos. Formado 
em medicina pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro, 
em 1952, foi Prefeito de Juazeiro do Norte, no Cea-
rá, de 1967 a 1970, quando construiu, além de várias 
escolas, a Estátua do Padre Cícero, em homenagem 
ao fundador da cidade.

Em 1970, foi Secretário de Planejamento e Se-
cretário da Fazenda do Estado do Ceará, no Governo 
Plácido Castelo. 

Foi Deputado Federal por 5 mandatos, de 1975 a 
1979, de 1979 a 1983, de 1983 a 1987, constituinte de 
1987 a 1991 e de 1991 a 1996. Estes últimos mandatos 
foram pelo PMDB e PSDB. Participou, como titular, das 
Comissões de Saúde, de Educação e Cultura, Mista 
de Orçamento e de Trabalho. Foi titular da Subcomis-
são dos Negros e Minorias, Populações Indígenas e 
Pessoas Portadoras de Deficiência, da Comissão da 
Ordem Social. Participou de missões ao exterior indo 
à Alemanha e ao México. 

Em seu segundo mandato como Prefeito de Jua-
zeiro do Norte, de 1997 a 2000, levou para o município 
a Escola de Medicina de Juazeiro do Norte e a Facul-
dade Leão Sampaio, essa com vários cursos. Com a 
chegada dessas faculdades à cidade teve alterado seu 
desenvolvimento socioeconômico e cultural.

A homenagem que o povo do Ceará, especifica-
mente de Juazeiro, faz ao ex-Deputado Mauro Sam-
paio é das mais honrosas que se pode prestar a um 
homem público. 

Mando meu abraço fraterno ao Dr. Mauro Sam-
paio, um cidadão que merece o nosso respeito. 

Associo-me às homenagens pelo transcurso do 
80º aniversário de Mauro Sampaio, desejando, desde 
já, comemorar o seu centenário. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, asso-
mo à tribuna nesta tarde para comentar, como membro 
da CPI do chamado Apagão Aéreo, entrevista dada pelo 
Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-
Ar Juniti Saito, à jornalista da Folha de S.Paulo Eliane 
Cantanhêde, no último domingo. 

Ficamos com a impressão de que nosso sistema 
de controle do tráfego aéreo e a crise aérea brasileira 
vão continuar por muito tempo, porque, nessa entre-
vista, o Comandante da Aeronáutica, ao responder à 
primeira pergunta da jornalista, disse que os apagões 
não vão continuar nas férias de julho, e que todo bra-
sileiro pode viajar tranqüilo. A entrevista deve ter sido 
concedida na última sexta-feira, e tivemos um fim de 
semana caótico. 

O Comandante disse que não mais haverá apa-
gão aéreo porque agora os controladores de vôo estão 
trabalhando com dedicação e profissionalismo, por isso 
a situação é de absoluta normalidade. Ou seja, S.Exa. 
quis dizer que o único motivo pelo qual o sistema não 
estava funcionando era por causa dos controladores 
de vôo. Errado! Acho que o Ministro da Aeronáutica 
está realmente desdenhando de uma série de questões 
que envolvem a crise da Aeronáutica e da aviação civil 
brasileira. A primeira delas é a de que o tráfego civil 
brasileiro não deve mais ficar nas mãos do setor militar. 
Acho que ele deveria ficar apenas com o controle do 
espaço aéreo e de fronteiras, além da defesa nacional, 
é claro, como tarefa das Forças Armadas.

Vou mostrar onde estão as contradições da entre-
vista. A primeira delas é quando a jornalista pergunta 
se os líderes estão sendo processados em Inquérito 
Policial Militar – IPM. S.Exa. fala que são muito pou-
cos. O Comandante ainda disse que, do ponto de vista 
militar, não há nenhum problema com as associações, 
mas a atuação desses membros está completamente 
fora do estatuto militar. S.Exa. disse que os militares 
não podem ter associação, ação e muito menos sin-
dicato com caráter reivindicatório. De um lado, S.Exa. 
diz que não há problema nenhum ter associações, 
mas, quando o militar se associa, não pode falar, não 
pode reivindicar nem representar a categoria. Por isso, 
vários controladores de vôo estão presos. Ou seja, é 
uma contradição querer aplicar o regimento militar em 
alguém que realiza tarefa civil. 

Outro ponto é a decisão governamental de jogar 
para frente a desmilitarização do setor, questão assu-
mida pelo Governo Lula. E um documento da Aeronáu-
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tica entregue à CPI do Senado na semana passada 
mostra e confirma as diversas falhas de equipamen-
tos, sucateamento e precárias condições no controle 
do tráfego aéreo. Este documento saiu do DECEA e é 
negaceado na entrevista. 

Mais do que isso: o Comandante não vê nada de 
mais em reduzir de 90 para 45 o número de horas de 
treinamento dos controladores militares para assumir 
o controle civil de aeronave. S.Exa. ainda confessa 
que, no Brasil, não há equipamento de descida em ne-
voeiro, o chamado Instrument Landing System – ILS, 
nem nos principais aeroportos internacionais, como o 
de Guarulhos, e que só estão pensando nisso para o 
próximo ano. Por isso o tráfego aéreo continua como 
está. A solução é complexa, passa pela INFRAERO, 
pela ANAC, pela quebra do monopólio das empresas 
aéreas e particularmente pela desmilitarização do setor 
aéreo, porque é incompatível manter um serviço civil 
sob a tutela militar.

Inclusive, as gratificações prometidas pelo Go-
verno Lula não poderão beneficiar os sargentos de 
todas as armas. Então, temos de criar uma carreira 
civil de Estado, e isso não pode ser feito nas atuais 
condições.

Temos de resolver esse problema, e o relatório 
da CPI tem de apontar para essa direção com solu-
ções precisas, senão não terá fim a curto prazo a crise 
aérea no Brasil. 

O SR. GLADSON CAMELI (PP-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a grave situação do controle aéreo no Brasil e o 
verdadeiro caos que se vem implantando nos aeropor-
tos nacionais são exemplos mais que plausíveis para 
que as autoridades do setor venham dar uma solução 
eficaz e definitiva ao problema.

A população que utiliza o transporte aéreo vem 
sofrendo na pele todas as conseqüências de uma crise 
que se arrasta desde a queda, em setembro passa-
do, do avião da Gol, resultando na morte de todos os 
passageiros e tripulantes.

A tragédia expôs, de forma indelével, todos os 
pontos nevrálgicos de uma aviação que precisa urgen-
te de reformas e modificações estruturais. A questão 
do controle de vôo no País é apenas a parte visível de 
um problema que amarga profundas contradições. A 
greve no setor, a quebra da hierarquia militar, afasta-
mento de parte do grupo amotinado e a visível urgência 
na capacitação e no reajuste salarial de uma classe 
que vem sobrecarregada de trabalho estafante e de 
extrema cautela exigem atitudes firmes e ao mesmo 
tempo flexíveis. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a crise 
demonstra a fragilidade e vulnerabilidade de um setor 

que, em que pesem todas as dificuldades, experimen-
ta uma expansão e pujança jamais vistas na história 
recente. O fato é que apesar de todas as limitações e 
contrariedades, a aviação civil brasileira está consoli-
dada, com empresas empreendedoras que investem 
na conquista de novas faixas de mercado de classes 
antes ligadas exclusivamente ao transporte rodoviário. 
Em face desta contradição, urge que as autoridades 
apresentem soluções viáveis, sob pena dos atrasos e 
cancelamentos de vôos virem a causar prejuízos irre-
mediáveis ao turismo e transporte de carga.

Parlamentar pelo Acre, Estado que por muito 
tempo dependeu da aviação militar e civil para romper 
o isolamento e manter um elo indispensável e estra-
tégico com o resto do País, quero deixar meu registro 
de sincera preocupação e visível interesse pela so-
lução dos problemas da aviação brasileira. Tenho a 
mais absoluta certeza de que um trabalho conjunto e 
integrado entre as partes diretamente ligadas ao setor 
terá efeitos imediatos e prolongados na amenização 
dos problemas hoje enfrentados por passageiros en-
tre filas intermináveis de aeroportos e perda de com-
promissos importantes no destino desejado. É o que 
a imensa maioria da população espera e exige das 
autoridades do setor. 

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, notícias que me chegam do Nordeste 
dão conta das perspectivas da safra sucroalcooleira 
2006/2007, a iniciar-se em setembro de 2007, ou tal-
vez antes, com a moagem das primeiras usinas nos 
Estados de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e 
Rio Grande do Norte.

O fato é que o álcool emergiu como nova matriz 
energética mundial e isso estimulou novos investimen-
tos, com a instalação de novas unidades industriais 
na região e em todo o País. Não se trata de “plantar 
mais cana e produzir menos alimento”, como alegam 
os críticos da nova fronteira agrícola do País. A pers-
pectiva de produzir-se mais etanol combustível pode, 
a esta altura, provocar os produtores de petróleo, que, 
assim, encontrariam pretexto para aumentar os pre-
ços do óleo cru.

A entrada do etanol no mercado energético vai 
provocar transformações geopolíticas, deslocando 
a força dos países produtores de petróleo em favor 
dos países produtores de biocombustíveis, embora o 
petróleo, por muitos anos, vai continuar a ser o com-
bustível “mais fácil e mais disponível”, como dizem os 
analistas do mercado.

No Brasil já se começa a tratar a questão da 
produção do biocombustível como “um assunto de 
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Estado” e não somente como um “agronegócio”, uma 
relação produção/comércio entre produtores de cana-
de-açúcar, açúcar e álcool e exportadores e distribui-
dores nacionais.

A meta Bush, de mistura de 20% de álcool (etanol 
combustível) à gasolina, despertou apoios e oposições 
na América Latina, no Caribe e na Europa. Não cabe 
ao Brasil entrar nessa disputa, mas, sim, continuar pro-
duzindo etanol e exportando-o para despontar como 
país líder na produção de biomassa.

Nesse contexto, Alagoas continuará, segundo 
as estimativas, a liderar a produção sucroalcooleira 
no Nordeste do Brasil, crescendo mais 10% na safra 
2007/2008.

A maioria dos empresários, segundo o analista 
alagoano Assis Gonçalves, no Jornalcana, de Ribei-
rão Preto, edição de maio de 2007, está investindo em 
produtividade, com variedades de cana de alto índice 
de sacarose e também de irrigação. Para essa safra, 
Alagoas processará cerca de 27 milhões de toneladas 
de cana e Pernambuco, algo em torno de 19 milhões 
de toneladas.

O cenário de consumo de combustíveis para os 
próximos 25 anos é de que vamos consumir tudo o 
que já foi até hoje produzido em petróleo. O aumen-
to da demanda mundial deverá ser suprido, portanto, 
pelos biocombustíveis. Assim, o cenário para o álcool 
é extremamente favorável.

As perspectivas para 2010/2011 podem ser assim 
resumidas: para o açúcar, 570 milhões de toneladas; 
para a cana, 32 milhões de toneladas; para o etanol, 
27 milhões de metros cúbicos.

As perspectivas para 2013/2014 são ainda mais 
promissoras: para o açúcar, 670 milhões de toneladas; 
para a cana, 35 milhões de toneladas; para o etanol, 
34 milhões de metros cúbicos.

Em Pernambuco, os produtores têm esperança 
nas obras do Canal do Sertão, cujo traçado permitirá, 
a exemplo da região sanfranciscana, a cultura irrigada 
da cana-de-açúcar e a produção de açúcar e álcool e 
também o aproveitamento de 30 mil hectares de vár-
zeas a serem cultivadas com cana na Zona da Mata 
Sul pernambucana, onde a produtividade chega a al-
cançar 100 toneladas por hectare.

Vejo, Sr. Presidente, que novas perspectivas se 
abrem para a produção de açúcar, cana e álcool no 
Nordeste, que continuará a dar seu contributo à posi-
ção de liderança do Brasil no setor.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no último domingo, em Florianópolis, a 

Tocha Pan-Americana foi conduzida por 80 atletas, 
percorrendo as ruas da Capital. Foi um momento his-
tórico para o desporto catarinense. 

Oitenta atletas, personalidades e convidados 
especiais participaram do revezamento da chama na 
Ilha de Santa Catarina. 

O acendimento da pira foi feito pelo Prefeito da 
Capital, Dário Berger. A tocha foi conduzida por 32 
quilômetros entre a Praia do Forte, ao norte da Ilha, e 
o Trapiche da Beira-Mar Norte. 

A passagem da chama ocorreu em intervalos de 
400 metros de distância. Em determinados pontos, en-
tretanto, o trajeto foi feito em comboio, como no inter-
valo entre as praias de Canasvieiras e Ingleses; e Rio 
Vermelho e Barra da Lagoa. Nesses locais remadores 
conduziram a tocha pela Lagoa da Conceição. 

Cada uma das 50 cidades escolhidas represen-
tarão a cultura e os costumes dos 42 países partici-
pantes dos Jogos. Florianópolis foi incumbida de ho-
menagear Porto Rico. 

O primeiro condutor foi o nadador Fernando Sche-
rer, o Xuxa. Após uma apresentação de boi-de-mamão, 
o atleta saiu da Fortaleza da Praia do Forte. Depois 
disso, a cada 400 metros, um atleta ou personalidade 
conduziu a tocha.

Participaram do evento o craque Falcão, do fut-
sal, embaixador do revezamento em Florianópolis; o 
ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, que abrirá o 
circuito; o surfista Teco Padaratz; e os medalhistas 
olímpicos do vôlei, Carlão Gouveia, Renan Dal Zotto 
e Giovane Gávio.

A mesma chama acesa nas Pirâmides de Teo-
tihuacán, no México, entrou no Brasil em Santa Cruz 
Cabrália, no dia 5 de junho, seguiu para Blumenau e 
Balneário Camboriú. Chega ao Rio de Janeiro no dia 
13 de julho, quando começam os jogos.

O evento foi e será um grande incentivo ao espor-
te. Esperamos que todas as modalidades cresçam, e 
os pais incentivem seus filhos ao esporte. A população 
de Florianópolis pôde sentir um pouco do clima do Pan-
Americano. Nas ruas, as pessoas paravam para ver, 
tiravam fotos ou incentivavam os condutores. 

Nesse espírito de congraçamento, parabenizo 
os organizadores do evento, extensivo à população 
de Florianópolis, que, unidos no mesmo ideal, partici-
param das comemorações, abrilhantando ainda mais 
o saudável acontecimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PMDB-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, após intensas e acaloradas discus-
sões na Comissão Especial de Reforma Política, nas 
Lideranças partidárias e no Plenário da Câmara, con-
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seguimos finalmente deliberar a parte mais polêmica 
da reforma política: a lista fechada.

Em que pese a consistência do projeto de lei 
idealizado pelo nobre Deputado Ronaldo Caiado, Par-
lamentar sério e de espírito democrático, que se apro-
fundou nos estudos da legislação eleitoral, não havia 
como a proposta de lista fechada prosperar. Ainda 
que seus partidários a considerassem constitucional, 
não conseguia compartilhar dessa mesma opinião. 
Afinal, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 60, 
§ 4º, que não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir, entre outros direitos, o 
voto direto, secreto, universal e periódico. Se o voto di-
reto não pode ser abolido sequer por meio de emenda 
constitucional, como poderia sê-lo por intermédio de 
lei ordinária?

Com a lista fechada, o cidadão já não poderia 
mais votar diretamente no candidato de sua preferên-
cia. O seu papel resumir-se-ia em ratificar os nomes 
de candidatos previamente escolhidos pelas agremia-
ções partidárias. Isso não seria uma forma indireta de 
se acabar com o voto direto?

Uma das conseqüências da adoção da lista fecha-
da seria o fortalecimento dos partidos. Embora isso seja 
necessário, há que se pensar em outros mecanismos 
que não impeçam os cidadãos de exercerem plena-
mente seus direitos consagrados na Carta Magna. 

O atual sistema eleitoral apresenta, sim, distor-
ções bastante conhecidas que devem ser corrigidas. 
Contudo, não creio que esse sistema seja a causa de 
todas as mazelas do País! Nos últimos tempos, tor-
nou-se habitual atribuir a ele grande parte da culpa a 
cada nova crise, a cada nova Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Há que se lembrar de que vantagens e des-
vantagens existem em todos os sistemas eleitorais.

Rejeitada a lista fechada, cumpre-nos deliberar 
sobre outros pontos da reforma política, como o finan-
ciamento público exclusivo de campanhas e a forma-
ção de federações partidárias.

Quanto ao financiamento público, embora con-
corde que as campanhas eleitorais estão se tornando 
insuportavelmente caras, não há como aprová-la em 
um sistema eleitoral de lista aberta. Prova disso é a de-
sastrosa experiência vivida pela Itália em um passado 
não tão longínquo, que viu seus índices de corrupção 
crescerem ao adotar o financiamento público sem a 
lista fechada. Vale lembrar que, neste País, o financia-
mento público de campanha foi instituído em 1974 e, 
em 1993, foi substituído pelo sistema misto.

Além do mais, como justificar ao cidadão, que 
já é onerado com pesados tributos, que ele também 
será obrigado a contribuir para financiar campanhas 
eleitorais? Convenhamos, senhoras e senhores, não 

estamos nos referindo ao cidadão europeu, america-
no ou outro de um país desenvolvido, onde o povo 
recebe uma contrapartida do Estado compatível com 
o volume de tributos e contribuições que paga. Esta-
mos falando daquela massa de cidadãos que morre 
sem atendimento em portas de hospitais, que não 
consegue realizar um planejamento familiar por falta 
de métodos contraceptivos em postos de saúde, que 
não tem a garantia do Estado de receber um ensino 
público de qualidade, enfim, da massa de cidadãos a 
quem temos o dever de servir e defender.

É bom que se ressalte que não faço parte do 
grupo que não quer quaisquer mudanças no nosso 
sistema político-eleitoral. Contudo, acho que deve-
mos implementar reformas de forma cautelosa, pois 
ao tentarmos sanar alguns problemas, podemos criar 
outros piores. 

É verdade que a matéria referente à reforma 
política vem se arrastando há décadas não só nesta 
Casa, mas também no Senado Federal. Mas se isso 
ocorreu é porque tivemos outras proposições mais 
urgentes para deliberar e também porque não houve 
envolvimento popular, principalmente em razão de o 
povo estar alheio à matéria. Lamentavelmente assuntos 
como sistema proporcional de lista aberta ou fechada, 
sistema distrital ou distrital misto e sistema majoritá-
rio não são discutidos no âmbito de grande parte da 
população. São assuntos restritos a alguns cientistas 
políticos, a alguns catedráticos.

Entendo, nobres pares, que para se realizar uma 
reforma política mais ampla, é preciso, antes de mais 
nada, esclarecer a população acerca dos diversos tipos 
de sistemas eleitorais, bem como suas vantagens e 
desvantagens, da importância da fidelidade partidária 
e também da relevância da participação popular nas 
diversas instâncias em que se discutem seus direitos. 
Somente dessa forma será possível realizar uma re-
forma política verdadeiramente democrática, voltada 
para os interesses legítimos da população.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a globalização da economia, com in-
teresse na consolidação de um mundo justo e perfeito, 
ainda está longe de ser alcançada, na medida em que 
não se tem conhecimento de programas governamen-
tais voltados para a pessoa humana, em especial para 
a infância e a juventude, também globalizados.

Em assertivas, a ONU optou pela criação de se-
tores especializados, encarregados de tratar de pro-
blemas como saúde, educação, agricultura e tantos 
outros do interesse da humanidade. Isso porque, Sr. 
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Presidente, não basta pensar em um mundo rico, ca-
pitaneado por meia dúzia de dirigentes, rodeados de 
miséria por todos os lados, como acontecia antigamen-
te. As dinastias faraônicas, apesar do seu significado 
histórico, não passam hoje de figuras de retórica.

Relatório divulgado recentemente pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA nos dá um 
panorama abrangente no tocante ao acesso da popu-
lação a saúde, educação, trabalho, renda, moradia e 
segurança, com dados preocupantes.

O Brasil ainda figura como um dos principais pa-
íses no vergonhoso quesito concentração de renda, 
com desigualdade social em elevação e aumento da 
informalidade e do desemprego.

O Índice de Pobreza Humana (IPH) das Nações 
Unidas, calculado com base na proporção de habitan-
tes que não completam 40 anos de vida, acesso a rede 
de água potável, percentual de crianças desnutridas e 
taxa de analfabetismo dos adultos, mostra que o Bra-
sil está num patamar que só nos leva às margens do 
desenvolvimento.

Segundo a UNICEF, o Brasil vai muito mal na 
classificação mundial de mortalidade infantil, com 42 
óbitos para cada grupo de mil nascidos vivos. E as 
causas são sempre as mesmas: desnutrição, falta de 
saneamento básico, ausência de campanhas de profila-
xia de doenças endêmicas e parasitárias direcionadas 
exclusivamente para a infância. 

Sr. Presidente, são alarmantes esses índices de 
desigualdade social no Brasil, os quais, na identifica-
ção das causas, apontam falta de saneamento bási-
co e de condições mínimas de sobrevivência entre as 
populações de menor poder aquisitivo.

Nada disso, porém, desanima os nossos cora-
ções, que estão voltados para a prática do bem, tendo 
os cidadãos do nosso País como objetivo maior. 

Gostaria que, neste momento, todas as pessoas 
do Brasil pudessem se alimentar e receber o devido 
respeito e dignidade a que têm direito. Mas, se isso não 
é possível, cabe-me, na condição de representante do 
povo, formular a todos votos de esperança e o compro-
misso de sempre lutar pelos seus direitos.

Não nos esqueçamos de que o Governo que 
não cuida do seu povo hoje está fadado a lidar ama-
nhã com a miséria, a violência e a marginalidade que 
tanto atormentam os nossos dias. Sejam então as mi-
nhas palavras de compromisso, pois no povo brasilei-
ro repousa, sem dúvida alguma, a grande esperança 
deste País.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, num desses improvisos que aca-

bam enriquecendo ainda mais nosso folclore político, 
o Presidente Lula afirmou que os empresários estão 
ganhando muito dinheiro. Não que isso seja ruim. Ao 
contrário, dá prova da vitalidade de nossa economia 
e nos permite admitir que novos reinvestimentos con-
tinuarão a ser feitos.

Uma observação me parece importante. É que 
essas conquistas empresariais são devidamente sau-
dadas porque, sobretudo diante do quadro de miséria 
em que vive a mão-de-obra nacional, geram novos 
empregos diretos e indiretos, mais impostos e taxas e 
assim por diante. Mas quase sempre se esquecem, de 
forma inexplicável, de falar nos lucros, o que, afinal, é 
predicado inerente ao capital. Pois é exatamente nesse 
quesito – os lucros – que o empresariado nacional se 
mostra mais ladino e capaz. Vamos a um exemplo. 

Há uns poucos dias a imprensa noticiou, em farto 
material, que a empresa JBS, controladora da Friboi, 
havia comprado a Swift, marca tradicional de uma mul-
tinacional que há muitos e muitos anos atua no País. 
Com isso, segundo o noticiário, o frigorífico brasileiro 
passou a ser o maior do mundo no processamento 
de carnes, item supervalorizado pelos colunistas es-
pecializados na matéria, já que, antes de mais nada, 
comprova a capacidade do empresariado nacional em 
inovar, conquistar, progredir.

Deixados de lado os salamaleques, vamos aos 
fatos. A compra é real. E a JBS pagou pela Swift 1 bi-
lhão e 400 milhões de dólares. Mais aplausos, mais 
foguetes. Sucede que, agora – e já sem o mesmo alar-
de –, se vem a saber que o BNDES, na forma de par-
ticipação acionária de sua subsidiária, a BNDESPAR, 
entrou com praticamente a metade do valor de compra, 
já que as ações da Friboi que subscreveu custaram 1 
bilhão 463 milhões de reais. 

Quero dizer: nada, neste País, se faz sem o apelo 
imediato aos cofres públicos. Sim, alguém pode alegar, 
não sem razão: “Mas esses cofres não cuidam ape-
nas dos empresários, afinal, mais de 10 milhões de 
famílias estão sendo assistidas pelo Bolsa-Família”. 
É verdade, é verdade. Mas o Bolsa-Família consome 
8 bilhões e 700 milhões de reais a cada ano. Já, por 
exemplo, para enfrentar as despesas decorrentes de 
24 mil cargos comissionados, o Erário desperdiça 9 
bilhões e 300 milhões de reais.

Em resumo: diante da falta de sinceridade e trans-
parência nos fazeres governamentais, cada um de 
nós se vê compelido a admitir que nada, no Brasil, da 
corrupção à produção, se faz sem recorrer aos cofres 
públicos. 

Muito obrigado pela atenção.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM-BA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
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e Srs. Deputados, participei, no mês de junho, de en-
contro, na Câmara dos Deputados, promovido pela 
Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas na 
Área de Saúde. Participaram do encontro, além de 
Parlamentares, representantes das Santas Casas, 
que reivindicam apoio político da Câmara e do Exe-
cutivo, no que concerne a recursos para que esses 
importantes hospitais não entrem em crise financeira 
e, conseqüentemente, fiquem inviabilizados de aten-
der as pessoas que procuram essas instituições para 
curar suas enfermidades.

As Santas Casas de Misericórdia são os primeiros 
hospitais construídos no Brasil e, por isso, têm uma 
história riquíssima no que se refere às suas ações 
humanitárias, de perfil social e totalmente voltadas à 
sociedade, que, cônscia da importância desses hospi-
tais, pleiteia dos Governos e da iniciativa privada suas 
participações no que é relativo ao provimento dessas 
casas, que dependem de doações e investimentos para 
poder dar seqüência a seus serviços hospitalares e 
humanitários, que são oferecidos há quase 5 séculos 
em nosso País.

A Ordem das Santas Casas de Misericórdia atra-
vessam o tempo. Suas origens remontam à Irmandade 
da Misericórdia de Lisboa, criada pela Rainha D. Le-
onor de Lencastre a 15 de agosto de 1498. A criação 
de outras unidades de Santas Casas foi estimulada 
pelo Rei D. Manuel, ação esta que foi ratificada pelos 
seus sucessores, que as expandiram pela África, Ásia 
e América. As Santas Casas acompanharam o cresci-
mento do império português. No Brasil, a primeira foi 
fundada em 1543 por Brás Cubas na Capitania de São 
Vicente, São Paulo, e a da Bahia foi criada em 1549, 
no Governo de Thomé de Souza.

Sr. Presidente, as Santas Casas de Misericórdia 
são associações beneficentes, que não visam o lucro e 
têm como propósito fazer caridade e prestar assistên-
cia médico-social aos enfermos e aos desamparados. 
Dentre as Santas Casas, reporto-me à da Bahia, um 
complexo assistencial com 2.800 funcionários e estru-
tura administrativa capaz e competente, o que permite 
que a Santa Casa sobreviva através de séculos. Mas 
atualmente essas casas têm enfrentado graves pro-
blemas por falta de recursos, e por isso tenho-me em-
penhado na Câmara dos Deputados para que a Santa 
Casa de Misericórdia da Bahia, bem como as de todo o 
País, tenham seus problemas sanados, para que elas 
possam continuar a trilhar o caminho da bondade, da 
caridade e do atendimento médico-social, que sempre 
foi sua vocação.

Como integrante da Frente Parlamentar em De-
fesa das Santas Casas de Misericórdia, proponho que 

a tabela dos recursos oriundos do Sistema Único de 
Saúde – SUS seja elevada, para que as Santas Ca-
sas, os hospitais e entidades filantrópicas recebam 
mais dinheiro, porque há muito tempo essas institui-
ções não têm seus recursos aumentados e, por isso, 
elas não têm conseguido fazer frente à sua obrigação, 
que é zelar pela saúde das pessoas, principalmente 
as mais pobres, que não têm recursos suficientes para 
ser atendidas em hospitais da rede privada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outra 
fonte de renda poderia vir também – para mim é a 
grande solução para esses instituições de saúde – por 
meio da regulamentação, em regime de urgência, da 
Emenda Constitucional nº 29, que trata da aplicação 
de recursos orçamentários na saúde. Por intermédio 
dessa emenda, seriam retomados e viabilizados os 
postulados constitucionais da seguridade social e da 
saúde no País. 

O principal problema para que a Emenda Consti-
tucional nº 29 seja regulamentada é que os Governos 
Federal, Estaduais e Municipais ficariam impedidos 
de desvincular recursos da saúde para outros setores, 
como acontece, por exemplo, com a CPMF, que tem 
grande parte de seus recursos desviados, inclusive para 
pagar dívidas dos Governos, bem como para atender 
outras demandas que não têm caráter social.

A sociedade civil tem de ser informada que os 
governos não querem regulamentar a Emenda Cons-
titucional nº 29 porque o projeto que a regulamen-
ta estabelece que os programas de alimentação, de 
saneamento básico e de previdência dos servidores 
não sejam contabilizados como gastos em saúde. Os 
governos não querem perder essa receita, que, na 
verdade, pertence à saúde, mas que é desviada para 
outros setores governamentais e até mesmo para pa-
gar dívidas, como as interna e externa.

Por isso a questão é mais complexa do que se 
pensa. Somente regulamentaremos rapidamente a 
Emenda Constitucional nº 29 por meio de muita pres-
são, com o apoio da sociedade e de instituições, como 
as Santas Casas, que dependem de recursos, bem 
como de provedores particulares, que devem investir 
nas Casas e com isso manter a tradição de atendimento 
médico aos pobres, aos desvalidos, aos despossuídos, 
que há quase 500 anos são tratados com dignidade 
quando de suas dores e de suas enfermidades.

Sr. Presidente, as Santas Casas de Misericórdia 
pedem agora a misericórdia das autoridades públicas 
e da iniciativa privada para que elas possam dar con-
tinuidade a seu nobre destino, que é o de servir ao 
povo brasileiro. E a solução para isso está na regula-
mentação da Emenda Constitucional nº 29 e na ele-
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vação dos recursos repassados pelo SUS para esses 
importantes hospitais.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste discurso no programa A Voz do Brasil 
e nos órgãos de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PHS-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a alta carga tributária brasileira é 
inibidora do crescimento. Quando se analisa o tema 
desenvolvimento econômico dos países, sempre se 
coloca como uma das variáveis mais importantes a 
ser considerada a tributação.

Países em estágios iniciais de desenvolvimento 
caracterizam-se, via de regra, por reduzido mercado 
interno e grande dependência dos fluxos internacio-
nais de bens e serviços. A principal fonte de recurso 
situa-se no comércio exterior.

Países que experimentam um processo continu-
ado de desenvolvimento, entre eles o Brasil, caracte-
rizam-se pela adoção de políticas de substituição de 
importações, de incentivos à formação de um parque 
industrial e de ampliação do seu mercado interno. 
Esses países tendem a tributar, mais intensamente, 
a produção e a circulação, devido à importância e ao 
volume das transações internas.

Os países mais desenvolvidos, detentores de 
um parque industrial mais moderno e diversificado, 
além de manterem alta taxa de consumo, tendem a 
privilegiar a tributação sobre a renda e o patrimônio, 
de modo a fazer com que cada indivíduo ou empresa 
recolha o tributo em função de sua capacidade econô-
mica. A eficiência tributária se dá de forma progressiva 
nos países detentores de renda per capita elevada e 
distribuição de renda equânime.

No Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos 
gasta algo em torno de 26% da renda no pagamento 
de tributos indiretos. Em contrapartida, aqueles com 
renda superior a 30 salários mínimos arcam com tri-
butos equivalentes a 7% da renda, o que certamente 
contribui para agravar a concentração de renda. O 
problema dos impostos indiretos, que incidem sobre o 
consumo, é o maior ônus sobre a população de baixa 
renda, que gasta todo seu ordenado. Já os detentores 
de renda mais elevada são menos afetados e conse-
guem poupar parte de sua remuneração.

Essa política Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, inviabiliza-se cada vez mais, tendo em vista que 
a carga tributária brasileira, hoje próxima dos 40% do 
PIB, mostra-se como um dos principais fatores de ini-
bição do crescimento econômico, pré-requisito para o 
desenvolvimento econômico e social.

O Brasil precisa crescer, gerando empregos for-
mais para milhões de brasileiros que se encontram sem 
ocupação, e, particularmente, para o fortalecimento da 
Previdência Social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LÉO VIVAS (Bloco/PRB-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna para, com muita alegria, 
assinalar que no dia 2 de julho de 2007 se comemoram 
151 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio de Janeiro, fundado em 2 de julho 
de 1856 pelo Imperador D. Pedro II, que mais tarde foi 
indicado com justiça patrono da corporação.

Essa instituição, antes, só era solicitada para 
extinguir incêndios, mas, com o decorrer do tempo, 
notabilizou-se, o que ocorre até hoje, pela nobre e su-
blime atividade de salvar vidas, em qualquer circuns-
tância, mesmo à custa do risco pessoal de integrantes 
de sua tropa.

Detentora de uma história de lutas, de obstáculos, 
de glória e de heroísmo, o nosso Corpo de Bombeiros 
percorreu um longo caminho de transformações, de 
significativas mudanças, visando ao melhor enquadra-
mento nos históricos momentos do Brasil e, em espe-
cial, nos históricos momentos do Rio de Janeiro.

Os bombeiros do Estado do Rio de Janeiro en-
contram-se absolutamente preparados para atender, 
com prontidão e rapidez, tanto as ações rotineiras de 
prestar socorro quanto as operações de grandes pro-
porções, com dedicação, entrega e amor. Atuam em 
eventos de resgate em alturas, de resgate em monta-
nhas, em casos de colisão, atropelamento, mau súbi-
to, afogamento, incêndio, enchente, desmoronamento, 
eliminação de pragas e endemias, transporte de en-
fermos, captura de animais, recolhimento de cadáver, 
corte de árvores, operações com cães, prevenção de 
sinistros, fiscalização de projetos de engenharia, ações 
educativas, trabalho social e outros, sempre com bra-
vura, lealdade e coragem, muita coragem.

Assim, emocionado, humildemente, desta tribuna 
da Câmara dos Deputados, ofereço minha homena-
gem a essa corporação responsável, abnegada, capaz 
e competente, que por mais de 150 anos honra, sem 
mácula, a farda que veste. Honra e enche de orgulho 
o povo carioca, o povo fluminense, o povo brasileiro.

Gostaria de parabenizar o Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Coronel Pedro 
Marcos Cruz Machado, que tem o privilégio de coman-
dar essa ilustre e honrada corporação, composta de 16 
mil homens e mulheres, detentores do mais alto grau 
de profissionalismo, coragem, sentimento de amor ao 
próximo, somado ao orgulho natural que cada bombei-
ro tem dentro de si, de ser completamente fiel ao seu 
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lema: Vidas alheias e riquezas salvar. São homens e 
mulheres que, pelo fato de terem a nobreza de arris-
car a própria vida no intuito de salvar vidas alheias, 
têm, por justiça, no meu entender, ser reconhecidos 
como heróis. 

Bombeiros do Rio de Janeiro e do Brasil, que Deus 
os capacite cada vez mais, os dirija e os proteja, a si e 
suas famílias, dia a dia, para que possamos, sempre 
que precisarmos, contar com vocês. Meus parabéns, 
amigos bombeiros militares.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LIRA MAIA (DEM-PA. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna na tarde de hoje com apreensão 
para trazer uma notícia para a população do oeste do 
meu Estado, o Pará.

Na última semana, o Tribunal de Contas da União 
determinou que se suspendesse a licitação para recu-
peração da BR-163 (Santarém—Cuiabá), sob a alega-
ção de irregularidades no processo licitatório.

Essa decisão decorreu da iniciativa de uma em-
presa que se sentiu “lesada” por não possuir condi-
ções de certificação dos serviços a serem prestados 
e protocolou uma reclamação no TCU.

Sras. e Srs. Parlamentares, fui Prefeito do Muni-
cípio de Santarém no Estado do Pará por 2 mandatos. 
Quando abríamos um processo licitatório, a garantia 
do serviço prestado se dava, em muitos casos, por 
meio de certificação. A certificação é uma das formas 
mais eficazes para a administração pública assegu-
rar que o serviço ou a obra a ser implementada terá 
as especificações exigidas no edital, sendo garantida 
sua conclusão. 

Por meio da certificação, as empresas devem 
comprovar que podem executar os serviços ou têm 
as condições de realização de determinada obra, as-
segurando que as especificações, os critérios e os 
prazos serão cumpridos. Com a certificação, evita-se 
que uma empresa que não possui qualificação técnica 
para a execução da obra venha a vencer um proces-
so licitatório e, para a realização da obra, subcontrate 
outra empresa. 

De acordo com a decisão do Ministro Ubiratan 
Aguiar, que já foi membro desta Casa, a licitação não 
foi cancelada, e sim suspensa.

Durante toda a semana passada, por determina-
ção deste Parlamentar, nossa assessoria reuniu-se com 
diversos diretores do DNIT aqui em Brasília, tentando 
buscar uma solução para o impasse.

O DNIT já havia respondido os questionamen-
tos do TCU e, na quinta-feira, encaminhou algumas 
mudanças no edital, esclarecendo alguns pontos do 

mesmo, como forma de não deixar dúvidas em relação 
à lisura do processo de licitação.

A administração pública, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, deve-se pautar nos princípios consti-
tucionais da legalidade, da impessoalidade, da mora-
lidade, da publicidade e da eficiência. Por essa razão, 
mesmo atendendo às exigências do TCU, o edital não 
será alterado nos pontos que asseguram o cumpri-
mento do disposto constitucional, de forma a garantir 
a execução dos serviços.

Assim sendo, o DNIT já encaminhou ao TCU as 
novas especificações exigidas pelo Ministro Ubiratan 
Aguiar e solicitou a autorização para reabertura do 
edital, visando à publicação das novas exigências e 
ao cumprimento dos prazos estabelecidos pela Lei nº 
8.666, de 1993.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a popu-
lação do oeste do Pará anseia, há décadas, pela con-
clusão da BR-163. A Santarém—Cuiabá é considera-
da a mais importante obra para o desenvolvimento do 
oeste do Estado e para todo o norte do País, levando 
trabalho e renda para a nossa população.

Cabe ressaltar que esse desenvolvimento não 
atinge somente o norte do País, mas toda a Região 
Centro-Oeste, tendo em vista que o escoamento da 
produção industrial e agropecuária dos Estados de 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, 
entre outros, pelo Porto de Santarém torna mais baratos 
os custos de exportação, principalmente por esse ser 
o menor caminho entre a costa brasileira e a América 
do Norte e Europa.

Parabenizo a atuação rápida e enérgica do DNIT 
na busca de uma solução para o problema, que possi-
velmente será resolvido, sendo autorizada a continua-
ção do processo licitatório.

Por fim, vejo com otimismo a solução apresenta-
da pelo DNIT. Gostaria de comunicar à população da 
região oeste do Estado do Pará que, possivelmente 
dentro de 60 dias, poderemos ter iniciadas as obras 
de recuperação e manutenção da BR-163.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB-MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, faz alguns dias, lemos, no jornal Cor-
reio Braziliense, o oportuno e substancioso artigo Os 
abusos de patentes em prejuízo da agricultura, escrito 
pelo Sr. Luiz Auvray Guedes, Presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Química Fina – ABIFINA. 
Não se trata de mera opinião de um curioso, mas de 
relevante parecer de uma autoridade no assunto.
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Para que se tenha idéia do setor em que atua o 
articulista, vale dizer que a indústria de química fina 
movimenta cerca de 10 bilhões de dólares anuais no 
Brasil e responde por 22% do mercado químico global 
do País. Seus produtos vão de defensivos agrícolas 
e animais a vacinas, de fármacos e medicamentos 
a corantes e pigmentos orgânicos. É, pois, da maior 
importância o papel que lhe cabe no esforço que em-
preendemos por um futuro melhor, economicamente 
mais desenvolvido e socialmente mais justo para to-
dos os brasileiros.

Assim, o Sr. Luiz Auvray Guedes sabe o que está 
dizendo ao analisar a polêmica e complexa questão 
das patentes, com os muitos danos que pode trazer 
para a atividade agrícola. O autor do artigo toma por 
mote uma recente decisão do Governo brasileiro, ao 
decretar o uso de licença compulsória com vista à fa-
bricação de medicamentos que sejam de comprovada 
relevância para a saúde pública. Bem a propósito, ad-
verte o articulista: “O artigo 5º, XXIX, da Constituição 
Federal assegura aos inventores privilégio temporário 
para sua exclusiva utilização, mas condiciona esse 
direito ao ‘interesse social e ao desenvolvimento tec-
nológico do País’”.

Cotejado um possível monopólio com os princí-
pios constitucionais garantidores da livre concorrência, 
observa o autor que o ordenamento jurídico acaba por 
abrigar direitos conflitantes: o direito de exclusividade 
contraposto ao direito à livre concorrência, ao livre 
acesso. Daí a complexidade e a delicadeza da ques-
tão, a desafiar jurisconsultos e especialistas nesse 
ramo do Direito.

Das patentes que aludem aos medicamentos, 
passa o Presidente da ABIFINA às que respeitam aos 
defensivos agrícolas, em razão do que já se constatou: 
os esforços de alguns detentores de direitos de patente 
para que venham a ser estendidos, por até 30 anos, 
privilégios originalmente concedidos por prazos bem 
mais curtos, de acordo com o que estabelece a lei. A 
denúncia é preocupante, pela possibilidade de que o 
interesse coletivo e o bem comum acabem por sucum-
bir à pressão de grandes grupos econômicos. 

Convém transcrever estas palavras do Sr. Luiz 
Auvray Guedes:

“É evidente que a insistência na aplicação dessa 
manobra sobre o Ministério da Agricultura, por empre-
sas detentoras de patentes, visa apenas à protelação 
da entrada no mercado de novos produtos, que irão 
estabelecer, pela concorrência, condições mais fa-
voráveis de oferta, e que, com certeza, irão produzir 
importantes benefícios gerais para a economia, e, em 
particular, para os produtores agrícolas”.

Os que assim atuam apostam na morosidade 
com que os processos tramitam pelos meandros de 
instituições como a ANVISA, o IBAMA e o Ministério 
da Agricultura – às vezes por 3 ou 4 anos, tempo em 
que os lucros de poucos se multiplicam proporcional-
mente às perdas de muitos. Calar-se ante essa distor-
ção é compactuar com a ganância, estimular o erro, 
premiar os que desdenham da lei, afrontam o direito 
e ignoram a justiça.

Esse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
alerta que nos faz o Sr. Luiz Auvray Guedes, Presidente 
da Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, 
no primoroso artigo Os abusos de patentes em prejuí-
zo da agricultura. Que, de fato, a pesquisa científica e 
a evolução tecnológica sejam forças com que conte o 
povo brasileiro na luta por um Brasil economicamente 
mais próspero e socialmente mais justo.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO PUDIM (Bloco/PMDB-RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, recentemente ocupei esta tribuna 
para cobrar do Poder Executivo a criação de políticas 
públicas mais eficazes para a proteção de gestantes, 
em especial as adolescentes. Hoje trago informações 
sobre indicadores em municípios do Estado do Rio de 
Janeiro que demonstram a necessidade de melhorias 
na assistência prestada à saúde.

A mortalidade infantil no Estado, de 1993 a 2004, 
mostrou tendência a redução de 30 por mil nascidos 
vivos para 17,1 por mil nascidos vivos. Segundo da-
dos da Fundação Centro de Informações e Dados do 
Rio de Janeiro – CIDE, no ano de 2004, o Estado do 
Rio de Janeiro apresentava um índice de 17,1 por mil 
nascidos vivos, sendo que no Município de Campos 
dos Goytacazes esse índice é de 23,8 por mil nascidos 
vivos; em Duque de Caxias é de 18,2 por mil nascidos 
vivos; em Nova Iguaçu de 21,3 por mil.

Quanto ao número de óbitos por causas ligadas à 
gravidez, parto ou puerpério, as informações de 2004 
mostram 142 casos no Estado do Rio de Janeiro, sen-
do 9 em Campos dos Goytacazes, 10 em Duque de 
Caxias, 17 em Nova Iguaçu. 

Para todo o Estado, de 1980 a 1999, o coeficiente 
de mortalidade materna mantém-se em torno de 70 por 
100 mil nascidos vivos, segundo gráfico da Secretaria 
de Saúde do Rio de Janeiro. Este número é alto, se 
considerarmos que em países desenvolvidos oscila de 
4 a 10 óbitos maternos em 100 mil nascimentos. 

Em um trecho do Relatório da CPI da Mortalida-
de Materna, realizada pela Câmara dos Deputados, e 
que ora reproduzo, consta o seguinte dado:

”No Estado do Rio de Janeiro as causas 
de morte vêm-se repetindo entre 1996 e 1999, 
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embora tenha havido redução de mortes por 
hipertensão, hemorragias e infecção, o que 
pode refletir resultado dos esforços empre-
endidos. Porém, tem sido detectado aumento 
das mortes por AIDS, problemas iatrogênicos 
e complicações de puerpério. Em 1995, as do-
enças hipertensivas, especialmente eclâmpsia, 
foram responsáveis por 37% dos óbitos, se-
guidas pelas hemorragias. O Comitê Estadual 
de Prevenção e Controle da Morte Materna do 
Estado do Rio de Janeiro analisou 92 óbitos 
ocorridos nos últimos 4 anos. 82% deles eram 
evitáveis, sendo a responsabilidade atribuída, 
em 70% dos casos, à assistência médica ou 
hospitalar. No Município do Rio de Janeiro 
70,4% das mortes maternas tiveram causas 
obstétricas diretas em 1999.”

Outro dado da Secretaria de Saúde do Rio de 
Janeiro mostra o comportamento do coeficiente de 
mortalidade infantil, neonatal e pós-neonatal para todo 
o Estado, de 1980 até 1998, e aponta tendência clara-
mente decrescente de todos os componentes. O que 
demonstrou menor queda foi o componente neonatal, 
o que de fato reflete a qualidade da assistência pres-
tada no período pré-natal, no parto e no pós-parto 
imediato. 

Portanto, senhores, volto a cobrar políticas mais 
eficazes, capazes de prevenir e evitar esse número 
absurdo de mortes consideradas evitáveis.

Obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com grande entusiasmo que ocupo esta 
tribuna para tratar da aprovação, pela Câmara dos 
Deputados, do projeto de lei que altera as regras do 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Su-
perior, o FIES.

Quem cursou universidade nos anos 70 e 80 
certamente se recorda, com saudade, do Programa 
de Crédito Educativo operado pela Caixa Econômica 
Federal. Ele permitiu a muitos estudantes sem recur-
sos financeiros, oriundos de famílias pobres, realizar o 
sonho da conquista de uma profissão de nível superior 
e de um lugar ao Sol no mercado de trabalho.

O Governo do Presidente Lula tem procurado 
recuperar e ampliar esse horizonte de oportunidades. 
Durante o seu primeiro mandato, introduziu o Programa 
Universidade para Todos (PROUNI), que, ao mesmo 
tempo que distribui bolsas de estudos universitários 
a estudantes carentes, ajuda a regularizar a situação 
das instituições particulares de ensino em débito com 
a Previdência Social.

No dia 20 de junho, a Câmara dos Deputados 
ajudou o País a dar mais um passo importante no 
sentido da democratização do acesso ao 3º Grau, 
aprovando projeto de lei que muda as regras do novo 
crédito educativo, o FIES.

Agora, o universitário que precisa poderá finan-
ciar até 100% (até então o limite era de 50%) do valor 
da mensalidade pelo FIES. Paralelamente, as man-
tenedoras das faculdades integrantes do PROUNI 
poderão parcelar as dívidas previdenciárias relativas 
às contribuições dos seus funcionários e também 
aquelas contraídas junto a entidades e fundos com 
previsão legal.

Boas notícias para o aluno: 1) benefícios maio-
res para quem estiver fazendo cursos nas áreas mais 
carentes de pessoal formado; 2) os beneficiários terão 
direito a juros mais baixos (3,5% ao ano para cursos 
de Licenciatura, Pedagogia, Normal Superior e de 
formação de Tecnólogos) – para os demais cursos de 
graduação, é de 5,5% ao ano; 3) as opções de garantia 
se ampliarão (fiador, compromisso de saque na con-
ta individual do FGTS, autorização para desconto em 
folha de pagamento e fiança solidária) – neste último 
caso, serão aceitos grupos com até 5 fiadores, desde 
que aprovados pela CEF; 4) para amortizar a dívida, o 
ex-aluno beneficiário, depois de pagar durante 1 ano 
parcela igual à que pagava à faculdade, poderá dividir 
o saldo em período equivalente a até 2 vezes o que 
recebeu seu financiamento.

O Partido Trabalhista Brasileiro, cuja bancada na 
Câmara tenho a honra de liderar, apoiou mais essa 
iniciativa destinada a impulsionar o desenvolvimento 
social e econômico do Brasil, que, com o aumento da 
parcela da população matriculada no ensino superior, 
agregará muito mais talento criativo e energia jovem à 
arrancada nacional para o progresso e a prosperidade 
ao alcance de todos os nossos concidadãos. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB-RO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje, nesta tribuna, quero dedicar 
o meu tempo para falar de mais uma importante con-
quista federal destinada ao Estado de Rondônia, mas 
precisamente ao Município de Nova União.

No dia 22 de junho, entreguei à população do 
Município de Nova União uma retroescavadeira. Na 
ocasião também participei da solenidade alusiva à 
emancipação político-administrativa do Município.

O benefício, no valor de 200 mil reais, conquistado 
por meio do Programa Calha Norte, do Ministério da 
Defesa, foi repassado ao Prefeito Luiz Gomes.
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Quero dizer que atender as necessidades de 
todos os municípios de Rondônia é um compromisso 
meu, levando-se em conta minhas ações como Par-
lamentar. Estou à disposição da população do nosso 
Estado, tentando resolver os problemas que afligem 
toda a nossa sociedade.

Quero, aqui, agradecer ao Governo Federal e 
dizer que tão importante recurso será bem aplicado, 
objetivando-se o desenvolvimento do Município de 
Nova União.

A retroescavadeira que acabei de entregar para 
Nova União é apenas um dos inúmeros benefícios di-
recionados para Rondônia.

Meu muito obrigado.
O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB-SE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a região onde se concentram as 
maiores carências sociais do interior do meu Estado 
é a dos 36 municípios do semi-árido, e é lá onde boa 
parte das crianças e adolescentes da região padecem, 
vitimados pelas doenças da infância, falta de recursos 
e de proteção social em todos os sentidos. É um pro-
blema nacional que se torna agudo em regiões de de-
samparo secular, como é o Nordeste e, em especial, 
o semi-árido. O Índice de Desenvolvimento Humano 
—IDH da região é tradicionalmente baixíssimo. Falta 
desde nutrição adequada, escolaridade, água limpa, 
condições de acesso a terra até oportunidade de em-
prego de maneira geral.

Evidentemente, as grandes vítimas desse quadro 
social se contam entre as crianças e os adolescentes. 
Seus direitos – codificados no Estatuto da Criança e 
do Adolescente – não se encontram de forma alguma 
garantidos, de várias formas e em vários itens. Cons-
ciente dessa situação inaceitável, o nosso Governador 
Marcelo Déda vem-se empenhando, desde sua gestão 
na Prefeitura de Aracaju, no sentido de tomar as provi-
dências possíveis para, pelo menos, minorar, atenuar 
as conseqüências de uma situação que se arrasta de 
forma estrutural e obviamente secular.

Uma das suas iniciativas de peso vem sendo o 
empenho em unir vontades de várias instâncias do 
Estado, em articulação com órgãos da ONU, como 
o UNICEF, para promover medidas e iniciativas junto 
aos municípios daquela região mais carente, no sen-
tido da defesa do máximo de proteção social possível 
para a criança e o adolescente. Um mundo melhor para 
crianças e adolescentes do semi-árido é o pacto que 
o Governador Déda vem vigorosamente implementan-
do ao fazer a ponte entre o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) e a maioria dos municípios 
do semi-árido, empenhando-se a fundo pela adesão 
de todos eles, de forma que sejam desenvolvidos pro-

jetos para melhoria dos serviços básicos que apontem 
caminhos para o melhor desenvolvimento social, para 
a elevação do IDH de cada município, com especial 
ênfase na criança e no adolescente. 

Já na sua segunda edição, o Pacto Nacional um 
Mundo para a Criança e o Adolescente do Semi-Árido, 
que envolve os 9 Estados nordestinos, além do Es-
pírito Santo e Minas Gerais, ganhou toda a força no 
Governo Déda. Na semana de 16 de junho, no audi-
tório do Banco do Estado de Sergipe – BANESE, na 
presença do Governador e do Vice-Governador, Beli-
valdo Chagas, da Primeira-Dama, Eliane Aquino, e de 
outras autoridades, como Prefeitos de 21 municípios 
da região semi-árida, foi assinado mais um termo de 
cooperação com o UNICEF para melhorar a qualidade 
de vida daquele segmento social estratégico, infanto-
juvenil. Ali foi lançada a Edição 2008 do Selo Unicef 
Município Aprovado, destinado aos municípios que 
mais se empenharem na melhora dos indicadores 
sociais relacionados à infância e à adolescência nos 
próximos 2 anos.

Na primeira edição desse pacto nacional entre 
o UNICEF e Estados e municípios, foram alcançados 
progressos importantes em certos indicadores sociais 
da infância. Entre 2003 e 2005, por exemplo, a mortali-
dade infantil do semi-árido foi reduzida de 25,6 mortes 
para cada mil crianças nascidas vivas para 21,9, e a 
taxa de matricula na pré-escola de crianças entre 4 e 
6 anos subiu de 56% para 63,5% entre 2004 e 2006. 

Nas palavras do Governador Déda, “estamos 
formalizando uma parceria muito importante com o 
UNICEF, com o objetivo de buscar estimular as muni-
cipalidades e encontrar formas para que nós possa-
mos melhorar os indicadores sociais nos municípios 
do semi-árido e produzir mudanças significativas nas 
condições de vida das crianças e dos adolescentes”. 
Aqueles municípios que aderirem à campanha, se-
gundo o Governador, terão prioridade para receber 
apoio técnico e capacitação necessária para a imple-
mentação de políticas públicas especificas na área da 
infância e adolescência. 

A idéia básica é a de implementar todo tipo de 
projeto positivo de tal forma que se estabeleça uma 
rede de proteção à criança e ao adolescente sergipa-
no. Nas palavras do Governador Déda, diante dos 21 
Prefeitos da região nessa semana, “com essa parce-
ria com o UNICEF e as Prefeituras, estamos firmando 
o compromisso com o futuro e ajudando a salvar as 
crianças da fome, da desnutrição, do trabalho degra-
dante e da violência”. 

Com esse pacto entre municípios e o UNICEF 
pretende-se fazer o monitoramento de índices como 
mortalidade infantil, acesso ao pré-natal e taxa de 
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desnutrição nos municípios abrangidos, de forma que 
em 2 anos se possa avaliar os avanços alcançados. 
Entre as 8 principais metas estão estas: manter todas 
as crianças de 1 ano de idade sobrevivendo; garantir 
atenção básica de saúde principalmente às mulheres 
grávidas; garantir a nutrição de todas as crianças me-
nores de 2 anos; levar água limpa a todas as crianças 
e adolescentes; manter todas as crianças de 4 ou 5 
anos na pré-escola. Também entram na lista a garantia 
de acesso e conclusão do ensino fundamental a todas 
as crianças e adolescentes e registro civil gratuito a 
todas as crianças. 

Estamos diante de uma tentativa de, coletiva-
mente, atacar um problema que está entre os mais 
graves do nosso tempo: impedir que a má qualidade 
de vida e de sobrevivência das crianças e jovens de 
hoje comprometam o nosso futuro e resultem em mais 
violência e marginalidade. Os municípios que aderirem 
à campanha estarão formalizando uma parceria im-
portante no sentido de estimular projetos e programas 
municipais cujo perfil contribua para impedir a piora 
dos indicadores sociais e para, como afirma Marcelo 
Déda, “produzir mudanças significativas nas condições 
de vida das crianças e dos adolescentes”.

Nesse caso, Marcelo Déda está ampliando para 
o Estado a preocupação que já demonstrou com as 
crianças e adolescentes de Aracaju durante a sua ges-
tão como Prefeito da Capital sergipana. Por meio desse 
pacto com o UNICEF, o Governador está estendendo 
para a esfera do Governo do Estado e para a região 
mais atingida pelas emergências sociais, que é o semi-
árido, aquele modelo do seu programa como Prefeito, 
intitulado Toda Secretaria é da Criança, por meio do 
qual mobilizou todas as Secretarias através de ações 
voltadas para a juventude e a criança. A idéia do Go-
vernador – com a qual concordamos plenamente – é 
que não apenas é necessário estender essa ação de 
proteção à juventude à região mais pobre do Estado; 
é essencial o contínuo aprimoramento dos indicadores 
sociais da infância. Daí a necessidade do permanente 
monitoramento e do estimulo com capacitação, recursos 
e, finalmente, com o Selo Unicef Município Aprovado, 
um estímulo aos Prefeitos e entidades municipais que 
mais se empenharem nessa direção.

Está de parabéns o nosso Governador Déda, 
o Vice-Governador Belivaldo, todas as autoridades 
engajadas nessa cruzada para garantir que os direi-
tos da infância e da adolescência sejam garantidos 
e universalizados justamente ali onde eles são mais 
escassos, junto às populações mas carentes do nos-
so semi-árido. As políticas públicas precisam atingir 
aqueles que dela mais necessitam. Esforço conjunto 
e parcerias como essas podem transformar-se em um 

exemplo para o Governo Federal no sentido de, quem 
sabe, possamos erradicar determinadas mazelas que 
não combinam com um país rico como o nosso e que 
tem tudo para dar certo. 

Meu muito obrigado e felicitações a todas as crian-
ças e adolescentes do semi-árido sergipano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, apesar de dispor de um dos mais 
modernos sistemas bancários do mundo, o brasileiro 
não colhe os frutos dessa tecnologia, que serve de 
modelo para outras nações, tanto as desenvolvidas 
quanto as emergentes. 

Além das longas filas que enfrenta nas agências, 
o cliente bancário paga tarifas que, além de elevadas, 
são, muitas vezes, inexplicáveis. Citemos o exemplo 
do cheque. A regulamentação vigente, editada pelo 
Conselho Monetário Nacional, obriga as instituições 
a fornecer gratuitamente um talão com 10 folhas a 
cada 30 dias. Não passa pela cabeça de ninguém 
que o cheque tenha outra finalidade a não ser a de 
efetuar pagamentos. Entretanto, é cobrada tarifa para 
a compensação dos cheques! Ademais, apesar de 
todo o avanço tecnológico atual, são necessários 4 
dias úteis para a compensação de um cheque! Isso é 
que é modernidade!

O avanço no bolso do cliente não pára aí. É de-
terminação do Banco Central o fornecimento gratuito 
de 1 cartão magnético para cada correntista. Com ele, 
o cliente atua como empregado do banco – efetua 
pagamentos, transfere recursos, informa-se do saldo, 
confere o extrato, faz aplicações e transferências. Em 
suma, acumula as funções de atendente e atendido. 
Com a dupla tarefa, contribui para reduzir o número 
de caixas, o tamanho das filas e as horas de espera. 
Em outras palavras: aumenta o lucro dos bancos, que 
se tem expandido constantemente nos últimos anos. A 
cada ano, é divulgado um recorde após recorde!

No mundo capitalista, em que tempo se tornou 
sinônimo de dinheiro, o cidadão deveria ser recompen-
sado pelo trabalho. Mas a resposta vem às avessas 
– o desembolso de valor correspondente a tarifa, no 
caso de as retiradas em terminais eletrônicos ultra-
passarem 1 por mês. 

Sras. e Srs. Deputados, tem mais ainda! Quem 
decide quitar empréstimos antes do vencimento é pu-
nido. Isso mesmo! É cobrada multa pela antecipação 
do pagamento. Pode atingir valores surpreendentes: 
até 5 vezes o montante contratado. A prática acarreta 
2 prejuízos. De um lado, obriga o cliente a abrir mão 
do direito de se livrar dos juros embutidos nas parce-
las a serem pagas. De outro, põe em risco a portabili-
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dade do crédito. Essa foi uma das medidas festejadas 
pelo Governo para propiciar a necessária competição 
no setor bancário. Assim, o correntista poderia levar 
o débito para outra instituição em que os juros sejam 
mais baixos. Mas a mencionada cobrança abusiva in-
viabiliza o avanço prometido. 

Especialistas afirmam que os abusos se devem à 
falta de regras claras. Normas genéricas dão margem 
a interpretações elásticas, em geral contrárias ao in-
teresse do cliente. Vale o exemplo do extrato da conta 
corrente. A regulamentação vigente determina o for-
necimento de 1 por mês. Mas não especifica a forma. 
Resultado: só escapa do pagamento quem recebe o 
serviço pela Internet. 

A quem recorrer? O Banco Central demonstra 
muito cuidado em preservar a saúde do sistema finan-
ceiro, garantindo a superestrutura que funciona bem 
no País. Mas existe o outro lado da moeda. A nação 
é feita de cidadãos, não de instituições. Os usuários 
também precisam de segurança. Elo fraco da corrente, 
eles necessitam de proteção na relação desigual exis-
tente entre banco e cliente. Nada mais moderno que a 
modernidade do sistema chegue ao consumidor.

Para finalizar, Sr. Presidente, digo que a coibição 
desses abusos depende da capacidade de o Banco 
Central exercer plenamente sua função de coordenação 
e fiscalização do setor bancário. Torna-se necessário 
que o Poder Legislativo proceda à regulamentação do 
Sistema Financeiro Nacional, “estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a 
servir aos interesses da coletividade”, como determina 
a nossa Constituição, no art. 192.

O SR. LEONARDO QUINTÃO (Bloco/PMDB-
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, inicio meu pronunciamento 
com uma citação:

“A cada ano, mais de 2 milhões de pes-
soas morrem vítimas de acidentes de trabalho 
ou doenças profissionais. Segundo estimativas 
conservadoras, ocorrem 270 milhões de aci-
dentes de trabalho e 160 milhões de casos de 
doenças profissionais. 

A segurança no trabalho varia enorme-
mente entre os países, setores econômicos 
e grupos sociais. Mortes e lesões são parti-
cularmente mais expressivas em nações em 
desenvolvimento, onde um grande número 
de pessoas são empregadas em atividades 
perigosas como agricultura, construção civil, 
extração de madeira, pesca e mineração. Em 
todo o mundo, os mais pobres e menos prote-
gidos – sempre mulheres, crianças e migrantes 
– são os mais afetados”.

Essas palavras, Sras. e Srs. Parlamentares, não 
são minhas, mas da Organização Internacional do 
Trabalho, numa análise sobre saúde e segurança no 
trabalho no mundo atual.

É preocupante constatar que o Brasil tem con-
tribuído de forma lastimável para as estatísticas da 
OIT. Conforme dados da Previdência Social, em 2005 
foram registrados no País 491.711 acidentes, o que 
representa um aumento de quase 6% em relação ao 
ano anterior.

Ainda de acordo com as estatísticas da Previdên-
cia, dos processos encerrados em 2005 relacionados a 
acidentes do trabalho, 2.708 disseram respeito a óbito 
e 13.614, a incapacidade permanente do trabalhador. 
Isso significa que, a cada dia, mais de 7 trabalhadores 
brasileiros morrem em serviço e quase 5 deixam de 
trabalhar em decorrência de acidentes de trabalho ou 
doenças profissionais.

No meu Estado de origem, Sr. Presidente, foram 
registradas 351 mortes por acidente de trabalho, ou 
seja, quase todos os dias perde a vida 1 trabalhador 
mineiro. Depois de São Paulo, Minas Gerais é o Estado 
onde houve o maior número de mortes no País.

Além do grande drama humano que representam, 
os acidentes de trabalho também significam altos cus-
tos para o País, onerando as empresas e a Previdência 
Social. Em 2005, 429.621 trabalhadores tiveram que 
ser afastados do trabalho, aumentando ainda mais o 
Custo Brasil.

De acordo com dados da Previdência Social, esti-
ma-se que os acidentes de trabalho geraram, em 2003, 
um custo de cerca de 33 bilhões de reais para o País, 
incluindo gastos com benefícios acidentários, aposen-
tadorias especiais, assistência à saúde do aposentado, 
indenizações, treinamento, reinserção no mercado de 
trabalho e horas de trabalho perdidas.

O pior, Sr. Presidente, é que provavelmente as as-
sombrosas estatísticas ainda não refletem a realidade. 
As altas taxas de informalidade no País e o freqüente 
descumprimento da legislação, mesmo quando o con-
trato de trabalho é formalizado, indicam que o número 
de acidentes pode ser muito maior do que revelam as 
estatísticas oficiais.

Conforme reportagem publicada no site Obser-
vatório Social, estudo realizado pela Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Medicina do Trabalho —FUNDA-
CENTRO, vinculada ao Ministério do Trabalho e Em-
prego, revela que aproximadamente 80% dos aciden-
tes de trabalho ocorridos em São Bento do Sul, Santa 
Catarina, deixam de ser comunicados à Previdência. 
Esse número, de acordo com a matéria, é semelhan-
te ao verificado em outros municípios e evidencia a 



33870 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007

necessidade de repensar a estratégia de coleta de 
dados pelo INSS.

Entendemos, porém, nobres colegas, que não 
apenas a coleta de dados deve ser repensada, mas 
toda a questão da segurança no trabalho e da saúde 
do trabalhador.

As condições precárias do emprego no Brasil têm 
favorecido a ocorrência de acidentes, muitas vezes 
decorrentes da jornada excessiva ou da falta de trei-
namento adequado do trabalhador. Um exemplo claro 
desse fato é que muitas vezes a vítima do acidente é 
um trabalhador terceirizado, que foi colocado em uma 
função para a qual não recebeu nenhuma capacitação 
nem os equipamentos de segurança individual neces-
sários, pois tanto a prestadora quanto a tomadora de 
serviços se eximem dessa responsabilidade.

Sras. e Srs. Deputados, a ocorrência de doenças 
profissionais também tem sido favorecida pelas pre-
cárias condições de trabalho no Brasil. A falta de pre-
venção das lesões por esforço repetitivo, por exemplo, 
tem levado milhares de trabalhadores à incapacidade, 
onerando ainda mais a Previdência Social.

É preciso que toda a sociedade se conscientize 
desse problema e, em especial, que os empregadores 
percebam seu papel para a preservação da vida e da 
saúde dos trabalhadores.

Além disso, as empresas devem estar cientes 
de que não se trata apenas de uma responsabilidade 
social, mas também de uma questão financeira.

Os acidentes de trabalho e as doenças profis-
sionais produzem para o empregador custos muito 
maiores do que teria com a prevenção. O treinamento 
adequado, os equipamentos de proteção individual, a 
contratação de profissionais especializados custam, 
geralmente, muito menos do que os afastamentos dos 
trabalhadores acidentados, a queda de produtividade 
e as indenizações. Uma pesquisa feita pela montadora 
americana de automóveis Ford revelou que, para cada 
dólar gasto em ergonomia, a empresa tinha como re-
torno US$5,29.

Além disso, uma grande quantidade de aciden-
tes significará, a partir de 2008, também uma alíquota 
maior no seguro de acidentes de trabalho devido pela 
empresa à Previdência Social. Ao reverso, a diminuição 
do número de casos trará economia para o emprega-
dor. É isso que determina o Decreto nº 6.042, de 12 
de fevereiro de 2007.

Sr. Presidente, ao contrário do que diz o senso 
comum, muitas vezes os acidentes podem ser evita-
dos. É necessário, para tanto, que haja prevenção, o 
que implica investimentos em um ambiente de trabalho 
saudável, em treinamento adequado, em equipamen-
tos de segurança.

Está na hora de o Brasil tomar consciência dis-
so.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quando ouvimos falar em economia, geralmen-
te nos vêm à cabeça idéias de contenção de gastos, 
dificuldades, números e cálculos complexos. De fato, 
essas associações são pertinentes. Mas é importan-
te ressaltar um outro aspecto da economia, que diz 
respeito à organização e à aglutinação dos cidadãos 
e cidadãs de forma solidária e cooperativa em ativida-
des de trabalho e prestação de serviços. 

O conceito de Economia Popular Solidária, nas-
cido na década de 90 como atualização das idéias de 
John Stuart Mill (1803-1873), aponta para uma nova 
prática de combate à exclusão social e ao desemprego, 
e é uma alternativa para muitos que não vêem pers-
pectivas de um futuro mais digno. 

No Brasil, a extensão e a variedade da Econo-
mia Solidária são muito grandes, envolvendo mais de 
2 milhões de pessoas. E tenho orgulho de dizer que 
na minha cidade natal, Santa Maria, no coração do 
Rio Grande do Sul, ela já é praticada com sucesso há 
muitos anos. Criado em agosto de 1987, na Diocese de 
Santa Maria, o Projeto Esperança/COOESPERANÇA 
foi idealizado pelo Bispo Dom Ivo Lorscheiter, e desde 
então vem mostrando o caminho da solidariedade e da 
dignidade a mais de 4 mil famílias, por meio de uma 
rede de 200 cooperativas populares. Indiretamente, 
são mais de 15 mil pessoas beneficiadas, incluindo 
consumidores, grupos de prestação de serviços e tra-
balhadores que lidam com resíduos sólidos. A Teia da 
Esperança abrange 40 pontos da rede de comerciali-
zação direta dos empreendimentos solidários.

O Projeto Esperança funciona por meio do Ban-
co da Esperança e da Pastoral Social, integrado com 
a Cáritas Regional do Rio Grande do Sul, que desen-
volve importante trabalho com projetos alternativos 
comunitários, de forma associativa.

Com organização, criatividade e resistência, essa 
associação representa uma reação da população – so-
bretudo da parte excluída – em busca não apenas de 
um futuro mais digno, mas também de um presente 
mais justo, onde se possa ao mesmo tempo ser traba-
lhador e empreendedor e assim crescer social e eco-
nomicamente, melhorando a sua qualidade de vida e 
a de sua família. 

A iniciativa da Diocese de Santa Maria presta, 
portanto, enorme serviço social, articulando e con-
gregando as experiências de Economia Popular Soli-
dária no meio urbano e rural e na área da prestação 
de serviços.
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A COOESPERANÇA – Cooperativa Mista dos 
Pequenos Produtores Rurais e Urbanos Vinculados 
ao Projeto Esperança foi fundada em 29 de setembro 
de 1989. É mais uma importante ferramenta da solida-
riedade que, atuando como uma central, juntamente 
com o Projeto Esperança, articula os empreendimen-
tos solidários da região de Santa Maria.

Os principais eixos que o Projeto Esperança/
COOESPERANÇA hoje trabalha são a importância da 
organização e da formação nas formas associativas 
de trabalho e as ações que induzam o fortalecimento 
da Economia Popular Solidária, sobretudo por meio 
da agricultura, da agroecologia e das agroindústrias 
familiares, do artesanato e da confecção, e dos cata-
dores e trabalhadores de resíduos sólidos. Mas mais 
do que tentar garantir a sobrevivência, os integran-
tes do projeto resgatam a auto-estima e promovem o 
acesso à cidadania.

A Irmã Lourdes Dill, pessoa de enorme coração 
e com uma história de trabalho compromissado com 
o resgate da dignidade humana e com a inclusão dos 
mais pobres é a atual coordenadora do projeto. De ma-
neira criativa, Irmã Lourdes reinventa a economia, aju-
dando a fomentar o cooperativismo alternativo no meio 
urbano e rural, fortalecendo novos empreendimentos, 
gerando trabalho e renda, e estimulando a organização, 
a solidariedade e a ética como valores fundamentais 
na formação e na educação das pessoas.

Pensando nisso, o Projeto Esperança/COOES-
PERANÇA realiza o maior evento do cooperativismo 
alternativo e da Economia Solidária não só do Rio Gran-
de do Sul e do Brasil, mas também de toda a América 
Latina. Neste ano, a 3ª Feira da Economia Solidária do 
MERCOSUL acontece entre os dias 6 e 8 de julho, em 
Santa Maria, Rio Grande do Sul. A Feira, que teve a sua 
primeira edição em 1994, com 27 empreendimentos, 
13 municípios participantes e público de 4 mil pessoas, 
hoje é um dos maiores eventos do gênero. 

Gostaria também de registrar o trabalho e a par-
ceria com o Governo Federal, que contribuiu com re-
cursos no valor de 100 mil reais para o projeto. Agra-
deço antecipadamente a visita ao Ministro do Desen-
volvimento Agrário, Guilherme Cassel, que irá a Santa 
Maria prestigiar ainda mais o evento.

Paralelamente à Feira, acontecem ainda uma 
multiplicidade de atividades como a 14ª Feira Estadu-
al do Cooperativismo, a 6ª Feira Nacional de Econo-
mia Solidária, a 7ª Mostra da Biodiversidade e Feira 
da Economia da Agricultura Familiar e o 1º Seminário 
Latino-americano de Economia Solidária. 

A Irmã Lourdes Dill afirma há 20 anos que “quando 
uma pessoa mostra convicção, testemunho e certeza, 
ela aglutina”. Reafirmo aqui as suas palavras e, mais 

uma vez, ressalto a importância do trabalho de pes-
soas como ela e como Dom Ivo na formação da nossa 
sociedade, que não seria tão injusta se houvesse mais 
Lourdes e Ivos por aí.

Convido, então, todos para visitarem a Feira do 
Cooperativismo, em Santa Maria, que se inicia na pró-
xima sexta-feira, 6 de julho.

Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB-PR. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, gostaria de me congratular com a 
família do Centro de Integração Empresa-Escola do 
Paraná, que está completando 40 anos de atividades 
e de grandes serviços prestados ao nosso Estado.

Nesse período, o CIEE/PR se tornou referência 
na capacitação profissional e na formação cidadã de 
jovens estudantes, conquistando respeito e reconhe-
cimento dos seus parceiros – instituições de ensino 
e empresas. 

Desde a sua fundação, em 14 de agosto de 1967, 
o CIEE/PR, por meio de programas de estágio e cursos 
de qualificação profissional, preparou para o ingresso 
no mundo do trabalho centenas de milhares de parana-
enses. Muitos deles ocupam hoje posições de destaque 
na atividade empresarial, na magistratura, na política, 
no ensino e em muitos outros campos de ação. 

Nesse contexto, a instituição respondeu aos diver-
sos desafios do desenvolvimento paranaense, desde 
a produção primária da agricultura até as fases mais 
recentes de expansão da indústria e do setor de ser-
viços. 

Comandado hoje pelo Sr. Luiz Sunyé, o CIEE/PR 
está ciente do desafio de melhorar, através dos pro-
gramas de estágio, dos cursos de profissionalização 
e dos cursos para menores aprendizes, a qualidade 
profissional e as condições de trabalho, tanto em be-
nefício do empregado quanto do empregador. 

A idéia de criar um centro de capacitação profis-
sional para jovens surgiu a partir da preocupação de um 
grupo de 72 educadores e empresários locais, cientes 
da importância da preparação dos estudantes para a 
inserção no mercado de trabalho. Entre os pioneiros 
desta missão estavam os ex-Governadores Ney Braga, 
Parigot de Souza e Jayme Canet Júnior. 

Também contribuíram de maneira decisiva para 
o sucesso da proposta entidades como a Associação 
Comercial do Paraná e a Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná. 

A soma desses esforços resultou na criação, 
em 14 de agosto de 1967, do CIEE/PR, com sede em 
Curitiba.

Pouco mais de uma década depois, o CIEE/PR 
passou a atuar também no interior do Estado, com a 
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inauguração de unidades em Ponta Grossa, Cascavel, 
Guarapuava, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais, 
entre outras cidades. 

Hoje, o CIEE/PR conta com 34 escritórios regio-
nais, 12 postos de atendimento em instituições de en-
sino e mais 4 postos avançados que prestam serviços 
nos 399 Municípios do Paraná. 

Somente em 2006, cerca de 33.500 estudantes 
realizaram estágio, mensalmente, por intermédio do 
CIEE/PR, média que se mantém nos primeiros me-
ses deste ano. 

Além da aprendizagem e da experiência profis-
sional, os programas de estágio propiciaram também 
o pagamento de cerca de 400 mil bolsas-auxílio aos 
estudantes, benefício este de grande repercussão so-
cial, inclusive no reforço da renda familiar. 

O CIEE/PR mantém ainda uma Unidade de Ca-
pacitação e Cidadania, responsável pela realização de 
dezenas de cursos e oficinas para estudantes do ensino 
médio, principalmente de escolas públicas. 

No ano passado, perto de 40 mil alunos freqüen-
taram diversos cursos, entre os quais de Informática 
Básica, Marketing Pessoal, Noções de Oratória, Dicas 
de Entrevista e outros que visam melhorar as suas opor-
tunidades de encontrar um trabalho remunerado. 

Foram disponibilizadas também orientações para 
a cidadania, com oficinas ligadas ao desenvolvimento 
pessoal, como educação sexual, aumento da auto-es-
tima e prevenção do uso de drogas. 

A política de promoção da solidariedade traduzi-
da nos projetos sociais do CIEE/PR foi impulsionada a 
partir de 2003, quando a instituição obteve o reconheci-
mento de entidade beneficente e de assistência social, 
pelo Conselho Nacional de Assistência Social. 

Também de cunho social, o Projeto Aprendiz 
prepara jovens a partir de 14 anos de idade para o in-
gresso no mundo profissional. Atualmente, 127 estu-
dantes contratados por empresas de Curitiba e Região 
Metropolitana participam do projeto. 

O CIEE/PR possui também um programa de in-
clusão de portadores de necessidades especiais, que 
dá oportunidades profissionais a pessoas com algum 
grau de dificuldade física. 

Diante de todos esses serviços prestados à so-
ciedade paranaense, o CIEE/PR acumulou mereci-
damente, nessas 4 décadas de atividades, 28 títulos 
municipais de utilidade pública. 

Tem também registro nos Conselhos Municipais 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de mais de 
70 Municípios do Paraná. 

No ano passado, o CIEE/PR recebeu duas impor-
tantes certificações em reconhecimento à responsabili-
dade social com que atua, consolidando a sua condição 

de empresa socialmente responsável: o Selo CASEM, 
da Associação Comercial do Paraná, e o Selo Empresa 
Amiga da Criança, da Fundação ABRINQ. 

Em 2007, o CIEE pretende expandir ainda mais os 
seus programas de estágio e capacitação de jovens. 

Por tudo isso, não poderíamos deixar de registrar 
a nossa homenagem a essa organização que cumpre 
papel fundamental de capacitação profissional e en-
caminhamento da juventude paranaense. 

Em um país como o Brasil, em que muitos jovens 
enfrentam grandes dificuldades para conseguir acesso 
ao mercado de trabalho, a atuação do Centro de Inte-
gração Empresa-Escola do Paraná é um exemplo de 
excelência, solidariedade e competência na criação 
de oportunidades para que todos tenham uma vida 
melhor e mais digna. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no Programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB-GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a expectativa geral de especialistas a 
respeito da reforma política manifesta no site da Câmara 
dos Deputados ontem não pode efetivamente levar esta 
Casa a uma atitude de comodismo depois de rejeitada 
a lista fechada para eleições proporcionais.

A análise corrente é de que a proposta da refor-
ma deverá preservar poucos pontos do Projeto de Lei 
nº 1.210, de 2007. Na opinião de cientistas políticos e 
líderes partidários, temas como fidelidade partidária 
e fim das coligações para eleições de Deputados e 
Vereadores devem passar. Já os demais enfrentariam 
forte obstáculo, a começar pelo financiamento público 
de campanhas.

Não se pode permitir, Sr. Presidente, que a re-
forma política seja interrompida logo após o primeiro 
round!

Que o histórico debate que marcou esta Casa na 
semana passada sirva como alento para que possamos 
avançar em novas propostas e novas definições.

Quero reafirmar que, além do Projeto de Lei nº 
1.210, há um conjunto de outras propostas igualmente 
importantes que devem merecer o nosso esforço para 
definir medidas que possam descortinar um outro ho-
rizonte na política brasileira.

Essas medidas são naturalmente ancoradas pela 
proposta do voto distrital, que consideramos um marco 
decisivo para baratear o custo das eleições, ao mesmo 
tempo em que sela um pacto de fiscalização perma-
nente do eleitor em relação aos eleitos.

Volto a insistir que o País necessita de coinci-
dência das eleições a cada 4 ou 5 anos, justamente 
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para impedir as incômodas soluções de continuidade 
representadas pelos pleitos municipais. 

O fim da reeleição também representaria medi-
da salutar na busca de disputas equilibradas, sem a 
supremacia do poder econômico e a influência das 
máquinas administrativas. 

É por esse caminho que alcançaremos o resgate 
da credibilidade dos segmentos políticos. 

Está na hora de fazer essa aposta decisiva!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o assunto que lhes apresento nesta oportuni-
dade pretende ser um elogio, um justo resgate e uma 
homenagem ao aniversário de 50 anos da Universi-
dade Federal do Pará. Referência de ensino em todo 
o Norte do País, a UFPA exerce, sem contestação, 
papel estratégico no desenvolvimento daquela região, 
por conta de sua intensa produção científica e de sua 
formação acadêmica.

A UFPA foi criada pela Lei nº 3.191, de 2 de julho 
de 1957, sancionada pelo então Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, após 5 anos de tramitação legis-
lativa. A universidade reuniu as 7 faculdades federais, 
estaduais e privadas existentes em Belém: Medicina, 
Direito, Farmácia, Engenharia, Odontologia, Filosofia, 
Letras, Ciências Econômicas e Contábeis. 

Neste início de século, Srs. Parlamentares, a 
UFPA possui estrutura com 11 centros de formação 
acadêmica, a saber: 9 campi no interior do Estado; 1 
Instituto de Arte (com escola de Teatro, Dança e Mú-
sica); 5 núcleos de produção e integração do conhe-
cimento; 2 hospitais universitários, sendo 1 referência 
regional em Pneumologia e DST/AIDS.

Hoje, a população universitária é de cerca de 51 
mil pessoas, sendo 2.436 professores; 2.370 servido-
res técnico-administrativos; 6.017 estudantes de cursos 
de pós-graduação; 35.178 estudantes matriculados no 
ensino de graduação; 3.347 alunos beneficiados com o 
ensino de língua estrangeira por meio de cursos livres 
de Inglês, Francês Alemão e Italiano. 

O ensino de graduação oferece 302 cursos em 
todas as áreas do conhecimento.

O interior do Estado é contemplado por meio das 
atividades desenvolvidas nos campi de Abaetetuba, 
Altamira, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Ma-
rabá, Santarém e Soure, Capanema, Oriximiná. Ainda 
para este ano está prevista a instalação de mais um 
campus em Tucuruí. 

Quero ressaltar que, a partir da criação do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE), o Governo 
Lula está propondo uma meta ambiciosa e de excep-

cional relevância para o desenvolvimento, que não só 
atinge a educação, mas também todo o desenvolvi-
mento socioeconômico do Brasil. Os 27 Estados bra-
sileiros serão contemplados com 150 Escolas Técnicas 
Federais, que oferecerão 180 mil vagas aos alunos que 
buscam no ensino técnico a oportunidade de adquirir 
uma profissão, conforme vêm sendo desenvolvidos 
os cursos ministrados pelo CEFET, Centro Federal de 
Educação Tecnológica.

Dentre as cidades-pólo selecionadas para a 
implantação das Escolas Técnicas Federais, além 
de Abaetetuba, foram escolhidas Santarém, Con-
ceição do Araguaia, Bragança e Itaituba. Mas cada 
Prefeitura terá de doar o terreno à União como con-
trapartida obrigatória. O orçamento será destina-
do à oferta de cursos profissionalizantes de nível 
médio. A proposta visa fortalecer o ensino técnico 
integrado ao médio, a educação de jovens e adultos 
e a formação inicial e continuada de trabalhadores 
da educação.

Caros colegas, o Ministro da Educação, Fernan-
do Haddad, afirmou nessa segunda-feira, dia 2, em 
Marajó, que até 2010 vão ser liberados do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
(FUNDEB) R$5 bilhões para a educação. Desse mon-
tante, 15% serão destinados ao Pará. A declaração foi 
feita em meio a uma reunião do Ministro com Prefeitos 
de Cachoeira do Arari, São Sebastião da Boa Vista, 
Breves, Anajás, Soure e Salvaterra. O Ministro declarou 
que o Arquipélago do Marajó apresenta os mais baixos 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Pará. 
Por isso está entre as prioridades do Governo. 

Acompanhado do Secretário Estadual de Educa-
ção, Mário Cardoso, Haddad visitou, em Salvaterra, as 
instalações da Escola de Governo do Estado do Pará, 
no campus da Universidade do Estado do Pará (UFPA). 
Na ocasião, o Secretário Mário Cardoso aproveitou para 
reforçar o pedido, junto ao Ministério da Educação, de 
transformação da escola em Centro Tecnológico do 
Marajó, uma das aspirações da região. 

Sr. Presidente, foi aprovado na Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, do qual fui 
Relator, o Projeto de Lei nº 881, de 2007, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do 
Oeste do Pará (UNIOESPA), com sede no Município 
de Santarém, por desmembramento da Universidade 
Federal do Pará (UFPA).

No Pará, a oferta de educação superior pública 
não tem acompanhado o desenvolvimento global do 
Estado. Nesse sentido, a interiorização do ensino su-
perior público, pela via de criação de uma universida-
de nos moldes propostos, pode viabilizar o acesso de 
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estudantes, sobretudo os mais carentes, da região de 
Santarém à educação superior. 

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. ALBANO FRANCO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, esta é uma das comunicações 
que eu não gostaria de fazer daqui da Câmara dos 
Deputados, pois se reveste de imensa tristeza, que cai 
sobre mim. Trata-se do registro do falecimento, ontem, 
em Aracaju, da Sra. Maria José Tavares dos Santos 
Machado, esposa e companheira abnegada do nos-
so querido e estimado amigo e colega Deputado José 
Carlos Machado, 4º Secretário desta Casa.

Dona Maria José era assistente social e servidora 
pública aposentada. Foi, quando José Carlos Macha-
do exerceu junto comigo o Governo de Sergipe, uma 
mulher preocupada com os problemas sociais que a 
todos nós afligia.

Sua ações, seus conselhos e sua atenção se 
voltavam sempre para os mais necessitados, princi-
palmente para a população carente do seu município, 
Itabaiana.

Ela dava ao seu marido e aos seus filhos, Carla 
e Carlos, o carinho, o apoio, e a segurança de esposa 
e mãe incomparável.

Amiga sincera, deixa uma grande lacuna na sua 
família e em todos aqueles que, como eu, tinham pro-
fundo respeito e grande admiração por essa pessoa 
de qualidades extraordinárias.

Não pude estar presente no seu funeral, mas 
quero deixar nos Anais desta Casa o meu abraço 
de pêsames ao amigo que tanto estimo e aos seus 
familiares. Faço isto na certeza de que represento o 
sentimento de todos os seus colegas da Câmara dos 
Deputados.

É, com este sentimento de pesar, o que eu te-
nho a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 
Mesa se associa a essa homenagem e tem certeza 
de que todo o Congresso se solidariza com o grande 
companheiro e 4º Secretário José Carlos Machado, 
que vive momento difícil na vida.

Associamo-nos a V.Exa. nos cumprimentos à 
família enlutada.

O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ontem, segunda-feira, 2 de julho de 
2007, foi um dia muito especial para a população do 
Estado do Rio de Janeiro, sobretudo para os morado-
res da minha querida Baixada Fluminense, região que 
tenho a honra de representar nesta Casa do povo.

Acompanhado da Ministra-Chefe da Casa Civil, 
Sra. Dilma Rousseff, e de vários outros auxiliares, o 
Presidente Lula lotou o Canecão – uma das maiores 
casas de espetáculos do Rio de Janeiro – para anun-
ciar a liberação de R$3,8 bilhões a serem investidos na 
região, por meio do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), para obras de saneamento e urbanização. 
Já nesta quarta-feira, o Governo Federal deverá estar 
editando a medida provisória que disponibilizará parte 
desses recursos destinados ao Rio de Janeiro.

Os recursos serão investidos em 15 municípios 
da Região Metropolitana e no interior do Estado, en-
volvendo sobretudo as cidades de Nilópolis, Belford 
Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu e 
São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Entre os 
projetos que serão beneficiados pelo investimento es-
tão a despoluição da Baía de Guanabara – uma luta 
de mais de duas décadas do povo fluminense – e da 
Baía de Sepetiba; a revitalização do Rio Paraíba do 
Sul; a urbanização de várias favelas cariocas; além 
do combate às enchentes e a melhoria do abasteci-
mento de água da Baixada Fluminense, entre outras 
intervenções.

São recursos, Sr. Presidente, provenientes do 
Orçamento Geral da União e que têm a contrapartida 
das verbas do Fundo Estadual de Controle Ambien-
tal (FECAM), oriundas dos royalties do petróleo, que 
serão aplicados na Baixada Fluminense e em São 
Gonçalo. O Governo já negocia inclusive com a Caixa 
Econômica Federal empréstimo da ordem de R$460 
milhões para executar as obras do novo Guandu, res-
ponsável pelo abastecimento de água potável de 80% 
da população do Estado e que terá a sua capacidade 
ampliada em 30%.

Foi muito feliz o Governador Sérgio Cabral, ao 
frisar em seu discurso que estava consolidando, no 
dia de ontem, parceria jamais vista na história do Rio 
de Janeiro, lembrando que o Presidente Lula tem sido 
grande amigo e companheiro do povo fluminense. “Nes-
ses 6 meses de governo, passei por vários testes e ele 
(o Presidente Lula) não titubeou em manifestar o seu 
apoio e parceria”, confessou Cabral, num momento 
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solene de emoção e agradecimento ao mandatário 
da Nação, pelo carinho que vem dispensando ao meu 
querido Estado. 

A expectativa, Sr. Presidente, é a de que, com a 
liberação dos recursos do PAC, sejam criados cerca 
de 130 mil novos empregos na região. E esta louvável 
união que cada vez mais se consolida entre os Gover-
nos Estadual, Municipal e Federal acaba por beneficiar 
2 milhões de famílias fluminenses. 

O que os Governos Estadual e Federal querem é 
que esses investimentos se transformem em meio de 
crescimento econômico, inclusão social e distribuição 
de renda no Estado, além, é claro, de gerar empregos. 
Isso significa efetiva mudança na qualidade de vida 
de parcela fundamental da população das Regiões 
Metropolitanas do País, como bem explicou a Ministra 
Dilma Rousseff. 

Já o Presidente Lula garantiu em seu discurso 
que o Rio de Janeiro não voltará a ser o mesmo de-
pois de tamanha intervenção socioeconômica pelo 
Governo Federal. A história de que o Rio seria vendi-
do como Estado decadente onde ninguém queria mais 
investir acabou, conforme deixou claro o Presidente 
da República.

É mais uma demonstração, Sr. Presidente e no-
bres Deputados, de que os Governos Federal, Estadual 
e Municipal estão afinados no propósito de promover 
o progresso e o desenvolvimento no Rio de Janeiro. 
O PAC vai permitir melhorias para a população, que 
passam pelas áreas de transporte, lazer, educação 
e saúde.

Para a Ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, 
trata-se de obras cruciais para que o País de fato pas-
se por um processo de distribuição de renda também, 
garantindo que a infra-estrutura, que já existe naquelas 
regiões mais ricas dos Estados, sejam também esten-
didas às populações de menor renda.

Já o Presidente Lula entende, e nós concordamos 
plenamente com S.Exa., que não é qualquer governo, 
ao longo da história, que tem a preocupação com o 
saneamento, “essa coisa enterrada no fundo da terra” 
que as pessoas não vêem e na qual os políticos não 
podem colocar nomes de parentes. Mas é o que leva 
vida e saúde à população desassistida.

Outra boa notícia é a de que as comunidades de 
baixa renda contempladas pelo Programa de Acelera-
ção do Crescimento vão ganhar também postos avan-
çados da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda. O 
objetivo é o de levar à população dessas regiões opor-
tunidades de trabalho e renda, qualificando os mora-
dores para que disputem os empregos gerados pelo 
próprio PAC, e facilitar o acesso ao microcrédito.

É, portanto, a união e o esforço conjunto do Gover-
nador Sérgio Cabral e do Presidente Lula, conscientes 
que estão de que essa política de saneamento pode 
salvar a vida de milhões de crianças; que pode, de fato, 
melhorar a vida de milhões de pessoas, garantindo-
lhes cidadania com o mínimo de dignidade.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Nobre 

Deputado Simão Sessim, a Mesa dará ampla divulgação 
ao pronunciamento de V.Exa., principalmente porque 
este fato é objeto de reportagens na mídia.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, deverão empossar-se 
nesta quarta-feira, em solenidade a ser realizada no 
Palácio Iracema, presidida pelo próprio Governador Cid 
Gomes, o Reitor da Universidade Regional do Cariri, 
Prof. Plácido Cidade Nuvens e a Vice-Reitora Antônia 
Otonite de Oliveira Cortez, com destacada atuação 
nos círculos culturais do Ceará, mercê de talento ful-
gurante e de indiscutível competência na área de for-
mação acadêmica.

Anteriormente, exercia a Direção da URCA o Rei-
tor André Herzog, o qual cumpriu ali gestão profícua, 
assinalada por realizações que alcançaram repercus-
são junto à opinião pública do sul do Estado.

Destaque-se que a conceituada universidade, 
idealizada através da genialidade do saudoso Antônio 
Martins Filho, primeiro Reitor da UFC, há cumprido 
papel relevante na esfera educacional, capitalizando 
prestigio junto às lideranças locais pelas atividades 
até aqui exercidas, sob os aplausos indiscrepantes de 
todos os segmentos sociais.

Dedicado exclusivamente aos encargos do magis-
tério superior e com o destaque pessoal que desfruta, 
Plácido Cidade Nuvens contará com o apoio da ban-
cada federal no que tange à consecução de projetos 
que ampliem as perspectivas de projeção ainda maior 
daquele centro de cultura, que se irradia nas unidades 
federadas vizinhas, especialmente Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Paraíba.

A escolha do novo Reitor foi aplaudida por co-
legas do corpo docente e dos discentes da URCA, o 
que redimensiona as suas responsabilidades, num 
instante em que o Governo Federal enviou ao Con-
gresso Nacional o projeto de reforma universitária, já 
considerado um marco de extraordinária significação 
em relação aos rumos do País, conforme assegura o 
Ministro Fernando Haddad.
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Amigo e admirador de Plácido Cidade Nuvens, 
originário do Município de Santana do Cariri, cujos 
destinos chegou a comandar, tenho convicção de que 
a sua atuação será das mais proficientes, assinalada 
por expressivas realizações que o tornarão credor da 
admiração e do reconhecimento de alunos e profes-
sores, além da própria coletividade.

A gestão iniciante prenuncia-se, desta forma, 
auspiciosa em razão do comprovado descortino e do 
inquestionável espírito público do novo dirigente da 
URCA.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Lobbe Neto. S.Exa. 
dispõe de 20 minutos.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nes-
te Grande Expediente, vou tratar de um tema de vital 
importância para os brasileiros: as principais causas 
da ineficiência da saúde pública no Brasil. 

A questão da assistência à saúde do povo pelo 
Estado brasileiro ultrapassou o limite do bom senso 
e da razão para ingressar no perigoso campo das in-
certezas.

A melhor política de saúde pública, Sr. Presidente, 
é a prevenção. E essa prática vem sendo desenvolvida 
com sucesso por meio das campanhas de vacinação 
e da atuação dos agentes comunitários de saúde, um 
excelente programa criado no primeiro Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que melho-
rou substancialmente os índices que medem a morta-
lidade infantil e a expectativa de vida dos brasileiros. 
Entretanto, a assistência àqueles que necessitam de 
cuidados médicos em hospitais públicos ou conve-
niados com o Sistema Único de Saúde é caótico. A 
crise que se instalou na rede de assistência à saúde 
deve-se à falta de recursos financeiros para o custeio 
e investimentos.

Iniciativas como a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira – CPMF, o popularizado 
Imposto do Cheque, surgiram para suprir as necessi-
dades da saúde pública. Entretanto, acabaram sendo 
utilizadas para outras finalidades, e a saúde ficou em 
último lugar. 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, 
estabeleceu que 30% do Orçamento da União fos-
sem destinados à saúde. Entretanto, o não-cum-
primento da determinação constitucional levou o 
Congresso Nacional a votar e sancionar a Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000, que definiu os per-
centuais mínimos de aplicação em ações e servi-
ços públicos de saúde e estabeleceu regras para 
o período de 2000 a 2004.

A Emenda nº 29, de 2000, tão conhecida, deter-
minou que fossem destinados à saúde: pelos Municí-
pios, 15% dos impostos municipais arrecadados; pelos 
Estados, 12% dos impostos estaduais; e pela União, 
o montante aplicado no ano anterior mais a variação 
do Produto Interno Bruto nominal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preci-
so registrar o grande salto de qualidade nas políticas 
públicas de saúde ocorrido com a promulgação da 
Emenda Constitucional nº 29, ao determinar que um 
montante mínimo deve ser despendido anualmente 
em ações e serviços públicos de saúde pelas 3 esfe-
ras de Governo.

A Emenda Constitucional nº 29 foi objeto de mui-
ta discussão no Governo anterior, inclusive ao inserir 
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o 
art. 77, onde ficou estabelecido, no caput, a garantia 
de que:

“Art. 77. até o exercício financeiro de 
2004, os recursos mínimos aplicados nas 
ações e serviços públicos de saúde serão 
equivalentes:

I – no caso da União:
b) – Do ano 2001 ao ano 2004, o valor 

apurado no ano anterior, corrigido pela variação 
nominal do Produto Interno Bruto – PIB.”

Em outras palavras, o que se buscou com a 
Emenda nº 29 foi a garantia constitucional de que o 
incremento do PIB nacional resultasse no aumento das 
destinações orçamentárias para a saúde pública, pre-
ocupação básica de qualquer política social que visa à 
melhoria da qualidade de vida da população.

Infelizmente, a Emenda Constitucional nº 29 
não definiu as regras para após 2004. Daí a impor-
tância de sua regulamentação para definir o que são 
ações e serviços de saúde e evitar que iniciativas 
em outras áreas, como a de infra-estrutura e sociais, 
utilizem recursos do Orçamento destinados à saú-
de para outras dotações, como ocorreu em 2004, 
transferindo-se recursos do Orçamento destinados 
à saúde para o Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza, que estão previstos na Emenda Constitu-
cional nº 31, de 2000. Essa  e outras irregularidades 
foram e estão sendo combatidas na Câmara e no 
Senado Federal com vigor pela Frente Parlamentar 
da Saúde, composta por membros de ambas as Ca-
sas legislativas, que atua de forma suprapartidária 
em defesa da saúde do povo brasileiro e tem como 
seu Presidente o nobre Deputado Rafael Guerra, do 
nosso partido, o PSDB.

O não-cumprimento pela União e pelos Estados 
das determinações da Emenda Constitucional nº 29 
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é um dos mais graves entraves na melhoria dos ser-
viços de saúde. O jornal Gazeta Mercantil, de 5 de 
março de 2007, publicou uma reportagem informan-
do os percentuais investidos na saúde em 2005 pelos 
Estados e relata que muitos deles deixaram de investir 
o mínimo exigido constitucionalmente em saúde para 
o povo brasileiro.

Além do não-cumprimento da Emenda Constitu-
cional nº 29, de 2000, pela União, Estados e Municípios, 
a saúde pública padece da defasagem da Tabela de 
Procedimentos Médicos do SUS, de onde são obtidos 
os valores que deverão ser pagos aos hospitais priva-
dos sem fins lucrativos e privados com fins lucrativos 
pelos serviços médicos prestados por estes hospitais 
aos pacientes do SUS.

Estados como o Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul 
e Espírito Santo possuem mais de 50% dos hospitais 
de sua rede de saúde privados sem fins lucrativos, a 
maioria representada pelas Santas Casas de Miseri-
córdia, que, fundadas a partir de 1543, quando Brás 
Cubas fundou a Santa Casa da Misericórdia de Santos, 
amargam, no século XXI, a mais grave crise financeira 
de todos os tempos. Em grande parte gerada pelo não 
reajuste da Tabela do SUS, essa crise está provocando 
o fechamento de centenas de Santas Casas e a perda 
de milhares de leitos hospitalares.

Saúdo a Frente Parlamentar a Favor das Santas 
Casas, através de seu Presidente, Marcelo Ortiz.

Somente no Estado de São Paulo, Sras. e Srs. 
Deputados, os hospitais beneficentes são responsá-
veis por 50,6% das internações pelo SUS. Em Minas 
Gerais, o setor responde por 60,9% e, no Rio Grande 
do Sul, os hospitais sem fins lucrativos respondem por 
70,4% das internações do SUS.

O SR. MAURO BENEVIDES – V.Exa. permite, 
um aparte?

O SR. LOBBE NETO – Tem V.Exa. o aparte.
O SR. MAURO BENEVIDES – Nobre Deputado 

Lobbe Neto, como V.Exa. bem o sabe, sou subscritor da 
Frente Parlamentar da Saúde e da Frente Parlamentar 
das Casas de Misericórdias. Já tive o ensejo de, inte-
grando esse movimento, comparecer a este mesmo 
plenário, na passada Legislatura, envergando aquele 
traje característico dos médicos e paramédicos que 
integram os hospitais brasileiros, como forma de esti-
mular, incentivar e, muito mais do que isso, advertir o 
Executivo quanto à necessidade imperiosa de garantir 
a eficácia da Emenda nº 29, por cuja concretização, 
V.Exa., eu e tantos outros nos batemos nesta Casa. 
Cumprimento V.Exa. pelo oportuno pronunciamento 
de hoje. Queira Deus que ele surta efeito, motivando 
o Poder Executivo a atender melhor a essa área ex-

tremamente nevrálgica do povo brasileiro, que são as 
Casas de Misericórdia.

O SR. LOBBE NETO – Agradeço o aparte a 
V.Exa., caro ex-Senador, Deputado Mauro Benevides, 
e o incorporo ao meu pronunciamento.

Continuo, Sr. Presidente. 
A urgência no reajuste da Tabela de Procedimen-

tos do SUS é vital para a manutenção dos hospitais 
beneficentes, que perfazem 454 unidades no Estado 
de São Paulo, que possui os maiores hospitais priva-
dos do País. 

A defasagem da tabela SUS é um absurdo, 
como mostram os dados coletados pelo movimento 
Mais Saúde para os Hospitais, que comparou a ta-
bela SUS desde o início do Plano Real até outubro 
de 2006. A tabela SUS teve uma correção média de 
37,30%, enquanto o Índice Geral de Preços – IGPM, 
da Fundação Getúlio Vargas, variou 418,10%; a ga-
solina, 528,61%; a energia elétrica, 595,53%; as 
comunicações, 613,6%; a água, 533,4% e o gás de 
cozinha, 626,87%.

Pasmem, senhores! Apenas de 37,30% foi o 
reajuste médio do SUS. É um absurdo, nobre Depu-
tado Emanuel, que foi um grande Prefeito e sabe do 
atendimento necessário às populações brasileiras nas 
suas Comunas. 

Não é possível um hospital beneficente sobreviver 
recebendo do SUS R$7,55 por uma consulta médica, 
quando o custo real da consulta é R$20,94; R$4,91 
por um raio X, quando o custo é de R$27,58; R$14,41, 
por uma endoscopia, quando seu custo real é R$79,67; 
R$213,71 por uma diária na UTI, quando o valor real 
é R$720,00; R$317,39 por um parto normal, quando 
ele custa em média R$800,00, mas o SUS paga pelo 
procedimento apenas R$317,39..

O SR. EMANUEL – Um aparte, nobre Deputado 
Lobbe Neto?

O SR. LOBBE NETO – Concedo o aparte ao no-
bre Deputado Emanuel, ex-Secretário de Habitação, 
ex-Prefeito de São José dos Campos, o qual teve muito 
trabalho na saúde do seu município.

O SR. EMANUEL – Deputado Lobbe Neto, V.Exa. 
aborda um importante ponto: o reajuste da Tabela do 
SUS. Quem foi Prefeito sabe quão defasada ela está. É 
o momento de o Governo reajustar a Tabela do SUS e 
endereçar os recursos da CPMF para a área de saúde. 
Afinal de contas, foi para isso que ela foi criada. V.Exa. 
está de parabéns. 

O SR. LOBBE NETO – Nobre Deputado Ema-
nuel, agradeço a V.Exa. o aparte e o incorporo ao meu 
pronunciamento. 

O Presidente Arlindo Chinaglia, o Deputado Ino-
cêncio Oliveira e muitos outros Deputados são médi-
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cos. Infelizmente, na hora de regulamentar a Emenda 
nº 29 e de brigar pela saúde, não existe uma agenda 
positiva na Casa, mas algumas discussões que não 
resolvem os problemas da população de baixa renda 
que precisa de atendimento público. Vários hospitais e 
santas casas de misericórdia vivem hoje sérias dificul-
dades. Os recursos são angariados das mais diversas 
maneiras, com a contribuição da própria população 
em almoços, jantares e sorteios à comunidade. É a 
filantropia que mantém uma Santa Casa em pé, para 
atender à população carente. 

Nobre Ministro Alceni Guerra, e o atendimento é 
muito ruim. Em vários municípios, inclusive no meu, o 
Município de São Carlos, muitas pessoas se queixam 
da demora de 3 a 6 meses para se marcar uma con-
sulta. Muitos pacientes precisam fazer várias cirurgias, 
mas elas só estão sendo marcadas para 2008. Não 
dá mais para assistirmos ao sucateamento da saúde 
pública no Brasil e ao mal atendimento da população 
sem nos manifestarmos. 

Ouço, com prazer, o Deputado Paulo Renato 
Souza.

O SR. PAULO RENATO SOUZA – Deputado Lob-
be Neto, inicialmente quero congratular-me com V.Exa. 
pelo oportuno pronunciamento que faz a respeito de um 
tema da maior relevância para o País. Pude acompa-
nhar, como Ministro da Educação e colega do Ministro 
José Serra, a luta do Ministro para aprovar a Emenda 
nº 29. Tive também a oportunidade de acompanhar 
o então Ministro Adib Jatene em seu empenho para 
aprovar o CPMF, como forma de trazer mais recursos 
para a saúde. Nos 2 casos, V.Exa. destacou bem, houve 
certa frustração de ambos, porque, na verdade, muitos 
desses recursos não foram para a saúde. A Emenda 
nº 29 carece de regulamentação. V.Exa. mostra um 
ponto fundamental para o futuro do País em direção a 
uma população mais saudável. V.Exa. tem sido um ba-
talhador das causas sociais nesta Casa, não só nesta 
Legislatura, mas também nas anteriores. Cumprimento 
V.Exa. por seu pronunciamento.

O SR. LOBBE NETO – Obrigado, nobre Ministro 
e Deputado Paulo Renato. Nós que discutimos aqui o 
voto distrital e o distrital misto, sentimos isso na pele. 
A cobrança sobre um Parlamentar que tem base prati-
camente definida é muito grande. Em todas as cidades, 
o sucateamento dos hospitais públicos e filantrópicos 
está cada dia mais grave. Não dá para sustentar um 
hospital com a diária paga pelo SUS. Dessa forma, 
os benfeitores daquela comunidade têm que encon-
trar recursos financeiros a toda hora para manter um 
hospital filantrópico de pé.

É preciso que o Ministério da Saúde reveja a 
Tabela do SUS e reinicie os investimentos na saú-

de pública. A política cruel de contingenciamento de 
despesas e investimentos, promovida pelo Ministério 
da Saúde, está destruindo o setor. O Ministro José 
Gomes Temporão, que já teve contato diversas vezes 
com a Frente Parlamentar da Saúde, também reafir-
mou que deseja a regulamentação da Emenda nº 29. 
Esperamos que S.Exa. não apenas deseje, mas o faça. 
Que S.Exa. sensibilize a Casa Civil, os Ministérios da 
Fazenda e do Planejamento, para que apliquem mais 
recursos públicos na saúde, o que não tem ocorrido 
ultimamente.

O SR. ALBANO FRANCO – Deputado Lobbe 
Neto, V.Exa. me permite um aparte? Congratulo-me 
com V.Exa. pelas palavras lúcidas que traz à Casa 
na tarde de hoje, principalmente por se tratar de um 
dos mais graves assuntos com o qual se defronta 
a sociedade brasileira: a saúde e o SUS. Aracaju 
tem o maior hospital de Sergipe, o Hospital Bene-
ficente Dr. Augusto César Leite, que também vive 
essa situação. É importante destacarmos a neces-
sidade de se valorizar as Santas Casas, inclusive 
com os pagamentos adequados. V.Exa. aborda um 
assunto da maior importância, que é preocupação 
da sociedade brasileira e também da Frente Par-
lamentar da Saúde, da qual fazemos parte, com a 
saúde do nosso povo. Os hospitais beneficentes 
realmente precisam do amparo dos Governos Fe-
deral, Estadual e Municipal. 

O SR. LOBBE NETO – Agradeço ao nobre Depu-
tado e ex-Governador Albano Franco o aparte e o in-
corporo ao meu pronunciamento.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Alfredo 
Kaefer.

O SR. ALFREDO KAEFER – Cumprimento o co-
lega, Deputado Lobbe Neto. Quando recebi o aviso do 
seu pronunciamento, percebi uma grande coincidência. 
Sábado à tarde passei parte do meu tempo na Santa 
Casa de Prudentópolis e acompanhei o trabalho das 
irmãs. Elas me cobraram atenção, inclusive, lembran-
do-me da PEC nº 358, que vai contemplar, com uma 
pequena parcela de recursos, essa situação. Solidarizo-
me com V.Exa. e coloco-me à disposição do trabalho 
pela saúde, uma das grandes causas do País, a qual 
está sendo deixada de lado.

O SR. LOBBE NETO – Agradeço ao Deputado 
Alfredo Kaefer e concedo aparte ao nobre ex-Ministro 
Alceni Guerra.

O SR. ALCENI GUERRA – Sr. Deputado, obriga-
do por esta oportunidade. Acaba de entrar neste ple-
nário o Presidente da Frente Parlamentar da Saúde, 
Deputado Rafael Guerra, que convocou uma reunião 
para amanhã, quarta-feira, às 14h. Trata-se de uma 
reunião da maior importância, que contará com a par-
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ticipação da Comissão de Seguridade Social, para tra-
tarmos, dentre outros assuntos, da regulamentação da 
Emenda nº 29, assunto que V.Exa. aborda com muita 
propriedade aborda neste momento. Peço a V.Exa. e a 
todos os companheiros da área de saúde que estejam 
lá amanhã, quarta-feira, às 14h, para traçarmos uma 
estratégia para a vital regulamentação da Emenda nº 
29. Muito obrigado, Deputado Lobbe Neto. Parabéns 
pelo pronunciamento.

O SR. LOBBE NETO – Agradeço ao ex-Ministro 
Alceni Guerra o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Para 
concluir, nobre Deputado Lobbe Neto.

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, permita-
me conceder um aparte ao Presidente da Frente Par-
lamentar da Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Ilustre 
Deputado, não há mais tempo para conceder apar-
tes. Lamentavelmente, o tempo de V.Exa. esgotou-se. 
Vou-lhe dar mais 30 segundos para que conclua seu 
pronunciamento.

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, agradeço 
a V.Exa., aos Parlamentares que me apartearam e ao 
Deputado Rafael Guerra, aqui presente, Presidente 
da Frente Parlamentar da Saúde, que vem fazendo 
um grande trabalho.

Espero que a Mesa Diretora, em especial o Sr. 
Presidente Arlindo Chinaglia, promova uma agenda 
positiva, a bem da saúde no Brasil. Que acabe com 
esse contingenciamento de recursos do Ministério da 
Saúde. Que pare com o contingenciamento das emen-
das parlamentares para a saúde, de que precisam os 
hospitais filantrópicos e outros. Que o Ministro não 
fique apenas no discurso, regulamente a Emenda nº 
29 e atualize a Tabela do SUS antes que vários hos-
pitais fechem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A Mesa 
Diretora, sempre atenta às ações da Frente Parlamen-
tar da Saúde, solidariza-se com esse organismo por 
sua atuação aqui dentro desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Milton Monti. S.Exa. 
dispõe de 20 minutos.

O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ini-
cialmente agradeço ao Deputado Paulo Maluf por me 
ceder este espaço no Grande Expediente. Fiz o mes-
mo por S.Exa. meses atrás.

Sr. Presidente, venho tratar de um assunto que 
considero importante: a matriz energética do Brasil. O 
País precisa de energia elétrica para crescer, especial-
mente energia renovável, bioenergia, e o Presidente 
Lula esforça-se para colocar em prática os projetos de 

seu Governo, especialmente com relação às hidrelé-
tricas. Esta semana, em visita à Europa, discutirá o 
tema bioenergia na reunião dos países da Comuni-
dade Européia. 

O setor sucroalcooleiro do Brasil movimenta R$41 
bilhões por ano – ou seja, mais de 3,65% do PIB – ex-
porta 19 milhões de toneladas de açúcar e 3 bilhões de 
litros de álcool, e emprega 4 milhões de trabalhadores 
e 72 mil agricultores. É, portanto, importantíssimo para 
a economia nacional.

Sr. Presidente, trago para o centro do debate 
no Congresso Nacional, esperando providências do 
Governo, dos órgãos reguladores, especialmente da 
ANP, uma questão que hoje atinge diretamente o con-
sumidor. Se, por um lado temos de prestigiar o setor 
sucroalcooleiro, porque gera divisas, empregos e ex-
portação, por outro temos de cuidar do interesse do 
consumidor brasileiro. 

Sras. e Srs. Deputados, o preço do álcool na 
usina baixou mais de 40%. Entretanto, nas bombas 
de álcool em todo o País o preço mantém-se inalte-
rado. Enquanto há redução de preços nas usinas, o 
consumidor continua pagando o mesmo preço para 
abastecer seu carro. Isso não é justo, não está correto. 
Os órgãos reguladores precisam tomar providências, 
especialmente a Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis. 

A relação entre produtores, distribuidores e pos-
tos revendedores, que representam a cadeia produtiva 
do setor, não permite uma concorrência perfeita. Estão 
concentradas na mão de 20% das distribuidoras 90% 
das vendas dos combustíveis no País. Apenas 20% 
das distribuidoras, que já são em número reduzido, 
pouco mais de uma centena, comercializam para os 
postos de gasolina 90% do combustível brasileiro – e 
está aí a distorção.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis tem regulamentos que visam, na 
verdade, proteger o consumidor, mas precisamos re-
vê-los. Dando autonomia às distribuidoras, proibindo 
os postos de comprarem diretamente dos produtores 
e de comprarem álcool de outras bandeiras, esses re-
gulamentos fazem com que haja um verdadeiro cartel 
de distribuidoras.

O SR. LOBBE NETO – V.Exa. concede-me um 
aparte?

O SR. MILTON MONTI – Com muito prazer. Dei-
xe-me só concluir meu raciocínio.

Para se ter idéia, as margens de lucro das distribui-
doras já variaram de R$0,5 até R$0,20 por litro de álcool. 
Hoje essas margens estão em torno de R$0,45 por litro de 
álcool, o que representa mais de 100% do pico da margem 
do setor, em termos históricos, nos últimos anos.
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Verificamos que as distribuidoras, com as suas 
possibilidades de impor uma situação aos produtores 
e aos consumidores, estão aumentando demasiada-
mente suas margens de lucro. Se o preço baixa para 
o produtor, temos que dar garantias para que baixe 
também para os consumidores de álcool no País.

Concedo o aparte ao Deputado Lobbe Neto.
O SR. LOBBE NETO – Cumprimento o Deputado 

Milton Monti e parabenizo-o pelo seu pronunciamento. 
É sempre assim: quando o preço do barril de petróleo 
sobe, aumentam os preço dos derivados do petróleo 
para o consumidor; no entanto, quando o preço do bar-
ril de petróleo baixa, o preço de seus derivados não 
diminui para o consumidor. E com o álcool acontece o 
mesmo. Deputado Milton Monti, aproveito a oportuni-
dade para informar que sou autor de um projeto que já 
passou por várias Comissões desta Casa, e que pre-
vê justamente a regulação das microdestilarias, para 
que elas possam produzir 5 mil litros de álcool por dia. 
Vivemos um boom do etanol, e entendemos que es-
sas microdestilarias espalhadas pelas várias Regiões 
do País poderão gerar emprego e renda e atender ao 
consumidor brasileiro sem intermediários, ganhando 
muito. Muito obrigado.

O SR. MILTON MONTI – Agradeço ao Deputado 
Lobbe Neto o aparte. 

O PROÁLCOOL foi um programa importante para 
o Brasil, e era muito bem regulamentado pelo Gover-
no, como se fosse um cartório. A cota de produção, 
os estoques, tudo era determinado pelo Governo. Não 
se está propondo que esse estado de coisas volte. 
Entendemos que a partir da auto-regulamentação, ou 
seja, da livre oferta e procura do mercado, teremos 
possibilidade de defender o consumidor brasileiro. Te-
mos de fazer com que os preços possam ajustar-se 
naturalmente dentro do mercado.

Hoje os preços do álcool praticados no Bra-
sil variam de R$1,00 e alguns centavos a R$1,20, 
R$1,30, e até mais do que isso. É preciso uma so-
lução. Que fique muito claro que não será a mão 
forte do Governo que regulamentará o setor, porque 
essa regulamentação já foi nociva no passado. Pre-
cisamos fazer com que algumas regulamentações 
que ainda persistem, especialmente na proteção 
das distribuidoras de combustível, sejam revistas. 
A partir da revisão dessas normas, que de certa 
forma protegem as distribuidoras, haverá possibi-
lidade de oferecer ao consumidor um preço justo 
pelo álcool. Não dá para imaginar que quando o 
produtor sofre a defasagem de preço – algo que, 
evidentemente, traz conseqüências para aquele que 
arrenda sua propriedade para o plantio de cana-de-

açúcar, transforma-a em álcool, produz o etanol —, 
o consumidor não receba esse benefício.

Concedo aparte ao Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO – Nobre Deputado Milton 

Monti, Sr. Presidente, caros colegas, boa tarde. Ouço 
V.Exa. atentamente e constato 2 aspectos: primeiro, a 
preocupação com o consumidor, que sofre o revés do 
aumento de preço dos produtos – o repasse. Na maioria 
os consumidores são trabalhadores, e dentre eles estão 
os próprios produtores, sobretudo o cortador de cana-de-
açúcar, que neste País está comendo o pão que o diabo 
amassou. Companheiro Milton Monti, quero parabenizá-lo 
pela sensibilidade para com setor tão importante, com a 
quebra dos atravessadores e dos monopólios. A mani-
festação de V.Exa. conta com nosso total apoio. Somos 
do mesmo Estado. V.Exa. é um Deputado de postura 
sempre muito digna. Recentemente coordenou nossa 
bancada de maneira sempre democrática, e não seria 
diferente o seu pronunciamento. Parabéns. Continuarei 
ouvindo o pronunciamento de V.Exa. 

O SR. MILTON MONTI – Obrigado pelo aparte, 
Deputado Vicentinho. Na verdade, V.Exa. percebeu o 
foco da mensagem: trabalharmos na defesa do con-
sumidor.

Reconhecemos, é claro, que se trata de um setor 
estratégico. O Presidente Lula tem demonstrado isso, ao 
apresentar o tema biocombustível nas discussões dos 
mais importantes fóruns, tanto no Brasil como em outros 
países. Mas é preciso que isso seja feito de forma justa. 
Temos de ter um setor que produza, que gere emprego, 
que cuide do meio ambiente, que cuide dos trabalhado-
res, e especialmente que, na sua cadeia produtiva, não 
abrigue nenhum segmento que possa aproveitar-se de 
alguns momentos do mercado para elevar demasiada-
mente suas margens de lucro, causando prejuízo a todos: 
trabalhadores, produtores e consumidores. 

Sabemos que há grandes perspectivas para esse 
setor, no País e no mundo. O Brasil precisa realmente 
preparar-se, e em todos os aspectos. Não dá para cui-
dar apenas de um aspecto da cadeia produtiva. 

No momento em que o País vê abrir-se um 
grande horizonte para a produção do biocombustí-
vel em larga escala, com a finalidade de abastecer 
vários países do mundo, o que inclusive coincide 
com as medidas adotadas em todo o planeta para 
preservação do meio ambiente, temos de ficar aten-
tos ao funcionamento desse setor para que, ao se 
apresentar ao mundo, como inclusive se espera, 
transforme-se até numa prova de que no Brasil as 
situações são tratadas com justiça. 

Considero uma medida de justiça oferecermos 
um preço mais baixo ao consumidor quando o preço 
está mais baixo na cadeia produtiva. Não é admissível 
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que a situação continue como está hoje. Vamos citar 
o exemplo de São Paulo, Deputado Vicentinho: esse 
Estado é o maior produtor e consumidor de álcool do 
País, tem a menor alíquota de ICMS, baixo preço de 
produção, e no entanto o preço do álcool ali equipara-
se ao de vários outros Estados da Federação em que 
a alíquota de imposto e a carga tributária são muito 
maiores. Temos de rever essa regulamentação. 

Talvez haja a possibilidade de a produção ser escoa-
da nas proximidades de onde é feita. Muitas vezes o álcool 
acaba sendo transportado, consumindo combustível fóssil 
como o petróleo, desnecessariamente. Ele sai da área de 
produção, vai até determinada área de armazenamento de 
uma distribuidora e acaba voltando para as proximidades 
do mercado consumidor logo em seguida. Precisamos ter 
clareza e às vezes até ousadia para encarar o problema 
e melhorar essa situação no Brasil. 

Vejo com grande expectativa que o País pode 
conquistar divisas, gerar emprego, aumentar sua 
exportação e realmente crescer muito nesse setor. 
Estamos observando a movimentação de investi-
dores, inclusive internacionais. Mas, ao longo des-
se período, temos de aparar as arestas, para que, 
quando o boom acontecer, seja de maneira mais 
organizada do que hoje.

Concedo o aparte ao Deputado André Vargas.
O SR. ANDRÉ VARGAS – Nobre colega, sou 

de uma região sucroalcooleira, o norte/noroeste do 
Paraná, o segundo Estado produtor de álcool, e dizia 
agora ao Deputado Gilmar Tato que quando houver 
esse boom teremos de dispor de uma regulamentação 
mais precisa em relação ao álcool. Alguns produtores 
de álcool disseram que hoje ele sai da usina a R$0,70 
e chega ao consumidor a R$1,40.

O SR. MILTON MONTI – Caro Deputado, hoje 
está saindo da usina a R$0,58.

O Sr. André Vargas – Talvez a realidade seja uma 
em cada Região. No Paraná a tributação é diferencia-
da. Parece-me que o ICMS é 25%, no Paraná, e 12% 
em São Paulo. É isso?

O SR. MILTON MONTI – Em São Paulo é 12%. 
Talvez por isso os preços estejam mais baixos.

O SR. ANDRÉ VARGAS – Há um diferencial de 
preço. De fato, na Comissão de Minas e Energia, da 
qual sou membro titular, preocupamo-nos com o as-
sunto abordado por V.Exa., e ressalto sua importân-
cia, exatamente porque temos uma commodity, um 
instrumento importante de contenção da emissão de 
dióxido de carbono, que é fundamental, mas precisa-
mos vê-lo como a energia que move o Brasil e pode 
movimentar sua economia ainda mais. A geração de 
emprego é importante, mas tem de haver controle de 

preços, ou pelo menos regulamentação mais efetiva. 
Saúdo V.Exa. pelo pronunciamento.

O SR. MILTON MONTI – Agradeço a V.Exa. o 
aparte.

Tenho certeza de que algumas normas que de-
fendemos que sejam revistas pela ANP foram feitas 
seguindo alguns critérios, a fim de zelar pelos interes-
ses do consumidor, como a comercialização um pou-
co mais livre da gasolina, que, como sabemos, pode 
sofrer adulteração. Acho que a ANP, nesse aspecto, 
tem razão. Mas é preciso encontrar outros caminhos. 
Precisamos de alternativas. Se de um lado podemos ter 
a gasolina adulterada, de outro, não há possibilidade 
de termos o etanol ou o álcool combustível adulterado, 
porque ele é igual em qualquer produção. 

É preciso que a Agência Nacional de Petróleo re-
veja essa situação, já que o setor requer várias medidas 
emergenciais. Nossa preocupação não é só com o con-
sumidor, mas com o preparo do País como um todo para 
o crescimento desse setor. Há uma preocupação com a 
preservação do meio ambiente, há uma preocupação 
com as questões relativas à relação de trabalho com os 
colaboradores, os empreendedores, há uma preocupa-
ção com o consumidor, com a economia do País, com a 
matriz de energia, que é auto-renovável e importante, e 
temos de fazer a somatória de todas essas preocupações, 
mas especialmente temos que nos preocupar com o con-
sumidor brasileiro, aquele que, na verdade, faz o setor ir 
para a frente quando abastece, nos postos de gasolina, 
seu carro flex ou seu carro a álcool. Essas preocupações 
somadas, tenho certeza, produzirão para o nosso País 
um setor forte, gerador de empregos, que mostra a im-
portância que tem para a economia brasileira. 

Os números do setor são grandes. Tenho cer-
teza de que com os cuidados necessários, com as 
possibilidades internacionais que estão avizinhan-
do-se, teremos a possibilidade de multiplicar por al-
gumas vezes esses números importantes do setor 
sucroalcooleiro. 

Venho de uma região sucroalcooleira do Estado 
de São Paulo. Acho que temos que cuidar com todo o 
carinho desse setor, e fazer essas regulamentações. 
Portanto, essas eram as preocupações que eu que-
ria registrar. E repito: vamos cuidar especialmente do 
nosso consumidor, daquele que usa o carro a álcool, 
o carro flex, porque não podemos admitir, se as coisas 
podem melhorar para uma das cadeias do segmen-
to produtivo, que justamente nunca melhorem para o 
consumidor. Às vezes melhora para o produtor, para a 
usina, às vezes melhora para o distribuidor, mas nunca 
melhora para o consumidor. 

Nossa intenção é trazer a debate esse assunto para 
que o consumidor brasileiro possa ser prestigiado.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Cum-

primentamos o ilustre Deputado Milton Monti pela 
brilhante e oportuna manifestação em favor do setor 
produtivo. S.Exa., aliás, tem dado contribuições muito 
importantes a esse debate.

O SR. PAULO PIAU – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PIAU (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com muito 
pesar, quero comunicar 2 falecimentos.

Faleceu às vésperas de completar 106 anos ida-
de, na cidade de Uberaba, D. Fiúca, mãe do nosso ex-
colega Deputado Federal por mais de uma Legislatura 
Edilson Lamartine Mendes, também falecido.

Faleceu também o Prof. Paniago, da Universi-
dade Federal de Viçosa, que trabalhou na Prefeitura 
Municipal de Viçosa.

Portanto, são os registros que faço, com muito 
pesar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – A 

Mesa associa-se a V.Exa. na homenagem que presta, 
voltando a reiterar que nesta semana Minas Gerais, 
além de perder essa ilustre figura, perdeu também o 
nosso querido Antônio Ernesto Werna de Salvo, Pre-
sidente da CNA, figura da maior importância para o 
setor agropecuário e para o debate sobre desenvol-
vimento no País.

O SR.  DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero aproveitar a oportunidade para 
registrar, na tarde de hoje, a comemoração, na quin-
ta-feira última, dos 120 anos de existência do Instituto 
Agronômico de Campinas, ligado à Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios e um dos 6 institutos 
de pesquisas do Governo de São Paulo ligados à Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

A cerimônia que marcou os 120 anos de exis-
tência desse instituto foi realizada na sua sede, no 
Município de Campinas. 

Os 120 anos do IAC são, com toda a certeza, um 
marco na história da pesquisa brasileira para o agrone-
gócio, pela sua inegável e crucial contribuição ao setor 
e ao País. O IAC é hoje um dos mais importantes e re-
conhecidos centros de pesquisas do mundo. Dou aqui 
o meu testemunho porque tive a honra de, no período 

em que ocupei o cargo de Secretário de Agricultura de 
São Paulo, conhecer muito de perto o resultado dos seus 
trabalhos, o altíssimo nível dos seus pesquisadores e o 
comprometimento da instituição com o desenvolvimento 
da agricultura e da pecuárias paulista e nacional. 

Ao longo desses 120 anos, o IAC desenvolveu 
cerca de 750 novas variedades de 66 espécies nas mais 
diversas cadeias produtivas do agronegócio. Só neste 
ano de 2007, serão colocadas à disposição do setor 
produtivo 20 novas variedades: 3 de cana-de-açúcar; 
1 de mamona; 6 de feijão; 2 de trigo; 1 de algodão; 1 
de arroz; 2 de pêra; 1 de pêssego; 1 de nectarina; 1 
de milho pipoca; e 1 de maracujá-roxo.

São variedades mais resistentes a pragas, adaptadas 
às condições climáticas de diferentes regiões que buscam 
mais produtividade com menos impacto ambiental, com o 
objetivo de elevar a competitividade das cadeias de pro-
dução, beneficiando o setor produtivo, os agricultores e 
melhorando a renda no campo do nosso País. 

Nos 4 anos em que estive à frente da Secretaria, 
o IAC lançou 8 novas variedades de cana-de-açúcar, 
principal produto agropecuário de São Paulo e maté-
ria-prima do etanol, que colocou o Brasil na vanguar-
da da produção de biocombustíveis e hoje é exemplo 
para todo o mundo.

O IAC hoje desenvolve, além das pesquisas tra-
dicionais de melhoramento genético, estudo de solo, 
irrigação, climatologia, e está à frente em muitas áreas 
do conhecimento.

Os resultados práticos dos laboratórios e experimen-
tações do IAC estão muito próximos de todos nós: estão 
à nossa mesa. Feijão carioca, cafés finos, variedades 
de laranja são apenas alguns exemplos da investigação 
científica e do trabalho dos pesquisadores do Instituto 
Agronômico fundado em 1887, durante o Império, por D. 
Pedro II, instituição que orgulha São Paulo e o Brasil por 
sua contribuição ao agronegócio nacional. 

Sr. Presidente, neste dia em que fazemos justiça 
e, ao mesmo tempo, justificamos a importância dos 120 
anos do Instituto Agronômico, também me solidarizo com 
V.Exa., ao lembrar, com pesar, o falecimento, na última 
sexta-feira, do Presidente da Confederação Nacional 
de Agricultura, nosso estimado companheiro Antônio 
de Salvo, que onde estiver, tenho certeza, continuará 
trabalhando e lutando pela agricultura nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RENATO MOLLING – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RENATO MOLLING (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o assunto que trago ao plenário tem cau-
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sado muitos problemas ao Brasil, especialmente aos 
setores de mão-de-obra intensiva – exportadores e 
grandes empregadores —, que têm encontrado dificul-
dades com relação ao câmbio, à alta carga tributária 
e à concorrência desigual com a China para fechar o 
preço de seus produtos, exportar e sobreviver.

Acredito que o câmbio flutuante pode até ser po-
lítica correta, mas o Governo tem de tomar medidas 
para que o capital especulativo que entra no País, es-
pecialmente isento de tributação, faça com que o dólar 
caia cada vez mais.

Se olharmos as aplicações financeiras do capi-
tal estrangeiro, veremos que vêm aumentando ano a 
ano. Em números aproximados, em 1995, foram de 17 
bilhões de dólares; em 2002, de 10 bilhões; em 2003, 
de 20 bilhões; em 2005, de 53 bilhões; atualmente, são 
125 bilhões, especialmente em ações de renda fixa, 
isentas de tributação.

Não é justo que o capital dos brasileiros, quando 
sacado antes de 2 anos, seja taxado em 22,5% com 
Imposto de Renda e que o capital estrangeiro fique 
isento da tributação. Sr. Presidente, temos de rever 
essa regra. Ela tem de ser invertida: o capital do povo 
brasileiro, aplicado, deveria estar isento de tributação, 
porque todo o rendimento seria reaplicado no País; o 
capital estrangeiro, pelo fato de ser isento, é aplicado 
hoje, retirado sem tributação, e daqui a 30 dias ou meio 
ano é levado de volta ao exterior.

Espero que o Banco Central e a equipe econô-
mica do Governo analisem a situação. Investimentos 
estrangeiros para a produção, que gerem emprego, 
são muito importantes. O contrário – capital estrangeiro 
para especulação financeira, que tira o nosso dinheiro 
daqui e aumenta cada vez mais a nossa dívida interna 
– é muito ruim para o País.

Muito obrigado.
O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 

Pela ordem.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados,

“Nasce o sol a 2 de julho
Brilha mais que no primeiro
É sinal que neste dia
Até o sol é brasileiro
Nunca mais o despotismo
Regerá nossas ações
Com tiranos não combinam
Brasileiros corações”.

Assim começa o Hino ao 2 de Julho, Indepen-
dência do Estado da Bahia, comemorada ontem, em 
ato cívico que mobiliza todos os baianos há quase 2 
séculos. Todos sabemos que a Independência do Brasil 
se deu em 7 de setembro de 1822, mas se concretizou 
efetivamente em 2 de julho de 1823, quando o resquício 
das tropas portuguesas foi expulso do País, com luta 
travada na Bahia, que contou com a participação de 
soldados, de caboclos, de índios, enfim, do povo bra-
sileiro, no recôncavo da Bahia, concretizada em Pirajá, 
nas imediações da então Capital do Estado.

Sr. Presidente, ontem tive a oportunidade de parti-
cipar de mais um desfile do 2 de Julho, que contou com 
a participação de autoridades e do povo. Foi um ato cí-
vico alegre e criativo, que a cada ano revela a vocação 
do baiano em defesa da liberdade e da democracia, 
na esperança de um Estado próspero e desenvolvido, 
que possa cuidar bem dos seus filhos.

A cada ano fico mais impressionado com a ani-
mação das pessoas que tomam as ruas e ladeiras do 
Centro Histórico de Salvador, da Lapinha ao Campo 
Grande. O cortejo é tomado pela diversidade de pro-
testos. Durante o desfile deu para perceber que havia 
trabalhadores, religiosos, militantes políticos de diver-
sas bandeiras, em um espaço de festa, democracia 
e liberdade. 

Como em outros anos, muitos segmentos sociais 
foram ao desfile do 2 de Julho levar suas reivindica-
ções: um grupo de torcedores do Esporte Clube Bahia 
protestava contra a diretoria e exigia eleições diretas, 
alguns rastafáris exigiam respeito e fim do precon-
ceito no mercado de trabalho, outro grupo protestava 
contra a transposição de águas do Rio São Francisco. 
Trabalhadores em greve, como professores da rede 
estadual e funcionários públicos federais, também 
participaram. 

Nobre Presidente Arlindo Chinaglia, em nome do 
povo da Bahia, gostaria de saudar todos os que têm 
no dia 2 de julho esse momento cívico que extrapola 
as fronteiras do nosso Estado e se torna um marco 
da nossa Nação.

Quero saudar todos os baianos e baianas pela 
comemoração do 2 de Julho, data magna tão signifi-
cativa, expressiva e marcada no coração do povo da 
Bahia e do Brasil.

O Sr. Narcio Rodrigues, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Apre-
sentação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Lira Maia DEM
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Praciano PT
Sabino Castelo Branco PTB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Moreira Mendes PPS
Total de Rondônia: 3

ACRE

Gladson Cameli PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM

Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Nice Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Arnon Bezerra PTB
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 7

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Júlio Cesar DEM
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Rômulo Gouveia PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Carlos Wilson PT
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PR
Paulo Rubem Santiago PT
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Total de Pernambuco: 12
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ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Jusmari Oliveira PR
Luiz Carreira DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV
José Santana de Vasconcellos PR
Lael Varella DEM
Lincoln Portela PR
Maria do Carmo Lara PT
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP

Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Rodrigo de Castro PSDB
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Total de Minas Gerais: 30

ESPÍRITO SANTO

Jurandy Loureiro PTB
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Cida Diogo PT
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Suely PR
Total de Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Madeira PSDB
Cândido Vaccarezza PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Duarte Nogueira PSDB
Emanuel PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
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Jilmar Tatto PT
Jorginho Maluly DEM
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
Lobbe Neto PSDB
Marcelo Ortiz PV
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Paulo Renato Souza PSDB
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Renato Amary PSDB
Ricardo Izar PTB
Ricardo Tripoli PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
Total de São Paulo: 31

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Magela PT
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Jovair Arantes PTB
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alceni Guerra DEM
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT

Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPscPtc
Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Nelson Goetten PR
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Germano Bonow DEM
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Busato PTB
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Renato Molling PP
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsP
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 9

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 221 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Anuncio 
a presença muito bem-vinda entre nós de uma dele-
gação da Austrália chefiada pelo Exmo. Sr. Deputado 
Barry Wakelin, do Partido Liberal, e composta pelos 
Exmos. Srs. Deputados Duncan Kerr, do Partido Tra-
balhista da Austrália, Vice-Chefe da Delegação, e Mal 
Washer, do Partido Liberal, pelo Exmo. Senador Steve 
Fielding, Líder do Partido da Família em Primeiro Lu-
gar, e pelo Sr. Elton Humphry, assistente, funcionário 
daquele Parlamento.

Bem-vindos à Câmara dos Deputados do Brasil. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:
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“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155 do Regimento Interno, urgência 
para apreciação do Projeto de Lei nº 3.337, 
de 2004, que ‘dispõe sobre a gestão, a or-
ganização e o controle social das Agências 
Reguladoras, acresce e altera dispositivos 
das Leis nº 9.472, de 16 de julho de 1997, nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, nº 9.782, de 26 
de janeiro de 1999, nº 9.961, de 28 de janeiro 
de 2000, nº 9.984, de 17 de julho de 2000, nº 
9.986, de 18 julho de 2000, e nº 10.233, de 
5 de junho de 2001, da Medida Provisória nº 
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e dá ou-
tras providências’.

Sala das Sessões, 7 de julho de 2004.
 – Beto Albuquerque, Vice-Líder do Go-

verno; Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; Rena-
to Casagrande, Líder do PSB; Marcondes 
Gadelha, Vice-Líder do PTB; Romeu Anízio, 
Vice-Líder do PP; B. Sá, Vice-Líder do PPS; 
Osmar Serraglio, Vice-Líder do PMDB”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
podermos votar, terá que haver quorum. Determino 
que as Comissões que estiverem em funcionamento 
encerrem os seus trabalhos, dado que já passamos à 
Ordem do Dia. (Pausa.)

Com base no acordo de procedimento com os Srs. 
Líderes, hoje vamos discutir e tentar votar os itens 6, 8, 
14, 19 e 20 da presente Ordem do Dia. (Pausa.)

Não havendo oposição, vou retirar de ofício os 
demais itens. 

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos vo-
tar também o 1% do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É o 
item 19. Poderemos seguir a ordem que está aqui. Há 
um requerimento de preferência para que os itens 14 
e 6 sejam votados antes dos demais.

O SR. MARCELO ORTIZ – Poderemos votar o 
Fundo de Participação em terceiro lugar? Seria bom.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A PEC 
não pode passar na frente das urgências.

O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, poderíamos pro-

ceder à discussão de outro projeto cuja urgência não 
foi requerida enquanto aguardamos o quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
há um pedido de preferência, teremos de resolver pri-
meiro a preferência. 

O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
sabemos que a preferência será dos projetos em ca-
ráter de urgência. Diante disso, seria bom que V.Exa. 
relacionasse os itens a serem apreciados após os pro-
jetos de lei em caráter de urgência, porque facilitaria 
nosso trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
haverá votação de preferência, só vamos saber depois 
da seqüência final. 

Vou repetir a ordem dos itens: 6, 8, 14, 19 e 20. 
São 5 itens. 

Vamos votar também 3 requerimentos de urgência 
que dizem respeito à questão previdenciária, às agên-
cias reguladoras e ao quadro de pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
entrou com o requerimento de preferência antes da 
reunião dos Líderes. Devido ao fato de o acordo ter 
sido anunciado, retiro o requerimento.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, podería-
mos votar primeiro a matéria que trata das pequenas e 
microempresas, porque essa matéria reúne a todos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
uma proposta do Líder Miro Teixeira no sentido de 
que o primeiro item da pauta seja aquele projeto que 
diz respeito às pequenas e microempresas. É matéria 
pacífica, e poderemos começar a discussão enquanto 
aguardamos o quorum para votação. 

O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi retirado o re-
querimento de preferência?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Foi 
retirado.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Projeto de 
Lei n º 1.333/95 seria o segundo item da pauta?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Po-
deria ser.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, parece-me que estamos sem o parecer do 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – De 
qual item?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Do 
item 14, que V.Exa. vai colocar em discussão. 

A sugestão é de que iniciemos pelo item 6, que 
já tem o parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Va-
mos pela ordem, porque isso facilita os trabalhos. Po-
demos começar pela discussão. Tentei começar pe-
las urgências, dado que havia acordo, mas não podia 
haver votação. Assim sendo, vamos deixar para votar 
as urgências assim que houver quorum, e começare-
mos pelo item 6.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 6.

PROJETO DE LEI Nº 4.208 -A, DE 2001 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.208-A, de 2001, que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, relativos à prisão, medidas cautela-
res e liberdade, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
e, no mérito, pela aprovação, com emenda 
(Relator: Dep. Ibrahim Abi-ackel).

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado Clau-
dio Cajado. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado William Woo. 
(Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Neucimar 
Fraga. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Flávio Dino. 
(Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rodovalho. 
(Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lelo Coim-
bra. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Otavio Leite. 
(Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Renato 
Souza. (Pausa.) 

Nenhum dos inscritos para falar contra a matéria 
usou da palavra. 

Agora vamos chamar quem quer falar a favor 
da matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Beto Albuquer-
que. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Walter Pinhei-
ro. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Coruja 
para discutir o Projeto de Lei nº 4.208/2001, falando 
em defesa da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por 
pedido do Plenário, desisto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nobre 
Líder Antonio Carlos Pannunzio, embora seja anti-re-
gimental, estamos diante de uma situação inusitada, 
porque nenhum dos inscritos falou contra a matéria, 
e não reabrirei a discussão porque resolvi atender a 
uma questão de ordem do PSDB; naquele momento 
considerei que reabrir a discussão era um erro, e a 
partir daí não há alternativa. Agora, eu acho que seria 
completamente imprudente.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, V.Exa. 
permite-me usar a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, eu estava na 
Comissão de Orçamento ouvindo o Secretário Nacional 
do Tesouro, iniciou-se a Ordem do Dia, e o Presidente 
não encerrou a reunião. Então, não podem ser culpa-
dos os Deputados que não estão no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
há ninguém culpado.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Eu, por exemplo, 
estou inscrito para falar, mas estava na Comissão de 
Orçamento.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Lamen-
to. A Ordem do Dia inaugura-se às 16h. Determinei às 
Comissões que encerrassem os trabalhos. Pelos Depu-
tados que lá ficaram eu não posso responder.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, nós 
não tivemos conhecimento do início da Ordem do Dia. 
O Presidente da Comissão de Orçamento, o Senador 
José Maranhão, deveria ter encerrado os trabalhos. 
Então, estou apresentando a situação a V.Exa., porque 
tenho interesse na pauta, tanto é que estou aqui no 
plenário, mas eu não sabia que já haviam sido inicia-
dos os trabalhos. V.Exa. chamou-me para falar contra 
a matéria, meu gabinete avisou-me e aqui estou. Ago-
ra, se o Presidente da Comissão de Orçamento não 
encerrou os trabalhos mesmo tendo conhecimento de 
que havia começado a Ordem do Dia, como eu vou 
ficar sabendo disso? 

É a situação que quero expor a V.Exa. e à Casa, 
porque não é justo que nós que não estamos à frente 
da direção das Comissões sejamos punidos porque 
começa a Ordem do Dia e os Presidentes das Comis-
sões não encerram os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
tenho alternativa. Lamento se algum Presidente de 
Comissão não cumpre com o Regimento. Eu sou obri-
gado a cumprir. Lamento. Mas estou no seguinte im-
passe: não tenho alternativa, sou obrigado a seguir a 
chamada. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, só peço a V.Exa. permissão para ponderar sobre um 
detalhe: V.Exa. disse que adota essa posição até porque 
ela foi levantada por um Parlamentar do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – No 
exercício da Liderança.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Tudo 
bem, mas na verdade é o que dispõe o Regimento. É 
isso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
deferi a questão de ordem, contrariando antiga prá-
tica da Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – É o 
que dispõe o Regimento. Mas, com a permissão de 
V.Exa., pondero que provavelmente teremos a mes-
ma dificuldade qualquer que seja o item da pauta de 
hoje. Então, ouso sugerir a V.Exa. que apele para os 
Parlamentares que estão na Casa no sentido de que 
venham ao plenário, até porque a Ordem do Dia pre-
cisa de quorum para ter início.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
a discussão, não; para a votação, sim. Por isso tentava 
até ganhar tempo. 

Preocupa-me o fato de que essa matéria que 
diz respeito ao tema genérico da violência tenha sido 
apresentada como sendo objeto de consenso, mas ao 
chegar ao plenário não há consenso. Então, meu temor 
deve-se ao fato de que nenhum dos inscritos para falar 
contra a matéria usou a palavra, e agora vou chamar 
os que são favoráveis ao projeto. Isso é importante.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. Pre-
sidente, V.Exa. poderia chamar os que estão a favor da 
matéria e depois passar à orientação de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 
claro.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – E va-
mos dando seqüência à sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Peço 
toda a atenção aos Srs. Líderes, até porque, se o pro-
jeto for ruim, vamos derrotá-lo.

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, não havia 
nenhum orador presente para falar contra o projeto, 
mas agora estou aqui e sou um deles. V.Exa. não po-
deria abrir uma exceção?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
posso.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Porque esse foi um 
caso excepcional.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
posso. Não posso.

O SR. CLAUDIO CAJADO – E os Deputados 
que não estavam presentes não podem ser respon-
sabilizados por um ato do Presidente da Comissão. 
Não podem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu não 
posso. Lamento, mas, se um Presidente não cumpriu 
o Regimento, eu não posso fazer o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de 
Sá. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Zé Geral-
do. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcelo 
Itagiba. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Raul Jung-
mann. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo 
Valverde. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.
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Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo 
Barros. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcísio 
Zimmermann. (Pausa.) S.Exa. está ausente de ple-
nário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Vilson 
Covatti. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Concedo a palavra à nobre Deputada Iriny Lopes. 
(Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson 
Pellegrino. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pompeo 
de Mattos. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto 
Fraga. (Pausa.) S.Exa. está ausente de plenário.

Gostaria, sinceramente, que fosse apresenta-
do um requerimento para retirarmos de pauta esse 
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nes-
te momento o painel eletrônico registra a presença de 
288 Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Há, portanto, 
quorum para deliberar.

PRESENTES OS SEGUINTES SRAS. 
DEPUTADAS E SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Luciano Castro PR 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 5

 
AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Gerson Peres PP 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lira Maia DEM 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Praciano PT 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Arnon Bezerra PTB 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 7
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PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Júlio Cesar DEM 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Carlos Wilson PT 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR 
Paulo Rubem Santiago PT 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Magalhães DEM 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Carreira DEM 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nelson Pellegrino PT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Melles DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil Alves S.Part. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Miguel Corrêa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Narcio Rodrigues PSDB 
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Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Virgílio Guimarães PT 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 36

ESPÍRITO SANTO

Jurandy Loureiro PTB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ayrton Xerez DEM 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Total de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Madeira PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 

Carlos Zarattini PT 
Cláudio Magrão PPS 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Emanuel PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Renato Amary PSDB 
Ricardo Izar PTB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
Total de São Paulo: 42

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 6
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
Jovair Arantes PTB 
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS 
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Affonso Camargo PSDB 
Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP 
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPscPtc
Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc

Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Tarcísio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Relator está presente. Acabamos de atingir 
o quorum para votar. V.Exa. poderia ouvir o Relator. 
Quem não estava presente para falar, de acordo com 
o Regimento, perde a vez.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Claro. 
Vou seguir então. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fraga. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, não usarei o tempo total, mas 
seria engraçado ninguém falar sobre esse projeto. Tra-
ta-se de matéria extremamente sensível: a extensão e 
os limites de eventuais medidas cautelares que podem 
restringir a liberdade e o direito de ir e vir do cidadão 
acusado no processo penal. Na CCJ, esse projeto re-
cebeu apenas uma pequena emenda de redação, ou 
seja, foi aprovado na íntegra.

Então, diante disso, Sr. Presidente, manifestamo-
nos favoráveis a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Paulo Abi-Ackel. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Bruno Araújo.
O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB – PE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o projeto constante da pauta de hoje promove ajustes 
nas normas referentes a prisões e exigências constitu-
cionais. São enunciadas com clareza as hipóteses de 
aplicação, descumprimento, revogação e substituição 
das medidas de cautelas, evitando causas indetermi-
nadas, como a garantia da ordem pública. 

Dadas as prioridades que a Câmara dos Depu-
tados tem adotado no sentido de promover mudanças 
penais para dar a devida celeridade ao processo penal 
e a percepção de impunidade que toma conta do País, 
iniciamos a Legislatura produzindo matérias extrema-
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mente positivas no âmbito penal e no da reforma pro-
cessual penal, e um grupo de trabalho formado pelo 
Presidente desta Casa tem apresentado relevantes 
propostas e projetos nesse sentido. 

Esse projeto foi relatado pelo brilhante ex-Depu-
tado Ibrahim Abi-Ackel na Comissão de Constituição e 
Justiça – há acordo de Líderes para que seja votado na 
Casa –, tendo parecer pela constitucionalidade, pela 
juridicidade e pela boa técnica legislativa. A proposição 
conta com o total apoio do PSDB. 

Além desse projeto específico, há outros que 
ainda estão para ser pautados e entregues ao grupo 
de trabalho presidido pelo Deputado João Campos. 
Pretendemos dar celeridade às discussões sobre ma-
téria penal, de forma a atender ao anseio provocado 
pela percepção clara de impunidade que toma conta 
do País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
solicitar um esclarecimento do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Esta-
mos em fase de discussão, e o Relator ainda não se 
manifestou.

O SR. MIRO TEIXEIRA – O Deputado Bruno 
Araújo falou pela Comissão de Constituição e Justi-
ça, não?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não, 
S.Exa. discutiu a matéria. Daqui a pouco vou dar a 
palavra ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir a matéria, concedo a palavra ao Deputado 
Dr. Ubiali.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
farei uso da palavra rapidamente, porque não poderia 
deixar de destacar o fato de que esse projeto de lei, 
que é de 2001, muda dispositivos do Decreto-Lei nº 
3.689, de 1941, para atualizar a sistemática processual 
penal no que diz respeito ao regime de prisão preven-
tiva, a medidas cautelares, à liberdade provisória e à 
fiança, e corrigir as distorções introduzidas no Códi-
go de Processo Penal com as reformas anteriores ao 
sistema instituído.

Portanto, destaco que estamos reformando algo 
de 1941 com uma proposta de 2001, que com atra-
so, mas em boa hora, vem normatizar e resolver esse 
processo.

Parabéns a este Congresso e a V.Exa., Sr. Presi-
dente, que, apesar de todas as dificuldades, coloca à 
apreciação do Plenário essa reformulação do Código 
de Processo Penal, que é muito necessária, visto o 
estado de insegurança por que passa o nosso País.

Somos favoráveis à aprovação deste projeto.
Muito obrigado. 
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
o projeto original do Executivo, um substitutivo da Co-
missão e uma emenda substitutiva global do Deputado 
João Campos, que é daquele grupo que V.Exa. criou. 
Pergunto a V.Exa. qual será votado primeiro, em função 
de não haver um dispositivo regimental adequado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Líder 
Fernando Coruja, como veio agora uma emenda de 
Plenário substitutiva, o Relator vai dar o parecer. Serão 
distribuídas cópias.

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, que-
ro pedir uma providência de V.Exa., já que várias Co-
missões ainda estão reunidas e já se iniciou a Ordem 
do Dia. Inclusive fui chamado para discutir o item 6 da 
pauta e não estava presente porque me encontrava 
em uma dessas Comissões. 

V.Exa. tem de alertar as Comissões de que inicia-
da a Ordem do Dia não pode mais haver reunião.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Já o 
fizemos. Agradeço a V.Exa. O Deputado Claudio Ca-
jado viveu a mesma situação: era o primeiro inscrito 
e foi chamado. Ficamos sem alternativa, V.Exa. sabe 
disso. Determinamos, no início da Ordem do Dia, que 
as Comissões encerrassem seus trabalhos; se não o 
fizeram, determinaremos novamente que os encerrem 
imediatamente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – O item em 
discussão não era o primeiro da pauta. Entendo que 
houve um acordo para a inversão. Eu gostaria de tê-
lo discutido, mas perdi o momento de fazê-lo porque 
a Comissão ainda estava reunida. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
tem razão. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, percebe-
se que há divergência entre o parecer da Comissão e 
a emenda de Plenário substitutiva. Talvez essa matéria 
possa ir para o fim da pauta, para não atrasar o anda-
mento dos trabalhos, ou ficar para amanhã. 

Uma questão de concessão de fiança está geran-
do polêmica. Então, é preciso ler o novo texto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
estava imaginando que o parecer do Relator poderia 
eventualmente sanar dúvidas. Inclusive há sobre a mesa 
um requerimento no sentido de que se adie a votação. 
Eu, pessoalmente, inclino-me para essa solução. Per-
doem-me dizê-lo, mas isso tem que ser votado após o 
parecer. Vamos, então, ouvir o parecer do Relator. 

Se houver consenso, o autor do requerimento 
poderá retirá-lo. Mas acho prudente o requerimento. 
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – DE-
CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O pro-

jeto foi emendado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a Mesa a seguinte

EMENDA DE PLENÁRIO

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL 
Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.208, DE 2001 

(Do Sr. João Campos e outros)

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, relativos à prisão 
processual, fiança, liberdade provisória, 
demais medidas cautelares, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Artigos 282, 283, 289, 299, 300, 306, 

310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 344, 
345, 346 e 350 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 – Código de Processo Penal passa a 
vigorar com as com a seguinte redação:

TÍTULO IX 
Da Prisão, das Medidas Cautelares 

e da Liberdade Provisória

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste 
Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei pe-
nal, para a investigação ou a instrução criminal 
e, nos casos expressamente previstos, para 
evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade 
do crime, circunstâncias do fato e condições 
pessoais do indiciado ou acusado.

§ 1º As medidas cautelares poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente.

§ 2º As medidas cautelares serão decre-
tadas de ofício, a requerimento das partes ou, 
quando cabível, por representação da autori-
dade policial.

§ 3º Ressalvados os casos de urgên-
cia ou de perigo de ineficácia da medida, o 
juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, 
determinará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e 
das peças necessário permanecendo os au-
tos em juízo.

§ 4º No caso de descumprimento impos-
tas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento 
do Ministério público, de seu assistente ou do 
querelante, poderá substituir a medida, impor 
outra em cumulação, ou, em último caso, de-
cretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo 
único).

§ 5º O juiz poderá revogar a medida cau-
telar ou substituí-la quando verificar a falta de 
motivo para que subsista, bem como voltar a 
decretá-la, se sobrevierem razões que a jus-
tifiquem.

§ 6º A prisão preventiva somente será 
determinada quando não for possível a sua 
substituição por outra medida cautelar (art. 
319).

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em fla-
grante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente, em decorrência de sen-
tença condenatória transitada em julgado ou, no curso da 
investigação ou do processo, em virtude de prisão tempo-
rária ou prisão preventiva.

§ 1º O juiz somente decretará a prisão pre-
ventiva nas hipóteses dos artigos 312 e 313, 
quando as medidas cautelares arroladas no art. 
319, adotadas de forma isolada ou cumulada, se 
revelarem inadequadas ou insuficientes.

§ 2º As medidas cautelares previstas 
neste título não se aplicam à infração a que 
não for isolada, cumulativa ou alternativamente 
cominada pena privativa de liberdade.
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§ 3º A prisão poderá ser efetuada em qual-
quer dia e a qualquer hora, respeitadas as restri-
ções relativas à inviolabilidade do domicílio.

Art. 289. Quando o acusado estiver no território 
nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será 
deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória 
o inteiro teor do mandado.

§ 1º Havendo urgência, o juiz poderá requi-
sitar a prisão por qualquer meio de comunicação, 
do qual deverá constar o motivo da prisão, bem 
como, se afiançável a infração, o valor da fiança.

§ 2º A autoridade a quem se fizer a requi-
sição tomará as precauções –necessárias para 
averiguar a autenticidade da comunicação.

Art. 299. Se a infração for inafiançável, a captura 
poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por 
qualquer meio de comunicação tomadas pela autoridade, 
a quem se fizer a requisição, as precauções necessária 
para averiguar a autenticidade desta.

Art. 300. As pessoas presas provisoriamente fi-
carão separadas das que já estiverem definitivamente 
condenadas, nos termos da lei de execução penal.

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados imediatamente 
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicada.

§ 1º Em até vinte e quatro horas após 
a realização da prisão, será encaminhado ao 
juiz competente o auto de prisão em flagran-
te e, caso o autuado não informe o nome de 
seu advogado, cópia integral para a Defenso-
ria Pública.

§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao 
preso, mediante recibo, a nota de culpa, assi-
nada pela autoridade, com o motivo da prisão, 
o nome do condutor e os das testemunhas.

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagran-
te, o juiz deverá fundamentadamente:

I – relaxar a prisão ilegal; ou
II – converter a prisão em flagrante em 

preventiva, quando presentes os requisitos 
do art. 312, e se revelarem inadequadas ou 
insuficientes as medidas cautelares diversas 
da prisão; ou

III – conceder liberdade provisória, com 
ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de 
prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas 
condições do art. 23, incisos I a III, do Código Penal, 
poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado li-

berdade provisória, mediante termo de comparecimento 
a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Art. 311. Em qualquer fase da investigação poli-
cial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva 
decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Mi-
nistério Público, do querelante ou do assistente, ou por 
representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada 
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, 
por conveniência da instrução criminal, ou para asse-
gurar a aplicação da lei pena indo houver prova da 
existência do crime e Indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também po-
derá ser decretada em caso de descumprimento de 
qualquer das obrigações impostas por força de outras 
medidas cautelares (art. 282, § 4º).

Art. 313. Nos termos do art. 312 será admitida a 
decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena 
privativa de liberdade máxima superior a qua-
tro anos;

II – se tiver sido condenado por outro 
crime doloso, em sentença transitada em jul-
gado, ressalvado o disposto no art. 64, I, do 
Código Penal;

III – se o crime envolver violência domés-
tica e familiar contra a mulher, nos termos da 
lei específica, para garantir a execução das 
medidas protetivas de urgência;

IV – se o crime for praticado com violência 
doméstica contra criança, adolescente, idoso, 
enfermo ou pessoa com deficiência.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão 
preventiva quando houver dúvida sobre a identidade 
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elemen-
tos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso 
ser colocado imediatamente em liberdade após a 
identificação, salvo se outra hipótese recomendar a 
manutenção da medida.

Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será 
decretada se o juiz verificar pelas provas constantes 
dos autos ter o agente praticado o fato nas condições 
do art. 23, I, II e III, do Código Penal.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou 
denegar a prisão preventiva será sempre motivada.” 
(NR)

CAPÍTULO IV 
Da Prisão Domiciliar

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhi-
mento do indiciado ou acusado em sua residência, só 
podendo dela ausentar-se com autorização judicial.
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Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preven-
tiva pela domiciliar nos casos de:

I – pessoa maior de oitenta anos;
II – pessoa extremamente debilitada por 

motivo de doença grave;
III – pessoa imprescindível aos cuidados 

especiais de menor de seis anos de idade, ou 
de pessoa com deficiência;

IV – gestante apartir do sétimo mês de 
gravidez ou sendo esta de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exi-
girá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste 
artigo.

CAPÍTULO V 
Das Outras Medidas Cautelares

Art. 319. São medidas cautelares diversas da 
prisão:

I – comparecimento periódico em juízo, 
quando necessário para informar e justificar 
atividades;

II – proibição de acesso ou freqüência a 
determinados lugares quando, por circunstân-
cias relacionadas ao fato deva o indiciado ou 
acusado permanecer distante desses locais 
para evitar o risco de novas infrações;

III – proibição de manter contato com 
pessoa determinada quando, por circunstân-
cias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou 
acusado dela permanecer distante;

IV – proibição de ausentar-se da Co-
marca para evitar fuga, ou quando a perma-
nência seja necessária para a investigação 
ou instrução;

V – recolhimento domiciliar no período 
noturno e nos dias de folga nos crimes puni-
dos com pena mínima superior a dois anos, 
quando o acusado tenha residência e traba-
lho fixos;

VI – suspensão do exercício de função 
pública ou de atividade de natureza econômi-
ca ou financeira quando houver justo receio 
de sua utilização para a prática de infrações 
penais;

VII – internação provisória do acusado 
nas hipóteses de crimes praticados com vio-
lência ou grave ameaça, quando os peritos 
concluírem ser inimputável ou semiimputável 
26 do Código Penal) e houver risco de reite-
ração;

VIII – fiança, nas infrações que a admi-
tem, para assegurar o comparecimento atos 

do processo, evitar a obstrução do seu anda-
mento ou em caso de resistência injustificada 
a ordem judicial.

Parágrafo único. A fiança será aplicada de acordo 
com as disposições do Capítulo VI deste Título, poden-
do ser cumulada com outras medidas cautelares.

Art. 320. A proibição de ausentar-se do país será 
comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de 
fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se 
o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no 
prazo de vinte e quatro horas.

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam 
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá con-
ceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as 
medidas cautelares previstas no art. 319 e observados 
os critérios do art. 282.

Art. 322. A autoridade policial somente poderá 
conceder fiança nos casos de infração cuja pena pri-
vativa de liberdade máxima não seja superior a qua-
tro anos.

Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança 
será requerida ao juiz, que decidirá em quarenta e 
oito horas.

Art. 323. Não será concedida fiança:

I – nos crimes de racismo;
II – nos crimes de tortura, tráfico ilícito 

de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e 
nos definidos como crimes hediondos;

III – nos crimes cometidos por grupos 
armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático.

Art. 324. Não será, igualmente, concedida fian-
ça:

I – aos que, no mesmo processo, tive-
rem quebrado fiança anteriormente concedi-
da ou infringido, sem motivo justo, qualquer 
das obrigações a que se referem os artigos 
327 e 328;

II – em caso de prisão civil ou militar;
III – quando presentes os motivos que 

autorizam a decretação d prisão preventiva 
(art. 312).

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela auto-
ridade que a conceder nos seguintes limites:

I – de um salários mínimos quando se 
tratar de infração  cuja pena privativa de li-
berdade, no grau máximo, não for superior a 
dois anos;

II – de cinco a cem salários mínimos, 
quando se tratar de infração cuja pena pri-



33900 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007

vativa de liberdade, no grau máximo, não for 
superior a quatro anos;

III – de dez a duzentos salários mínimos, 
quando o máximo da pena privativa de liberda-
de cominada for superior a quatro anos.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação 
econômica do preso, a fiança poderá ser:

a) dispensada, na forma do art. 350;
b) reduzida até o máximo de dois ter-

ços, ou
c) aumentada, pelo juiz, até cem vezes. 

(NR)

Art. 334. A fiança poderá ser prestada enquanto 
não transitar em julgado a sentença condenatória.

Art. 335. Recusando ou retardando a autorida-
de policial a concessão da fiança, o preso, ou alguém 
por ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, 
perante o juiz competente, que decidirá em quarenta 
e oito horas.

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fian-
ça servirão ao pagamento das custas, da indenização 
do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu 
for condenado.

Parágrafo único – Este dispositivo terá aplicação 
ainda no caso da prescrição depois da sentença con-
denatória (art. 110 do Código Penal).

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito 
ou passar cm julgado sentença que houver absolvi-
do o acusado ou declarada extinta a ação penal, o 
valor que a constituir, atualizado, será restituído sem 
desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 
336.” (NR)

“Art. 341. Julgar-se-á quebrada a fiança 
quando o acusado:

I – regularmente intimado para ato do 
processo, deixar de comparecer sem motivo 
justo;

II – deliberadamente praticar ato de obs-
trução ao andamento do processo;

fiança;
III – descumprir medida cautelar imposta 

cumulativamente com
IV– resistir injustificadamente ordem ju-

dicial.” (NR)

Art. 343. O quebramento da fiança importará na 
perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir 
sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se 
for o caso, a decretação da prisão preventiva.

Art. 344. Entender-se-á perdido, na totalidade, 
o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se 

apresentar para o início do cumprimento da pena de-
finitivamente imposta.

Art. 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, 
deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado 
estiver obrigado, será recolhido a fundo penitenciário, 
na forma da lei.

Art. 346. No caso de quebramento de fiança, 
feitas as deduções previstas no art. 345, o valor res-
tante será recolhido a fundo penitenciário, na forma 
da lei.” (NR)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, 
verificando a situação econômica do preso, poderá 
conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às 
obrigações constantes nos arts. 327 e 328 e a outras 
medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem 
motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas im-
postas, aplicar-se-á o disposto no art. 282, § 4º. (NR)

Art. 2º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal,passa a vigorar 
acrescido do seguinte Art. 289-A:

“Art. 289-A. 0 juiz competente providen-
ciará o imediato registro do mandado de prisão 
em banco de dados mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça para essa finalidade.

§ 1º Qualquer agente policial poderá efe-
tuar a prisão determinada no mandado de pri-
são registrado no Conselho Nacional de Jus-
tiça, ainda que fora da competência territorial 
do juiz que o expediu.

§ 2º A prisão será imediatamente comu-
nicada ao juiz do local de cumprimento da me-
dida, o qual providenciará a certidão extraída 
do registro do Conselho Nacional de Justiça 
e informará ao juiz que a decretou.

§ 3º O preso será informado de seus 
direitos, nos termos do art. 5º, LXIII da Cons-
tituição da República e, caso o autuado não 
informe o nome de seu advogado, será comu-
nicado à Defensoria Pública para que acom-
panhe o feito.

§ 4º Reavendo dúvidas das autoridades 
locais sobre a legitimidade da pessoa do exe-
cutor ou sobre a identidade do preso, aplica-se 
o disposto no § 2º do art. 290.

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

Art. 4º Ficam revogados o § 2º e incisos do art. 
325, os arts. 393, 594 e 595 do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.
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Sala das Sessões, de de 2007. – Deputado João 
Campos, Coordenador do Grupo de Trabalho de Direito 
Penal e Processual Penal.

Justificação

O PL nº 4.208/01 faz parte da Reforma do Códi-
go de Processo Penal proposta pelo então Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e que tramita nesta Casa 
desde 2001 e tem por objetivo aperfeiçoar a redação 
dos dispositivos relativos às medidas cautelares, es-
pecialmente no que diz respeito à prisão processual, 
liberdade provisória, fiança e outras formas de acau-
telamento durante a instrução criminal.

A proposição foi analisada e aprovada na Comis-
são de Constituição e Justiça em março de 2002. Desde 
então, diante da evolução da jurisprudência apresen-
tou-se a necessidade de atualização do projeto.

Por essa razão, o Grupo de Trabalho criado peio 
Presidente da Câmara dos Deputados para estudo 
dos projetos sobre legislação penal e processual penal 
que tramitam na Câmara dos deputados, com vistas a 
sua inclusão na pauta, houve por bem realizar alguns 
ajustes no texto do projeto, resultando na presente 
emenda substitutiva global.

Assim, podemos destacar os seguintes pontos:
Art. 306. Nova redação introduzindo o preceito 

previsto no inciso LXII do art. 5º da CF – comunicação 
da prisão ao juiz, à família, ao advogado ou à Defen-
soria Pública;

Art. 313. O novo texto insere a possibilidade de 
decretação da prisão preventiva nos casos de violência 
doméstica de forma geral (criança, adolescente, Ido-
so, enfermo ou pessoa portadora de deficiência física 
ou mental), visto que a Lei Maria da Penha prevê tão 
somente quando for contra a mulher,

Art. 318. aperfeiçoa as disposições relativas à 
substituição da prisão preventiva pela prisão domici-
liar, de forma restritiva;

Art. 289-A. introduzimos o artigo 289-A para criar 
as condições de o mandado de prisão ser cumprido 
em qualquer parte do território nacional desde que a 
respectiva Carta Precatória conste do banco de dados 
do Conselho Nacional de Justiça. Este dispositivo con-
templa pleito de todas as polícias, já que a regra atual 
só permite o cumprimento do mandado de prisão fora 
da área de competência do juiz processante, se este 
expedir carta precatória, hipótese em que a prisão só 
pode ocorrer na área de atuação do juiz deprecado.

Essa regra concorria para a impunidade, deses-
timulava o policial e indignava a vitima e a sociedade, 
visto que o delinqüente se movimenta com freqüência 
de uma para outra localidade fora da comarca e até do 
estado e, sendo apanhado pela Policia, que tem em 

mãos o mandado de prisão, não era recolhido à cela, 
já que não foi apanhado na área de atuação do juiz 
processante ou do juiz deprecado, claro, nas hipóte-
ses de carta precatória. De outro lado, esta inovação 
se inspira nas disposições processuais que permitem 
a realização de atas de comunicação processual em 
comarcas vizinhas ou de região metropolitana, inde-
pendentemente da expedição de precatória.

Por fim, considerando entendimento esposado 
na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, 
realizada em Brasília, no ano passado (2006), passa-
mos a adotar a terminologia recomendada, ou seja, 
pessoa com deficiência e não mais pessoa portadora 
de deficiência física ou mental, ou ainda pessoa por-
tadora de necessidades especiais.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda de 
Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ao Sr. Deputado José Eduardo Cardozo.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
cuida o Projeto de Lei nº 4.208-A, de 2001, de altera-
ção de diversos dispositivos do Código de Processo 
Penal. Esse projeto busca fundamentalmente alterar 
uma série de regras do Título IX do Código de Proces-
so Penal, que trata da prisão, das medidas cautelares 
e da liberdade provisória.

Uma série de inovações propostas no projeto de 
lei original ensejaram árduas discussões pelo grupo 
de trabalho, composto por diversos representantes 
partidários que têm debatido os projetos pertinentes 
ao campo da segurança pública.

Nessa perspectiva, Sr. Presidente, esse grupo 
de trabalho apresentou uma emenda substitutiva glo-
bal ao projeto original, que representa o resultado do 
consenso a que todos os seus membros, após árdu-
as reuniões, conseguiram chegar. Ou seja, diversos 
temas foram trabalhados e modificados, e ensejaram 
a emenda substitutiva global, que ora é apresentada 
e encabeçada pelo Presidente da Comissão de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
o Deputado João Campos, e subscrita pelos demais 
membros desse grupo de trabalho.

Assim sendo, Sr. Presidente, por ser fruto de um 
trabalho árduo e exaustivo de debate e discussão por 
esse grupo de trabalho, o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania é pela legalida-
de, pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela 
boa técnica legislativa do projeto, e, no que se refere 
ao mérito, é favorável à aprovação da emenda substi-
tutiva global que ora mencionei.

É o nosso parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O re-
querimento de adiamento da votação da matéria será 
mantido?

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 

sobre a mesa o seguinte requerimento:

“Senhor Presidente, requeremos a Vossa 
Excelência, nos termos regimentais, o adia-
mento da votação por 02 sessões do PL 4.208-
A/01, constante do item 6 da presente Ordem 
do Dia.

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007. 
– Cláudio Cajado, Vice-Líder do DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar a votação da matéria, concedo a palavra 
ao Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, é de interesse da Casa e 
do Democratas votar matérias que dizem respeito ao 
combate à violência. Aliás, é uma determinação tam-
bém de V.Exa., da Mesa que compõe e dirige a nossa 
Câmara dos Deputados. Contudo, há duas situações: 
primeiro, não houve tempo para o debate; os Depu-
tados que estavam inscritos para falar favorável ou 
contrariamente à matéria infelizmente não puderam 
pronunciar-se, em razão de as Comissões não terem 
encerrado seus trabalhos. Segundo, precisamos de 
mais tempo para estudar as alterações oferecidas 
agora como substitutivo em plenário. 

Há pontos positivos que devemos votar, como 
por exemplo a alteração das hipóteses de autorização 
da prisão preventiva, incluindo no rol o cometimento 
de infrações relacionadas a crime organizado, impro-
bidade administrativa etc., mas há questões que nos 
surpreendem agora no plenário, como a valorização 
das fianças e também a reorganização das causas em 
que não será concedida fiança, nos casos de crimes 
de tráfico de drogas e terrorismo. Precisamos analisar 
melhor essas questões. Daí por que acho que seria de 
bom alvitre adiarmos a votação da matéria por 24h. 
Com isso, V.Exa. daria a todos os Líderes e membros 
da Casa condições de lerem o substitutivo. 

Nesse intuito, com o interesse comum de dis-
cutir e votar essa matéria com maior conhecimento, 
poderíamos reabrir o prazo para discussões, e então 
votarmos essa importante matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes?

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo PTB, 
quero ponderar a necessidade e a importância da vo-
tação desse projeto, que abre ao juiz 3 possibilidades 

ao fazer uma prisão. Por exemplo, ele pode relaxar a 
prisão, arbitrar o pagamento de fiança ou determinar a 
prisão preventiva do cidadão que hoje está solto. 

Acho que esse projeto faz parte desse importante 
conta-gotas que estamos usando para a reforma da Jus-
tiça no Brasil. Julgo importante que o votemos hoje.

Oriento a bancada a votar contra o requerimen-
to do Deputado Claudio Cajado. Apesar de se tratar 
de um brilhante Deputado, entendo que se votarmos 
esse projeto hoje a sociedade terá um ganho muito 
importante.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Deter-
mino que estarão nulos todos os atos praticados pelas 
Comissões de Educação, Amazônia e Agricultura a 
partir deste momento, visto que foram avisadas, mas 
ainda não encerraram os trabalhos. A nulidade será a 
partir do momento em que foi aberta a Ordem do Dia 
aqui em plenário. 

Não sei quais são, mas, a partir da abertura da 
Ordem do Dia, todos os atos dessas Comissões tor-
nam-se nulos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes? Quanto ao requerimento, Ex-
celências.

Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde é contrário ao requerimento, e quer votar. Vamos 
decidir os problemas da Casa votando. 

Portanto, somos contrário ao adiamento, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS? (Pausa.)

Como vota o PTB?
O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB é favo-
rável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fa-
vorável?

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA – Não ao 
requerimento, Sr. Presidente; é favorável à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.
Como vota o PR? (Pausa.)
Como vota o PP? (Pausa.)
Como vota o Democratas?
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nossa 
intenção é ganhar tempo para analisarmos as altera-
ções produzidas agora. O Democratas não é contra a 
votação; estamos apenas pedindo um adiamento de 
24 horas, ou seja, que se adie a votação para quinta-
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feira, já que para a pauta de amanhã V.Exa. priorizou 
a reforma política. 

Se os partidos acham que se deve votar, fico a 
cavaleiro de retirar o requerimento. Minha intenção 
é a melhor possível. Estamos aqui com o intuito de 
combater a violência e endurecer a legislação, mas 
há determinados pontos que afrouxam.

Sr. Presidente, prefiro retirar o requerimento para 
que se proceda à votação. O intuito não é prejudicar, 
pelo contrário.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Posso subscrever o 
requerimento, Sr. Presidente?

O SR. CLAUDIO CAJADO – Como não houve 
discussão entre os contrários e os favoráveis, esta-
mos cerceados na discussão do projeto, o que acho 
temerário. 

Diante da nossa preocupação e dos encami-
nhamentos dos partidos, retiramos o requerimento. A 
Casa ficará com a responsabilidade de trabalhar um 
projeto dessa magnitude, dessa importância, sem co-
nhecimento pleno.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, a emenda 
aglutinativa foi distribuída agora. Não dá sequer para 
comparar as alterações. Como podemos votar? 

V.Exa. decide.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
tentar colaborar, participou das reuniões do grupo 
de trabalho do Deputado Roberto Magalhães. Em 
razão da sua agenda, S.Exa. não esteve em todas 
as reuniões. Nem sempre é possível. Mas participou 
das discussões. 

Essa emenda substitutiva global foi distribuída aqui 
ao Plenário há 3 semanas, quando sugeri a V.Exa. que 
votasse. O Líder Fernando Coruja, naquela oportunidade, 
disse que era preciso conhecer melhor o texto. Distribuímos 
cópias, naquela oportunidade, inclusive com a assinatura 
do Vice-Líder dos Democratas, o Deputado Guilherme 
Campos, e uma delas foi passada à sua assessoria. 

Houve a participação do Ministério da Justiça 
em todas essas reuniões, por meio da Secretaria de 
Reforma do Judiciário, da Secretaria de Assuntos Le-
gislativos – inclusive há um servidor e um chefe desse 
órgão aqui no plenário —, da Liderança do Governo 
e da representação dos partidos, e houve consenso 
quanto a essa redação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
PSDB orienta o voto “sim” ou o voto “não” ao reque-
rimento?

O SR. JOÃO CAMPOS – Feitas essas pondera-
ções, o PSDB orienta o voto ”não“ ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Democratas, com boa intenção, apresentou o reque-
rimento por cautela. V.Exa. agora informou ao Plenário 
que houve uma comissão com representação de vários 
partidos. Diante disso, o Líder Miro Teixeira ponderou 
que a matéria foi distribuída agora, e há uma dúvida 
quanto ao conteúdo.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
contribuir para o debate. Cheguei neste momento e 
fui informado de que está conosco aqui o Deputado 
Roberto Magalhães, que participou da Comissão. Há 
uma série de dúvidas. 

Para concluir, seria prudente, já que agora estão 
dizendo que o requerimento foi retirado, darmos um 
prazo até a próxima terça-feira para votarmos a maté-
ria. Assim dará tempo de fazermos todos os entendi-
mentos necessários. 

Sr. Presidente, essa seria uma medida de bom 
senso, pelo que capto aqui dos Deputados especia-
listas na área, constitucionalistas e penalistas, que 
se encontram em conflito. Com mais uma semana 
haverá condições de fazer um trabalho de melhor 
qualidade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Todo o 
mundo quer acertar, e eu também. O Deputado Clau-
dio Cajado, em nome do Democratas, apresentou um 
requerimento que depois retirou, ao perceber os en-
caminhamentos.

Consulto o Plenário sobre se devemos suspender 
a votação hoje e deixá-la para a semana que vem, se 
houver acordo no Plenário. Não haverá nenhum pre-
juízo. Pode ser? 

Então, fica para a próxima semana, quando pau-
taremos a referida matéria. Peço encarecidamente que 
todos façam a leitura apurada do tema.

O SR. PAULO ABI-ACKEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
resolvido.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu ia ma-
nifestar-me exatamente pelo adiamento. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 8.

PROJETO DE LEI Nº 1.333-C, DE 1995 
(Do Sr. Jovair Arantes)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 1.333-C, de 1995, que dispõe so-
bre a validade dos bilhetes de passagem 
no transporte coletivo rodoviário de pas-
sageiros e dá outras providências; tendo 
pareceres das Comissões: de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela 
aprovação deste, com emenda, das emen-
das de nº 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, apresentadas na 
Comissão, e da de nº 3, com subemenda, e 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.875/96, 
apensado (Relator: Dep Luciano Pizzatto); 
de Viação e Transportes, pela aprovação 
deste, do de nº 1.875/96, apensado, das 
emendas e subemenda da Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias, com substitutivo (Relator: Dep. 
Mauro Lopes); e de Constituição e Justiça 
e de Redação, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, do 
de nº 1.875/96, apensado, das emendas e 
subemenda da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e 
do substitutivo da Comissão de Viação e 
Transportes, com emendas e subemendas 
(Relator: Dep. Caio Riela).

Tendo apensados os PLs nºs 1.875/96 
(6.233/05) e 4.975/05.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
oradores inscritos. 

Para discutir a votação, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Otavio Leite, que falará contra a ma-
téria. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo 
Barros. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pompeo 
de Mattos. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado William 
Woo, para falar contra a matéria.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o presente projeto de lei 
visa aperfeiçoar a legislação vigente, tendo em vista o 
crescimento do transporte de passageiros rodoviários 
intermunicipal, interestadual e internacional; garantir o 

reembolso do valor pago pelo bilhete de passagem, se 
o transportador vier a cancelar a viagem, estendendo 
a validade por um ano, a partir da data da emissão; 
reembolsar o valor pago ou endossar para outra em-
presa, no caso de atraso por mais de duas horas do 
embarque ou nas paradas, ou atrasos superiores a 
4 horas, no caso de adequada manutenção do veí-
culo, ou de outros fatos imputados à transportadora, 
garantindo a transportadora, às suas expensas, a ali-
mentação do passageiro durante a interrupção ou o 
retardamento da viagem. 

Os bilhetes adquiridos com antecedência míni-
ma de 7 dias não terão horário de embarque definido, 
ficando a critério dos passageiros fixar o horário de 
embarque dentro das opções existentes.

Propõe ainda equiparem-se os veículos com o 
sistema de proteção à viagem, visando à regularida-
de, à segurança e à eficiência do tráfego, abrangendo 
o controle de tráfego, informando o motorista, antes 
da partida, das condições de trânsito nas estradas, 
de telecomunicações rodoviárias, supervisão, reparo, 
distribuição de peças, equipamentos e manutenção 
dos veículos.

Sr. Presidente, eu venho encaminhar o voto con-
tra à matéria porque considero necessário suprimir-
se a palavra “padronizado” do parágrafo único do art. 
9.º. Essa é a razão pela qual me manifesto contrário 
a esse projeto. 

Sou contra também estipular-se cobrança de 
multa ao passageiro caso esse cancele a viagem, 
conforme vem proposto nesse projeto. 

É nesses pontos que me manifesto contra o pro-
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Marcondes Gadelha. (Pausa.) Au-
sente.

Com a palavra o nobre Deputado Colbert Martins. 
(Pausa.) Ausente.

Com a palavra o nobre Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de 
mais nada quero parabenizar o nobre Deputado Jovair 
Arantes, membro da Comissão de Trabalho, hoje Líder 
do seu partido. Esse projeto tem em mira a cidadania. 
Efetivamente dá ao passageiro o direito à dignidade, 
mesmo quando não pode viajar, mas também, por 
prazos determinados, dá à empresa a condição de se 
organizar em função desse acontecimento.

Sr. Presidente, nas empresas de aviação os direi-
tos são mais abrangentes, como se o cidadão que pega 
ônibus fosse de segunda classe. Não é. Na condição 
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de brasileiros, temos direitos iguais, tanto quem pega 
trem como quem viaja de ônibus ou de avião.

Sob essas circunstâncias, estamos aqui para 
manifestar nosso voto favorável à matéria, embora 
acrescentemos a necessidade de se regulamentar em 
outro momento, de maneira efetiva, o direito do idoso 
ao transporte intermunicipal gratuito, pois ainda há 
muitas dificuldades para essa regulamentação.

Queremos manifestar nossa posição favorável à 
matéria, reafirmando nossos parabéns ao autor desse 
projeto de grande magnitude.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Leonar-
do Vilela, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Madei-
ra. (Pausa.) S.Exa. abre mão.

Concedo a palavra ao Deputado Ayrton Xerez. 
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Abi-Ackel. 
(Pausa.) S.Exa. abre mão.

Para falar a favor do projeto, concedo a palavra 
ao Deputado Manoel Junior. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Maurício Quin-
tella Lessa. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val-
verde. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Tarcísio Zim-
mermann. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Pepe Vargas. 
(Pausa.)

Concedo a palavra à Deputada Cida Diogo. (Pau-
sa.)

Concedo a palavra ao Deputado Pastor Manoel 
Ferreira.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, até que enfim parece que alguém se pre-
ocupou com o consumidor. Atualmente, no caso do 
transporte rodoviário, se o passageiro chega atrasado 
um minuto ao embarque, ele perde a passagem. No 
caso de aviões as empresas aéreas podem mudar o 
dia do embarque mediante o pagamento de uma taxa 
especial, hoje entre R$70,00 e R$80,00.

A verdade é que o direito do consumidor existe 
apenas no papel. Esse projeto, de certa forma, vem 
corrigir algumas lacunas a favor do consumidor, a fa-
vor daquele que realmente vai usar a passagem. Há 
outros pontos importantes, como o aqui apontado pelo 
Deputado Vicentinho, tais como a questão do idoso, 
da gestante, e outros mais que poderiam muito bem 
ser enquadrados no projeto, possivelmente numa se-
gunda oportunidade.

A verdade é que tanto o Relator como o Depu-
tado proponente Jovair Arantes foram muito felizes ao 
lembrar daquele que desembolsa seu dinheiro para 
fazer uma viagem e por motivo de força maior tem de 
adiá-la por algumas horas, alguns dias, talvez até por 
alguns meses. 

Portanto, somos favoráveis ao projeto, e que ve-
nham tantos outros na mesma direção.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria 

de Sá. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de 

Mattos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Neucimar Fra-

ga. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Rol-

lemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-

DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, vou ser muito breve. Cumprimen-
to o Deputado Jovair Arantes pelo cunho social desse 
projeto. Na sua essência, a matéria propõe a defesa 
do consumidor, sobretudo daquele que se utiliza do 
transporte rodoviário intermunicipal e interestadual, e 
que terá, com a aprovação desse projeto, a garantia 
de seus direitos fundamentais. 

É importante ressaltar que com a melhora das 
estradas brasileiras, com o desenvolvimento do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento, teremos con-
dições de ampliar o transporte e o turismo rodoviário 
em nosso País. 

Portanto, encaminhamos o voto favorável a esse 
projeto, ao tempo em que cumprimentamos o nobre 
autor, o Deputado Jovair Arantes, pela excelente pro-
posição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Sebas-
tião Madeira, que falará contra a matéria.

Ausente S.Exa., concedo a palavra ao nobre 
Deputado Dr. Ubiali.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, adiantando que somos 
pela aprovação do substitutivo, com suas emendas e 
subemendas, quero destacar que esse projeto é de 
1995, mas só agora entra em discussão.

Preocupa-me alguns aspectos desse projeto. Ao 
mesmo tempo em que é excelente, porque propõe me-
didas que vão proporcionar maior conforto e segurança 
aos passageiros e flexibilização no uso das passagens, 
poderá propiciar um overbooking de ônibus. Mas falei 
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com o autor do projeto, que me disse ter adotado me-
didas preventivas. 

Portanto, somos amplamente favoráveis à aprova-
ção do projeto na sua essência. Achamos que o serviço 
de radiotransmissor-receptor em todas as empresas de 
ônibus garante segurança aos passageiros e ao mo-
torista. Como freqüentemente ouvimos relatos sobre 
assaltos a ônibus, é fundamental que esse equipamen-
to seja obrigatório, para que o motorista possa estar 
em permanente contato com a empresa e com outros 
veículos que estejam trafegando naquela rodovia, ga-
rantindo assim maior segurança para todos. 

Ao mesmo tempo, o projeto teve o cuidado de 
ressaltar a desnecessidade desse tipo de dispositivo 
para as vias urbanas e semi-urbanas. De fato, não é 
necessário. A presença do radiotransmissor-receptor 
nos ônibus é mais um item de segurança no trânsito, 
na medida em que a comunicação vai ser freqüente.

Parabenizo o autor do projeto por todos esses 
cuidados, e quero dizer que a medida veio em boa 
hora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin. (Pau-
sa.)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Silvio 
Costa, que falará a favor da matéria.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
parabenizo o Deputado Jovair Arantes pela bela inicia-
tiva. Na verdade, esse projeto é um prêmio à cidadania: 
concede às pessoas que precisam do transporte inte-
restadual o direito de alterar sua agenda. O indivíduo 
que compra uma passagem para aquele determinado 
dia e não pode viajar perde dinheiro. Agora o projeto 
do Deputado Jovair Arantes concede às empresas o 
direito de fazer um planejamento, como também às 
pessoas que utilizam o transporte interestadual. 

Esta Casa não tem como se posicionar contra 
o projeto do Deputado Jovair Arantes. Entendo que 
esse projeto respeita o cidadão consumidor, e está de 
acordo com a Constituição Federal. 

Precisamos efetivamente aprovar esse projeto 
por unanimidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – NÃO 

HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS, DECLA-
RO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

encaminhar o voto contra à matéria, concedo a palavra 
ao Deputado Otavio Leite. (Pausa.) S.Exa. abre mão.

Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Men-
des Thame.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
Com a palavra o Deputado William Woo. (Pausa.) 

S.Exa. abre mão.
Com a palavra o Deputado Leonardo Vilela.
Com a palavra o Deputado Ayrton Xerez.
Para encaminhar o voto favorável à matéria, con-

cedo a palavra ao Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, manifestamo-nos favoravelmente 
à matéria, até para apressar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Jovair Arantes, autor do 
projeto.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
fico feliz por poder vir à tribuna hoje. Apresentei esse 
projeto em 1995; logo, ele tramita há 12 anos nesta 
Casa. Ninguém pode alegar que houve pouco tempo 
para discussão, porque passou por todas as Comissões 
e sofreu todo o tipo de argumentação implacável de 
quem é favorável e de quem é contrário à proposta.

Durante todo esse período lutamos muito para 
que esse projeto pudesse ser aprovado porque é de 
interesse da sociedade: iguala quem usa o ônibus 
para ir de Goiânia a São Paulo, de Goiânia a Belém, 
de Cavalcanti a Uruaçu, enfim, o cidadão que viaja de 
ônibus passa a ter direito igual ao que viaja de avião. 
Hoje compra-se uma passagem para ir a São Paulo 
ou a Porto Alegre num vôo da Gol, ou da TAM, ou de 
qualquer outra companhia, e pode-se no momento 
oportuno dizer que não se quer mais viajar na segun-
da-feira que estava marcado, mas outra semana; ou 
eventualmente o passageiro se atrasa e perde o vôo; 
em ambos os casos remarca-se a passagem, sem 
qualquer problema. Já os usuários de transporte co-
letivo do Brasil, não; porque geralmente são pobres, 
compram uma passagem de ônibus, e, se perderem o 
ônibus, perdem também o dinheiro da sua passagem. 
E, mais do que isso, se de repente o ônibus quebra 
em direção a Colinas, no Tocantins, o cidadão fica no 
meio da estrada, jogado à sua própria sorte, porque as 
empresas não têm qualquer obrigação com as pesso-
as que usam o transporte coletivo de ônibus no Brasil. 
Esse projeto dá esse ordenamento, dá direito a esse 
cidadão de ser também tratado como de primeira ca-
tegoria, tal como os que viajam de avião.

Fazemos aqui justiça aos usuários de ônibus. A 
empresa de transporte coletivo tem de ter responsa-
bilidade com seu passageiro.

Venho à tribuna pedir que depois de 12 anos esse 
projeto seja aprovado nesta Casa e encaminhado ao 
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Senado Federal, para que lá também possa ser apro-
vado, passando a ser lei no Brasil.

Agradeço aos Srs. Deputados desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação o substitutivo adotado pela Comissão de Via-
ção e Transportes.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre a validade dos bilhetes 
de passagem no transporte coletivo rodo-
viário de passageiros, e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os bilhetes de passagens adquiridos no 

transporte coletivo rodoviário de passageiros Intermu-
nicipal, Interestadual e Internacional terão validade de 
um ano, a partir da data de sua emissão, independen-
temente de estarem com data e horários marcados.

Parágrafo único. Os bilhetes com data e horário 
marcados poderão, dentro do prazo de validade, ser 
remarcados.

Art. 2º Antes de configurado o embarque, o pas-
sageiro terá direito ao reembolso do valor pago do bi-
lhete, bastando para tanto a sua simples declaração 
de vontade.

Parágrafo único. Nos casos de solicitação de re-
embolso do valor pago do bilhete, por desistência do 
usuário, a transportadora disporá de até 30 (trinta) dias, 
a partir da data do pedido, para efetivar a devolução.

Art. 3º Independentemente das penalidades ad-
ministrativas determinadas pela autoridade rodoviária 
imposta à empresa autorizada, permitida ou conces-
sionária, em caso de atraso da partida do ponto inicial 
ou em uma das paradas previstas durante o percurso 
por mais de uma hora, o transportador providenciará 
o embarque do passageiro, em outra empresa que 
ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, 
se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro 
optar, o valor do bilhete de passagem.

Art. 4º A empresa transportadora deverá organi-
zar o sistema operacional de forma que, em caso de 
defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da 
mesma, que interrompa ou atrase a viagem durante o 
seu curso, assegure continuidade à viagem num perí-
odo máximo de três horas após a interrupção.

Parágrafo único. Na impossibilidade de se cum-
prir o disposto no caput deste artigo, fica assegura-
da ao passageiro a devolução do valor do bilhete de 
passagem.

Art. 5º Durante a interrupção ou retardamento 
da viagem, a alimentação e hospedagem, esta quan-
do for o caso, dos passageiros correrá às expensas 
da transportadora.

Art. 6º Se em qualquer das paradas previstas a 
viagem for interrompida por iniciativa do passageiro, 
nenhum reembolso será devido pelo transportador.

Art. 7º Os bilhetes de passagens adquiridos com 
antecedência mínima de sete dias da data da viagem 
poderão não ter horários de embarque definidos.

Art. 8º As empresas de transporte coletivo rodo-
viário de passageiros deverão operar com um sistema 
de proteção à viagem, visando a regularidade, segu-
rança e eficiência de tráfego, abrangendo as seguin-
tes alternativas:

I – de controle de tráfego, devendo o 
motorista ser informado antes da partida das 
condições de trânsito nas estradas;

II – de telecomunicações rodoviárias;
III – de supervisão, reparo, distribuição 

de peças e equipamentos e da manutenção 
dos ônibus.

Art. 9º Os serviços de telecomunicações rodoviá-
rias poderão ser operados pela empresa de transporte 
coletivo rodoviário de passageiros, mediante autoriza-
ção da Policia Rodoviária Federal.

Parágrafo único. Os veículos só poderão circular 
com sistema de rádio transmissor-receptor padroniza-
do e em perfeito estado de funcionamento.

Art. 10. A transportadora afixará, em lugar visível 
e de fácil acesso aos usuários, no local de venda de 
passagens, nos terminais de embarque e desembar-
que e nos ônibus as disposições dos artigos 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º, 6º e 7º desta lei.

Art. 11. As empresas que operam com linhas ur-
banas e de características semi-urbanas estão isentas 
de cumprir as disposições desta lei.

Art. 12. Quando, por eventual indisponibilidade 
de veículo de categoria em que o transporte foi con-
tratado, tanto no ponto de partida quanto nos pontos 
de paradas intermediárias da viagem, houver mudança 
de classe de serviço inferior para superior nenhuma 
diferença de preço será devida pelo passageiro.

§ 1º No caso inverso, é devida ao adqui-
rente da passagem a restituição da diferença 
de preço, sendo facultado ao transportador 
proceder ao reembolso devido, após a reali-
zação da viagem.

§ 2º Quando a modificação na classe do 
serviço ocorrer por solicitação do passageiro, 
o transportador deverá promover a substitui-
ção do respectivo bilhete de passagem, ajus-
tando-o à tarifa vigente e registrando nele as 
diferenças havidas para mais ou para menos, 
bem como se a diferença foi restituída, con-
forme o caso.
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Art. 13. É vedado ao transportador, direta ou indi-
retamente, reter o valor do bilhete de passagem com-
prado à vista, decorridos 30 (trinta) dias do pedido de 
reembolso feito pelo usuário.

§ 1º O bilhete de passagem manterá 
como crédito de passageiro, durante sua va-
lidade, o valor atualizado da tarifa do trecho 
emitido.

§ 2º O montante do reembolso será igual 
ao valor da tarifa respectiva no dia da restitui-
ção, descontada a comissão de venda.

§ 3º No caso de bilhete internacional, o 
reembolso terá o valor equivalente em moeda 
estrangeira convertida ao câmbio do dia.

Art. 14. O prazo máximo de reembolso do valor 
de passagens rodoviárias é de 30 (trinta) dias, para as 
transportadoras nacionais e internacionais.

Art. 15. Se o bilhete houver sido comprado a cré-
dito, o reembolso, por qualquer motivo, somente será 
efetuado após a quitação do débito.

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após sua 
publicação.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
votam os Srs. Líderes?

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi muito feliz 
o Deputado Jovair Arantes ao apresentar esse projeto 
que tem um cunho social importante e também encar-
na um sentimento de justiça. Cumprimento, portanto, o 
Deputado Jovair Arantes pela sua luta e trabalho.

O PSDB orienta o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Jovair Arantes é um abençoado. Nunca na história da 
República alguém pensou tanto naqueles que são tão 
esquecidos como os usuários dos nossos ônibus. E 
ele traz um certo tipo de direito, que tem sido sonega-
do nos últimos tempos aos usuários dos transportes 
aéreos, para aquele que usa o transporte rodoviário. 
Neste sentido, o projeto é meritório, tem alto cunho 
social. Vamos lutar para que a lei passe do papel para 
a prática, o que é muito difícil.

Parabéns, Deputado Jovair Arantes! Valeu a es-
pera de 12 anos para ter o projeto aprovado. Cada 
Deputado aqui quer ter esse direito também, pelo me-

nos ao fim de cada período legislativo. Quero ser Jovair 
quando crescer, em matéria de legislação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Democratas?

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente cumprimento o Depu-
tado Jovair Arantes pela oportunidade de um projeto 
que resgata a cidadania e dá ao consumidor o res-
peito que ele merece. Nós, os Democratas, estamos 
orientando pela aprovação deste projeto meritório. Em 
tempos de apagão aéreo, este projeto é o clarão do 
transporte rodoviário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PTB?

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós do 
PTB, queremos cumprimentar também o nosso Líder, 
Deputado Jovair Arantes, até porque esse projeto vem 
justamente para atender àqueles que são mais neces-
sitados, aos mais carentes, embora hoje a passagem 
aérea já esteja custando praticamente o mesmo preço 
da passagem de ônibus. Mas, mesmo assim, esse pro-
jeto do nosso Líder Jovair Arantes vem em boa hora, 
e a bancada do PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós entendemos que o projeto é meritório, é uma idéia 
fantástica do Deputado Jovair Arantes. Precisamos real-
mente de projetos como este para que se tornem leis no 
nosso País. Esse projeto, por si só, aumenta os direitos 
do consumidor. Evidentemente, nós votamos de acordo 
com a vontade e as intenções do autor do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/
PHS/PRB?

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste mo-
mento de apagão aéreo fazer uma comparação entre 
as 2 passagens é até perigoso. Mas nós entendemos 
a intenção do autor, a preocupação em dar àquele usu-
ário de ônibus a oportunidade e o direito de manter a 
validade da sua passagem, a segurança do seu trans-
porte como uma das coisas prioritárias. Nesse sentido, 
somos, favoráveis à aprovação do projeto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

orienta o PT, nobre Líder Luiz Sérgio.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto de lei 
tem um alcance social muito importante, principalmente 
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para a população de menos poder aquisitivo que usa 
o transporte rodoviário.

O PT recomenda o seu voto “sim” e parabeniza o 
nobre Deputado Jovair Arantes por esta luta que preci-
sou da insistência de muitos anos para que pudesse ser 
aprovado aqui no plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
orienta o PV? (Pausa.)

Como orienta o PPS, nobre Líder Cláudio Ma-
grão?

O SR. CLÁUDIO MAGRÃO (PPS-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esse projeto é importantíssimo para nossa 
Nação, para aqueles com menos poder aquisitivo, que 
não podem utilizar um avião. Agora, é bom que este Con-
gresso Nacional tome pé dessa situação. Um projeto tão 
importante para os trabalhadores, para o povo mais hu-
milde, demorou apenas 12 anos para ser votado nesta 
Casa. Repito: 12 anos para ser votado. Isso quer dizer 
que as medidas provisórias sobrepõem-se aos projetos 
de lei que vão trazer benefícios àqueles mais oprimidos 
e àquelas pessoas que não têm condição financeira.

Então, nobre Relator Jovair Arantes, queremos 
parabenizar V.Exa. por este projeto e aqui fica uma 
reflexão a esta Casa: temos de fazer com que nos-
sos projetos de lei sejam votados, e não as medidas 
provisórias.

O PPS orienta o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somos favo-
ráveis ao projeto de qualquer forma. O projeto apresen-
tado pelo Deputado Jovair demonstra que esta Casa 
procura a igualdade entre todas as pessoas, quer dar 
o mesmo atendimento de quem viaja de avião àqueles 
que viajam em ônibus coletivo. Por isso, o Partido Ver-
de é favorável à aprovação do projeto. Cumprimento 
o Deputado Jovair Arantes. Se há 12 anos esse pro-
jeto aguarda votação, fico feliz de estar aqui e poder 
aprová-lo. 

Parabéns, Deputado!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Arlindo Chinaglia, queremos formar coro com aqueles 
que estão parabenizando V.Exa. e esta Casa pelo fato 
de estarmos finalmente votando projetos de Parlamen-
tares. Semana passada, a rádio CBN parabenizou a 
Câmara por exercer a democracia em plenitude ao votar 
as matérias. Este ano, quase 40 medidas provisórias já 

foram votadas nesta Casa. Temos agora muitos projetos 
de lei de Parlamentares. Dessa forma, esperamos que 
o Parlamento brasileiro possa seguir adiante.

Em relação à matéria ora em votação, é insofis-
mável, indiscutível. O Partido da República parabeniza 
o Deputado Jovair Arantes pela iniciativa e esta Casa 
também pela aprovação desta matéria. 

O nosso voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP cumpri-
menta o autor do projeto. Trata-se de matéria da maior 
importância, que visa atender àqueles que utilizam o 
meio de transporte terrestre. Conseqüentemente, o 
PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Liderança da Minoria?

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em se tratando 
de defesa do consumidor, embora nosso ordenamento 
jurídico, o Código de Defesa do Consumidor, seja razo-
avelmente recente, certamente deixou algumas lacunas. 
Uma delas acaba de ser resolvida por iniciativa de 12 
anos atrás do eminente Deputado Jovair Arantes. O 
projeto dispõe sobre validade do bilhete e reembolso, 
tratamento digno às pessoas que só têm condições 
de se deslocar de ônibus pelo País. Tal decisão há de 
instituir um comando legal em defesa dos brasileiros 
que utilizam tal meio de transporte. 

O projeto por si só é também – e falo como Deputado 
em primeiro mandato – um estímulo à precípua tarefa de 
todos nós, ou seja, legislar e oferecer sugestões para que 
o ordenamento jurídico brasileiro seja aperfeiçoado. 

Espero que o Senado trate com celeridade a ma-
téria, que merece entrar em vigor imediatamente. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota a Liderança do Governo, Deputado Wilson San-
tiago?

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
este projeto atende perfeitamente aos interesses da 
população carente, e o Governo sempre tem agido 
nesse sentido, visando beneficiar os menores. Sendo 
assim, encaminho o voto “sim” ao projeto do Deputado 
Jovair Arantes. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que aprovam o projeto permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO. (Palmas.)
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O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas 
agradecer ao Plenário, a todas as Lideranças e a V.Exa.

O exemplo do meu projeto – já foi dito por vários 
Deputados – precisa ser seguido. Outros projetos de lei 
da lavra de Deputados devem ser aprovados na Casa.

A pauta tem muitos projetos de origem do Poder 
Executivo. Certamente, esses projetos são importantes, 
mas precisamos valorizar a Casa e aprovar projetos 
de autoria dos Deputados. Espero que esse processo 
não se estenda por 12 anos.

V.Exa. também tem importante parcela de con-
tribuição nesta votação. Portanto, agradeço a V.Exa. a 
compreensão e a ajuda. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para-
benizo V.Exa. pela insistência e perseverança. 

Evidentemente, é dever da Mesa agir de maneira 
apropriada, respeitar o acordo do Colégio de Líderes e 
autorizar a inclusão do projeto em pauta. Tomamos a ini-
ciativa atendendo ao pedido de V.Exa. Mas a comemora-
ção do Plenário diz respeito à importância do projeto e ao 
fato de uma pessoa querida pelos pares ter conseguido 
aprovar um projeto tão importante. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a Subemenda nº 1, adotada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, oferecida 
ao substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, 
que suprime o art. 16 do substitutivo. 

SUBEMENDA Nº 01

“Suprima-se o art. 16 do substitutivo.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 

votação a Subemenda nº 2, adotada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, oferecida ao 
substitutivo da Comissão de Viação e Transporte, que 
suprime o art. 18 do substitutivo.

SUBEMENDA Nº 02

“Suprima-se o art. 18 do substitutivo.”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estão 
prejudicados: o Projeto inicial; as Emendas e a Sube-
menda adotadas pela Comissão de Defesa do Con-
sumidor, Meio Ambiente e Minorias; o Projeto de Lei 
nº 1.875, de 1996, apensado; as Emendas adotadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção ao Projeto de Lei nº 1.875, de 1996, apensado; e 
o Projeto de Lei nº 4.975/05, apensado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

redação final do 

PROJETO DE LEI Nº 1.333-D, DE 1995

Dispõe sobre a validade dos bilhetes 
de passagem no transporte coletivo rodo-
viário de passageiros e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os bilhetes de passagens adquiridos no 

transporte coletivo rodoviário de passageiros intermuni-
cipal, interestadual e internacional terão validade de 1 
(um) ano, a partir da data de sua emissão, independen-
temente de estarem com data e horários marcados.

Parágrafo único. Os bilhetes com data e horário 
marcados poderão, dentro do prazo de validade, ser 
remarcados.

Art. 2º Antes de configurado o embarque, o pas-
sageiro terá direito ao reembolso do valor pago do bi-
lhete, bastando para tanto a sua simples declaração 
de vontade.

Parágrafo único. Nos casos de solicitação de re-
embolso do valor pago do bilhete por desistência do 
usuário, a transportadora disporá de até 30 (trinta) dias, 
a partir da data do pedido, para efetivar a devolução.

Art. 3º Independentemente das penalidades ad-
ministrativas determinadas pela autoridade rodoviá-
ria impostas à empresa autorizada, permissionária 
ou concessionária, em caso de atraso da partida do 
ponto inicial ou em uma das paradas previstas durante 
o percurso por mais de 1 (uma) hora, o transportador 
providenciará o embarque do passageiro em outra em-
presa que ofereça serviços equivalentes para o mesmo 
destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se assim 
o passageiro optar, o valor do bilhete de passagem.

Art. 4º A empresa transportadora deverá organi-
zar o sistema operacional de forma que, em caso de 
defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilida-
de que interrompa ou atrase a viagem durante o seu 
curso, assegure continuidade à viagem num período 
máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

Parágrafo único. Na impossibilidade de se cum-
prir o disposto no caput deste artigo, fica assegura-
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da ao passageiro a devolução do valor do bilhete de 
passagem.

Art. 5º Durante a interrupção ou retardamento da 
viagem, a alimentação e a hospedagem, esta quando 
for o caso, dos passageiros correrão a expensas da 
transportadora.

Art. 6º Se, em qualquer das paradas previstas, a 
viagem for interrompida por iniciativa do passageiro, 
nenhum reembolso será devido pelo transportador.

Art. 7º Os bilhetes de passagens adquiridos com 
antecedência mínima de 7 (sete) dias da data da viagem 
poderão não ter horário de embarque definido.

Art. 8º As empresas de transporte coletivo rodo-
viário de passageiros deverão operar com um sistema 
de proteção à viagem, visando à regularidade, segu-
rança e eficiência de tráfego, abrangendo as seguin-
tes alternativas:

I – de controle de tráfego, devendo o 
motorista ser informado antes da partida das 
condições de trânsito nas estradas;

II – de telecomunicações rodoviárias;
III – de supervisão, reparo, distribuição 

de peças e equipamentos e da manutenção 
dos ônibus.

Art. 9º Os serviços de telecomunicações rodoviá-
rias poderão ser operados pela empresa de transporte 
coletivo rodoviário de passageiros, mediante autoriza-
ção da Polícia Rodoviária Federal.

Parágrafo único. Os veículos só poderão circular 
com sistema de radiotransmissor-receptor padronizado 
e em perfeito estado de funcionamento.

Art. 10. A transportadora afixará, em lugar visível 
e de fácil acesso aos usuários, no local de venda de 
passagens, nos terminais de embarque e desembar-
que e nos ônibus, as disposições dos arts. 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º, 6º e 7º desta Lei.

Art. 11. As empresas que operam com linhas ur-
banas e de características semi-urbanas estão isentas 
de cumprir as disposições desta Lei.

Art. 12. Quando, por eventual indisponibilidade de 
veículo de categoria em que o transporte foi contratado, 
tanto no ponto de partida como nos pontos de paradas 
intermediárias da viagem, houver mudança de classe 
de serviço inferior para superior, nenhuma diferença 
de preço será devida pelo passageiro. 

§ 1º No caso inverso, é devida ao adqui-
rente da passagem a restituição da diferença 
de preço, sendo facultado ao transportador 
proceder ao reembolso devido após a reali-
zação da viagem.

§ 2º Quando a modificação na classe do 
serviço ocorrer por solicitação do passageiro, 

o transportador deverá promover a substitui-
ção do respectivo bilhete de passagem, ajus-
tando-o à tarifa vigente e registrando nele as 
diferenças havidas para mais ou para menos, 
bem como se a diferença foi restituída, con-
forme o caso.

Art. 13. É vedado ao transportador, direta ou indi-
retamente, reter o valor do bilhete de passagem com-
prado a vista decorridos 30 (trinta) dias do pedido de 
reembolso feito pelo usuário.

§ 1º O bilhete de passagem manterá 
como crédito de passageiro, durante sua va-
lidade, o valor atualizado da tarifa do trecho 
emitido.

§ 2º O montante do reembolso será igual 
ao valor da tarifa respectiva no dia da restitui-
ção, descontada a comissão de venda.

§ 3º No caso de bilhete internacional, o 
reembolso terá o valor equivalente em moeda 
estrangeira convertida no câmbio do dia.

Art. 14. O prazo máximo de reembolso do valor 
de passagens rodoviárias é de 30 (trinta) dias para as 
transportadoras nacionais e internacionais.

Art. 15. Se o bilhete houver sido comprado a cré-
dito, o reembolso, por qualquer motivo, somente será 
efetuado após a quitação do débito.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007. – Mendes 
Ribeiro Filho, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Lem-

bro aos Deputados que teremos hoje várias votações 
nominais e solicito a todos que permaneçam em ple-
nário para agilizarmos os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PSDB.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Parlamentares, solicitei a palavra, como 
Líder, para fazer as ponderações que nós, da bancada 
do PSDB, entendemos devam ser feitas sobre o caso 
que envolve o Senador Renan Calheiros.

Peço ao Plenário alguns minutos de atenção. 
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Destaco, com a experiência de quem vive o quarto 
mandato na Casa, que, de escândalo em escândalo, 
convivemos com tentativas ignóbeis de lançar sobre o 
Congresso Nacional e todos os Parlamentares a res-
ponsabilidade pelas crises. Trata-se de uma atitude 
falsa, que merece o nosso repúdio. 

No passado já foi assim. Lembro que, surpreendi-
do pela denúncia do mensalão, o Governo reagiu com 
a tese da corrupção endêmica. O foco das atenções 
veio se instalar no Congresso Nacional e, lateralmente, 
nos partidos políticos. 

A tão criticada entrevista do Presidente Lula em 
Paris deu o tom e pegou: “Todos são iguais. Isso sem-
pre foi assim”. Hoje S.Exa. muda um pouco o enfoque: 
“Todos são inocentes, até prova em contrário”. 

A cada crise, o Congresso perde não apenas 
credibilidade como também prerrogativas, Sras. e Srs. 
Parlamentares. Mais uma vez, aqui estamos desfoca-
dos. Mas não somos todos iguais. Repito: não somos 
todos iguais. 

No mais recente escândalo surgiram denúncias 
graves contra o Presidente do Congresso Nacional, o 
Senador Renan Calheiros. Lembro que o Senador é o 
Presidente do Senado Federal e preside as sessões 
do Congresso Nacional. Essa condição o põe como 
terceiro homem na linha sucessória da Presidência 
da República. 

Trata-se de um cargo estratégico da democracia, 
carregado de simbolismo no arranjo do poder no País, 
razão por que entendo não poder pairar sobre S.Exa. 
qualquer suspeita. Ao utilizar a cadeira da Presidência 
e a estrutura do Senado Federal para se defender, o 
Senador trouxe uma crise pessoal para todo o Poder 
Legislativo. Com essa atitude o Presidente vem utili-
zando o cargo para defender o Senador Renan Calhei-
ros. Repito: o Presidente vem utilizando o cargo para 
defender o Senador Renan Calheiros.

A discussão está posta, senhoras e senhores. 
Mais uma vez tentam localizar no Congresso Nacional 
o epicentro do escândalo. Não devemos esquecer, sob 
pena de enfraquecimento total do Poder Legislativo, 
que cada vez que acontece uma crise, ela é jogada 
para dentro do Congresso, que perde prerrogativas. 
E quando a crise alcança um aliado, este fato é ainda 
mais sentido. É quando surge o golpe: o singular se 
transforma em plural, em generalização, em tentativa 
de igualar os desiguais. Repito: não somos todos iguais, 
apesar de inocentes, até prova em contrário. 

É também, Sr. Presidente, meu entendimento e 
a convicção da bancada do PSDB que a singularidade 
do cargo que ele ocupa exige uma ritualística compa-
tível com os requisitos constitucionais e institucionais. 
São esses requisitos que inspiram e sustentam os 

fundamentos da democracia e do princípio primordial 
da representatividade do povo.

Para garantir a total isenção nas apurações sobre 
as denúncias que pesam sobre si, o único caminho é 
o afastamento do Senador Renan Calheiros da Presi-
dência do Senado Federal e do Congresso Nacional. 
Para garantir não apenas a isenção das apurações, 
como também e sobretudo a preservação da própria 
Instituição.

Numa situação dessas que estamos vivendo, Se-
nado e Câmara são a mesma coisa. Todos nós, Par-
lamentares, pertencemos ao Congresso Nacional. É 
assim que o povo brasileiro, a quem representamos, 
nos vê, nos critica e nos cobra. Não podemos fugir nem 
escapar deste compromisso.

A decisão da Mesa Diretora do Senado Federal, 
que devolveu ao Conselho de Ética a investigação das 
denúncias sobre o Senador Renan Calheiros, levanta 
o véu de cinismo que envolve esse processo desde 
o começo. 

Foi sanado o alegado vício de origem, pecado 
que estava sendo usado em benefício do pecador. 

O afastamento do Senador Renan Calheiros da 
Presidência do Senado é, agora, condição indispen-
sável para que o processo siga seu curso normal e os 
Parlamentares provem que, repito, embora sejamos 
todos inocentes até prova em contrário, não somos 
todos iguais. 

Repito, Sr. Presidente: embora sejamos todos 
inocentes até prova em contrário, não somos iguais.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sugiro 

que votemos agora os 3 requerimentos de urgência, 
conforme acordo firmado pelo Colégio de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento de urgência no seguinte teor:

“Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos 
Deputados, requeremos, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno, urgência para aprecia-
ção do Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, que 
‘dispõe sobre a gestão, a organização e o con-
trole social das Agências Reguladoras, acresce 
e altera dispositivos das Leis nº 9.472, de 16 
de julho de 1997, nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, nº 
9.961, de 28 de janeiro de 2000, nº 9.984, de 
17 de julho de 2000, nº 9.986, de 18 julho de 
2000, e nº 10.233, de 5 de junho de 2001, da 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setem-
bro de 2001, e dá outras providências’.

Sala das Sessões, 7 de julho de 2004. 
– Beto Albuquerque, Vice-Líder do Governo; 
Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; Renato Casa-
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grande, Líder do PSB; Marcondes Gadelha, 
Vice-Líder do PTB; Romeu Anízio, Vice-Líder 
do PP; B Sá, Vice-Líder do PPS; Osmar Ser-
raglio, Vice-Líder do PMDB”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
fazer votação simbólica.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assi-
namos a urgência. Houve acordo para votar a matéria 
a partir da semana que vem.

Temos algumas divergências quanto ao méri-
to desse projeto, Sr. Presidente. Ele está tramitando 
há bastante tempo e, evidentemente, a Casa tem de 
tomar um posicionamento ou contra ou a favor. Que-
remos votar na semana que vem para analisar com 
maior profundidade, durante a semana, o mérito des-
ta matéria. 

Acatamos a votação simbólica.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 

não. Foi bom V.Exa. ter esclarecido. A Mesa poderia 
tê-lo feito. 

Conforme o acordo, também, essa matéria só 
será colocada em pauta na semana que vem.

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, este 
é o projeto que trata da Lei Geral das Agências Re-
guladoras?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Exa-
tamente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Não será vo-
tado nesta semana, mas apenas a urgência?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ape-
nas a urgência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os Srs. 
Deputados que forem favoráveis ao requerimento de 
urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para a tramitação do 
Projeto de Lei nº 552/2007, que dispõe sobre 

a criação de cargos de provimento efetivo e 
funções comissionadas no quadro de pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 5ª Região.

Sala das Sessões, 2 de julho de 2007. – 
Mauro Benevides, Vice-Líder do PMDB; Mau-
rício Rands, Vice-Líder do PT; Marcelo Ortiz, 
Líder do PV; Márcio França, Líder do Bloco 
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB; Fernando 
Coruja, Líder do PPS; Jovair Arantes, Líder 
do PTB; Luciano Castro, Líder do PR; Mário 
Negromonte, Líder do PP; Henrique Eduardo 
Alves, Líder do Bloco PMDB/PSC/PTC”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Da 
mesma forma, vamos votar hoje a urgência e, na se-
mana que vem, o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os Srs. 
Deputados que aprovam o requerimento permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento de urgência no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 155, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 1.291, de 2007, que ‘altera 
dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas 
de julho de 1991’ (estabelece medidas para ra-
cionalizar a concessão de benefício previden-
ciário e combater as fraudes e irregularidades, 
inclusive na concessão de auxílio-doença). 

Sala das Sessões, de julho de 2007. – 
Luiz Sérgio, Líder do PT; Henrique Eduardo 
Alves, Líder do Bloco PMDB/PSC/PTC; Lu-
ciano Castro, Líder do PR; Antônio Carlos 
Pannunzio, Líder do PSDB; Marcelo Ortiz, 
Líder do PV”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
este requerimento há o mesmo acordo: votaremos a 
urgência, mas o projeto só entra em pauta na semana 
que vem. Na reunião do Colégio de Líderes, manifes-
tou-se discordância quanto ao mérito deste projeto.

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, não 
concordo com a votação simbólica deste projeto. 
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Esse é um projeto que, sem dúvida nenhuma, vai 
complicar ainda mais a concessão do auxílio-doença. 
Acho que precisa ser mais bem explicado. Da forma 
como está sendo votado, corre-se risco.

Se insistirem na manutenção do projeto, vou pe-
dir verificação de votação. 

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o projeto, na 
verdade, trata da gestão da Previdência, deixa claro 
quais são os direitos dos trabalhadores, torna mais 
explícitas as prerrogativas que o trabalhador tem ao 
pedir a concessão dos benefícios. Portanto, é um bom 
projeto. Tenho certeza de que ajudará a diminuir o rom-
bo da Previdência e as fraudes.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O 
Deputado Arnaldo Faria de Sá informou que não con-
corda com a votação simbólica. De ofício, vou deter-
minar votação nominal. Entretanto, como houve acor-
do, vou conceder a palavra aos Srs. Deputados para 
orientarem as bancadas e para que o Plenário tenha 
percepção de qual é a tendência.

Estamos votando um requerimento de urgência 
e não o mérito do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PTdoB? (Pausa.) 

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a reunião 
de Líderes hoje, fugindo à boa tradição oficial, foi um 
pouco tumultuada, dispersiva. As pessoas estavam 
excitadas acima do normal.

Esse requerimento de urgência chegou-me às 
mãos e eu não o assinei porque precisava consultar 
a bancada. Entendemos que no projeto há uma eiva: 
a precarização de direitos no que se refere ao auxí-
lio-doença. 

Para nós, esse projeto não é urgente. A maioria 
dos partidos assinou pedido de urgência, mas nós 
não assinamos. 

Portanto, votamos “não”.
O SR. LUCIANO CASTRO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUCIANO CASTRO (PR-RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na realidade, 
no Colégio de Líderes, concordamos em votar apenas 
a urgência. Quanto ao mérito dessa matéria não houve 

acordo. Possivelmente, ela entrará em pauta na sema-
na que vem, mas pode não ser pautada.

Por isso, faço um apelo ao eminente Deputado 
Arnaldo Faria de Sá para que retire seu pedido de 
verificação.

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, diante 
da manifestação do Líder do Partido Republicano no 
sentido de que não há compromisso quanto ao méri-
to nem quanto a votarmos semana que vem, retiro o 
pedido de verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Eu 
preciso dar uma informação. O acordo dos Líderes foi 
no sentido de pautar para a semana que vem, e serei 
obrigado a fazê-lo, a menos que haja uma articulação 
dos Líderes para retirar a matéria de pauta ou inverter 
a ordem. Mas o Deputado Luciano Castro tem razão: 
estamos votando a urgência. Quanto ao mérito, cada 
bancada vai resolver. 

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, este 
é o compromisso do Líder Luciano Castro. Por isso, 
concordo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 
há discordância, já que V.Exa. concorda que hoje só 
se vote a urgência e, quanto ao mérito, fique para o 
futuro, para a semana que vem. Poderemos fazer uma 
reunião de Líderes. Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os Sr. 
Deputados que aprovam o requerimento de urgência 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO. 
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, quero 
fazer um registro. Na verdade, não tenho nada a opor 
quanto à regimentalidade da urgência. Minha discor-
dância é em relação ao mérito. 

Não posso, como disse o Deputado Chico Alen-
car, concordar com maior precarização do direito do 
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trabalhador, porque aquele que está doente e chega 
ao posto médico tem a consciência de que está do-
ente, e lhe é negado o benefício. Isso acaba por gerar 
uma série de desentendimentos entre o beneficiário e 
o médico perito. Quem está doente sabe o problema 
que tem, e lhe é negado o benefício. A pessoa está 
sem emprego e sem benefício. Ainda assim, se quer 
precarizar ainda mais o direito do trabalhador. Essa foi 
a razão pela qual fiz objeção. Transfiro a objeção para 
o mérito e não a retirarei.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a TV 
Globo veiculou cena, no Fantástico, de uma pessoa 
com muleta fingindo estar doente para receber bene-
fício previdenciário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
discutir o mérito na semana que vem, Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Há muletas 
e muletas!

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por 
solicitação do Deputado Inocêncio Oliveira, quanto às 
urgências, admitimos que o mérito de algumas delas 
pode ficar para a semana que vem. Só que a urgên-
cia do Projeto nº 552, na medida em não que não for 
apreciada nesta semana, acarretará prejuízo – inclu-
sive o Deputado Inocêncio Oliveira alertou para esse 
aspecto na reunião –, porque esse projeto deveria ser 
remetido para o Senado, na expectativa de que aquela 
Casa a apreciasse na semana que vem, pois o prazo 
de atendimento aos seus pressupostos encerra-se dia 
5 ou 6 de agosto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – In-
formo a V.Exa. que, ao final da reunião, fizemos uma 
sinopse do que iria ser votado hoje e do que ficaria 
para a semana que vem. E esse projeto ficou para a 
semana que vem. 

O Deputado Chico Alencar inclusive registrou o 
fato. Não estou me referindo a ninguém especificamen-
te, mas a reunião estava tensa. 

Não há qualquer óbice da Mesa em colocar hoje 
a matéria em votação, mas dependeria de requerimen-
tos e de articulação do Plenário. 

V.Exa. poderia nos ajudar para, quem sabe, vo-
tarmos a matéria ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 
14.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 79, DE 2007 

(Do Sr. José Pimentel e Outros)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 79, de 2007, que 
altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. Pendente de pareceres 
das Comissões: de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio; de Finanças 
e Tributação; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, 
pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, ao Sr. Deputado Reginaldo 
Lopes.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no-
bres colegas, trata-se do Projeto de Lei Complementar 
nº 79, de 2007, que altera Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006. 

Compromisso assumido por esta Casa com pe-
quenos e microempresários que estavam no SIMPLES 
Federal permitiria a sua transferência para o SIMPLES 
Nacional – Lei Complementar nº 123, de 2006 – sem 
qualquer aumento de carga tributária. 

No entanto, as atividades de fogos de artifício, 
indústria de cosméticos, sorveterias, pousadas, pe-
quenos hotéis, cabeleireiros, salões de beleza, borra-
charias, lavanderias, entre outras atividades, ficaram 
excluídas do SIMPLES Nacional e, com isso, teriam 
grande aumento de carga tributária. 

Só para dar um exemplo, no setor de serviços, 
uma centena de indústrias voltam para a Tabela nº 3 
– hoje estão na Tabela nº 5 – e haveria diminuição de 
carga tributária de 270%. 

O projeto de lei complementar em pauta tem 
por finalidade corrigir esses erros e fazer justiça a 
essas atividades produtivas. Por isso, aprovamos a 
matéria, nos termos do substitutivo global, de au-
toria do Deputado Luiz Carlos Hauly, já distribuído 
em plenário. 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio recomenda a aprovação do pro-
jeto, nos termos do substitutivo global do autor, Luiz 
Carlos Hauly.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 79, DE 2007

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei Complementar n° 79, de 
2007, o qual promove alterações na Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte e dá outras providências.

II – Voto do Relator

Analisando a proposição, verificamos que a 
mesma trata de corrigir algumas pequenas imperfei-
ções no novo Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, as quais foram de-
tectadas dentro do período de seis meses para que 
passasse à eficácia o capítulo das disposições tribu-
tárias da referida lei.

No mérito, somos por sua aprovação.
Sala das Sessões,  de 2007. – Deputado Regi-

naldo Lopes, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-

cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado 
Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, trata-se do Projeto de Lei Com-
plementar Nº 79, de 2007, o qual promove alterações 
na Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos da 
legislação vigente à época e revoga várias leis. 

A ele foi apensado o Projeto de Lei Complementar 
nº 81, de 2007, de autoria do nobre Deputado Jutahy 
Junior, o qual possibilita que os débitos relativos a fa-
tos geradores ocorridos até a data de opção ao Regi-
me Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional – sejam 
inclusos no parcelamento, bem como estende o prazo 
para 240 parcelas mensais, com redução de 50% das 
multas incidentes. 

Cabe a este Relator pronunciar-se sobre os as-
pectos financeiro e orçamentário públicos, sua ade-
quação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e o Orçamento Anual, bem como so-
bre o mérito. 

Voto do Relator. 

Analisando a proposição, verificamos que ela tra-
ta de corrigir algumas pequenas imperfeições no novo 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte, as quais foram detectadas dentro do 
período de 6 meses, para que passasse à eficácia o 
capítulo das disposições tributárias da referida lei.

Conforme bem dito por seu autor, o referido Es-
tatuto, em sua elaboração no Congresso Nacional, ti-
nha uma “regra de ouro”, qual fosse, não representar 
aumento de carga tributária a um setor que deve ser 
estimulado pelo Poder Público, qual seja, o das peque-
nas e microempresas. 

Na análise do referido projeto, entendemos que 
o mesmo atende plenamente aos aspectos financei-
ros e orçamentários públicos, tendo em vista que o 
referido projeto busca apenas equalizar a carga tribu-
tária de alguns setores de atividades, sobretudo o de 
serviços, com o que hoje já é previsto pela legislação 
tributária. Não há que se falar em renúncia de receitas 
públicas, razão pela qual o projeto de lei complemen-
tar em epígrafe mostra-se adequado orçamentária e 
financeiramente.

Em relação ao mérito, apesar do hercúleo traba-
lho de seu autor, Deputado José Pimentel, e do Depu-
tado Carlos Melles, de, com rara maestria, consolidar 
em apenas um documento as diversas demandas que 
chegaram à Câmara dos Deputados acerca da maté-
ria ao longo dos últimos 6 meses, entre eles o projeto 
do Deputado Jutahy Junior, entendemos que são ne-
cessários pequenos ajustes, os quais contemplamos 
no substitutivo ora apresentado. Tais ajustes, ressal-
tamos, algumas vezes dizem respeito não ao teor das 
proposições em si, mas sim à impossibilidade fática 
de serem atendidas no presente momento, conforme 
informações que acabamos de obter dos setores téc-
nicos do Poder Executivo. 

Assim, entendemos que certas matérias somen-
te devem entrar em vigor em 1º de janeiro de 2008, 
em razão da complexidade que demandaria para sua 
imediata implementação.

Quanto ao Projeto de Lei Complementar nº 81, 
de 2007, já estamos incorporando algumas de suas 
propostas na regra do parcelamento prevista na mo-
dificação do art. 79, no substitutivo em anexo e, por 
essa razão, somos por sua aprovação na forma desse 
substitutivo.

Pelo exposto, votamos pela adequação orçamen-
tária e financeira, inclusive com o Plano Plurianual, com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Orçamento 
Anual, dos Projeto de Lei de Complementar nºs 79 e 
81, ambos de 2007, bem como, no mérito, pela apro-
vação dos 2 projetos de lei de complementar, na forma 
do substitutivo em anexo.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto 
substitutivo que apresentamos contempla os problemas 
mais graves apresentados nesses últimos 6 meses, 
desde a sanção do projeto de lei.

O arts. 9º, 10 e 11 deste substitutivo tratam de 
retornar a questão da baixa das empresas ao Código 
Tributário Nacional. Essa redação faz com que a pe-
quena e a microempresa tenham o mesmo tratamen-
to de baixa de responsabilidade do sócio, o que já há 
hoje no Código Tributário Nacional.

Portanto, nós recuamos à proposta original, que 
estava na Lei nº 123.

No art. 13, inciso VI, nós recolocamos a questão 
do transporte de passageiros e de cargas, que, pela 
interpretação da Lei nº 123, junto com outras ativi-
dades que vou relatar a seguir, passou da Tabela 3 
para a Tabela 5. Portanto, estamos fazendo um ajus-
te transitório. Primeiro, no momento não temos como 
fazê-los manter essa atividade na Tabela 3. Estamos 
propondo que eles fiquem na Tabela 4 e em janeiro 
voltem para a Tabela 3, por conta do sistema de infor-
mática desenvolvido pela Receita Federal, junto com o 
SEBRAE, em que há implicações técnicas de grande 
monta. Mas, de qualquer maneira, resolvemos grande 
parte do problema do transporte.

No art. 13 ainda, § 1º, inciso XIII, na letra “g”, nós 
introduzimos um dispositivo porque percebemos que 
alguns Estados da Federação passaram a tributar o 
ICMS na fronteira, o que anularia todos os ganhos da 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Então, nes-
se dispositivo, estamos dando o mesmo tratamento 
que demos, de forma inédita, na Lei nº 123, em que a 
substituição tributária do ICMS da microempresa sai da 
base de cálculo. Por exemplo, um bar ou restaurante 
que hoje está no SIMPLES e paga o tributo sobre todo 
o faturamento, pela nova lei, a partir deste mês, deduz 
a parte do ICMS tributada anteriormente.

Dessa maneira, estamos promovendo uma dimi-
nuição maior ainda da carga tributária de certas ativi-
dades. E incluímos essa tributação na fronteira para 
anular os efeitos de tributação transversa que está 
sendo adotada por alguns Estados.

Temos a certeza de que essa legislação vai au-
mentar a arrecadação dos Estados pela diminuição 
da informalidade, pela formalização de milhões de 
empresas.

No § 4º desse mesmo art. 13, introduzimos a 
inscrição automática.

No art. 17, inciso X, estamos resolvendo alguns 
problemas derivados também da Lei nº 123, com rela-
ção à indústria de cosméticos, de sorvetes e de fogos 
de artifícios, que, em função de a alíquota ser maior 
do que 20% do IPI, ficariam desenquadradas. Então, 

como o espírito do legislador, o espírito do Congresso 
Nacional, da Câmara e do Senado, é a “regra de ouro” 
de não aumentar a carga tributária, nós os retornamos 
com essa redação para a posição anterior e com isso 
resolvemos a questão. 

O art. 17 também trata do transporte de cargas 
e de passageiros. O § 2º trata das demais atividades 
de serviço. 

Elaboramos o SIMPLES há 10 anos. Cinco anos 
depois, esta Casa, por iniciativa de Parlamentares 
como eu e tantos outros, introduziu o prestador de 
serviços no SIMPLES Federal – lotéricas, franquias 
de Correios, escolas, ensino fundamental, creche, pré-
escola. Ao longo dos últimos anos, a Receita Federal 
enquadrou, por analogia, dezenas de atividades na 
Tabela 3, prestadores de serviços como cabeleireiro, 
barbeiro, borracheiro, hotéis, pousadas, estaciona-
mentos. Calcula-se que sejam mais de 90 atividades, 
que, por rigor da interpretação da Lei nº 123, sairiam 
da Tabela 3 para a Tabela 5, o que ocasionaria aquilo 
que lemos em alguns jornais do Brasil: o aumento de 
carga tributária.

O desejo do legislador não era esse. Nas primei-
ras reuniões que tivemos com o Ministério da Fazenda, 
a Receita Federal e o Comitê Gestor, com os Depu-
tados José Pimentel e Carlos Melles, com o Senador 
Santana, além da nossa presença e de inúmeros ou-
tros Parlamentares, já ficou claro que o desejo de to-
dos ali também era o de que não houvesse aumento 
de carga tributária. Daí o entendimento que nasceu 
da aprovação desta legislação que ora estamos pro-
pondo à Casa. 

Não acrescentamos nenhum item novo, só manti-
vemos as garantias e resolvemos uma série de outros 
problemas. Os demais serviços serão enquadrados 
respectivamente nas Tabelas nºs 1, 2 e 3 anteriores. 

Os demais incisos do art. 18 que estão aqui – II, 
IV, V, VI e VII – são adequações de texto dos anexos, 
para resolver o enquadramento. A nossa Consultoria 
Técnica, em entendimento com a Consultoria Técnica 
do Comitê Gestor e do Ministério da Fazenda, ajudou 
nesta redação extremamente técnica e delicada.

No art. 21, inciso IV, abre-se a possibilidade, que 
não era prevista na Lei nº 123, de o Comitê Gestor ter 
de fazer o contrato com a rede bancária. Diferente-
mente do que estão pensando, a Receita Federal do 
Brasil não tem participação, neste momento, no ingres-
so desse recurso. Esse recurso vai ser administrado 
pelo Comitê Gestor, porque ele é tripartite: Governo 
Federal, Estados e municípios. Nessa representação 
tripartite, a conta bancária vai para o Comitê Gestor e 
este é que vai repassar o dinheiro para os Governos 
Federal, Estaduais e para os municípios. 
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No art. 29, incisos XI e XII, estabelecem-se a nota 
fiscal, a folha Obrigações Acessórias e Rigores, por-
que, a partir desta legislação, nós estabelecemos um 
novo marco tributário nacional. Então, as exigências 
passarão a ser maiores no cumprimento das obriga-
ções acessórias, como, por exemplo, apropriação in-
débita e outras tantas. 

No art. 33, acertamos também a questão do 
transporte. É uma adequação de texto.

Art. 50. Na Lei nº 123 houve uma omissão: a 
não-inclusão, na atividade de consórcio de associa-
tivismo, da pequena empresa. Essa é uma das mais 
importantes conquistas da legislação, porque nós nos 
fixamos muito na conquista tributária. Em apenas um 
item temos mais de 2 dezenas de conquistas na Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa, e o consórcio 
para exportação e importação, para compra interna e 
venda interna de associação e também consórcio de 
pequenas e microempresas. 

No art. 60-A, nós restabelecemos o sistema de 
garantia de crédito. O cadastro positivo havia sido ve-
tado. Nós ajustamos o texto e agora não temos dúvi-
da de que, com esta redação, vamos criar o cadastro 
positivo, para que o sistema bancário favoreça as em-
presas adimplentes, as boas empresas, no Sistema 
Financeiro brasileiro.

No art. 79, corrigimos falha da legislação, que 
saiu da Câmara e do Senado, quanto à data de corte 
do parcelamento. Houve erro de digitação: ficou 31 de 
janeiro de 2006 – a vontade do legislador era 31 de 
janeiro de 2007. Resultou na melhoria do texto, porque 
estabelecemos a data de corte em 31 de maio de 2007. 
Negociamos a data com a Receita Federal.

Os §§ 4º, 5º, 6º e 7º dizem respeito a parcela-
mento. Não mudamos a fórmula de cálculo da dívida 
porque não houve espaço negocial para fazer outras 
reduções dentro do parcelamento.

No art. 79-A, tratamos das regras transitórias da 
adequação de todas as mudanças que propomos na 
legislação.

Os arts. 79-B e 79-C, §§ 1º e 2º tratam da mes-
ma matéria.

O art. 13 da lei e o inciso VI tratam da adequa-
ção do transporte. Os demais artigos tratam da mes-
ma matéria.

O art. 18, assim como o art. 33, § 2º, trata da 
adequação da redação de texto da matéria.

Dessa maneira, apresentamos o Substitutivo à 
Casa para sua deliberação e conseqüente aprova-
ção.

Quero deixar bem clara a posição deste Relator, 
na condição de homem de oposição. Negociamos um 
texto com o Governo Federal, o Comitê Gestor, os Es-

tados e os municípios. Evidentemente, desejávamos 
muito mais. Houve entendimento. Assumimos compro-
misso – participaram dele os Deputados Carlos Melles 
e José Pimentel, que não está presente porque tem 
um compromisso em seu Estado, com o Presidente da 
República e o Senador Adelmir Santana – de aprovar 
o texto como negociamos.

Quanto a esse assunto, os Líderes é que deci-
dem, o Plenário é que decide. Apenas estou me pro-
nunciando na condição de Relator. Não se trata nem 
de Situação nem de Oposição, mas de um projeto de 
Brasil, de entendimento entre Situação, Oposição e 
sociedade brasileira, que demanda muito mais.

Os Deputados José Pimentel, Carlos Melles, Luiz 
Carlos Hauly, Rafael Guerra, José Linhares e outros 
desejam incluir outras categorias na lei. Mas neste mo-
mento não há espaço para inclusão negocial, porque 
não adianta aprovarmos na marra a matéria e depois 
ela ser vetada.

Acho legítima a discussão. Todos têm direito a 
fazer seus pleitos, mas a aprovação de tão vasta lei 
mexe com todo o País, com milhões de empresas, de 
empregados.

Tomamos todas as cautelas necessárias à apre-
sentação deste parecer, dentro de entendimento. Evi-
dentemente, alguns itens não são 100% negociados.

Peço vênia à Casa e a atenção para a aprovação 
desta matéria de fundamental importância, com efeito 
retroativo a 1º de julho.

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº  79, DE 2007 

(Apenso PLP nº 81, de 2007)

Altera a Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006.

Autor: Deputado José Pimentel
Relator: Deputado Luiz Carlos Hauly

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 79, de 
2007, o qual promove alterações na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, da Lei n° 10.189, de 14 
de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n° 63, de 11 
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de janeiro de 1990; e revoga as Leis nºs 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

A ele foi apenso o Projeto de Lei Complementar 
nº 81, de 2007, de autoria do nobre Deputado Jutahy 
Júnior, o qual possibilita que os débitos relativos a fatos 
geradores ocorridos até a data de opção ao Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional, sejam inclusos 
no parcelamento, bem como estende o prazo para 240 
(duzentos e quarenta) parcelas mensais, com redução 
de 50% (cinquenta por cento) das multas incidentes.

Cabe a este Relator pronunciar-se sobre os as-
pectos financeiro e orçamentário públicos, sua adequa-
ção com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e Orçamento Anual, bem como sobre o mérito.

I – Voto do Relator

Analisando a proposição, verificamos que a mes-
ma trata de corrigir algumas pequenas imperfeições no 
novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte, as quais foram detectadas dentro do 
período de seis meses para que passasse à eficá-
cia o capítulo das disposições tributárias da referida 
lei. Conforme bem colocado por seu autor, o referido 
Estatuto, em sua elaboração no Congresso Nacional, 
tinha uma “regra de ouro”, qual fosse, não representar 
aumento de carga tributária a um setor que deve ser 
estimulado pelo Poder Público, qual seja, o das micro e 
pequenas empresas.

Na análise do referido projeto, entendemos que 
o mesmo atende plenamente aos aspectos financeiros 
e orçamentários públicos, tendo em vista que o referido 
projeto busca apenas equalizar a carga tributária de al-
guns setores de atividades, sobretudo o de serviços, com 
o que hoje já é previsto pela legislação tributária, não há 
que se falar em renúncia de receitas públicas, razão pela 
qual o projeto de lei complementar em epígrafe mostra-
se adequado orçamentária e financeiramente.

Em relação ao mérito, apesar do hercúleo tra-
balho de seu autor, de com rara maestria consolidar 
em apenas um documento as diversas demandas que 
chegaram à Câmara dos Deputados acerca da maté-
ria ao longo dos últimos seis meses, entendemos que 
são necessários alguns pequenos ajustes, os quais 
contemplamos no substitutivo ora apresentado. Tais 
ajustes, ressaltamos, algumas vezes dizem respeito não 
ao teor da proposição em si, mas sim à impossibilidade 
fática de serem atendidas no presente momento, con-
forme informações que acabamos de obter de setores 
técnicos do Poder Executivo. Assim, entendemos que 
certas matérias somente devem entrar em vigor em 1° 

de janeiro de 2008, em razão da complexidade que de-
mandariam para sua imediata implementação.

Quanto ao projeto de Lei Complementar n° 81, 
de 2007, já estamos incorporando algumas de suas 
propostas na regra do parcelamento prevista nas mo-
dificações ao art. 79, no substitutivo em anexo e, por 
essa razão, somos por sua aprovação, na forma desse 
substitutivo.

Pelo exposto, votamos pela adequação orçamen-
tária e financeira, inclusive com o Plano Plurianu-
al, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o 
Orçamento Anual, dos Projetos de Lei Complementar 
nºs 79 e 81, ambos de 2007, bem como, no mérito, pela 
aprovação dos dois projetos de lei complementar na for-
ma do substitutivo em anexo.

Sala das Sessões,  de 2007. – Deputado Luiz 
Carlos Hauly, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 79, DE 2007 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

Art. 9º O registro dos atos constitutivos e de 
suas alterações, referentes a empresários e pessoas 
jurídicas em qualquer órgão envolvido no registro 
empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) 
âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da 
regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias 
ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresá-
rio, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou 
de empresas de que participem.

 ............................................................ ..
§ 3º A baixa de registro somente será re-

alizada mediante prova de quitação, regularida-
de ou inexistência de débito referente a tributo 
ou contribuição de qualquer natureza.

Art. 10. Não poderão ser exigidos pelos órgãos 
e entidades envolvidos na abertura de empresas, dos 
3 (três) âmbitos de governo:

...... ............................................. ...........
Parágrafo único. A baixa de registro so-

mente será realizada mediante prova de qui-
tação, regularidade ou inexistência de débito 
referente a tributo ou contribuição de qualquer 
natureza.

Art. 11. Fica vedada a instituição de qualquer 
tipo de exigência de natureza documental ou formal, 
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restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos 
na abertura de empresas, dos 3 (três) âmbitos de go-
verno, que exceda o estrito limite dos requisitos per-
tinentes à essência do ato de registro, alteração ou 
baixa da empresa.

Parágrafo único. A baixa de registro somente será 
realizada mediante prova de quitação, regularidade ou 
inexistência de débito referente a tributo ou contribui-
ção de qualquer natureza.

Art. 13.  ............................……………….
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do art. 
17, e no inciso VI do § 5º do art. 18, todos des-
ta Lei Complementar;

........ ............................................... .......
§ 1º ……… .....……………………………
XIII – ....... ....................................... .......
g) correspondente à diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual, nas aqui-
sições em outros Estados e Distrito Federal, 
nos termos da legislação estadual ou distrital, 
sendo vedada a cobrança de ICMS sob a for-
ma de regime de antecipação do recolhimento 
do imposto;

...... ................................................. .......
Art. 16. ......... ................................... ......
§ 4º Serão consideradas inscritas no 

Simples Nacional, em 1º de julho de 2007, as 
microempresas e empresas de pequeno porte 
regularmente optantes pelo regime tributário 
de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, salvo as que estiverem impedidas de 
optar por alguma vedação imposta por esta 
Lei Complementar.

..... .................................................. .......
Art. 17. .... ..................................... .........
X – que exerça atividade de produção 

ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, 
bebidas tributadas pelo IPI com alíquota es-
pecífica, cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros 
para cigarros, armas de fogo, munições, e 
pólvoras, explosivos e detonantes.

.... .................................................... ......
§ 1º ...... ........................................ .........
XIV – transporte de cargas ou de pas-

sageiros;
...... ................................................ ........

§ 2º Também poderão optar pelo Simples 
Nacional a microempresa ou empresa de pe-
queno porte que se dediquem à prestação de 
outros serviços que não tenham sido objeto de 
vedação expressa neste artigo, desde que não 
incorram em nenhuma das hipóteses de veda-
ção previstas nesta Lei Complementar.

........... ................................................. ..
Art. 18. ... .................................... ...........
§ 5º ......... ......................................... .....
II – as atividades de prestação de servi-

ços previstas nos incisos I a XII e XIV do § 1º, 
todos do art. 17 desta Lei Complementar, se-
rão tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar, exceto quanto às atividades de 
prestação de serviços de transportes intermu-
nicipais e interestaduais, às quais se aplicará 
o disposto no inciso VI deste parágrafo;

........ ................................................ ......
IV – as atividades de prestação de servi-

ços previstas nos incisos XIII e XV a XVIII do 
§ 1º do art. 17 desta Lei Complementar serão 
tributadas na forma do Anexo IV desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;

V – as atividades de prestação de ser-
viços previstas nos incisos XIX a XXVIII do 
§ 1º do art. 17 desta Lei Complementar se-
rão tributadas na forma do Anexo V desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;

VI – as atividades de prestação de ser-
viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo IV 
desta Lei Complementar, sem a incidência da 
parcela correspondente ao ISS, e acrescido 
das alíquotas correspondentes ao ICMS pre-
vistas no Anexo I desta Lei Complementar, hi-
pótese em que não estará incluída no Simples 
Nacional a contribuição prevista no inciso VI 
do caput do art. 13 desta Lei Complementar, 
devendo esta ser recolhida segundo a legis-
lação prevista para os demais contribuintes 
ou responsáveis.
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VII – as atividades de prestação de ser-
viços referidas no § 2º do art. 17 desta Lei 
Complementar serão tributadas na forma do 
Anexo III desta Lei Complementar, salvo se, 
para alguma dessas atividades, houver previ-
são expressa de tributação na forma dos Ane-
xos IV ou V desta Lei Complementar.

..... ................................................. ........
Art. 21. … ............................................. .
IV – em banco integrante da rede arre-

cadadora do Simples Nacional, na forma re-
gulamentada pelo Comitê Gestor.

......... ................................................. ....
Art. 29.  .......………………………………
I – ……… .....................…………………
XI – houver descumprimento da obri-

gação contida no inciso I do art. 26 desta Lei 
Complementar;

XII – omitir de folha de pagamento da 
empresa ou de documento de informações 
previsto pela legislação previdenciária, tra-
balhista ou tributária, segurados empregado, 
trabalhador avulso ou contribuinte individual 
que lhe prestem serviços.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 
II a XII do caput deste artigo, a exclusão pro-
duzirá efeitos a partir do próprio mês em que 
incorridas, impedindo a opção pelo regime 
diferenciado e favorecido desta Lei Comple-
mentar pelos próximos 3 (três) anos-calen-
dário seguintes.

....... ................................................... ....
Art. 33. ..... .................................... .........
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma 
das atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do 
art. 17 e no inciso VI do § 5º do art. 18, todos 
desta Lei Complementar, caberá à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil a fiscalização da 
Contribuição para a Seguridade Social, a car-
go da empresa, de que trata a art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

...... ......................................... ...............
Art. 50. As microempresas e as empre-

sas de pequeno porte serão estimuladas pelo 
Poder Público e pelos Serviços Sociais Au-
tônomos a formar consórcios para acesso a 
serviços especializados em segurança e me-
dicina do trabalho.

....... .......................................... .............
Art. 60A. Poderá ser instituído Sistema 

Nacional de Garantias de Crédito pelo Poder 

Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso 
das microempresas e empresas de pequeno 
porte ao crédito e a demais serviços nas insti-
tuições financeiras, o qual, na forma de regula-
mento, proporcionará a elas tratamento diferen-
ciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo 
de atendimento a outros públicos alvo.

Parágrafo único. O Sistema Nacional de Garantias 
de Crédito integrará o Sistema Financeiro Nacional.

Art. 78. As microempresas e as empresas de peque-
no porte sujeitam-se, no que se refere à responsabilidade 
tributária, ao disposto no Código Tributário Nacional.

Art. 79. Será concedido, para ingresso no regi-
me diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Com-
plementar, parcelamento, em até 120 (cento e vinte) 
parcelas mensais e sucessivas, dos débitos relativos 
aos impostos e contribuições referidos nos incisos I a 
VIII do caput do art. 13 desta Lei Complementar, de 
responsabilidade da microempresa ou empresa de pe-
queno porte e de seu titular ou sócio, relativos a fatos 
geradores ocorridos até 31 de maio de 2007.

...... ............................................. ...........
§ 5º O parcelamento de que trata o caput 

poderá ser requerido no período do 1º dia útil 
de julho de 2007 ao último dia útil da primeira 
quinzena de agosto de 2007.

§ 6º A opção pelo Simples Nacional do 
requerente do parcelamento de que trata o 
caput produzirá efeitos a partir de 1º de julho 
de 2007, deferindo-se a opção sob condição 
resolutória de posterior concessão do parce-
lamento, mediante:

I – a apresentação dos documentos re-
queridos pela respectiva legislação de cada 
ente federativo;

II – o pagamento da primeira parcela de 
cada pedido de parcelamento.

§ 7º Os entes federativos disponibilizarão 
até 24 de agosto de 2007 as informações rela-
tivas ao cumprimento dos requisitos previstos 
no § 6º deste artigo.

§ 8º Na hipótese de indeferimento do pe-
dido de parcelamento, será emitido termo de 
indeferimento da opção pela autoridade fiscal 
integrante da estrutura administrativa do res-
pectivo ente federado, sendo a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte excluída do 
Simples Nacional com efeitos retroativos a 1º 
de julho de 2007.

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

Art. 79-A. Excepcionalmente, para o ano-calen-
dário de 2007, a opção a que se refere o § 2º do art. 
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16 poderá ser realizada no período do 1º dia útil de 
julho de 2007 ao último dia útil da primeira quinzena 
de agosto de 2007, produzindo efeitos a partir de 1º 
de julho de 2007.

Art. 79-B. Excepcionalmente para os fatos gerado-
res ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados na 
forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar deverão 
ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007.

Art. 79-C. A microempresa e empresa de pequeno 
porte que, em 30 de junho de 2007, se enquadravam 
no regime previsto na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, e que não ingressaram no regime previsto no 
art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, sujeitar-se-ão, a partir de 1º de julho de 
2007, às normas de tributação aplicáveis às demais 
pessoas jurídicas.

§ 1º Para efeito do disposto no caput 
deste artigo, o sujeito passivo poderá optar 
pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL na forma 
do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro 
presumido.

§ 2º A opção pela tributação com base 
no lucro presumido dar-se-á pelo pagamento, 
no vencimento, do IRPJ e da CSLL devidos, 
correspondente ao 3º trimestre de 2007 e, no 
caso do lucro real anual, com o pagamento do 
IRPJ e da CSLL relativos ao mês de julho de 
2007 com base na estimativa mensal.

…… .....................................….….” (NR)
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2008, a Lei 

Complementar nº 123, de 2006, passa a vigorar com 
as seguintes modificações:

“Art. 13. ……… ........……………………..
………………… .................................….
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 
1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do art. 
17 desta Lei Complementar;

.... .................................................. ........
Art.18. ……………… .................. ………
§ 5º  ………… ................................……
II – as atividades de prestação de ser-

viços previstas nos incisos I a XII e XIV do § 
1º do art. 17 desta Lei Complementar serão 
tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar;

………… ............................ ……………..
VI – as atividades de prestação de ser-

viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo III 
desta Lei Complementar, deduzidas a parcela 
correspondente ao ISS e acrescida a parcela 
correspondente ao ICMS prevista no Anexo I 
desta Lei Complementar;

............ ........................... .......................
Art. 33. … ..............................................
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma das 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 19 do art. 
17 Lei Complementar, caberá à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil a fiscalização 
da Contribuição para a Seguridade Social, a 
cargo da empresa, de que trata o art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

… ... ……………………………..…” (NR)

Art. 3º Ficam revogados o inciso VI do art. 17, 
o inciso II do art. 21, o art. 53 e seu parágrafo único, 
e os §§ 1º ao 4º do art. 78 da Lei Complementar n° 
123, de 2006.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 
2007, ressalvado o art. 2º, que entra em vigor em 1º 
de janeiro de 2008.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2007. – Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, Relator.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
fazer um questionamento ao Relator.

Sr. Relator, V.Exa. fez alterações nos arts. 9º, 10 
e 11, remetendo para o Código Tributário Nacional a 
regra para a liberação das alterações das empresas 
quanto à responsabilidade.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Exatamente.
O SR. RICARDO BARROS – Há dúvida quanto 

a essa matéria. Questionamos V.Exa. se seria possível 
que esses 3 artigos retornassem à redação original 
para que pudéssemos proceder à votação da maté-
ria. Repito: seria possível manter esses 3 artigos com 
o texto original, votado na Lei Complementar nº 123, 
de 2006?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Relator, para responder ao Deputado. 
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem re-
visão do orador.) – Deputado Ricardo Barros, confesso 
a V.Exa. que, consultando o Deputado José Pimentel e 
outros companheiros, entendemos que a Lei Comple-
mentar nº 123, de 2006, ficou extremamente exagerada 
e acabou ensejando uma série de críticas em toda a 
imprensa, em todas as reuniões e encontros.

Quisemos ser mais realistas que o rei. Já havia 
uma legislação contemplada no Código Tributário Na-
cional, que tratava da responsabilidade dos sócios. 
Nossa legislação, nos arts. 1º, 2º e 3º ficou extrema-
mente exagerada. Com isso, estávamos recuando, 
tentando colocar novamente essa legislação, porque 
não conseguimos um texto intermediário.

Com a redação desses artigos, remeteríamos 
novamente a atual situação da baixa da empresa para 
a legislação vigente no Código Tributário Nacional. In-
troduzimos, a pedido da Receita Federal, uma série 
de medidas que estão no texto e que dizem respeito 
à nota fiscal, às exigências acessórias, extremamen-
te duras e rígidas. Há uma proteção muito grande na 
legislação contra os maus.

A Frente Parlamentar gostaria – posso falar em 
seu nome – de manter esses 3 dispositivos, porque 
estava exagerado. Gostaria que a Liderança do Go-
verno, nesse aspecto, pudesse atender ao desejo da 
Frente Parlamentar.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra V.Exa.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer 
que vou aguardar os demais pareceres. Eventualmente, 
vamos solicitar o adiamento da discussão, na medida 
em que temos dúvida sobre a matéria e não tivemos 
o “de acordo” para o texto aqui proposto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto e ao 
substitutivo, pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, ao Sr. Deputado Maurício Rands.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
não julga o mérito dos projetos.

Quero inicialmente saudar a Câmara dos Depu-
tados pelo belíssimo trabalho de simplificação tributária, 
de redução dos tributos devidos pelas microempresas 
e pelas empresas de pequeno porte.

A Lei Complementar nº 123, de 2006, sem dúvi-
da foi um dos projetos mais importantes votados pela 
Casa na Legislatura passada.

Como foi explicado, tanto pelo Deputado Regi-
naldo Lopes quanto pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, 
restavam algumas adaptações, algumas complementa-
ções. Cito a inclusão de setores que, desde o primeiro 
momento, conforme os entendimentos, já deveriam ter 
sido beneficiados com a simplificação tributária, como 
é o caso de cosméticos, cabeleireiros, pousadas, pe-
quenos hotéis, estacionamentos e borracharias, que 
geram emprego e renda em todos os rincões do ter-
ritório nacional.

Sr. Presidente, este projeto que complementa o 
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Peque-
no Porte ainda tem um problema de mérito. Tendo em 
vista que a CCJC não se pronuncia sobre o mérito, 
vou concluir o parecer que me cabe oferecer em seu 
nome asseverando que nenhuma daquelas hipóte-
ses do § 4º do art. 60, que impedem a tramitação de 
proposição por violar cláusulas pétreas, tratam de se-
paração dos Poderes, de regime federativo, de voto 
secreto, direto e universal, muito menos de direitos e 
garantias individuais.

Portanto, o projeto de lei, do ponto de vista cons-
titucional, está pronto para ser votado. O parecer que 
ofereço em nome da CCJC é pela constitucionalidade, 
pela juridicidade e pela boa técnica legislativa.

Apenas advirto que, tendo em vista que o Depu-
tado Luiz Carlos Hauly fez algumas sugestões e alte-
rações no substitutivo neste momento apresentado 
– e ouvi várias ponderações aqui em plenário, Sr. 
Presidente: os Deputados Luiz Carlos Hauly e José 
Pimentel, juntamente com os outros Parlamentares que 
ofereceram parecer e têm conduzido as negociações 
–, creio que ainda não estamos prontos para votá-lo. 
É preciso analisar alguns pontos do substitutivo apre-
sentado pelo Deputado Luiz Carlos Hauly. 

Indago a V.Exa., Sr. Presidente, se devo concluir 
a apresentação do meu parecer, se devo pedir pra-
zo, ou se há entendimento para, ainda nesta sessão, 
tentarmos eliminar as dúvidas que surgiram depois 
da apresentação do substitutivo do Deputado Luiz 
Carlos Hauly. 

Imagino, Sr. Presidente, que poderíamos suspen-
der a votação deste projeto de lei complementar para 
fazermos as consultas necessárias e votar a matéria 
ainda nesta sessão, mas dando prosseguimento à 
apreciação dos itens da pauta acordada hoje à tarde 
no Colégio de Líderes. 

Pergunto a V.Exa., Sr. Presidente, se é possível 
suspender a votação e se devemos protocolar junto à 
Mesa um requerimento de adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nobre 
Deputado Maurício Rands, a esta altura, V.Exa. deve 
concluir a apresentação do seu parecer referente à 
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matéria inicial. Como há emendas, V.Exa. terá oportuni-
dade de emitir o parecer a partir delas. Aí, caso queira 
pedir prazo, igual a outro Relator, poderá fazê-lo.

O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, dou 
por concluído o meu parecer ao substitutivo e me re-
servo o direito de fazer um pronunciamento sobre as 
emendas. 

Pondero a V.Exa. que talvez ainda nesta sessão 
consigamos contornar algumas dúvidas que surgiram 
quanto ao substitutivo do nobre Deputado Luiz Car-
los Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veitando a permanência do Relator na tribuna, quero 
dizer que o Governo está propondo a retirada dos arts. 
9º, 10 e 11.

Para o bom entendimento de todos, sugiro que 
deixemos a apreciação da matéria para o segundo 
semestre deste ano. 

Consultei o Vice-Líder e o Líder da base gover-
nista sobre a possibilidade de fazermos a adequação 
do texto. Os únicos pontos em que há problema são 
esses que citei.

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, a Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas entrou em vigor 
no dia 1º de julho. Se não nos decidirmos já, a legisla-
ção começará a vigorar com uma série de dúvidas.

Queria ponderar a V.Exa. que talvez seja neces-
sário suspender os trabalhos por 15 minutos, para ten-
tarmos antecipar a possibilidade de acordo, porque a 
legislação já está em vigor desde 1º de julho, repito. 
Muitas pequenas e microempresas estão sendo pre-
judicadas.

Esta votação é fulcral. 
Logicamente, se algo for aprovado equivocada-

mente na Câmara dos Deputados, poderá ser corrigi-
do no Senado Federal. Não podemos achar que isso 
pode ser aguardado indefinidamente. Essa foi a razão 
de termos aprovado, na semana passada, o requeri-
mento de urgência. É urgente a necessidade de en-
contrarmos uma solução.

Por isso, queria ponderar a V.Exa. que suspen-
desse a sessão por alguns minutos, para tentarmos 
costurar um acordo em plenário.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, feitas as alte-
rações propostas pela Liderança do Governo, tendo o 
Relator concordado em retirar as alterações nos arts. 
9º, 10 e 11 e sendo suprimido o art. 78, temos condi-
ções de votar a matéria por acordo.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, diante da con-
cordância do Relator em modificar o texto, retiro o re-
querimento que apresentei, de adiamento da votação 
da matéria.

O SR. RAFAEL GUERRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apre-
sentei emenda referente aos serviços de saúde, ex-
cluídos sumariamente. 

Temos o Projeto Brasil, mas parece que a saú-
de não faz parte dele. Por que as pequenas clínicas 
de Fisioterapia e de Odontologia, os laboratórios e as 
farmácias de manipulação foram excluídos?

Queremos tratamento isonômico. Só isso. 
Sr. Presidente, apresentei emenda. Se ela for 

rejeitada, vou apresentar destaque.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 

suspender a sessão por 5 minutos para que o Relator 
faça as tratativas com a Liderança do Governo e os 
Deputados que estão se manifestando. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Casa 
tem o maior interesse em construir um entendimento 
sobre a área da saúde. Entretanto, há várias pendên-
cias. Neste momento, não há espaço para negociação. 
Ficamos restritos ao ajuste de uma lei que está me-
xendo com milhões de empresas. Estamos tentando 
ajustar conquistas conseguidas em dezembro, quando 
esta Casa e o Senado da República, em entendimento 
com o Governo, avançaram muito. 
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Queremos avançar mais, mas este não é o mo-
mento. Peço a compreensão de todos. Não é o mo-
mento de estabelecer novo conflito acerca de outros 
pontos sobre os quais ainda não temos segurança. 
Evidentemente, qualquer negociação dessa natureza 
necessita de acordo. 

Sr. Presidente, não queremos prejudicar milhões 
de microempresas na questão do parcelamento. O que 
estamos discutindo hoje aqui, com exceção dos 3 itens 
da baixa, restringe-se a discussão técnica a respeito 
da responsabilidade. Quanto ao mérito, não entramos 
em nenhuma seara nova. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, vou suspender a sessão por 
5 minutos, para que V.Exas. façam as tratativas. Não 
posso opinar sobre o mérito da matéria.

(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

reaberta a sessão.
Esclareço o Plenário que, com a concordância do 

Relator, foram retirados o art. 9º, § 3º, o art. 10, parágra-
fo único, bem como o art. 11 e seu parágrafo único. 

Tem a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 

revisão do orador.) – Exatamente. E o art. 78. Fica man-
tida a redação original da Lei Complementar nº 123. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Art. 78?
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – E, no art. 3º, um 

pequeno ajuste.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 

momento, Deputado, deixe-me ler o art. 78.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 

fica bem claro – o Deputado Arnaldo Faria de Sá me 
pede que esclareça – que o art. 78 permanece na Lei 
Complementar nº 123.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Um 
instante, Deputado Luiz Carlos Hauly.

Já informei ao Plenário que, da página 4, saíram 
os arts. 9º, 10 e 11 e seus parágrafos. Da página 10, 
o art. 78 foi retirado, Deputado?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – O art. 78 foi re-
tirado da página 10, ficando a redação da Lei Com-
plementar nº 123.

Não há nenhuma relação. Este artigo substituiria 
o outro. Como não vamos introduzir nova redação, fica 
em vigor a redação...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mas, 
do substitutivo, sai o art. 78.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 

é necessário dizer que fica outro...
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Exatamente. Es-

tou sendo claro porque foi argüido.

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, ocorre 
que lá na frente há um artigo sobre revogações, uma 
delas é a do art. 78.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ele 
vai cair também. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Porque se 
insere nova redação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
em frente, vamos achá-lo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Temos de 
preservar o art. 78 original, que trata da baixa da mi-
croempresa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ao 
retirá-lo da página 10, estou entendendo que automa-
ticamente se mantém o original.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Não. Lá na frente, 
no artigo sobre as revogações, no penúltimo artigo...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Na 
página 13, diz o art. 3°:

“Art. 3º. Ficam revogados o inciso VI do 
art. 17; o inciso II do art. 21; o art. 53 e seu 
parágrafo único” – retirado pelo Relator. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Está certo, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – E os 
§§ 1º a 4º do art. 78 foram retirados pelo Relator.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Então, na ver-
dade, por ter sido retirado daí e por ter sido dada nova 
redação lá, fica mantido o art. 78 original.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

claro para todos, então.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Está claro.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presiden-

te, queria apenas que o Relator, Deputado Luiz Carlos 
Hauly, tornasse clara esta situação: a manutenção do 
art. 78 original.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Isso mesmo.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sobre a baixa 

da microempresa.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Com a retirada 

do texto do art. 3º, atende-se à expectativa do eminente 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O.k.

(PARECER REFORMULADO PELO RE-
LATOR DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRI-
BUTAÇÃO)
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 79, DE 2007 

(Apenso PLP nº 81, de 2007)

Altera a Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006.

Autor: Deputado José Pimentel
Relator: Deputado Luiz Carlos Hauly

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 79, 
de 2007, o qual promove alterações na Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Em-
presa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis 
nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, da 
Lei n° 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Com-
plementar n° 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as 
Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, 
de 5 de outubro de 1999.

A ele foi apenso o Projeto de Lei Complementar 
nº 81, de 2007, de autoria do nobre Deputado Jutahy 
Júnior, o qual possibilita que os débitos relativos a fatos 
geradores ocorridos até a data de opção ao Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional, sejam inclusos 
no parcelamento, bem como estende o prazo para 240 
(duzentos e quarenta) parcelas mensais, com redução 
de 50% (cinqüenta por cento) das multas incidentes.

Cabe a este Relator pronunciar-se sobre os aspec-
tos financeiros e orçamentários públicos, sua adequação 
com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e Orçamento Anual, bem como sobre o mérito.

II – Voto do Relator

Analisando a proposição, verificamos que a mes-
ma trata de corrigir algumas pequenas imperfeições no 
novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte, as quais foram detectadas dentro 
do período de seis meses para que passasse à eficá-
cia o capítulo das disposições tributárias da referida 
lei. Conforme bem colocado por seu autor, o referido 
Estatuto, em sua elaboração no Congresso Nacional, 
tinha uma “regra de ouro”, qual fosse, não representar 
aumento de carga tributária a um setor que deve ser 
estimulado pelo Poder Público, qual seja, o das micro 
e pequenas empresas.

Na análise do referido projeto, entendemos que 
o mesmo atende plenamente aos aspectos financei-
ros e orçamentários públicos, tendo em vista que o 
referido projeto busca apenas equalizar a carga tribu-

tária de alguns setores de atividades, sobretudo o de 
serviços, com o que hoje já é previsto pela legislação 
tributária, não há que se falar em renúncia de receitas 
públicas, razão pela qual o projeto de lei complemen-
tar em epígrafe mostra-se adequado orçamentária e 
financeiramente.

Em relação ao mérito, apesar do hercúleo tra-
balho de seu autor, de com rara maestria consolidar 
em apenas um documento as diversas demandas que 
chegaram à Câmara dos Deputados acerca da matéria 
ao longo dos últimos seis meses, entendemos que são 
necessários alguns pequenos ajustes, os quais contem-
plamos no substitutivo ora apresentado. Tais ajustes, 
ressaltamos, algumas vezes dizem respeito não ao 
teor da proposição em si, mas sim à impossibilidade 
fática de serem atendidas no presente momento, con-
forme informações que acabamos de obter de setores 
técnicos do Poder Executivo. Assim, entendemos que 
certas matérias somente devem entrar em vigor em 
1º de janeiro de 2008, em razão da complexidade que 
demandariam para sua imediata implementação.

Quanto ao projeto de Lei Complementar nº 81, de 
2007, já estamos incorporando algumas de suas propos-
tas na regra do parcelamento prevista nas modificações 
ao art. 79, no substitutivo em anexo e, por essa razão, 
somos por sua aprovação, na forma desse substitutivo.

Pelo exposto, votamos pela adequação orçamen-
tária e financeira, inclusive com o Plano Plurianual, 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Orça-
mento Anual, dos Projetos de Lei Complementar nos 
79 e 81, ambos de 2007, bem como, no mérito, pela 
aprovação dos dois projetos de lei complementar na 
forma do substitutivo em anexo.

Sala das Sessões, de de 2007. – Deputado Luiz 
Carlos Hauly, Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 79, DE 2007 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de de-

zembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

........ ................................................ ......
Art.13. .... ...................................... .........
................ ...................................... ........
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, exceto no caso da microempresa e da 
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empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do art. 
17, e no inciso VI do § 5º do art. 18, todos des-
ta Lei Complementar;

.................. .................... ........................
§1º............. ........................................... . 
XIII – ....... ....................................... ....... 
............. ................................. ................
g) correspondente à diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual, nas aqui-
sições em outros Estados e Distrito Federal, 
nos termos da legislação estadual ou distrital, 
sendo vedada a cobrança de ICMS sob a for-
ma de regime de antecipação do recolhimento 
do imposto;

............. .................... .............................
Art.16.. ................................................ ..
§ 4º Serão consideradas inscritas no 

Simples Nacional, em 1º de julho de 2007, as 
microempresas e empresas de pequeno porte 
regularmente optantes pelo regime tributário 
de que trata a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, salvo as que estiverem impedidas de 
optar por alguma vedação imposta por esta 
Lei Complementar.

.............. .................................. ..............
Art.17.... ................................. ............... 
........... ......................................... ..........
X – que exerça atividade de produção 

ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, 
bebidas tributadas pelo IPI com alíquota es-
pecífica, cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros 
para cigarros, armas de fogo, munições, e 
pólvoras, explosivos e detonantes.

......... .................... .................................
§1° ..... ................................... ................
......... ............................................ .........
XIV – transporte de cargas ou de pas-

sageiros;
........... ..................... ..............................
§ 2º Também poderão optar pelo Simples 

Nacional a microempresa ou empresa de pe-
queno porte que se dediquem à prestação de 
outros serviços que não tenham sido objeto de 
vedação expressa neste artigo, desde que não 
incorram em nenhuma das hipóteses de veda-
ção previstas nesta Lei Complementar.

....... .......................... .............................
Art.18.... .................................. .............. 
.............. ......................................... .......
§5º....... .......................... ........................

II – as atividades de prestação de servi-
ços previstas nos incisos I a XII e XIV do § 1º, 
todos do art. 17 desta Lei Complementar, se-
rão tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar, exceto quanto às atividades de 
prestação de serviços de transportes intermu-
nicipais e interestaduais, às quais se aplica ao 
disposto no inciso VI deste parágrafo;

............. ................... ..............................
IV – as atividades de prestação de servi-

ços previstas nos incisos XIII e XV a XVIII do 
§ 1º do art. 17 desta Lei Complementar serão 
tributadas na forma do Anexo IV desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;

V – as atividades de prestação de ser-
viços previstas nos incisos XIX a XXVIII do 
§ 1º do art. 17 desta Lei Complementar se-
rão tributadas na forma do Anexo V desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;

VI – as atividades de prestação de ser-
viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo 
IV desta lei complementar, sem a incidência 
da parcela correspondente ao ISS, e acresci-
do das alíquotas correspondentes ao ICMS 
previstas no Anexo I desta lei complementar, 
hipótese em que não estará incluída no Sim-
ples Nacional a contribuição prevista no inciso 
VI do caput do art. 13 desta lei complementar, 
devendo esta ser recolhida segundo a legisla-
ção prevista para os demais contribuintes ou 
responsáveis.

VII – as atividades de prestação de servi-
ços referidas no § 2º do art. 17 desta lei com-
plementar serão tributadas na forma do Ane-
xo III desta lei complementar, salvo se, para 
alguma dessas atividades, houver previsão 
expressa de tributação na forma dos Anexos 
IV ou V desta lei complementar.

............. ................................... ..............
Art. 21. …………… .......... ………………

…………………………… …
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IV – em banco integrante da rede arre-
cadadora do Simples Nacional, na forma re-
gulamentada pelo Comitê Gestor.

………… .........……………………………
Art. 29. …… ………………………………
I – ………… ....... …………………………
XI – houver descumprimento da obri-

gação contida no inciso I do art. 26 desta lei 
complementar;

XII – omitir de folha de pagamento da 
empresa ou de documento de informações 
previsto pela legislação previdenciária, tra-
balhista ou tributária, segurados empregado, 
trabalhador avulso ou contribuinte individual 
que lhe prestem serviços.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 
II a XII do caput deste artigo, a exclusão pro-
duzirá efeitos a partir do próprio mês em que 
incorridas, impedindo a opção pelo regime 
diferenciado e favorecido desta lei comple-
mentar pelos próximos 3 (três) anos-calen-
dário seguintes.

..... .........................................................
Art. 33. .. ............................................ ....
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma 
das atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 14 do 
art. 17 e no inciso VI do § 5º do art. 18, todos 
desta lei complementar, caberá à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil a fiscalização da 
Contribuição para a Seguridade Social, a car-
go da empresa, de que trata o art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Art. 50. As microempresas e as empresas de pe-
queno porte serão estimuladas pelo Poder Público e 
pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios 
para acesso a serviços especializados em segurança 
e medicina do trabalho.

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

Art. 60-A. Poderá ser instituído Sistema Nacional 
de Garantias de Crédito pelo Poder Executivo, com 
o objetivo de facilitar o acesso das microempresas 
e empresas de pequeno porte ao crédito e a demais 
serviços nas instituições financeiras, o qual, na forma 
de regulamento, proporcionará a elas tratamento di-
ferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo de 
atendimento a outros públicos alvo.

Parágrafo único. O Sistema Nacional de Garantias 
de Crédito integrará o Sistema Financeiro Nacional.

Art. 79. Será concedido, para ingresso no regi-
me diferenciado e favorecido previsto nesta lei com-
plementar, parcelamento, em até 120 (cento e vinte) 
parcelas mensais e sucessivas, dos débitos relativos 
aos impostos e contribuições referidos nos incisos I 
a VIII do caput do art. 13 desta lei complementar, de 
responsabilidade da microempresa ou empresa de pe-
queno porte e de seu titular ou sócio, relativos a fatos 
geradores ocorridos até 31 de maio de 2007.

....................... ............................... ........
§ 5º O parcelamento de que trata o caput 

poderá ser requerido no período do 1º dia útil 
de julho de 2007 ao último dia útil da primeira 
quinzena de agosto de 2007.

§ 6º A opção pelo Simples Nacional do 
requerente do parcelamento de que trata o 
caput produzirá efeitos a partir de 1º de julho 
de 2007, deferindo-se a opção sob condição 
resolutória de posterior concessão do parce-
lamento, mediante:

I – a apresentação dos documentos re-
queridos pela respectiva legislação de cada 
ente federativo;

II – o pagamento da primeira parcela de 
cada pedido de parcelamento.

§ 7º Os entes federativos disponibilizarão 
até 24 de agosto de 2007 as informações rela-
tivas ao cumprimento dos requisitos previstos 
no § 6º deste artigo.

§ 8º Na hipótese de indeferimento do pe-
dido de parcelamento, será emitido termo de 
indeferimento da opção pela autoridade fiscal 
integrante da estrutura administrativa do res-
pectivo ente federado, sendo a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte excluída do 
Simples Nacional com efeitos retroativos a 1º 
de julho de 2007.

.....................................
Art. 79-A. Excepcionalmente, para o ano-calen-

dário de 2007, a opção a que se refere o § 2º do art. 
16 poderá ser realizada no período do 1º dia útil de 
julho de 2007 ao último dia útil da primeira quinzena 
de agosto de 2007, produzindo efeitos a partir de 1º 
de julho de 2007.

Art. 79-B. Excepcionalmente para os fatos gera-
dores ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados 
na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar 
deverão ser pagos até o último dia útil de agosto de 
2007.

Art. 79-C. A microempresa e empresa de pequeno 
porte que, em 30 de junho de 2007, se enquadravam 
no regime previsto na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, e que não ingressaram no regime previsto no 
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art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, sujeitar-se-ão, a partir de 1º de julho de 
2007, às normas de tributação aplicáveis às demais 
pessoas jurídicas.

§ 1º Para efeito do disposto no caput 
deste artigo, o sujeito passivo poderá optar 
pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL na forma 
do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro 
presumido.

§ 2° A opção pela tributação com base 
no lucro presumido dar-se-á pelo pagamento, 
no vencimento, do IRPJ e da CSLL devidos, 
correspondente ao 3º trimestre de 2007 e, no 
caso do lucro real anual, com o pagamento do 
IRPJ e da CSLL relativos ao mês de julho de 
2007 com base na estimativa mensal.

………… ..................……….……..” (NR)
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2008, 

a Lei Complementar nº 123, de 2006, passa a 
vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 13. … ........................... ……………
……………………… ............ ……………
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 
1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do art. 
17 desta Lei Complementar;

...................... ......................... ...............
Art. 18. ……… .......... ……………………
………………… ............... ………………
§ 5º …………… ............... ………………
…………………… ..................…………. 
II – as atividades de prestação de ser-

viços previstas nos incisos I a XII e XIV do § 
1º do art. 17 desta Lei Complementar serão 
tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar;

............. ........................ .........................
VI – as atividades de prestação de ser-

viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo III 
desta lei complementar, deduzidas a parcela 
correspondente ao ISS e acrescida a parcela 
correspondente ao ICMS prevista no Anexo I 
desta lei complementar;

............... ........................ .......................
Art. 33. … ............................ ……………

§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte exercer alguma 
das atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do 
art. 17 Lei Complementar caberá à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil a fiscalização da 
Contribuição para a Seguridade Social, a car-
go da empresa, de que trata o art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 
2007, ressalvado o art. 2º, que entra em vigor em 1º 
de janeiro de 2008.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2007. – Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir contrariamente à matéria, concedo a palavra 
ao Deputado Silvio Torres.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas está sendo 
comemorada como uma conquista definitiva, em atendi-
mento aos anseios dos diversos setores que compõem 
esse segmento. Mas, infelizmente, não é.

Ela é um avanço, sem dúvida alguma, com rela-
ção ao SIMPLES Federal, que conseguimos aprovar 
nesta Casa há 11 anos. É um avanço que traz van-
tagens em relação à burocracia, à cessão de crédi-
to, bem como vantagens competitivas em relação às 
concorrências.

Mas, ainda assim, a lei deixa de atender, de 
modo injusto, parcelas significativas de pequenas e 
microempresas, desatendendo inclusive o dispositivo 
constitucional de 1988 que diz, textualmente, que as 
empresas de pequeno porte terão tratamento tributário, 
administrativo e jurídico diferenciado. O dispositivo não 
diz “alguns setores das empresas de pequeno porte”, 
mas todas as empresas de pequeno porte.

Por essa razão, Sr. Presidente, mais uma vez, to-
dos aqueles que, a exemplo do Deputado Luiz Carlos 
Hauly e deste Deputado, militam na Frente Parlamen-
tar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas há mais 
de 10 anos, ficam frustrados porque continuam não 
podendo aderir ao SIMPLES – ao que não aderiram 
antes, ao federal e ao nacional, agora definido. Refiro-
me a todos os setores que têm profissionais liberais na 
composição das empresas, mesmo que sejam micro e 
pequenas, que estejam de acordo com o faturamento 
previsto no Estatuto.

Sr. Presidente, temos de lamentar que esse avan-
ço não tenha sido conseguido, apesar dos esforços dos 
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Deputados Luiz Carlos Hauly, Carlos Melles e de todos 
aqueles que, junto com o SEBRAE e outras entidades, 
lutaram durante 2 anos para que se chegasse à Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas, que começou 
a vigorar no dia 1º de julho deste ano.

Alguns setores que já faziam parte do SIMPLES 
Federal ainda não estão satisfeitos. As emendas e 
as propostas demonstram isso cabalmente. Setores 
que não podiam aderir ao SIMPLES Federal e agora 
podem – esse é o caso da construção civil, dos con-
tabilistas e das imobiliárias – infelizmente acham que 
não vale a pena, que não há vantagem econômica. 
Como vão acabar pagando mais, preferem continuar 
no lucro presumido.

Esses são apenas alguns exemplos.
E o pior, Sr. Presidente, é ouvir o Presidente 

da República dizer que, com a Lei Geral, iniciamos a 
reforma trabalhista no País. É vender gato por lebre. 
Absolutamente. Os avanços que a reforma trabalhista 
pode trazer não estão contidos na Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas.

Por isso, vamos continuar cobrando, primeiro, que 
a Lei Geral seja mais ampla, que atenda os setores 
que ficaram de fora, e, segundo, que haja de fato uma 
reforma trabalhista neste País para que se permita o 
empreendedorismo, a geração de empregos e o cres-
cimento deste País sem as travas e o medo que este 
Governo tem de fazer a reforma verdadeira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu-
tado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes 
de mais nada, quero parabenizar todos os Relatores 
envolvidos na apreciação da matéria em debate, es-
pecialmente o nosso querido Deputado José Pimentel 
– cearense, bancário, conhecedor desta causa e sen-
sível à questão dos menores deste País.

Ao aprovar o Estatuto da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, a Câmara, o Senado Fe-
deral, o Congresso Nacional e o Governo Federal, de-
monstraram profunda sensibilidade aos quase 70% de 
empreendedores que, lamentavelmente, continuariam 
na informalidade, não fosse uma lei que lhes desse 
guarida. Na informalidade, quem paga é exatamente 
a classe trabalhadora.

Diante dessa decisão histórica, que contou com a 
participação do SEBRAE, sob a presidência do nosso 
Paulo Okamotto, e de outros setores que contribuíram 
com dados e informações, surge o PLP nº 79, para 

complementar a lei. Esta contribuição tem o intuito de 
aperfeiçoar a Lei Complementar nº 123.

Dentre os aperfeiçoamentos propostos, vale des-
tacar a inclusão do transporte de cargas e de passa-
geiros no novo regime tributário. O SIMPLES Nacional 
onera esses setores, pois obriga-os a pagar separada-
mente e com alíquota normal a contribuição patronal 
para a Seguridade Social.

Lembro também que essas medidas significam 
a redução da carga tributária do setor, com reflexos 
positivos no custo do transporte de mercadorias e de 
passageiros.

Alerto, Sr. Presidente, que o debate da reforma 
trabalhista não tem muito a ver com as pequenas e 
microempresas. Muito cuidado! Uma coisa é cuidar 
do pequeno e microempresário que não pode pagar 
os mesmos tributos pagos pela Volkswagen ou por um 
grande banco; outra coisa é cuidar dos direitos dos tra-
balhadores, que não podem ser reduzidos.

Sr. Presidente, somos favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir contrariamente à matéria, concedo a palavra 
ao nobre Deputado Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, tenho para mim que, no 
contexto das nações, poderíamos sintetizar o momento 
atual com uma expressão: não há saída para um futu-
ro melhor que não seja por meio do desenvolvimento 
econômico.

A bem da verdade, há pouco tempo a humanida-
de vivia sob a dicotomia entre o chamado comunismo 
socialismo e real e o capitalismo, com o viés da cha-
mada socialdemocracia.

Lembro-me de quando, nos idos da década de 80, 
a União Soviética saía da esteira do socialismo real, 
da idéia do Estado tomando conta de tudo. Gorbachev 
dizia, no importantíssimo livro Perestroika, que o que 
mais o motivou a fazer com que a sua nação se abrisse 
economicamente foi a necessidade de estimular, liber-
tar, favorecer, fomentar a livre iniciativa, as pequenas 
iniciativas, as autônomas iniciativas da sociedade.

Repito: não há saída sem desenvolvimento econô-
mico, sem que as pessoas possam empreender. Cabe 
ao Estado, por meio de leis, fazer com que elas sejam 
protegidas e estimuladas. Somente assim haverá pers-
pectivas cada vez maiores de desenvolvimento.

O Banco Mundial dizia, há pouco tempo, que o 
Brasil é o segundo pior país em termos de facilitação 
para a abertura de um negócio, de uma empresa, haja 
vista o montante gigantesco de exigências e burocra-
cias as mais variadas.

Para combater essa herança histórica da reali-
dade brasileira, advieram alguns diplomas legais para 
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facilitar inclusive o aspecto tributário. Um deles é o 
Super-SIMPLES.

Esta iniciativa agora possibilitará corrigir alguns 
desvios, alguns erros da lei de 2006. A questão da 
fronteira, que tem a ver com a guerra fiscal, do meu 
ponto de vista dirimida, permitirá a formação da pe-
quena e microempresa a partir de consórcios e o ca-
dastro positivo para facilitar o crédito, mas o preceito 
constitucional ainda precisa ser respeitado.

Quais os outros setores da economia que podem 
usufruir desse benefício? A isonomia, como princípio 
constitucional, tem de ser levada em consideração. Tudo 
bem. Levantaram algumas idéias na última hora, mas 
elas têm de ser examinadas a tempo. Quantas vezes 
este Plenário houve por bem atender a uma ou a outra 
reivindicação justa, adequada.

Tendo em vista que esta matéria vai para o Sena-
do, queria sublinhar a idéia, que me parece saudável 
e fértil, de extrair das propostas que aqui estão sendo 
afloradas a possibilidade de serem incorporadas ao 
projeto. Espero que o Relator tenha essa compreen-
são. Foi dito que isso não foi negociado. Mas, se for 
uma idéia muito boa, justa e adequada; se atender 
ao parâmetro da isonomia, que é constitucional, por 
que não?

No fundo, precisamos de desenvolvimento eco-
nômico. Não há saída sem desenvolvimento econô-
mico, repito. Não são as iniciativas dos grandes, mas 
sobretudo as dos pequenos que devem ser facilitadas 
tanto quanto possível. Facilitar significa dizer menos 
tributar. Essa unidade “tributos”, em si, é um fomento 
e tem de ser cada vez mais expandida.

Eram essas as reflexões com as quais queria 
contribuir com o debate.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 

discutir a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu-
tado Pepe Vargas.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este 
projeto de lei “dialoga”, como vem sendo debatido 
aqui, diretamente com a Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas, aprovada na Legislatura passada, 
mais especificamente no mês de dezembro de 2006, 
e que passou a vigorar plenamente a partir do dia 1º 
de julho deste ano.

Entretanto, como toda e qualquer lei nova que 
aborde aspectos tão complexos como os da Lei Ge-
ral das Micro e Pequenas Empresas, é possível que, 
no início da sua aplicação prática, sejam detectados 
alguns problemas que o espírito da lei queria evitar, 
mas que a sua redação efetiva talvez não tenha sido 
feliz em fazê-lo.

Este é, efetivamente, o caso da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas. O seu objetivo, funda-
mentalmente, é o de promover a desoneração tribu-
tária, para que as microempresas e as empresas de 
pequeno porte tenham sobrevida que garanta o seu 
desenvolvimento. Muitas empresas que estão na in-
formalidade poderão se tornar formais e, nesse sen-
tido, gerar emprego, renda e ampliar a arrecadação 
do setor público.

De um lado está a desoneração tributária tão de-
sejada. Estamos, assim, dando um passo importante 
em direção à reforma tributária. Por que não? Pode-
mos afirmar isso.

De outro lado, a Lei Geral propõe o acesso facili-
tado e diferenciado das microempresas e das empre-
sas de pequeno porte às compras governamentais. Há  
regras que disciplinam maiores facilidades para que 
as empresas de pequeno porte e as microempresas 
acessem as compras governamentais, concorrendo em 
melhores condições com grandes grupos econômicos, 
outro aspecto extremamente positivo. 

Por fim, segundo a Lei Geral, a microempresa e a 
empresa de pequeno porte devem ter acesso facilitado 
e diferenciado ao crédito. Entretanto, alguns problemas 
na redação da lei exigiram a apresentação deste novo 
projeto de lei, que veio em boa hora.

Não terei tempo de falar de todos os aspectos. 
Vou me ater exclusivamente a 2 que julgo de extrema 
relevância.

Hoje, várias empresas se enquadram no SIMPLES 
Federal. Da forma como foi redigida a Lei Complementar 
nº 123, algumas empresas enquadradas no SIMPLES 
Federal não conseguirão se enquadrar no chamado 
Super-SIMPLES. É desejável que corrijamos isso, 
porque o espírito da Lei Geral é o de facilitar o acesso 
das empresas à formalidade. Se essa correção não for 
feita, estaremos incentivando a informalidade.

Um dos aspectos de que o presente projeto de 
lei trata é da inclusão automática de todas as empre-
sas enquadradas no SIMPLES Federal no chamado 
Super-SIMPLES, em decorrência do que prevê a Lei 
Complementar nº 123.

Quero chamar a atenção para outro ponto extre-
mamente importante, até porque estamos tratando de 
segmento da economia que gera a maior quantidade 
de empregos no País, que democratiza a renda e as 
oportunidades no País, portanto, trata-se de setor que 
precisa de diferente tratamento em relação a outros 
segmentos da economia. 

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
também propõe o acesso ao crédito facilitado e dife-
renciado.
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Em recente pesquisa realizada pelo SEBRAE no 
Estado de São Paulo, os responsáveis por microempre-
sas afirmaram que uma de suas maiores dificuldades 
é o acesso ao crédito; que a principal é o fato de não 
terem condições de oferecer garantias reais; e que, de-
vido a isso, ficavam excluídas do acesso ao crédito.

Estamos reintroduzindo o art. 60, vetado com 
certeza por algum equívoco, que estabelece que as 
microempresas e as empresas de pequeno porte terão 
acesso ao Sistema Nacional de Garantias de Crédito, 
o que vai revolucionar o acesso ao crédito no País.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
entra na pauta em boa hora este projeto de lei. Con-
clamamos as Deputadas e os Deputados a votarem 
favoravelmente ao projeto, para que possamos promo-
ver a formalização de amplos segmentos da economia, 
facilitar a vida do microempreendedor, do empreende-
dor de pequeno porte, e gerar mais emprego e renda 
em prol do crescimento do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir contrariamente à matéria, concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Willian Woo.

O SR. WILLIAM WOO (PSDB-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao 
discutir a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 
estamos defendendo as pequenas e microempresas. 
Mas é também o momento de incluir empresas que 
ficaram fora do SIMPLES Nacional. No entanto, vê-se 
movimentação no sentido de não aprovar a Emenda 
nº 1, de autoria do Deputado Rafael Guerra, que per-
mite, no art. 17, § 1º, da Lei Complementar nº 123, a 
inclusão dos prestadores de serviços de saúde. 

Temos de lembrar que vários profissionais liberais, 
sejam jornalistas, sejam engenheiros, sejam advoga-
dos, que têm pequenas e microempresas, há tempos 
querem entrar no SIMPLES Nacional. Mas me parece 
que o Poder Executivo só quer favorecer o SIMPLES 
do contrabando.

Nesta semana, foi editada a Medida Provisória 
nº 380/07, que vai facilitar o contrabando entre o Pa-
raguai e o Brasil, enquanto que, nesta Casa, quando 
queremos facilitar a vida de vários setores importantes 
para a economia, como o dos prestadores de serviços 
de saúde, vê-se movimentação contrária.

Temos de aproveitar este momento e incluir, sim, 
os prestadores de serviços de saúde. E não somente 
eles, porque a Lei Geral e o SIMPLES Nacional foram 
criados para facilitar também a vida de profissionais 
liberais.

Venho aqui falar não somente do Estado de São 
Paulo, que tem grande demanda de profissionais li-
berais, mas também em nome do País. Nós, Parla-
mentares, temos de apoiar este projeto. Ele já repre-

senta um avanço, mas tem de ser ainda maior. Além 
das pequenas e microempresas, temos de acolher os 
prestadores de serviços de saúde.

O Governo Federal editou medida provisória que 
vai banalizar o contrabando de brinquedos, de material 
de informática e de construção civil entre o Paraguai e 
o Brasil, determinando uma forma simples de tributa-
ção. Enquanto isso, discutimos nesta Casa a inclusão 
de profissionais liberais que têm pequenas e micro-
empresas, incluindo a área de saúde, e encontramos 
resistência do Governo.

Temos de aprovar a Emenda nº 1 ao projeto, do 
nobre Deputado Rafael Guerra, que inclui as peque-
nas clínicas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
discutir favoravelmente à matéria, concedo a palavra 
ao nobre Deputado Bruno Araújo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
no último dia 1º de julho entrou em vigor a Lei do Su-
per-SIMPLES, promulgada em dezembro do ano pas-
sado pelo Presidente da República, como resultado 
do grande esforço dos partidos por um entendimento 
nacional.

No entanto, já neste ano ela recebe proposta de 
alteração, por meio do Projeto de Lei Complementar nº 
79, do Deputado José Pimentel, e, de modo especial, 
pelo PSDB, acompanhado pelo Deputado Luiz Carlos 
Hauly em todo o processo de negociação.

O projeto altera dispositivos desta lei comple-
mentar para permitir que universo maior de pequenas 
e microempresas que já usufruem do SIMPLES e de 
vários regimes simplificados estaduais participe do tra-
tamento diferenciado e favorecido, com os seguintes 
benefícios: a eliminação da cobrança do ICMS na fron-
teira entre os Estados, nos casos das microempresas e 
das empresas pequeno porte, de modo a evitar a dupla 
tributação; a vedação da possibilidade de retenção na 
fonte de tributos incluídos no SIMPLES Nacional, haja 
vista a inexistência de tal hipótese na legislação esta-
dual; a manutenção do atual nível de tributação para 
inúmeros segmentos do setor de serviços, bem como 
a manutenção da autorização legal para que 3 seg-
mentos industriais que demandam política de estímulo 
à formalização e são atualmente autorizadas a utilizar 
o SIMPLES Federal sejam incluídos no SIMPLES Na-
cional, no caso de vendas, não para a indústria, mas 
no setor de bebidas alcoólicas, cigarros e armas.

O mais importante é vermos resgatados o Siste-
ma Nacional de Garantia de Créditos, que foi vetado 
de modo inexplicável pelo Presidente da República no 
mês de dezembro de 2006. Esse dispositivo é extre-
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mamente salutar, pois vai contribuir com as pequenas 
e microempresas.

É importante fazer o ajuste do período de cober-
tura do parcelamento de débitos vencidos, de 31 de 
dezembro de 2006 para 31 de maio de 2007.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos 
fazer um entendimento para a votação deste proje-
to. É importante que o liberemos o mais rapidamente 
possível na Câmara dos Deputados para que ele siga 
para o Senado. Aprovado o projeto, maior número de 
pequenos e microempresários, que hoje enfrentam 
grande dificuldade em função da carga tributária, po-
derá se beneficiar com a nova medida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do artigo 117, inciso XI, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o encerramento 
da discussão do PLP nº 79/07.

Sala das Sessões, de   de   . – Luciano 
Castro, Líder do PR; Dr. Ubiali, Vice-Líder do 
PSB/Bloco; Luiz Sérgio, Líder do PT; Benedi-
to de Lira, 1º Vice-Líder do PP; Miro Teixeira, 
Líder do PDT; Marcelo Ortiz, Líder do PV; Ber-
nardo Ariston, Vice-Líder do PMDB/Bloco”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência prorroga a presente sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar contrariamente à matéria, concedo a pa-
lavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, acho que a matéria não está pronta para ser 
votada. O próprio Plenário mostra, nos aglomerados de 
discussão, que existem algumas pendências. 

A matéria é extremamente importante, precisa ser 
votada, mas não há necessidade urgente de encerrar 
a discussão porque o Estatuto da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte – uma espécie de novo 
dicionário, de nova Bíblia; uma nova forma de Constitui-
ção – só entrou em vigor a partir do dia 1º de julho.

E havia grande restrição por parte da Receita 
Federal, principalmente quanto ao art. 78, aquele que 
permite a baixa das microempresas sem atividade por 
mais de 3 anos. Era uma atuação burocrática da pró-
pria Junta Comercial de cada Estado. Mas a Receita 
Federal amarrava a Junta Comercial, e esta não podia 
implementar a baixa. Hoje percebemos que havia o 
risco de revogação do art. 78 do substitutivo.

Além disso, apresentamos emenda comparando 
aquelas entidades associativas e de moradores isen-

tas do pagamento do Imposto de Renda, mas que têm 
a obrigação de entregar a declaração. Se atrasam a 
entrega da declaração, pagam multa de 500 reais. 
Ora, como uma entidade dessa natureza pode pagar 
multa de 500 reais, se está isenta do Imposto de Ren-
da? Tentei outrora conseguir a aprovação de um texto, 
mas foi vetado. 

A explicação dada àquela época foi a de que não 
se poderia abrir exceção, que a Receita Federal tentaria 
estudar uma fórmula de atender às entidades assisten-
ciais e filantrópicas. Até  hoje não fomos atendidos. 

Apresento novamente emenda nesse sentido, 
porque deve-se excluir a multa relativa à declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica dessas entida-
des. Que absurdo! Se a entidade de moradores deixa 
de entregar a declaração, quando vai entregá-la, em-
bora seja isenta, tem de pagar multa de 500 reais! Se 
atrasa o recolhimento da multa ainda incidem juros e 
correção.

Queria que isso voltasse à discussão. Essa é a 
razão pela qual estou apresentando a emenda.

Conversei com o Líder do Governo e com o Depu-
tado Ricardo Barros, que entende não ser este o mo-
mento mais apropriado para a votação. Oportunamente 
o Senado poderá discutir a emenda. Contudo, chamo 
a atenção para o fato, até porque destaquei a emenda. 
Entendo ser nossa obrigação, enquanto Parlamenta-
res, reiterar o compromisso com as associações de 
moradores. Qual o Deputado que não sabe que essas 
entidades estão devendo Imposto de Renda? 

Essa a razão pela qual peço o apoio dos meus pa-
res. Queremos aprovar a Emenda nº 2, que vai permitir 
às entidades associativas, filantrópicas e de moradores 
a isenção do pagamento da multa. Para alguns de nós, 
multa de 500 reais talvez não seja economicamente 
representativa, mas, para essas entidades, o valor é 
muito elevado porque é cumulativo. Se atrasar 2 ou 3 
anos o pagamento, imaginem o valor da multa que a 
entidade vai pagar. A Receita Federal não tem dó: aplica 
a multa a uma entidade dessa natureza como se não 
tivesse obrigação de lhe dar atenção especial. 

Por isso apresentei emenda e vou brigar por ela. 
Sem dúvida alguma, essas entidades precisam receber 
o mesmo tratamento dado às microempresas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Luiz 
Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, esta Casa votou o Estatuto 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o 
chamado Super-SIMPLES. A matéria foi profundamente 
debatida na Casa, na sociedade, por entidades em-
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presariais e pelo SEBRAE, que promoveu campanha 
em todo o País pela aprovação da lei.

Depois de votada, verificou-se pequeno equí-
voco, que o projeto apresentado pelo Deputado José 
Pimentel busca corrigir. 

Portanto, Sr. Presidente, tendo sido amplamente 
debatida a questão, sou favorável ao encerramento da 
discussão, para que possamos apreciar o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento 
de encerramento da discussão permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – DE-

CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 

retirado o seguinte requerimento:

“Senhor Presidente, requeremos, nos 
termos regimentais, o adiamento da discussão 
do PLP 79, de 2007, constante da pauta da 
presente Sessão por duas sessões.

Sala das Sessões, 4 de julho de 2007. – Bernardo 
Ariston, Vice-Líder do PMDB/Bloco; Luiz Sérgio, Líder 
do PT; Benedito de Lira, 1º Vice-Líder do PP”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
dos artigos 117, X, e 193, do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados, o adiamento da 
votação do PLP nº 79/07 por 2 sessões.

Sala das Sessões,  de   de   .– Bernardo 
Ariston, Vice-Líder do PMDB/Bloco”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhamento da votação, concedo a palavra ao 
Deputado Luiz Carlos Hauly, que falará contra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, Srs. Líderes que assinaram o requerimento, 
está em curso o produto daquilo que há de melhor nesta 
Casa, que foi elaborado pela Câmara dos Deputados, 
pelo Senado da República, um projeto de iniciativa 
do Deputado Jutahy Junior, ao qual foram apensados 
17 projetos e que foi negociado exaustivamente com 
o Governo centímetro por centímetro, milímetro por 
milímetro.

O projeto foi aprovado em dezembro e sancio-
nado pelo Presidente da República. Naquela oportu-
nidade, insistimos em avançar em algumas atividades 

na legislação, mas as propostas não foram acolhidas. 
Hoje, esse projeto de lei complementar tão-somente 
está ajustando aquilo que ficou em dúvida, que entrou 
na zona cinzenta da legislação anterior. 

Por exemplo, neste momento, 1 milhão de empre-
sas cadastradas no Super-SIMPLES estão migrando 
para o programa. Mais de 1,5 milhão de empresas ainda 
não entraram, porque o parcelamento ficou em janeiro 
de 2006. Como não há previsão de parcelamento de 
120 meses, de janeiro de 2006 até maio de 2007, 1,5 
milhão de empresas não poderão ingressar no Super-
SIMPLES porque não têm como parcelar suas dívidas. 
Em acordo com o comitê gestor e o Governo, negocia-
mos esse item e mudamos a data de corte para maio 
de 2007, resolvendo, assim, um grave problema. 

Outro problema é o enquadramento das empre-
sas que estavam na Tabela 3 do SIMPLES. E, por in-
terpretação da legislação, ficou numa zona cinzenta, 
iriam para a Tabela 5, aumentando sua carga tributária 
em mais de 200%. 

Concordamos, fizemos o ajuste, está no texto 
da legislação. Reintroduzimos o cadastro positivo, ne-
nhuma nova categoria foi incluída. Se não votarmos 
hoje, não haverá tempo para votar na Câmara e no 
Senado, porque o período legislativo encerra-se na 
próxima semana. 

Há uma responsabilidade, o sistema está rodan-
do, o sistema está em curso. 

Ocorre, hoje, no Brasil, a implantação do maior 
programa econômico dos últimos 10 anos. Ele é po-
tente, vigoroso, grande, complexo. Se não fizermos o 
ajuste nesta noite, vamos perder a oportunidade de 
avançar e resolver os problemas. 

Esta Casa só tem a comemorar.
Quero dizer à Frente Parlamentar da Saúde que 

a reivindicação é legítima, mas não oportuna. Agora 
não é o momento. Não temos condições de impor algo 
que possa ser votado no momento, sem que haja de-
bate, negociação.

Sou favorável à negociação futura, mas, neste 
instante, faço um apelo ao Deputado Rafael Guerra, 
às Lideranças e a todos os envolvidos para votar esta 
matéria. Esta matéria é de correção de texto, e há 
a expectativa hoje de 5 milhões de empresas aptas 
a ingressar no Super-SIMPLES. Se não votarmos o 
ajuste, vamos reduzir para menos da metade as mi-
croempresas.

Peço isso com muita humildade. Sou homem de 
oposição, duro quando tenho que criticar, mas, neste 
momento, não cabe estabelecer outras questões. Há 
uma série de partes compromissadas: corretores de 
seguros, representantes comerciais, toda a área de 
saúde, os profissionais liberais. Vamos construir uma 
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nova estrutura, essa é a vontade da Casa. Neste mo-
mento, não há espaço político, não há espaço negocial, 
nem tempo. Só restam 3 sessões nesta Casa e 3 no 
Senado para este período legislativo se encerrar.

Apelo para V.Exas. no sentido de que não poster-
guem esta votação. O Brasil tem pressa. Esta é a me-
lhor coisa que existe neste momento. A Casa precisa 
apoiar esse movimento positivo nacional. Precisamos 
votar a matéria. 

Apelo, mais uma vez, para as Lideranças do 
PMDB e dos demais partidos que lhe deram apoio no 
sentido de que retirem este requerimento, a fim de votar-
mos ainda nesta noite a complementação da legislação 
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

Geraremos, ainda neste ano, pelo menos 2 mi-
lhões de empregos se a legislação for adaptada. Vamos 
lutar pela saúde, temos compromisso com a saúde, 
mas o momento não é este. 

Faço um apelo para que retirem o requerimento, a 
fim de que não entremos num confronto desnecessário 
sobre um tema tão relevante para o nosso País.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Houve 

uma falha por parte da Mesa.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Onyx Lo-

renzoni, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
Democratas.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, aqueles que nos assistem, hoje o 
projeto de ditador de plantão da América Latina, Hugo 
Chávez, resolveu ameaçar o Brasil. Essa é a novidade 
do dia. Hugo Chávez ameaça o Congresso brasileiro 
e chama o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, 
Celso Amorim, de impertinente. E por aí vai nas suas 
agressões gratuitas ao Brasil. 

É preciso que fique claro, Sr. Presidente, que 
o Senado Federal, no que depender da bancada do 
Democratas, não aceitará o ingresso da Venezuela no 
MERCOSUL, por várias razões. A primeira delas: há 
uma cláusula pétrea no protocolo do MERCOSUL que 
indica que o acordo comercial entre os países deve 
ser feito sob o regime democrático. E a democracia 
pressupõe o Estado Democrático de Direito, em que 
está garantido o respeito à propriedade, à liberdade 
de expressão e às minorias – algo que Hugo Chávez 
não faz, não pratica e, se puder, desrespeita de ma-
neira absoluta.

O Brasil e a América Latina vêm assistindo aos 
movimentos dessa ópera bufa que Hugo Chávez resol-
veu encenar, lamentavelmente, com apoio de muitas 
forças políticas da América Latina.

Tristemente, há forças políticas brasileiras que 
resolvem dar sustentação a esse pequeno ditador la-
tino-americano que imagina ser capaz de separar, de 
apartar a história latino-americana daqueles que que-
rem integrar-se ao mundo.

Enquanto os países que agem de maneira inte-
ligente procuram cooperar, com acordos multilaterais, 
transcontinentais, lá vem o Sr. Hugo Chávez numa 
cantilena velha, surrada e estatizante, com Estado 
absolutamente protetor, dono e senhor da razão, pro-
curar destruir a oposição ao seu governo.

Lamentavelmente, a Oposição venezuelana não 
é dotada da espinha dorsal e da coragem que tem a 
Oposição brasileira. Felizmente nós vivemos, depois da 
luta de muitos, em um regime absolutamente democrá-
tico, sob a égide do Estado de Direito. Recentemente, 
Presidente Arlindo Chinaglia, neste Parlamento, por 
determinação do Supremo Tribunal Federal, foi acatado 
e cumprido um dos pilares da democracia e do Estado 
de Direito, o respeito ao direito das minorias.

É por essa razão que não me canso de dizer que 
o Sr. Hugo Chávez pode dormir tranqüilo, não preci-
sa dar prazo para o Brasil, não precisa se estressar 
pelo fato de que tem 3 meses para o Brasil decidir se 
a Venezuela vai ou não entrar no MERCOSUL. No 
que depender da nossa bancada e, tenho certeza, no 
que depender da maioria dos democratas brasileiros 
de todos os partidos, de todas as matizes, o Sr. Hugo 
Chávez não tem nada para fazer no MERCOSUL.

Primeiro, ele está distante do conceito original 
do que seria o Mercado Comum do Sul, ele está fora 
da latitude que gerou esse mercado do Sul. Segundo, 
tendo em vista que ele quer transformar o seu país em 
uma ditadura populista, onde, de maneira reiterada, 
desrespeita os princípios do Estado Democrático de 
Direito, está vetado, porque o protocolo do MERCO-
SUL não aceita um Estado parceiro que não pratique 
a democracia.

Por isso, Sr. Presidente, faço essa manifestação, 
demonstrando que a Câmara dos Deputados, como par-
te integrante do Congresso Nacional, repele veemen-
temente as agressões gratuitas do Sr. Hugo Chávez, e 
respeita e admira a população venezuelana, lamenta 
o sofrimento daquele povo, que no presente momen-
to está nas mãos de um despreparado para conduzir 
aquela brava, histórica e respeitável nação.

Reafirmamos, Sr. Presidente, com absoluta tran-
qüilidade, que o Parlamento brasileiro não dará nenhu-
ma guarida a isso e não admitirá ser ameaçado por 
ninguém internamente, muito menos externamente.

Mandamos uma mensagem ao Presidente Hugo 
Chávez: Hugo Chávez, volte a conversar com o Brasil 
quando a Venezuela retornar ao Estado Democráti-
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co de Direito, voltar a ser uma democracia. Enquanto 
isso não acontecer, talvez a resposta às ofensas de 
Hugo Chávez tenha de ser bem-humorada: “Hasta la 
vista, Chávez”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
dar uma explicação ao Plenário.

Está sendo considerado este requerimento de 
adiamento de votação, cujo encaminhamento contrário 
foi feito pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, e falará a fa-
vor o Deputado Rafael Guerra. A votação deste reque-
rimento, porém, só ocorrerá depois que os Relatores 
oferecerem seus pareceres relativamente às emendas 
apresentadas em plenário. Está claro?

Houve uma confusão. O Deputado Rafael Guer-
ra vai encaminhar a favor do requerimento. Mas não 
vamos votá-lo neste momento.

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, permi-
ta-me um comentário. Estamos votando uma proposta 
de lei complementar, cuja votação tem que ser nomi-
nal. Muitos Deputados estão indo embora, pensando 
que há acordo e não vão precisar votar. Infelizmente o 
Regimento Interno não resolve essa pendência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nobre 
Deputado, a Mesa está mais do que alertada. Eu esta-
va confiando na boa informação coletiva. De qualquer 
maneira, V.Exa., ao comentar este ponto, ajuda.

Reitero aos Deputados, portanto, que haverá vo-
tação nominal desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Rafael Guerra, que falará a favor do adiamento da 
votação.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, meu amigo Deputado Luiz Carlos Hauly, 
gostaria realmente de não ter que vir à tribuna neste 
momento fazer esta defesa. Na verdade, tanto o Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, do PSDB, quanto eu estamos 
fazendo o que o Governo acha interessante: dispu-
tando em plenário o mérito de uma questão da qual, 
infelizmente, não posso abrir mão.

Estou aqui para defender requerimento de adia-
mento de votação apresentado pelo PMDB, partido 
da base do Governo, por sugestão do seu Líder. O 
que vamos defender, meus amigos Parlamentares? O 
pedido de 24 ou 48 horas de prazo para discutirmos 
a importância do serviço de saúde do País e o peso 
que deve ter sua tributação para que haja equilíbrio. 

Queremos defender não só a diminuição da carga tri-
butária das pequenas e microempresas, mas também 
a isonomia com o serviço de saúde.

Não há como compreender que, em dezembro, 
na votação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empre-
sas, a saúde tenha sido esquecida quanto ao direito 
ao Super-SIMPLES. Conversamos sobre isso com o 
Relator no decorrer deste semestre. Porém, mais uma 
vez a saúde ficou em segundo plano.

Neste momento, quando estão propondo retifica-
ções nesta matéria, mais uma vez, a saúde parece o 
patinho feio, não pode ser contemplada, e sua isenção 
sequer pode ser discutida. No Ministério da Fazenda, 
nem se aceita falar em serviço de saúde. É assim que 
a saúde está sendo tratada no Brasil; é assim que não 
regulamentamos a Emenda Constitucional nº 29; é as-
sim que temos tantas dificuldades.

Portanto, neste momento, defendo o requeri-
mento, para que a saúde tenha direito de ser ouvida. 
Queremos isonomia com, por exemplo – vou citar isto 
aqui para que os Parlamentares tenham consciência 
do que estamos pedindo –, as academias de dança, 
de capoeira, de ioga, de artes marciais, de atividades 
físicas, desportivas, escolas de esportes, agências 
lotéricas. Por que a saúde é pior? Qual a justificativa 
para isso? Qual a explicação para se deixar a saúde 
fora do SIMPLES ou do Super-SIMPLES?

Esse é o nosso questionamento. Queremos tra-
tamento igualitário, isonomia e respeito. A saúde tem 
um papel a desempenhar. Como a educação, é um 
investimento para o futuro do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O pro-

jeto foi emendado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a Mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA Nº 1 

“Acrescente-se ao § 1º do art. 17 da 
Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro 
de 2006, o seguinte inciso

‘Art. 17...... .......................................... ...
.... ....................................................... ...
XIXX – prestadores de serviços de saú-

de’  
Sala das Sessões, 2 de julho de 2007. – Rafa-

el Guerra, PSDB; José Linhares, Vice-Líder do PP; 
Fernando Coruja, Líder do PPS; Antônio Carlos 
Pannunzio, Líder do PSDB; Dr. Ubiali, Vice-Líder do 
PSB/Bloco; Marcelo Ortiz, Líder do PV”.
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EMENDA Nº 2 

“Acrescente-se: 
que, fica excluída a multa por atraso da 

decl. de I.R. das entidades associativas e fi-
lantrópicas.

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007. 
– Luciano Castro, Líder do PR; Márcio Fran-
ça, Líder do PSB/Bloco; Marcelo Ortiz, Líder 
do PV; Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do 
PTB“.

EMENDA Nº 3

“Acrescente-se ao inciso I do § 1º do 
art. 17 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006: ‘e médio’.

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007. 
– Sílvio Costa, Vice-Líder do PMN/Bloco; Mar-
celo Ortiz, Líder do PV; Vicentinho, Vice-Líder 
do PT”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, ao Sr. Deputado Reginaldo 
Lopes. (Pausa.) Ausente do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Finanças e Tributação, ao 
Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a Emenda nº 1, de autoria do 
Deputado Rafael Guerra, com o apoiamento de vários 
Líderes, propõe a inclusão no art. 17, inciso XXIX, das 
prestadoras de serviço de saúde. 

A emenda é pinçada e colocada no sistema, sem 
o enquadramento dos anexos. Cada atividade econô-
mica enquadrada na lista positiva vai para a Tabela 1 
ou 2, ou para a Tabela 3, 4 ou 5, no caso de prestador 
de serviço. A emenda, portanto, não está adequada 
tecnicamente.

Há um outro problema quanto a adequação or-
çamentária e financeira. Quando aprovamos a lei, em 
dezembro, a Comissão Especial fez a adequação or-
çamentária e financeira. A Receita Federal, o Poder 
Executivo Federal, os Estados e os municípios ade-
quaram a legislação. Nós estamos legislando em 3 
níveis, federal, estadual e municipal. Dessa maneira, 
para o corrente ano, meu parecer é pela inadequação 
orçamentária e financeira da matéria. 

A Emenda nº 2, apresentada pelo eminente Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, com o apoiamento de Líde-
res, pretende excluir a multa por atraso, na declaração 

do Imposto de Renda, das entidades associativas e 
filantrópicas. Trata-se de matéria de lei ordinária que 
está sendo introduzida numa proposta de lei comple-
mentar. Assim, nosso parecer também é contrário, em 
face da inadequação orçamentária e financeira, porque 
interfere na Receita Federal.

Quanto à Emenda nº 3, do eminente Deputado 
Silvio Costa, do PMN de Pernambuco, que contou com 
o apoiamento de diversos Líderes, pretende incluir o 
ensino médio naquele dispositivo de creches, pré-escola 
e ensino fundamental. Então – considerem a mesma 
justificativa da Emenda nº 1 —, quando aprovamos a 
Lei Complementar nº 123, em dezembro, fizemos a 
adequação orçamentária e financeira. Como estamos 
exatamente no meio do ano, ela também padece do 
mesmo problema. Há, portanto, inadequação financeira 
e orçamentária da presente emenda.

Sr. Presidente, aproveito a ocasião para manifestar 
meu compromisso futuro de lutar em favor da saúde, 
do ensino médio e da resolução deste gravíssimo pro-
blema lembrado pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá: 
multas das entidades filantrópicas, de associações de 
moradores e assemelhadas. O pleito é legítimo, mas, 
em face da impossibilidade técnica, este Relator e a 
Comissão de Finanças e Tributação não podemos emi-
tir parecer favorável. 

Lamento profundamente, porque sou adepto da 
Frente Parlamentar da Saúde e da Frente Parlamentar 
da Educação e tenho compromisso histórico com os 
movimentos associativos filantrópicos, como a maioria 
dos membros desta Casa. O compromisso da Frente 
Parlamentar, do Deputado José Pimentel, do Deputado 
Carlos Melles, do Senador Santana e de todos os de-
mais é de lutar pela saúde, pelo ensino médio. Teremos 
uma luta no futuro, e haveremos de avançar.

Dessa maneira, meu parecer é pela inadequação 
orçamentária e financeira.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sr. 
Relator, o parecer de V.Exa. é pela inadequação das 
3 emendas?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Exatamente.
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 Rela-
tor poderia dar parecer contrário ao mérito – não tenho 
nada contra —, mas não à adequação financeira. 

Sr. Relator, pelo menos deixe-me destacar a 
Emenda nº 2. V.Exa. pode dar parecer contrário ao 
mérito, mas não conclua pela inadequação financeira, 
para dar-me o direito de destacar a emenda.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Peço a palavra, 
Sr. Presidente, como Relator da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
teria a maior boa vontade em fazer isso, mas estou im-
pedido tecnicamente, porque a Comissão de Finanças 
e Tributação precisa considerar a adequação financeira 
e orçamentária. Estou tentado, mas não posso. Tecni-
camente, eu não posso.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Luiz Carlos 
Hauly, companheiro da Comissão de Finanças e Tri-
butação, não consigo entender por que V.Exa. conclui 
pela inadequação financeira de uma emenda que men-
ciona creche, ensino infantil, ensino fundamental, em 
que eu incluí a expressão “e ensino médio”.

Quero que V.Exa. me diga onde está a inade-
quação financeira.

O SR. RAFAEL GUERRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem a 
palavra o Deputado Rafael Guerra, que, creio, também 
fará uma pergunta.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Deputado Luiz Carlos 
Hauly, o art. 18, § 5º, inciso II, diz:

“Art. 18....... ....................................... ....
§ 5º........ ............................................. ...
II – As atividades de prestação de servi-

ços previstas nos incisos (...) desta Lei Com-
plementar serão tributadas na forma do Ane-
xo III (...);

V – as atividades (...) serão tributadas na 
forma do Anexo V (...)”.

Portanto, não há inadequação, basta fazer a in-
clusão no Anexo III ou V. Desde que manifestemos 
aqui a nossa posição, caberá à Receita Federal re-
gulamentar.

Não consigo entender a inadequação. 
Realmente, esse parecer reforça a nossa inten-

ção de votar pelo adiamento da votação.
Faço um apelo à Frente Parlamentar da Saúde 

para que vote pelo adiamento.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem, como autor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apre-
sentamos um destaque para votação em separado da 
Emenda nº 1, e, claramente, quando o Deputado Luiz 
Carlos Hauly manifesta-se pela inadequação, impos-
sibilita o destaque.

O Deputado Luiz Carlos Hauly é dos Parlamen-
tares mais qualificados desta Casa e da Comissão 
de Finanças e Tributação, mas S.Exa. não pode falar 
por toda a Comissão quando, no caso, conclui pela 
inadequação.

Se para várias categorias há adequação, por que 
para a saúde não há? É preciso lembrar que o Presi-
dente Lula foi quem mais concedeu isenção tributária 
– as estatísticas mostram isso. Nenhum dos projetos 
em que o Governo concede isenção diz de onde sairá 
o dinheiro, e os pareceres são pela adequação finan-
ceira. Quando se trata da saúde, há inadequação. Ora, 
temos que dar isenção a setores que atingem a popu-
lação. As pessoas não têm dinheiro para ser atendidas, 
então temos de diminuir o custo da saúde. 

Peço ao Deputado Luiz Carlos Hauly que refli-
ta. S.Exa. estudou muito esse projeto, mas não pode 
concluir pela inadequação apenas para um setor. Vá-
rios setores são contemplados nesse projeto mesmo 
e para eles houve adequação financeira. Não pode, 
para um setor, haver inadequação e, para outros, ha-
ver adequação financeira.

Como não há outro recurso senão listar o apoio 
de 51 Deputados, e não vamos conseguir fazê-lo ago-
ra, peço ao Deputado Luiz Carlos Hauly que não con-
sidere a emenda inadequada, para permitir que este 
Plenário vote soberanamente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Sr. Relator, Deputado Luiz Carlos Hauly, 
para encerrar seu parecer.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu parecer foi 
emitido. A área da saúde está sujeita ao regime de 
tributação pelo lucro presumido e, ao aderir ao Su-
per-SIMPLES – por um defeito técnico, a emenda não 
estabelece se o enquadramento será na Tabela 3, 4 ou 
5 —, surgem 2 problemas: redução da carga tributária 
e falta de previsão de renúncia.

Eu concordo plenamente com o mérito dessa 
emenda, mas temos de fazer a previsão para o ano 
que vem, em outro projeto, não neste.

Mantenho o parecer pela inadequação financeira 
e orçamentária das 3 emendas.

O SR. BERNARDO ARISTON – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero fazer um apelo ao Deputado Luiz Carlos 
Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – S.Exa. 
já emitiu parecer. Agora não cabe mais apelo, a ma-
téria vai a voto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, ao Sr. Deputado Reginal-
do Lopes.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nobres colegas, em nome da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, rejeito a 
Emenda nº 1, no mérito, porque se trata de um setor 
de serviços personalíssimo. Além disso, abriríamos 
precedente para setores extremamente especializa-
dos, como advocacia e engenharia, e isso não faz 
parte do acordo em torno do projeto da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa. Havia o compromisso de 
incluir setores que anteriormente estavam sujeitos à 
Lei do SIMPLES.

Em relação à Emenda nº 2, meu parecer também 
é pela rejeição. Essa matéria não pode ser tratada por 
lei complementar, e sim por lei ordinária. Ela é justa no 
que se refere às entidades associativas e filantrópicas, 
mas anular multa não é ação de fim educativo. Essas 
entidades devem ter responsabilidade fiscal, apesar 
de serem isentas, devem apresentar as declarações 
devidas, do ponto de vista fiscal.

Quanto à Emenda nº 3, assim como na Emen-
da nº 1, abriríamos precedente para que setores es-
pecializados fossem beneficiados pela Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, como saúde, engenharia, 
advocacia.

Meu parecer é pela rejeição das Emendas nºs 
1, 2 e 3.

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 
Relator disse que a emenda tem que ser tratada por 
lei ordinária e não por lei complementar. Pelo que me 
consta, a lei complementar está acima da lei ordinária. 
Se pode ser tratada por lei ordinária, pode ser trata-
da por lei complementar. Não há lógica em dizer que 
essa emenda é para ser discutida em proposta de lei 

ordinária. O inverso poderia ser verdade, ou seja, se 
emenda própria de proposta de lei complementar fosse 
considerada em proposta de lei ordinária. Nesse caso, 
S.Exa. teria razão, mas emenda cabível em proposta 
de lei ordinária pode também ter lugar em proposta de 
lei complementar, isso é possível.

É lamentável essa informação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – O Re-

lator poderá esclarecer V.Exa., mas S.Exa. rejeitou as 
3 emendas. V.Exa. não concordou com a justificativa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Não estou dis-
cutindo a rejeição. S.Exa. disse que não poderia acolher 
a emenda porque se trata de emenda para lei ordinária 
tratada em lei complementar. Menos em mais pode; 
mais no menos é que não pode, Sr. Presidente.

O SR. REGINALDO LOPES – Peço a palavra, 
Sr. Presidente, como Relator da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, para complementar minha 
justificativa para a rejeição, acho que não é educativo 
que entidades sociais e filantrópicas deixem de pres-
tar informações ao Fisco dentro do prazo previsto no 
nosso calendário fiscal.

Opto pela rejeição também por entender que essa 
questão não é educativa.

O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PP-PA. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
afônico, mas vou falar.

Existe conflito de pareceres. O parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça argüiu a constitucio-
nalidade da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ainda 
não foi dado o parecer. Vou chamar agora.

O SR. GERSON PERES – Do projeto?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Das 

emendas.
O SR. GERSON PERES – Isso está integrado 

ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi 
dado sobre o projeto original. Quanto às Emendas de 
Plenário, acontecerá agora. O próximo parecer será o 
da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. GERSON PERES – Muito bem. Eu tenho 
uma dúvida e quero tirá-la antes do parecer.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.
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O SR. GERSON PERES – Conflitados os parece-
res, o da constitucionalidade com o outro da inadequa-
ção, como o art. 162 não se refere a nenhum desses 
pré-requisitos, pergunto a V.Exa. se o Relator tem com-
petência para impedir a tramitação normal do processo 
no que diz respeito ao julgamento do Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não. 
Veja, a urgência faz com que o Relator fale pela Comis-
são. O Relator, então, dá o seu parecer, e, ao final, é o 
Plenário que delibera. Portanto, sempre, mesmo nes-
sas circunstâncias, mesmo que fosse da Comissão... 
Quando o Relator oferece parecer pela inadequação 
– S.Exa. tem competência para isso —, a matéria não 
é votada em plenário.

O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, se a 
matéria for constitucional, haverá conflito de redação. 
Só o Plenário poderá julgá-la. Essa é minha dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
tentar esclarecer. Quando a matéria está em regime 
de urgência, o Relator tem o poder de oferecer o pare-
cer pela inadequação. Dessa forma, quando a matéria 
for submetida à votação, o parecer do Relator poderá 
ser derrotado. 

O SR. GERSON PERES – Claro.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fiz 

uma confusão, quando falei do parecer do Relator, 
estava me referindo ao original. O Relator agora deu o 
parecer referente às emendas. Como o seu parecer foi 
pela inadequação, as emendas não serão submetidas 
ao voto do Plenário. O Relator tem poder para isso. A 
não ser que haja recurso. 

O SR. GERSON PERES – Mas isso não está es-
crito no Regimento. Não existe um artigo que diga que, 
quando o Relator tacha a emenda de inadequada, ela 
não passará pela apreciação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pes-
quisarei, para dar a informação adequada a V.Exa.

O SR. GERSON PERES – Gostaria que V.Exa. 
desse uma resposta adequada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A res-
posta foi dada.

O SR. GERSON PERES – Está bom. Era só o 
que eu queria. Não há precedente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
ler o art. 189, § 6º, do Regimento, para V.Exa:

“Art. 189.......... .................................... ..
..... ...................................................... ...
§ 6º Não será submetida a votos emenda 

declarada inconstitucional ou injurídica pela 
Comissão de Constituição e Justiça e (...) pela 
Comissão de Finanças e Tributação (...)”.

O SR. GERSON PERES – Injurídica ou inconsti-
tucional. Não há a expressão “adequação financeira”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ouça, 
por favor.

“Art. 189... ..................................... ........
... ...................................................... .....
§ 6º Não será submetida a votos emenda 

declarada inconstitucional ou injurídica pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, ou financeira e orçamentariamente 
incompatível pela Comissão de Finanças e 
Tributação (...)”.

E o Relator, em matéria de urgência, tem pode-
res para tanto.

Está respondido a V.Exa.
O SR. GERSON PERES – Sr. Presidente, re-

corro à Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É re-
gimental.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer às Emendas de 
Plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ao Sr. Deputado Maurício Rands.

O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as 
Emendas nºs 1, 2, 3 não têm qualquer vício de incons-
titucionalidade. Portanto, o parecer é pela constitucio-
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a mesa requerimento de adiamento de votação 
no seguinte teor:

“Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 117, X, e 193, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, o adiamento da vota-
ção do PLP nº 79/07 por 2 sessões.

Sala das Sessões, de   de    . – Bernardo 
Ariston, Vice-Líder do PMDB/Bloco”. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação.

O SR. EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas entende que foi firmado acordo nesta Casa 
para se votar as matérias. Há poucos minutos, tivemos 
a oportunidade de votar urgência de projetos que dis-
cordamos no mérito, porém votamos em função do 
acordo firmado no Colégio de Líderes. Entendemos 
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que temos que votar essas matérias, pois estamos 
suficientemente esclarecidos.

A posição do Democratas é contra o requeri-
mento. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós nos sen-
sibilizamos com a argumentação sempre interessada 
do Deputado Rafael Guerra, no que diz respeito à saú-
de pública. E quando uma pessoa com a sua história, 
sua luta e seu empenho pondera que essa ampliação 
– o projeto contempla até o setor de lotéricas – não 
chega às demandas urgentíssimas da saúde, com 
débitos inclusive em relação à Emenda nº 39, temos 
de concordar que faz parte da boa prática política e 
da boa negociação legislativa atender a esse pedido, 
que não é protelatório nem de obstrução, e, sim, para 
melhorar o projeto. 

Nesse sentido, votamos a favor do requerimento 
de adiamento da votação.

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é evidente que, neste momento, a melhor, mais sen-
sata e equilibrada solução é o adiamento da votação 
dessa matéria. Estamos diante de um caso de falência 
da razão. É um absurdo o que se está tentando aqui 
neste momento, para excluir a saúde desse privilégio, 
desse benefício concedido a inúmeras outras ativida-
des. O Relator força um entendimento de inadequação 
na undécima hora, depois de dizer que simplesmente 
era contra porque a Receita era contra, sem explicar 
por quê. 

Sr. Presidente, qual a razão dessa discriminação 
contra a saúde? Em que difere a saúde dos outros se-
tores? Será por que lida com anima nobile, com seres 
humanos? Será que é porque a saúde vai bem neste 
País? Qual a lógica desse entendimento?

É preciso que o Plenário fique atento neste mo-
mento. Só há uma maneira de salvar a razão e a ló-
gica: o Plenário posicionar-se pelo adiamento desta 
votação agora. Do contrário, cometeremos um crime 
contra a saúde deste País, uma discriminação. Não 
basta o que acontece no tratamento dado pelo SUS 
aos hospitais, em relação à saúde agora vem essa 
discriminação injustificada.

Peço ao Plenário que vote pelo adiamento, úni-
ca maneira de salvar a Emenda Guerra, redenção da 
saúde das pequenas empresas de saúde neste mo-
mento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de ver votada esta matéria hoje. Entendo que 
seria importante. Mas à vista das apresentações do 
Relator, Deputado Luiz Carlos Hauly, mais realista do 

que a própria Receita, posicionando-se pela inadequa-
ção financeira de todas as emendas, já apresentamos 
recursos à Mesa. Vários Deputados espontaneamente 
colocaram-se à disposição para assinar, demonstran-
do que neste momento não há condição de votarmos 
o projeto da maneira que está sendo exposto. É duro 
dizer que o Deputado Luiz Carlos Hauly, que ante-
riormente fez brilhante trabalho pela microempresa, 
não teve sensibilidade. Faltou saúde aos argumentos 
de S.Exa. S.Exa. poderia ter admitido as emendas e 
rejeitado pelo mérito. Ao rejeitá-las pela inadequação 
financeira, busca o caminho mais curto, respondendo 
às ordens da Receita, como se a Receita mandasse 
neste Plenário. A Receita não manda no Plenário. Ela 
tem de entender os argumentos da Casa. A Receita 
tem que entender que ela tem que jogar com a Casa, e 
não impor o seu jogo à Casa. Não é desta maneira.

Portanto, Sr. Presidente, se não houver cessão 
por parte da Receita de meios para que possamos 
atender a saúde, atender as empresas da associação 
de moradores, atender aquela área de educação da 
emenda do Deputado Silvio Costa, propugnaremos 
pelo adiamento, lamentavelmente, pela intransigência 
da Receita, que quer impor a sua vontade como se 
mandasse no Plenário. A Receita não tem mandato, 
não. Quem tem mandato somos nós, e nós defende-
mos as entidades, as associações.

Neste momento, a nossa posição é pelo adia-
mento, restabelecendo a responsabilidade à Receita, 
porque ela é a culpada desse adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

O SR. LUCIANO CASTRO (PR-RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, o PR vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PP?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, o PP vota 
”não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Hauly é um Deputado da negociação. É 
evidente que fez boa negociação e aprovou belo pro-
jeto. Agora, nem tudo que não é aceito pelo Governo 
deve ser acatado por este Congresso, porque, se nós 
só acatássemos aquilo que o Governo quer, não pre-
cisava de Congresso. Aliás, o povo já acha que não 
precisa de Congresso exatamente por causa disso, por 
causa dos escândalos e porque não reagimos quanto 
a determinadas situações.
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Ora, é preciso, sim, tratar de forma diferencia-
da do setor saúde. Trata-se de setor crucial para a 
população, muito mais do que outros que conce-
demos isenção. 

Por isso, queremos votar o recurso que apre-
sentamos, mas, enquanto a negociação não chega a 
determinado avanço, encaminhamos “sim”, pelo adia-
mento, para ver se conseguimos avançar na negocia-
ção dentro do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PSDB? (Pausa.)
Como vota o PT?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, em dezembro de 
2006, esta Casa comemorou a votação da lei da pe-
quena e microempresa. No entanto, cometemos, na 
elaboração daquela lei, um equívoco, e esse equí-
voco pode retirar uma estimativa de 1 milhão 480 mil 
empresas desse benefício, que são as empresas que 
estão com parcelamento e que não poderão aderir ao 
SIMPLES. 

Baseado nisso, construiu-se um acordo para se 
votar, em regime de urgência, uma lei para corrigir 
uma falha que esta Casa cometeu. Este é o acordo: 
reafirmar aquilo que esta Casa já votou. É por isso que 
somos contra o adiamento. 

Agora, aqui se usou o argumento de defesa da 
saúde pública. Todos nós defendemos a saúde pú-
blica. Mas tenham santa paciência, defender aqui os 
prestadores de serviço de saúde e dizer que isso é a 
defesa da saúde pública! Há que se compreender que 
são 2 coisas distintas. 

Nós somos contra o adiamento. Queremos aqui 
corrigir o equívoco que foi cometido e reafirmar aquilo 
que todos os Líderes, de todos os partidos desta Casa, 
já aplaudiram quando da votação do Estatuto da Micro 
e Pequena Empresa.

Por isso, somos contra o adiamento, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o equívoco é não incluir no rol desses benefícios os 
prestadores de serviços de saúde.

Inaceitável, também, Sr. Presidente, é nós per-
guntarmos ao nobre Relator o porquê de não incluir 
serviços de saúde e S.Exa. simplesmente dizer: “Por-
que não”, sem nenhuma explicação plausível.

Então, Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PMDB/
PSC/PTC vota “sim” ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSDB, nobre Líder Antonio Carlos Pannun-
zio?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, antes de mais nada, faço questão 
de deixar claro aqui que entendo o posicionamen-
to de companheiros que gostariam de ver outros 
setores, notadamente o setor de saúde, incluído. 
Agora, não vou imputar essa responsabilidade ao 
nobre Relator. S.Exa. fez o possível. Na verdade, 
estamos pagando a conta ou padecendo por conta 
de um vício de origem. Ou seja, quando fizemos 
a lei, deveríamos ter genericamente colocado que 
toda pequena e microempresa faria jus aos bene-
fícios do Estatuto. A partir do instante em que nos 
arvoramos – isso foi um equívoco —, em arbitrar 
quais as modalidades empresariais que poderiam 
fazer parte, fatalmente incorreríamos em erro. O 
que estamos fazendo hoje é corrigir uma parte do 
erro, uma parte do equívoco.

Essa correção tem que seguir. O PSDB vota “não” 
a esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PTB?

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve orien-
tação individual do Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de acordo 
com orientação da bancada, o PTB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Liderança da Minoria, nobre Líder Paulo Abi-
Ackel?

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS, 
“sim”; o PSDB, “não”; o Democratas, “não”; a Minoria 
vai liberar o voto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição 
de Líder do PV e Presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa das Santas Casas de Misericórdia, con-
sideradas microempresas, entidades que trabalham 
para a saúde, sem dúvida nenhuma, poderíamos ter 
um atendimento com maior presteza e com um va-
lor menor. Entretanto, a minha bancada não é neste 
momento uniforme nesse sentido. Por esse motivo, 
libero a bancada.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Governo?

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Sr. 
Presidente. O Governo não quer o adiamento da vo-
tação. Vamos concluir esta matéria hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ) 

– Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação concedida.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ) – Sr. Presidente, 

peço verificação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Veri-

ficação conjunta concedida.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. RAFAEL GUERRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, pelo adiamento, faço apelo aos Deputados da 
Frente Parlamentar de Saúde, para que tenhamos 
24 horas para discutir a matéria e defender a saú-
de do País.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, mais uma vez, o tema Chávez retorna a este 
plenário. 

Ainda há pouco, desembarcando em Fortaleza 
para lançar o PAC naquele Estado, a Ministra-Chefe 
da Casa Civil, Dilma Rousseff, falando na condição 
de representante deste Governo, foi muito clara: “Nin-
guém vai estabelecer prazo para país nenhum. Nem 
nós. Ninguém estabelece prazo para nós nem nós 
estabeleceremos prazo para ninguém”. Trata-se de 
fala firme e clara. 

O Deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, 
que representa este Parlamento no Parlamento do 
MERCOSUL, deu também uma explicação impor-
tante ao dizer que o Congresso brasileiro ainda não 
aprovou o protocolo de adesão porque não existe 
mais a Comissão Parlamentar Mista do MERCO-
SUL, que determinou a criação do Parlamento do 
bloco. A matéria ainda não tem como tramitar. É 
preciso que este outro argumento também fique 
muito claro. 

Evidentemente, nós, da bancada do PT, também 
não podemos concordar com quem quer que esteja 
querendo estabelecer prazo para a criação do Parla-
mento do bloco. 

O Presidente Chávez, antes de querer modi-
ficar o MERCOSUL, deveria lutar para ser membro 
do bloco, porque só como membro poderá lutar, 
quem sabe, para fazer valer seus posicionamentos, 
suas convicções. 

Mas, Sr. Presidente, quero ater-me mesmo no 
tema agricultura, que sempre desperta muitas paixões 
nesta Casa.

No dia 28 de junho, semana passada, o Governo 
Lula lançou o Plano Safra 2007/2008 para a agricultura 
patronal e para a agricultura familiar.

O valor do crédito rural destinado à agricultura 
empresarial é de 58 bilhões de reais, um acrés-
cimo de 16% em relação à safra anterior. Desse 
valor, 49,1 bilhões de reais servirão para custeio 
e comercialização e 8,9 bilhões de reais para os 
programas de investimento que beneficiarão a 
agricultura brasileira e a grande maioria dos Es-
tados brasileiros.

É preciso ressaltar que a taxa anual de juros con-
trolada para esses empréstimos, que vigorava desde 
1988, foi reduzida de 8,75% para 6,75%, compensan-
do, assim, o aumento real dessa taxa decorrente da 
queda da inflação.

A nova taxa representa diminuição de 22,9% 
nos custos desses financiamentos para o produtor 
rural, numa demonstração mais do que clara de que 
a política do Governo do Presidente Lula vem dando 
atenção e incentivo à agricultura, que tem, a cada 
ano, batido recordes, elevando em muito a produção 
agrícola de nosso País.

Os limites de financiamento de custeio, investi-
mento e Empréstimos do Governo Federal – EGF fo-
ram ampliados. Para lavouras irrigadas de arroz, feijão, 
mandioca, sorgo ou trigo e milho, o limite aumentou 
de 400 mil reais para 450 mil reais. O limite de finan-
ciamento para pecuária bovina, leiteira ou de corte, foi 
ampliado de 140 mil reais para 150 mil reais. Para a 
avicultura e a suinocultura exploradas em sistemas que 
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não o de parceria, o limite aumentou de 120 mil reais 
para 150 mil reais. No caso de investimentos, demais 
custeios ou comercialização, os limites subiram de 80 
mil reais para 100 mil reais.

É importante destacar que, desses 58 bilhões 
de reais para o Plano Safra 2007/2008, o BNDES e 
os fundos constitucionais contarão com um total de 
8,9 bilhões de reais – antes, 8,6 bilhões de reais –, 
reafirmando o que é muito importante: a entrada do 
BNDES na constituição desse fundo para financiar a 
agricultura brasileira.

Sr. Presidente, para aqueles que estão na agri-
cultura, o Governo fará leilões de equalização de 
preços, antes do plantio, de modo a garantir aos 
produtores a comercialização de suas safras para 
2008 a preços estabelecidos com base em estima-
tivas de custo variável.

Além dessa medida, o Governo encaminhará 
ao Congresso Nacional, na busca de aprimoramen-
to da lei, projeto de lei que substituirá o Fundo de 
Estabilidade do Seguro Rural por um Fundo de Ca-
tástrofe. Este terá suporte financeiro assegurado por 
meio de subvenção econômica anual do Ministério 
da Agricultura e garantia da União, em títulos do Te-
souro Nacional a serem depositados em instituição 
financeira federal.

Sr. Presidente, meu tempo está terminando. 
Não me foi possível falar dos temas relativos à 
agricultura familiar, também contemplada com o 
novo plano do Governo, que este ano está desti-
nando 12 milhões para ela, com juros menores e 
mais recursos.

Essas políticas reafirmam o compromisso do 
Governo Lula com a agricultura familiar, sem discri-
minar ninguém, alocando recursos para a grande e 
pequena agriculturas e os chamados agricultores in-
termediários.

Quero aplaudir e louvar a iniciativa do Governo 
do Presidente Lula. O Plano Safra correspondeu à ex-
pectativa da agricultura familiar.

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, talvez 
a principal notícia do País seja a declaração do Pre-
sidente da Venezuela, Hugo Chávez, de ultimato ao 
Congresso brasileiro para votar o acordo internacional 
de entrada de seu país no MERCOSUL.

Quero lembrar aqui, utilizando suas próprias pa-
lavras, que este Congresso não é papagaio do Con-
gresso norte-americano, não repete aqui o que deseja 
o Governo norte-americano. No máximo, em alguns 

instantes, é papagaio do Governo brasileiro, do Go-
verno Lula, mas nunca do Governo norte-americano. 
Então, é evidente que não pode ser papagaio do Go-
verno venezuelano.

Ninguém aqui vai repetir ou ficar intimidado com 
o que diz o Governo da Venezuela. Temos de votar a 
entrada da Venezuela no MERCOSUL analisando os 
interesses do povo brasileiro, como compete ao Con-
gresso Nacional. Não podemos partir de bravatas do 
Presidente daquele País.

Também é evidente que não podemos, pelas suas 
bravatas, simplesmente dizer que não vamos votar 
qualquer acordo. É bom lembrar que o acordo não é 
feito com o Presidente da Venezuela; é um acordo do 
povo brasileiro com o povo venezuelano, o uruguaio 
e o argentino. É um acordo que pretende fazer um 
MERCOSUL forte.

Por isso nós, do PPS, repudiamos a declara-
ção do Presidente da Venezuela. S.Exa. não pode 
vir com bravatas ao Congresso Nacional, que deve 
analisar pari passu o que está acontecendo em rela-
ção a esse acordo.

Sr. Presidente, quero também falar rapidamente 
sobre a votação desse projeto apresentado.

Falou-se aqui, por parte do Governo, que não 
podemos dar isenção tributária, tratamento diferen-
ciado para prestadores de serviço de saúde. Quero 
lembrar que quando este Congresso Nacional dá 
tratamento diferenciado à indústria de cimento, não 
o faz em benefício de Antônio Ermírio de Moraes, 
mas, sim, da construção civil; quando dá tratamen-
to diferenciado aos bancos não é, em tese, como 
aqui muitos votam, para beneficiar os bancos, mas 
o sistema financeiro, para baixar os juros, como 
tantos falaram aqui. Por isso, ao se dar tratamento 
diferenciado ao serviço de saúde, a finalidade é 
baratear o custo da saúde.

A saúde precisa de injeção de recursos para 
que o serviço possa ser mais barato. Hoje, os me-
dicamentos estão pela hora da morte; os serviços 
de saúde estão absolutamente caros. E os mais 
pobres, com as dificuldades inerentes ao Sistema 
Único de Saúde, não têm acesso ao serviço e pa-
gam muito.

Precisamos dar um tratamento diferenciado 
para que, na ponta da linha, o serviço seja mais 
barato. Não é um tratamento diferenciado para que 
o prestador de serviço ganhe mais dinheiro, como 
não o é, Deputada Rita, quando damos tratamento 
diferenciado ao cimento, para que Antônio Ermírio 
ganhe mais dinheiro, mas para que a construção 
civil seja mais forte.
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Vamos dar isenção, vamos dar tratamento diferen-
ciado à saúde para que ela seja mais barata e chegue 
mais rapidamente ao povo mais pobre.

Portanto, votamos “sim” ao requerimento, para 
que a apreciação da matéria seja adiada e encontre-
mos uma solução melhor para o caso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, servidores, todos os que acompanham 
esta sessão, o PSOL tem uma posição clara em rela-
ção à questão internacional. Para nós, o MERCOSUL 
não é apenas a possibilidade de um acordo comercial 
e econômico. Ele tem que estar vinculado a uma políti-
ca internacional de integração regional, que é cultural, 
política e tem raízes históricas.

Nesse sentido, a presença do atual Governo da 
Venezuela, da República Bolivariana da Venezuela, é 
muito importante. 

O ideal seria que este Congresso, deixando 
de lado toda a sua posição conservadora aqui ex-
pressa por certos setores, acolhesse esse e outros 
países que se dispusessem a constituir uma alter-
nativa ao tipo de política que sempre predominou 
na nossa América Latina, que é a de dominação 
imperialista. 

Sabemos que nós mesmos não conseguimos 
cumprir os prazos internos para votarmos. Temos uma 
lentidão crônica. Mas isso não é o ponto central da 
questão. O importante é avançarmos na discussão da 
integração soberana da América Latina. 

Sr. Presidente, saúdo o PSDB pela posição adotada 
em relação à crise enfrentada pelo Senado Federal. 

Para nós, é impensável que um Presidente 
alvo de uma representação, de um processo dis-
ciplinar, que está sendo questionado, que tem ex-
plicações a dar, sobre o qual pesam acusações 
gravíssimas, continue exercendo o seu mandato 
e, como está reiterado, influenciando o Conselho 
de Ética. Inclusive, o atual Presidente desse Con-
selho, que não tem legitimidade para lá estar, faz 
todo tipo de manobra. 

E o apelo cresce. Hoje, vários Senadores do 
PSB, do PT, do PDT e até mesmo do PMDB rei-
teraram a solicitação para que o Senador Renan 
Calheiros saia da Presidência do Senado durante 
toda a apuração do processo. Sua  postura atenta 
contra a democracia, limita a investigação, é muito 
negativa. Já antecipamos que não aceitamos que 
S.Exa. presida a sessão do Congresso Nacional. 
É melhor, é mais prudente que outros nomes – e 

aqui os temos, com toda a tranqüilidade – dirijam 
a sessão de votação da LDO, para o bem do País. 
Ser alvo de uma crítica e estendê-la para toda a 
instituição parlamentar é agir contra o bom senso 
democrático.

Por fim, quero deixar aqui registrado o relatório 
de uma visita que fiz, por determinação do Presiden-
te da Comissão de Direitos Humanos, Deputado Luiz 
Couto, representando aquele Colegiado Parlamentar, 
à comunidade de Grota, no Complexo do Alemão, na 
Cidade do Rio de Janeiro, alvo de forte ação das for-
ças de segurança pública. Trata-se de uma comuni-
dade com 200 mil pessoas que vive momentos muito 
agudos, muito difíceis. 

O que se dá para afirmar aqui, telegrafica-
mente, é que, em primeiro lugar, houve apenas 
uma incursão com morte, com muita violência, e a 
saída imediata daquelas forças. O Estado, no que 
se refere a serviços, a oportunidades de cultura e 
educação e a uma presença continuada, continua 
inexistindo em muitas comunidades pobres do Rio 
de Janeiro. O desarmamento, inclusive de grupos 
que praticam comércio ilícito de drogas, não acon-
teceu, e pudemos constatar isso. E não foi abso-
lutamente pensada uma política preventiva para 
que a população que lá permanece como marisco, 
entre o rochedo e o mar, pudesse ser protegida e 
sair dali como qualquer população civil em área 
conflagrada.

Nossa sociedade quer um Estado não de ter-
ror e de morte, mas de proteção, de presença ativa, 
controlado democraticamente pela própria popula-
ção. Não nos iludimos. Não é essa a nova política 
de segurança a que aspiramos. É preciso que se vá 
à raiz dos problemas; que haja, sim, um elemento 
de combate a quem usa arma contra a população, 
a quem pratica toda sorte de ilícitos, mas os barões 
do comércio transnacional de drogas e armas con-
tinuam intocados. 

Não acreditamos que esta política do invadir, 
matar e capturar parte do arsenal, o que é positivo, 
vai resolver definitivamente o problema. Queremos 
políticas conseqüentes de segurança pública. Es-
peramos que não haja uma entrada muito belicosa 
e letal nos jogos Pan-Americanos. O povo carioca 
não aspira a isso; quer uma política de segurança 
com profundidade. 

Estamos dialogando com as autoridades e su-
gerindo alternativas concretas.

Enfim, Sr. Presidente, peço que fique registrado 
nos Anais desta Casa esse relatório que, amanhã, le-
varei à Comissão de Direitos Humanos.

Muito obrigado.
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RELATÓRIO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Política Conseqüente de Segurança ou Espetá-
culo Letal de Abertura do Pan?

O relato de uma visita à comunidade da Grota, 
no Complexo do Alemão, durante a tarde de sábado, 
último dia de junho de 2007.

“Quem usa o sapato sabe onde o calo dói”, 
ensina a sabedoria popular. Para se ter a dimensão 
exata da ação das forças de segurança na última 
quarta-feira, 27 de junho, no Complexo do Alemão, 
não basta ouvir as autoridades e a opinião da so-
ciedade que não vive lá. Tratou-se de uma atividade 
vinculada a uma política pública: os 1.350 policiais 
militares, civis e da Força Nacional que participaram 
da operação são servidores e os veículos blindados 
e helicópteros que os apoiaram também são custea-
dos pelo contribuinte. Logo, esta operação, realiza-
da, em tese, para a defesa da população e do bem 
comum, precisa ser avaliada também pelos 200 mil 
moradores da região afetada. A esses, em geral, 
não se dá a palavra: apenas se promete, de forma 
paternalista, um “futuro melhor, de cuidados”.

Para ouvir estes silenciados, Parlamentares 
das Comissões de Direitos Humanos da ALERJ e 
da Câmara dos Deputados lá estivemos. Todos com-
partilhamos da certeza de que é necessário que o 
Estado esteja presente nas áreas pobres, onde hoje, 
sabidamente, o poder despótico do varejo armado 
de drogas ilícitas tem amplo controle. Todos enten-
demos que é urgente o estancamento da oferta de 
armas e o desarmamento dos grupos que se bene-
ficiam com esse comércio, tão mais próspero quan-
to mais gente – no sossego de seus bairros mais 
bem tratados, onde também residem os “barões” do 
negócio transnacional – se torna usuária e depen-
dente dos produtos químicos. Todos escolhemos, 
secretário Beltrame, viver em paz e sob a proteção 
do Poder Público, legal, legítimo e controlável pela 
cidadania.

Na sede do “Afro-Reggae”, que realiza belo 
trabalho sociocultural na comunidade da Grota, 
nós e lideranças comunitárias ouvimos duas de-
zenas de moradores que viveram integralmente as 
horas de pânico com a incursão militar na favela. 
De imediato, destaque-se isso: foi uma incursão, 
um “ataque”, uma ofensiva. Não uma ocupação, 
o passo inicial de uma presença permanente, um 
apoio para a imediata inserção da outra face, indis-
pensável, do Poder Público, com sua assistência 
social, educacional, cultural, sanitária, de estímulo 
à agregação comunitária. Um soldado da Guarda 
Nacional, postado na entrada da via de acesso à 

Grota, perguntou preocupado: “Mas vocês vão en-
trar?” “Não estaremos em segurança, não há uma 
ocupação?”, indagamos. E ele, visivelmente inco-
modado: “Não tenho essa informação”.

Os depoimentos que ouvimos foram unânimes e 
dramáticos: “é sempre assim, nessas guerras quem 
sofre mesmo é o trabalhador, o morador. Este, quando 
é ferido ou morto, vira bandido. Somos sempre réus 
ou reféns dos que querem implantar aqui, a ferro e 
fogo, uma de duas ‘leis’: a da facção ou a da Consti-
tuição. Estamos como mariscos entre a opressão do 
tráfico e a violência policial. A única novidade des-
sa operação foi a sua potência, que também gerou 
atrocidades maiores contra quem não tem nada a 
ver com o conflito e devia ser respeitado como ci-
dadão. Eles vieram para matar e não para prender 
ninguém. Isso só fez aumentar a raiva e a revolta 
dos moradores. Vê lá se em bairros chiques ou de 
classe média eles iam agir assim!”

O que é este “agir assim”? Para além do inevi-
tável tiroteio, que furou paredes de casas e caixas 
d´água, e da positiva captura de arsenais, houve 
dezenas de casas arrombadas, invadidas e saque-
adas – na contabilização das perdas materiais, 
moradores, devidamente identificados pela OAB, 
registraram o sumiço de celulares, dinheiro, docu-
mentos pessoais, CDs e DVDs, utensílios de cozi-
nha (inclusive facas), alimentos, peças de vestuário, 
calçados e até brinquedos, além da destruição de 
móveis e eletrodomésticos. Automóveis também 
foram arrombados, com seus rádios e ferramentas 
roubados. Uma kombi, cujo proprietário tem todos 
os documentos em dia, e que era seu ganha-pão, 
depois de ser utilizada pela força policial (que a 
acionou com ligação direta), inclusive para trans-
portar corpos, foi incinerada. A dona de um barzinho 
ainda faz o levantamento do prejuízo com a “ocu-
pação” de seu estabelecimento por policiais, que 
zeraram seu estoque de bebidas e quitutes, além 
de levarem um par de tênis e um celular.

O “agir assim”, ao arrepio da lei, significou si-
tuações ainda mais graves, como pelo menos duas 
execuções sumárias, de possíveis traficantes de-
sarmados e imobilizados, relatadas em detalhes por 
testemunhas, que dizem ter “nascido de novo”: um 
pai de cinco filhos, mostrando os sinais de sangue 
no exato local da eliminação que assistiu, apavo-
rado, e um jovem de 14 anos. Um estudante de 17 
anos, que fazia o almoço para a irmãzinha de 5, foi 
baleado no braço. Ferido, deitou-se na cama, implo-
rando para a irmã deitar-se também. Quando a mãe 
chegou, tratou de buscar socorro, desesperada, em 
algum hospital. Detida por policiais, viu seu filho ser 
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levado “como bandido”. Ele, depois de medicado, foi 
levado à delegacia, chamado de “animal” pela de-
legada de plantão, e está no abrigo para menores, 
aguardando decisão do Juizado.

O espírito de muitos dos “agentes da ordem pú-
blica”, no relatado pelos que por eles foram abordados, 
era de absoluta intolerância e agressividade, além do 
procedimento corrompido que os inaceitáveis roubos 
e furtos, já descritos confirmam. Um jovem detido foi 
indagado, aos gritos, se acreditava “no diabo”. Face à 
negativa, o policial disse, iniciando o espancamento: 
“pois sou filho dele, você vai conhecer agora!”. Um 
senhor, cuja casa se tornara “base de operações” sem 
seu consentimento, ousou dizer que estava havendo 
“abuso de autoridade”. Além do tapa, ouviu que “auto-
ridade aqui sou eu e cale a boca se não quiser ir pra 
vala!”. São esses que celebram como vitória o saldo 
de, até agora, 44 mortos e uma centena de feridos, 
cujo óbito é justificado genericamente por “ligação 
com o crime”. O senso comum aplaude. Há membros 
destacados das tropas do Estado que não escondem 
o sonho de “ir para o Iraque”. Bush sentir-se-ia bem 
com soldados assim.

Ao fim de nossa visita, a comunidade vivia sua 
rotina do anoitecer de um sábado: rostos sofridos 
de senhoras nas janelas, jovens conversando ou jo-
gando carteado, sob desbotados cartazes de candi-
datos que nunca mais apareceram, sons de preces 
e funks e batuques no ar, esgoto a céu aberto onde 
ratazanas passeavam, TVs nos bares transmitindo 
o jogo inaugural do “Engenhão”, o estádio do Pan, 
trabalhadores voltando para casa, com sacolas de 
compras na mão. Vida pulsando, tensa. E a pujante 
e constrangedora atividade do “movimento”, como 
sempre. Meninos de seis a oito anos corriam na viela 
atrás da bola, alegres, observados por outros tantos 
pouco mais velhos que eles, muito bem armados e 
cisões do seu poder de mando.

A lua cheia reforçava o contorno do horizonte 
crepuscular, com as casas humildes desalinhando 
o perfil da montanha. O Poder Público já tinha, há 
muito, ido embora dali. Todos – que o aspiram como 
prestador de serviços, promotor de oportunidade e 
garantidor de direitos – temem que ele volte do mes-
mo jeito: não como solução social continuada, e sim 
como horror e destruição.

P.S. O Juiz Wálter Fanganiello Maierovitch, espe-
cialista na questão do combate ao tráfico de armas e 
drogas, escreveu interessante artigo na revista Carta 
Capital, desta semana, edição de 4/7/2007; eis trecho 
bem propositivo, que endosso:

(...) “O governo Cabral deflagrou uma 

guerra urbana cega e deixou os moradores 

do Complexo entregues à própria sorte. Não 

foi previsto nenhum plano de blindagem: rota 

de fuga, abrigos seguros, etc.

Mostra a experiência que existem outros 

caminhos, não beligerantes e mais eficien-

tes, para reconquistar territórios e retomar o 

controle social. O passo inicial começa com 

o saneamento das polícias. São os policiais 

corruptos, vendidos, que dão proteção às 

associações delinqüenciais e agridem fisica-

mente a população.

A vereda mais segura e eficaz, sem 

riscos às comunidades, é secar as fontes 

de sustentação financeiro-econômica das 

organizações de matriz mafiosa e eversiva. 

Sem rendimentos, elas não corrompem, não 

compram armas e não têm crédito para obter 

drogas ilícitas para a revenda. Erram as auto-

ridades ao não perceber que, no Complexo do 

Alemão e em outros, por trás de tudo existem 

intocáveis e superiores grupos criminais.”

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.

Anuncio o resultado 

VOTARAM

Sim:     156 

Não:     247 

Total:     403 
Rejeitado o Requerimento que Solicita o Adia-

mento da Votação do Projeto de Lei Complementar 

Nº 79, 2007, por duas Sessões.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 79/2007 – REQUERIMENTO DE 

ADIAMENTO DA VOTAÇÃO POR DUAS SESSÕES 

– Nominal Eletrônica 

Início da votação: 3-7-2007 19:57

Encerramento da votação: 3-7-2007 20:17

Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Total de Amapá; 2

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rondônia: 3

ACRE

Ilderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Cleber Verde PTB 
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Roberto Rocha PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Léo Alcântara PR 
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Antonio José Medeiros PT 
Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio S.Part. 
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Edigar Mão Branca PV 
Joseph Bandeira PT 
Luiz Bassuma PT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
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Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes DEM 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 6

 
ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Neucimar Fraga PR 
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Neilton Mulim PR 
Rogerio Lisboa DEM 
Sandro Matos PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 13

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Janete Rocha Pietá PT 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Paulo Teixeira PT 

Ricardo Berzoini PT 
Valdemar Costa Neto PR 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 17

MATO GROSSO

Eliene Lima PP 
Neri Geller PSDB 
Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Roberto Balestra PP 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Airton Roveda PR 
Alex Canziani PTB 
Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra DEM 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Gervásio Silva DEM 
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 6
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RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Claudio Diaz PSDB 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 13

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 2

 
AMAZONAS

Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 1

ACRE

Fernando Melo PT 
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 2

MARANHÃO

Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Pimentel PT 

Marcelo Teixeira PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Armando Monteiro PTB 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Mendonça Bezerra DEM 
Total de Pernambuco: 4

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 1

 
BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Leonardo Monteiro PT 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 11
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ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Deley PSC PmdbPscPtc
Fernando Gabeira PV 
Marina Maggessi PPS 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Antonio Palocci PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Edson Aparecido PSDB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Aníbal PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Maluf PP 
Silvinho Peccioli DEM 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 11

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Takayama PTB 
Total de Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Júlio Redecker PSDB 
Luciana Genro PSOL 
Maria do Rosário PT 
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerro 
a sessão, convocando outra, extraordinária, para hoje, 
terça-feira, dia 3, às 20h20min, com a seguinte

 
ORDEM DO DIA

 
URGÊNCIA 

(Art. 155 do Regimento Interno)

 
Votação

 
1 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 79-A, DE 2007 

(Do Sr. José Pimentel e Outros)

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 79-A, de 2007, 
que altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006; tendo pareceres 
dos Relatores designados em Plenário 
pelas Comissões: de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio pela 
aprovação (Relator: Dep. Reginaldo Lo-
pes); de Finanças e Tributação pela ade-
quação financeira e orçamentária; e, no 
mérito, pela aprovação deste e do de nº 
81/07, apensado, nos termos do subs-
titutivo reformulado (Relator: Dep. Luiz 
Carlos Hauly); e Constituição e Justiça 
e de Cidadania pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, 
do de nº 81/07, apensado, e do Substitu-
tivo oferecido pelo Relator da Comissão 
de Finanças e Tributação (Relator: Dep. 
Maurício Rands). EMENDAS DE PLENÁ-
RIO: tendo pareceres dos Relatores de-
signados em Plenário pelas Comissões: 
de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio pela rejeição das Emen-
das de nºs 1 a 3 (Relator: Dep. Reginaldo 
Lopes); de Finanças e Tributação pela 
inadequação financeira e orçamentária 
das Emendas de nºs 1 a 3 (Relator: Dep. 
Luiz Carlos Hauly); e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva das Emendas de nºs 1 a 3 (Relator: 
Dep. Maurício Rands).

Tendo apensado o PLP nº 81/07. 
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MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Votação

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 285, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 285, de 2004, que altera o Sistema Tributário 
Nacional e dá outras providências. (Desmem-
bramento da PEC 255/04, contendo os arts. 
22, VIII, 34, V, c, 36, V, 61, § 3º; 100, § 1º, 105, 
III, d, 149-A, parágrafo único, 150,§ 6º; 152-A, 
153, § 3º, V; 155, § 2º, II, c, IV, a, b, V, a, b, c, d, 
e, VI, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, VII, a, b, c, d, VIII, 
IX, a, c, X, e, XI, XII, a, b, f, g, h, i, j, l, m, n, o, XIII, 
a, b, c, d, e, § 7º, I, II, 158, III, 17 constantes do 
art. 1º, os arts. 95, 96, parágrafo único I, II, III 
e 97 constantes do art. 2º, que trata do Ato 
das Disposições Transitórias, a integra dos 
arts. 3º, 8º e 9º); tendo pareceres: da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação, 
pela admissibilidade quando da apreciação 
da PEC 228/04, com emendas (Relator: Dep. 
Osmar Serraglio); da Comissão Especial, pelo 
desmembramento da de nº 255/04 nesta e 
na de nº 293/04, acompanhadas das respec-
tivas emendas referentes aos dispositivos 
nelas contidos; pela aprovação desta e pela 
admissibilidade e, no mérito, pela aprovação 

das emendas de nºs 21, 24, 31, 34, 40, 54, 67 
e 68, com substitutivo; e pela rejeição, na 
parte em que versem sobre os dispositivos 
apreciados, das emendas de nºs 2, 3, 5, 6, 8, 
11, 15, 20, 26, 28, 38, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 56, 
57, 58, 60, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 88, 89 e 94 
(Relator: Dep. Virgílio Guimarães).

Tendo apensada a PEC nº 58/07.

Discussão

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 272-B, DE 2000 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 272-B, de 
2000, que dá nova redação à alínea “c” do in-
ciso I do art. 12 da Constituição e acrescenta 
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, assegurando o registro nos con-
sulados de brasileiros nascidos no estrangeiro. 
Tendo pareceres: da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, pela admissi-
bilidade desta, e das de n°s 382/96 e 13/99, 
apensadas (Relator: Dep. Bispo Rodrigues); e 
da Comissão Especial, pela aprovação desta, 
com emenda de redação, e pela rejeição das 
de n°s 382/96 e 13/99, apensadas (Relatora: 
Dep. Rita Camata). 

Tendo apensadas as PEC’s nºs 382/96 
e 13/99.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 18 
minutos.)

ÀS 20 HORAS E 23 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Narcio Rodrigues
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
Manato
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcio Junqueira DEM
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 8

Ata da 170ª Sessão, Extraordinária, Noturna, 
em 3 de julho de 2007

Presidência do Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente 
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AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Presentes Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB
Lindomar Garçon PV
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Presentes Rondônia: 8

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT

Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PTB
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Nice Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 17

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Presentes Ceará: 11

PIAUÍ

Antonio José Medeiros PT
Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Júlio Cesar DEM
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Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 6

 
RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
João Maia PR
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Ronaldo Cunha Lima PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraíba: 12

 
PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Carlos Wilson PT
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Fernando Ferro PT
José Múcio Monteiro PTB
Marcos Antonio S.Part.
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Pernambuco: 20

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Sergipe: 7

 
BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edigar Mão Branca PV
Fábio Souto 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
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tonha Magalhães PR
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
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Veloso PMDB PmdbPscPtc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 32

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
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 PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Presentes Minas Gerais: 41

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PTB
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB

Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Espírito Santo: 8

 
RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB
Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ayrton Xerez DEM
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT
Eduardo Cunha 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
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
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 PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 43
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SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Duarte Nogueira PSDB
Emanuel 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 PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Ricardo Tripoli PSDB

Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 59

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP
Neri Geller PSDB
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Vander Loubet PT
Presentes Mato Grosso do Sul: 6



33966 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Nelson Meurer PP
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Presentes Paraná: 26

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPscPtc
Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva DEM
João Matos PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Claudio Diaz PSDB

Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marco Maia PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 27

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
444 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica 

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

sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
junto com o Partido Verde na última votação.

O SR. JUVENIL ALVES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JUVENIL ALVES (Sem Partido-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
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tei de acordo com a Liderança do Governo na última 
votação. 

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por 
favor, deixe-nos organizar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Deputado Barbosa Neto.
O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT-PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, aproveito este espaço para fazer um apelo no 
sentido de votarmos esta lei hoje, porque tenho cer-
teza de que ela beneficiará milhares de pequenas e 
microempresas que aguardam a votação. Devemos 
uma resposta ao País. 

O relatório do Deputado Hauly corrigiu algumas 
distorções, foi um avanço. Gostaríamos inclusive de 
votar a questão dos laboratórios de análises clínicas, 
das farmácias de manipulação e de outros setores 
da saúde, mas, infelizmente, temos de avançar neste 
momento pelo menos com a garantia de que no futuro 
próximo isso ocorrerá. 

Nosso alerta é para o fato de que estamos ca-
minhando para o recesso parlamentar e não teremos 
tempo para dar a resposta que a sociedade exige. 

Sr. Presidente, a aprovação desta lei significa um 
avanço, porque cerca de 1 milhão de pequenas, mé-
dias e microempresas poderão entrar para a formali-
dade. Isso significa mais arrecadação para o Governo 
e, principalmente, menos impostos para que essas 
empresas tenham condição de sobreviver.

Outro ponto positivo foi incluir aquelas empre-
sas que estavam com dívidas e também integrar ao 
sistema aquelas que tinham dívidas até 31 de maio 
deste ano. Há várias empresas na mesma situação. É 
um projeto nobre, está correto, estamos com o Rela-
tor e, tenho certeza, nesta noite histórica, votaremos 
a favor do nosso País, porque a sociedade exige uma 
resposta de todos nós.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pa-
rece que a crise aérea está conspirando contra o fun-
cionamento do Congresso. Eu, por exemplo, fui vítima 
de mais um atraso aéreo: não pude estar presente na 
sessão ordinária por conta do apagão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pres-
senti que V.Exa. daria essa informação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Com 
a palavra o Deputado Jorginho Maluly.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
todos nós, ao longo desse processo, temos absoluta 
convicção de que falamos em reforma tributária.

Qualquer que fosse o partido, comprometemo-
nos com a nossa base de defender uma redução na 
carga tributária. E a Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, votada em dezembro e que agora está sen-
do votada novamente, exclui desse processo inúmeros 
segmentos da nossa sociedade.

Não posso, por exemplo, voltar à minha cidade 
de Mirandópolis e dizer ao Sr. Doretto, dono de peque-
na clínica de fisioterapia, que a sua empresa não está 
incluída na nova legislação tributária do nosso País. 
Não posso também dizer ao meu colega engenheiro 
que faz projetos de casa que não defendi a bandeira 
dos profissionais liberais.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, embora já tenha 
sido dito aqui que não tem adequação financeira ou 
que estamos corrigindo um erro da lei de dezembro, 
um erro não justifica outro. Deputado Walter Ihoshi, da 
Associação Comercial de São Paulo, não podemos 
permitir a exclusão de alguns segmentos.

É por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que 
utilizo este espaço para defender, junto às lideranças 
do Governo e às forças partidárias, aquilo que muitos 
aqui defenderam na campanha, mas não confirmaram 
aqui: a ampliação e a inclusão de novos segmentos na 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O  SR. CAMILO COLA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei em consonância com o meu 
partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, aprovei-
to esta oportunidade para fazer importante reflexão a 
respeito desse projeto que oferece melhores condições 
aos pequenos e microempresários.

Falamos em trazer para a legalidade em torno 
de 1 milhão de pequenas empresas. É significativo. Há 
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uma espera em relação a isso. Inclusive está sendo 
regulamentado a partir dessa matéria que foi proposta 
aqui e retorna do Senado Federal.

São 8 impostos: 6 federais, 1 estadual e 1 munici-
pal. Isso simplifica, facilita a vida. Quando fui Deputado 
suplente – em substituição ao Deputado Augusto Nardes, 
atual Ministro do TCU, com muito orgulho —, naquele 
breve período, participei da Comissão Especial.

Quero me somar ao Relator e aos membros da 
Comissão. Foi feito debate em todo o País. É importante 
inserir, dar essa condição e, inclusive, o direito a esses 
microempresários de ter aposentadoria no futuro.

Isso é algo que o País espera. É um trabalho 
realizado nesta Casa a muitas mãos, pela dedicação 
de muitos. Precisamos defender o pequeno e o mi-
croempresário.

Por isso, cumprimento o Presidente, Deputado 
Arlindo Chinaglia, e a todos. Hoje teremos, de forma 
definitiva, a viabilidade da pequena e da microempre-
sa, uma luta de longa data.

Parabéns ao Congresso Nacional! Esperamos 
melhorar as condições dessas microempresários.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no próximo dia 20, às 17h, estará 
reunida a Academia Brasileira de Letras, a fim de pro-
mover comemoração de seus 110 anos de existência, 
sempre a serviço da cultura Nacional.

À sua frente, encontra-se o acadêmico e Ministro 
Marcos Vinicios Vilaça, cuja gestão há sido das mais 
profícuas, assinalada por expressivas iniciativas em 
favor do desenvolvimento cultural do País.

Integram-na 40 membros de projeção inquestio-
nável, imbuídos do sentimento de preservar as mais 
caras tradições da Casa de Machado de Assis.

Quando Presidente do Congresso, assisti à pos-
se do saudoso Senador Darcy Ribeiro, que proferiu, 
como recipiendário, brilhante alocução, entrecortada 
de relembranças, fora do texto formal, que tão bem ca-
racterizava o seu espírito irrequieto, ávido por vivenciar 
emoções de mais pura espiritualidade.

Para os que conseguiram alçar-se à imortalidade 
literária, transpondo os umbrais da Arcádia, não serão 
eles indiferentes à mensagem que, lembrada pelo au-
tor de Dom Casmurro, deveria integrar o frontispício 
de seu histórico edifício: “Esta a glória que fica, eleva, 
honra e consola”.

Saúdo, pois, o nosso Silogeu máximo, na passa-
gem de evento de relevância para os fastos literários do 
País, recordando todos quantos ali militaram e, hoje, 
continuam a fazê-lo, honrando e dignificando as mais 
preciosas e inapagáveis recordações do Brasil literário 
de ontem e da atualidade.

A Academia Brasileira de Letras é um patrimô-
nio valioso, que devemos preservar, reverenciando os 
seus eminentes componentes e testemunhando gra-
tidão aos que a construíram como autêntico símbolo 
de nossa intelectualidade.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB-MA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero homenagear, primeiramente, 
o Sr. Frederico Brandão, pela iniciativa de produzir a 
biografia do Dr. José Osano Brandão, figura de grande 
importância para a cidade de Colinas, no Maranhão, 
cujo trabalho levou avanços inestimáveis para a região 
sertaneja do Estado.

Atenho-me aqui, nobres colegas, a falar breve-
mente sobre o Dr. Osano. Um homem de família mo-
desta, sem recursos e meios necessários para um as-
censão social, tornou-se um raro e vitorioso exemplo 
de superação de dificuldades. Um homem além de 
seu tempo que, mesmo na década de 40, desenvol-
veu o conceito de responsabilidade social em relação 
aos mais necessitados, destacando suas qualidades 
e honrando sua família.

Graduado na então Escola de Pharmacia e Odon-
tologia do Maranhão, em 1927, Dr. Osano, como era cha-
mado, utilizou todos os conhecimentos adquiridos para 
ajudar os cidadãos mais necessitados de Colinas. 

Em época de escassos recursos por parte da po-
pulação local, Dr. Osano visitava os pacientes de casa 
em casa, produzia as medicações necessárias para 
curar os doentes e fazia o acompanhamento até que 
eles melhorassem. A maioria dos atendimentos feitos 
eram gratuitos. Um exemplo de vida que até hoje é 
lembrado saudosamente pela população de Colinas.

A biografia, escrita por Frederico Brandão, seu 
neto, é mais que merecida e deve, por todos que que-
rem fazer um leitura construtiva, ser lida.

Parabenizo Frederico Brandão por agraciar nossa 
sociedade com essa biografia do Dr. Osano. Parabéns 
por relembrar a pureza e honestidade de homem que 
tinha como objetivo de vida ajudar o próximo sem es-
perar nada em troca.

Muito obrigado.
O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de me pronunciar sobre um assunto de 
extrema relevância. Esta semana começa a tempora-
da no Rio Araguaia, um dos rios mais importantes do 
País e que corta boa parte dos Estados de Goiás, Mato 
Grosso, Tocantins e Pará. Nesta época do ano, é grande 
o número de pessoas que procuram lazer e descanso 
nas famosas praias que se formam com o período da 
seca. Para se ter uma noção da grandiosidade do Rio 
Araguaia, ao se juntar ao Rio Javaés, forma-se a maior 
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ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. O Araguaia é 
considerado um dos rios mais favoráveis à pesca do 
planeta, contribuindo para a sustentação econômica 
das pessoas que moram em todo o seu percurso. Mi-
lhares de famílias e cidades inteiras sobrevivem do rio. 
Por isso, é fundamental a consciência dos turistas que 
vão freqüentar o Rio Araguaia. Temos que ter a preo-
cupação de usufruir das belezas daquele rio, mas, ao 
mesmo tempo, preservar as riquezas que ele nos ofe-
rece. É sabido que a vida nasceu da água, mas esse 
bem indispensável em nosso planeta pode um dia aca-
bar. Noventa e sete por cento de toda a água existente 
é salgada. Do restante, água doce, apenas 0,03% está 
fácil e diretamente disponível para o uso do homem 
nos rios, lagos e subsuperfícies. No Brasil, o maior re-
curso hídrico e também do mundo, correspondendo a 
20% de toda a água doce disponível no planeta, é a 
Bacia Amazônica, mas que está distante das grandes 
concentrações urbanas e industriais, exigindo uma 
maior responsabilidade na preservação dos rios que 
se encontram em outras regiões. É bom ressaltar que 
o homem é o grande consumidor de água doce, direta 
ou indiretamente, e o grande poluidor. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conclamo 
a todos aqueles que pretendem freqüentar o Rio Ara-
guaia este ano que tenham a preocupação de evitar a 
pesca predatória e a depredação do seu ecossistema. 
É responsabilidade nossa preparar o planeta para as 
futuras gerações. Como Parlamentar e empresário, 
tenho patrocinado ações que visam à conscientização 
dos turistas e da população ribeirinha sobre a impor-
tância de se preservar o Rio Araguaia.

Muito obrigado.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora que há 
quorum, retiro o requerimento. Só o apresentei para 
tentar encontrar uma fórmula que atendesse àqueles 
que se consideram excluídos numa discussão que se 
prolongaria até amanhã de manhã. Votemos como está. 
Que a maioria defina, então, os limites do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fica, 
retirado, portanto, requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente:

Nos termos do art. 117, inciso I do Regi-
mento Interno, requeiro a Vossa Excelência a re-
tirada de pauta do item 01 da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, de   de   .–  Miro Tei-
xeira, Bloco/PDT

VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

 
RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 6

 
AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá: 4

 
PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPtc
Total de Pará: 12

 
AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc
Total de Rondônia: 4



33970 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Ilderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPtc
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PTB 
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Domingos Dutra PT 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc
Pinto Itamaraty PSDB 
Roberto Rocha PSDB 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Léo Alcântara PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 6

PIAUÍ

Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Efraim Filho DEM 

Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB PmdbPscPtc
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Inocêncio Oliveira PR 
Marcos Antonio S.Part. 
Maurício Rands PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Iran Barbosa PT 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Edigar Mão Branca PV 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 33971 

Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Veloso PMDB PmdbPscPtc
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPtc
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV 
Geraldo Thadeu PPS 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil Alves S.Part. 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscPtc
Lincoln Portela PR 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Narcio Rodrigues PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 27

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPscPtc
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PTB 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neucimar Fraga PR 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPtc
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc
Andreia Zito PSDB 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb

Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc
Edson Santos PT 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc
Jair Bolsonaro PP 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscPtc
Miro Teixeira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Neilton Mulim PR 
Nelson Bornier PMDB PmdbPscPtc
Otavio Leite PSDB 
Simão Sessim PP 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Duarte Nogueira PSDB 
Emanuel PSDB 
Fernando Chucre PSDB 
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Genoíno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc
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Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Renato Amary PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Santiago PV 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 41

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPscPtc
Eliene Lima PP 
Neri Geller PSDB 
Pedro Henry PP 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPscPtc
João Campos PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc
Pedro Wilson PT 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Geraldo Resende PPS 
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 

Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Nelson Meurer PP 
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc
Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva DEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Claudio Diaz PSDB 
Darcísio Perondi PMDB PmdbPscPtc
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc
Paulo Pimenta PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 272 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 1.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 79-A, DE 2007 

(Do Sr. José Pimentel e Outros)

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei Complementar nº 79-A, de 2007, 
que altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006; tendo pareceres 
dos Relatores designados em Plenário 
pelas Comissões: de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, pela 
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aprovação (Relator: Dep. Reginaldo Lo-
pes); de Finanças e Tributação, pela ade-
quação financeira e orçamentária; e, no 
mérito, pela aprovação deste e do de nº 
81/07, apensado, nos termos do subs-
titutivo reformulado (Relator: Dep. Luiz 
Carlos Hauly); e Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa, e, 
no mérito, pela aprovação deste, do de 
nº 81/07, apensado, e do substitutivo 
oferecido pelo Relator da Comissão de 
Finanças e Tributação (Relator: Dep. Mau-
rício Rands). EMENDAS DE PLENÁRIO: 
tendo pareceres dos Relatores desig-
nados em Plenário pelas Comissões: de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela rejeição das Emendas 
de nºs 1 a 3 (Relator: Dep. Reginaldo 
Lopes); de Finanças e Tributação, pela 
inadequação financeira e orçamentária 
das Emendas de nºs 1 a 3 (Relator: Dep. 
Luiz Carlos Hauly); e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva das Emendas de nºs 1 a 3 (Relator: 
Deputado Maurício Rands).

Tendo apensado o PLP nº 81/07.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre a 
mesa recurso contra o Parecer do Relator da Comissão 
de Finanças e Tributação pela inadeqüação financeira 
e orçamentária das Emendas e Plenário nºs 1, 2 e 3 
ao PLP nº 79, de 2007.

RECURSO DO SR. ABELARDO CAMA-
RINHA E OUTROS, CONTRA O PARECER 
DO RELATOR DA COMISSÃO DE FINANÇAS 
E TRIBUTAÇÃO PELA INADEQÜAÇÃO FI-
NANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DAS EMEN-
DAS DE PLENÁRIO NºS 01 A 03.

Sala das Sessões,   de   de   . – Abelardo Ca-
marinha, PSB; José Linhares, Vice-Líder do PP; 
Simão Sessim, Vice-Líder do PP; Giacobo, PR; 
Mauro Nazif, PSB/Bloco; Lúcio Vale, PR; Neucimar 
Fraga, PR; Lael Varella, DEM; Roberto Santiago, 
Vice-Líder do PV; Marcelo Itagiba, PMDB/Bloco; 
Fernando Lopes, PMDB/Bloco; Fábio Ramalho, 
PV; Antonio Roberto, Vice-Líder do PV; Professor 
Sétimo, PMDB/Bloco; Renildo Calheiro, PCdoB; 
Wolney Queiroz, PDT; Carlos Eduardo Cadoca, 
PMDB/Bloco; Dr. Ubiali, Vice-Líder do PSB/Blo-
co; Armando Abílio, Vice-Líder do PTB; Manato, 
PDT/Bloco; Régis de Oliveira, PSC/Bloco; Nelson 

Bornier, PMDB/Bloco; João Oliveira, Vice-Líder do 
DEM; Fernando Coruja, Líder do PPS; Eduardo 
Cunha, PMDB/Bloco; Rafael Guerra, PSDB; Arnal-
do Faria de Sá, Vice-Líder do PTB; Marcelo Ortiz, 
Líder do PV; Rita Camata, Vice-Líder do PMDB/
Bloco; Bernardo Ariston, Vice-Líder do PMDB/
Bloco; Pedro Fernandes, PTB; Ilderlei Cordeiro, 
PPS; Walter Ihoshi, DEM; Urzeni Rocha, PSDB; 
Sérgio Barradas Carneiro, PT; Bruno Araújo, 
PSDB; Dr. Nechar, Vice-Líder do PV; Alexandre 
Silveira, PPS; Jorginho Maluly, DEM; Lira Maia, 
DEM; Maria Helena, PSB/Bloco; Valadares Filho, 
PSB/Bloco; Moreira Mendes, Vice-Líder do PPS; 
Silvio Costa, Vice-Líder do PMN/Bloco; Roberto 
Britto, PP; Alceni Guerra, DEM.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz 
Carlos Hauly, que falará contra a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou há 16 anos e 
meio na Comissão de Finanças e Tributação. A matéria 
foi relatada por mim como inadequada orçamentária e 
financeiramente porque não atende aos pressupostos 
necessários. Se tivesse sido proposta para o ano se-
guinte, a matéria poderia ser adequada orçamentária 
e financeiramente, com previsão, discussão e tempo. 
Por isso, encaminhamos a matéria dessa maneira, de 
forma correta, regimental, legal.

Portanto, Sr. Presidente, nós nos opomos ao re-
curso interposto e apelamos ao Plenário no sentido 
de que votemos esta matéria nos termos do relató-
rio proposto e iniciemos nova batalha, um processo 
de negociação, a partir de agosto, pelas conquistas 
elencadas pela Frente Parlamentar da Saúde, com o 
meu inteiro apoio, da Frente Parlamentar da Saúde e, 
acredito, da Casa toda.

Quero dar um testemunho, Sr. Presidente. Coloca-
mos algumas categorias na Lei Complementar nº 126, 
em dezembro, e não negociamos. Lamentavelmente, 
foram vetadas. Entendo que o diálogo é necessário. 
Vamos construir. Hoje ficou claro para a Nação que há 
uma demanda reprimida na área de saúde. E há outra 
demanda justíssima do Deputado Arnaldo Faria de Sá. 
Vamos lutar para conquistar essa matéria.

Então, Sr. Presidente, apelo a V.Exa. e aos mem-
bros do Plenário no sentido de que não acatemos esse 
recurso e demos prosseguimento à votação dessa ma-
téria de grande importância para o País. Cinco milhões 
de empresas e 63% dos empregos do País dependem 
de sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja, que falará a favor da matéria.
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O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o projeto visa enquadrar num sistema tributário diferen-
ciado os prestadores de serviço e, com isso, permitir 
que os serviços de saúde possam ser barateados.

A idéia é a mesma de quando se fazem aqui mui-
tos outros enquadramentos que funcionam como dimi-
nuição de carga tributária para melhorar determinado 
serviço. Eu  mesmo já disse hoje que, quando damos 
isenção aqui a produtos da construção civil, como ci-
mento, por exemplo, não estamos dando isenção ao 
Antônio Ermírio de Moraes, mas queremos aquecer a 
economia. Da mesma forma, quando damos um tra-
tamento tributário diferenciado a setores de prestação 
de serviço da área de saúde, queremos que o serviço 
de saúde seja mais barato.

O Deputado Hauly, diligente, dos mais qualifica-
dos que conheço aqui no Congresso Nacional e que 
trata as matérias de forma sensata, declarou, neste 
caso, que é inadequada financeiramente a matéria. 
Entendo que não. Mesmo compreendendo toda a 
história dos pareceres do Deputado Hauly, entendo 
que, neste caso, estamos dando o mesmo tratamen-
to que demos hoje mesmo aqui a outras categorias. 
Por exemplo, se dizemos que ao setor de cosméticos 
é adequado, não podemos dizer que ao setor de saú-
de é inadequado.

Lembro ainda que, na maioria das matérias em 
que o Governo dá um tratamento diferenciado, isto 
é, isenções tributárias – e o Governo Lula é pródi-
go nisso —, não há nenhuma compensação sobre 
o que será perdido em termos de receita. Por isso 
apresentamos esse recurso, coletamos as assina-
turas suficientes em Plenário – mais de 51 – e que-
remos ver aprovado o recurso apenas para tornar 
a matéria adequada financeiramente e podermos 
votá-la aqui no Plenário. O Plenário quer dar um tra-
tamento diferenciado ao serviço de saúde ou não? 
Se o entendimento deste Plenário for dar isenção 
tributária, um tratamento tributário diferenciado ao 
setor de saúde, haverá votos suficientes para isso. 
Agora, se o Plenário não quiser, não o fará. Portanto, 
é importante que o Plenário delibere sem manobras 
regimentais.

Votamos a favor do recurso e contra o parecer de 
inadequação orçamentária e financeira apresentado 
pelo Deputado Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, que falará a favor da matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, esse recurso é contra a decisão da 

Comissão de Finanças e Tributação, representada 
pelo douto Deputado Luiz Carlos Hauly, que de-
clarou inadequadas financeiramente as Emendas 
nºs 1, 2 e 3. Até admitiríamos que S.Exa. desse 
parecer contrário no mérito, para que pudéssemos 
destacar emendas, mas, quando S.Exa. dá parecer 
pela inadequação financeira, impede a discussão 
da emenda. 

A Emenda nº 1, do nobre Deputado Rafael Guerra, 
trata da inclusão das empresas ligadas à área de saú-
de, o que não é nada mais do que justo. As do nobre 
Deputado Silvio Costa tratam da área de educação. A 
que eu apresentei permite que as entidades de mo-
radores isentas do Imposto de Renda, ao atrasarem 
a entrega da declaração, não fiquem sujeitas a uma 
multa de 500 reais. É um absurdo! Já  apresentei ante-
riormente uma emenda nesse sentido que foi aprova-
da pelo Congresso Nacional. Mas a Receita trabalhou 
para vetar essa emenda, dizendo que oportunamente 
apresentaria uma proposta à Casa. Oportunamente 
– e já se passaram 4 anos —, e a ditadura da Recei-
ta não deu nenhuma alternativa. Vi quando a Receita 
pressionou o Deputado Hauly para que considerasse 
inadequadas financeiramente todas as emendas. O 
que é isso? Esta Casa se vê tolhida, impedida de de-
cidir, porque a Receita, que não tem mandato popu-
lar, exige que o Relator desta Casa, submetido a essa 
condição de subjugada, dê parecer pela inadequação 
financeira. É lamentável, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares.

Também quero ajudar aquela gama de micro-
empresas que estão fora, para que elas possam ser 
admitidas, mas não posso aceitar que, pela pres-
sa em resolver a questão da microempresa, que, 
repito, quero ajudar, sejam excluídas as empresas 
da área de saúde, de educação e não sejam aten-
didas as entidades assistenciais, as entidades de 
moradores, as sociedades de amigos de bairros, 
que têm obrigação meramente burocrática com a 
Receita. E, quando não têm condições de cumpri-la, 
porque não podem contratar um profissional espe-
cializado para fazer sua declaração de renda, têm 
de pagar uma multa de 500 reais. Além da multa, 
se atrasarem o pagamento, ainda há juros e cor-
reção monetária.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, respeitosamente, peço a esta Casa que nos dê 
condições de discutir a emenda. Pode até rejeitá-la no 
mérito, mas não por inadequação financeira. Somos 
pela aprovação do recurso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o recurso.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem pelo provimento do recurso 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
Está mantido o parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 

a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

“DESTAQUE DE BANCADA (PPS)
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do art. 161, § 2º, do Regimento Interno, des-
taque para votação em separado da emenda 
nº 1 de plenário ao PLP nº 79/07.

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007. 
– Fernando Coruja, Líder do PPS, Destaque 
de Bancada.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, II, 

e do § 2º combinado com o art. 117, IX, do 
Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado 
da emenda de plenário nº 01 oferecida ao 
PLP Nº 79/07, 

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007. 
– Bruno Rodrigues, Vice-Líder do PSDB, 
Destaque de Bancada.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, II e § 2º, 

combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação da emenda nº 02 relativa à se-
guinte proposição: PLP nº 79/07.

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007. 
– Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB

REQUERIMENTO Nº 
(Bancada)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 117, IX, 

c/c 161, II, e § 2º do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da emenda nº 03 de plenário, 
apresentada ao PLP nº 79/2007.

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007. – 
Márcio França, 1º Vice-Líder do PSB/Bloco”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o Substitutivo oferecido pelo Relator da 
Comissão de Finanças e Tributação, ressalvados 
os destaques. (Pausa.) Os destaques estão pre-
judicados? 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Relator preju-
dicou.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – É 
porque o resultado da votação também não proveu 
o recurso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Fi-
cam prejudicados os requerimentos de destaque das 
bancadas do PPS, PSDB, PTB e do Bloco PSB/PDT/
PCdoB/PMN/PHS/PRB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o Substitutivo oferecido pelo Relator da Co-
missão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 79, DE 2007 

Substitutivo do Relator

Altera a Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar n° 123, de 14 de de-

zembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

................ ........................... ...................
Art. 13. .... ........................................ ......
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1° do art. 
17, e no inciso VI do § 5º do art. 18, todos des-
ta lei complementar;

............ .......................... ........................
§ 1º … ............................................... …
XIII –  .................................................... .
g) correspondente à diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual, nas aqui-
sições em outros Estados e Distrito Federal, 
nos termos da legislação estadual ou distrital, 
sendo vedada a cobrança de ICMS sob a for-
ma de regime de antecipação do recolhimento 
do imposto;

....... .......................... .............................
Art. 16. ... ............................................. ..
§ 4º Serão consideradas inscritas no 

Simples Nacional, em 1º de julho de 2007, as 
microempresas e empresas de pequeno porte 
regularmente optantes pelo regime tributário 
de que trata a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, salvo as que estiverem impedidas de 
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optar por alguma vedação imposta por esta lei 
complementar.

............. ......................... ........................
Art. 17. . .............. ...................................
X – que exerça atividade de produção 

ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, 
bebidas tributadas pelo IPI com alíquota es-
pecífica, cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros 
para cigarros, armas de fogo, munições, e 
pólvoras, explosivos e detonantes.

............ ......................... .........................
§ 1º .. ................................................. .... 
XIV – transporte de cargas ou de pas-

sageiros;
.... ......................... .................................
§ 2º Também poderão optar pelo Sim-

ples Nacional a microempresa ou empresa 
de pequeno porte que se dediquem à pres-
tação de outros serviços que não tenham 
sido objeto de vedação expressa neste ar-
tigo, desde que não incorram em nenhuma 
das hipóteses de vedação previstas nesta 
lei complementar.

....... .................................... ...................
Art. 18. … ................................... ………
 .......................................................... …
§ 5º  ...................................................... .
 ..............................................................  
II – as atividades de prestação de servi-

ços previstas nos incisos I a XII e XIV do § 1º, 
todos do art. 17 desta lei complementar, se-
rão tributadas na forma do Anexo III desta lei 
complementar, exceto quanto às atividades de 
prestação de serviços de transportes intermu-
nicipais e interestaduais, às quais se aplicará 
o disposto no inciso VI deste parágrafo;

............ ......................... .........................
IV – as atividades de prestação de 

serviços previstas nos incisos XIII e XV a 
XVIII do § 1º do art. 17 desta lei comple-
mentar serão tributadas na forma do Anexo 
IV desta lei complementar, hipótese em que 
não estará incluída no Simples Nacional a 
contribuição prevista no inciso VI do caput 
do art. 13 desta lei complementar, deven-
do ela ser recolhida segundo a legislação 
prevista para os demais contribuintes ou 
responsáveis;

V – as atividades de prestação de ser-
viços previstas nos incisos XIX a XXVIII 
do § 1º do art. 17 desta lei complemen-
tar serão tributadas na forma do Anexo V 
desta lei complementar, hipótese em que 

não estará incluída no Simples Nacional a 
contribuição prevista no inciso VI do caput 
do art. 13 desta lei complementar, deven-
do ela ser recolhida segundo a legislação 
prevista para os demais contribuintes ou 
responsáveis;

VI – as atividades de prestação de ser-
viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo 
IV desta lei complementar, sem a incidência 
da parcela correspondente ao ISS, e acresci-
do das alíquotas correspondentes ao ICMS 
previstas no Anexo I desta lei complementar, 
hipótese em que não estará incluída no Sim-
ples Nacional a contribuição prevista no inciso 
VI do caput do art. 13 desta lei complementar, 
devendo esta ser recolhida segundo a legisla-
ção prevista para os demais contribuintes ou 
responsáveis.

VII – as atividades de prestação de servi-
ços referidas no § 2º do art. 17 desta lei com-
plementar serão tributadas na forma do Ane-
xo III desta lei complementar, salvo se, para 
alguma dessas atividades, houver previsão 
expressa de tributação na forma dos Anexos 
IV ou V desta lei complementar.

.... ............................. .............................
Art. 21. ......... .................................. .......
IV – em banco integrante da rede arre-

cadadora do Simples Nacional, na forma re-
gulamentada pelo Comitê Gestor.

.......... ............................................... .....
Art. 29. ....... ................ ...........................
I – ............. .......... ..................................
XI – houver descumprimento da obri-

gação contida no inciso I do art. 26 desta lei 
complementar;

XII – omitir de folha de pagamento da 
empresa ou de documento de informações 
previsto pela legislação previdenciária, tra-
balhista ou tributária, segurados empregado, 
trabalhador avulso ou contribuinte individual 
que lhe prestem serviços.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 
II a XII do caput deste artigo, a exclusão pro-
duzirá efeitos a partir do próprio mês em que 
incorridas, impedindo a opção pelo regime 
diferenciado e favorecido desta lei comple-
mentar pelos próximos 3 (três) anos-calen-
dário seguintes.

......... ..................................... ................
Art. 33. . ............................................. ....
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§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte exercer alguma 
das atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do 
art. 17 e no inciso VI do § 5º do art. 18, todos 
desta lei complementar, caberá à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil a fiscalização da 
Contribuição para a Seguridade Social, a car-
go da empresa, de que trata o art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

.......... ......................... ...........................
Art. 50. As microempresas e as empre-

sas de pequeno porte serão estimuladas pelo 
Poder Público e pelos Serviços Sociais Au-
tônomos a formar consórcios para acesso a 
serviços especializados em segurança e me-
dicina do trabalho.

............................ ......................... .........
Art. 60-A. Poderá ser instituído Siste-

ma Nacional de Garantias de Crédito pelo 
Poder Executivo, com o objetivo de facilitar 
o acesso das microempresas e empresas 
de pequeno porte ao crédito e a demais 
serviços nas instituições financeiras, o qual, 
na forma de regulamento, proporcionará a 
elas tratamento diferenciado, favorecido e 
simplificado, sem prejuízo de atendimento 
a outros públicos alvo.

Parágrafo único. O Sistema Nacional de 
Garantias de Crédito integrará o Sistema Fi-
nanceiro Nacional.

................... ......................... ..................
Art. 79. Será concedido, para ingresso 

no regime diferenciado e favorecido previsto 
nesta lei complementar, parcelamento, em até 
120 (cento e vinte) parcelas mensais e suces-
sivas, dos débitos relativos aos impostos e 
contribuições referidos nos incisos I a VIII do 
caput do art. 13 desta Lei Complementar, de 
responsabilidade da microempresa ou empre-
sa de pequeno porte e de seu titular ou sócio, 
relativos a fatos geradores ocorridos até 31 
de maio de 2007.

........... ......................... ..........................
§ 5º O parcelamento de que trata o caput 

poderá ser requerido no período do 1º dia útil 
de julho de 2007 ao último dia útil da primeira 
quinzena de agosto de 2007.

§ 6º A opção pelo Simples Nacional do 
requerente do parcelamento de que trata o 
caput produzirá efeitos a partir de 1º de julho 
de 2007, deferindo-se a opção sob condição 

resolutória de posterior concessão do parce-
lamento, mediante:

I – a apresentação dos documentos re-
queridos pela respectiva legislação de cada 
ente federativo;

II – o pagamento da primeira parcela de 
cada pedido de parcelamento.

§ 7º Os entes federativos disponibilizarão 
até 24 de agosto de 2007 as informações rela-
tivas ao cumprimento dos requisitos previstos 
no § 6º deste artigo.

§ 8º Na hipótese de indeferimento do pe-
dido de parcelamento, será emitido termo de 
indeferimento da opção pela autoridade fiscal 
integrante da estrutura administrativa do res-
pectivo ente federado, sendo a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte excluída do 
Simples Nacional com efeitos retroativos a 1º 
de julho de 2007.

...... ................................................ ........
Art. 79-A. Excepcionalmente, para o ano-

calendário de 2007, a opção a que se refere 
o § 2º do art. 16 poderá ser realizada no pe-
ríodo do 1º dia útil de julho de 2007 ao último 
dia útil da primeira quinzena de agosto de 
2007, produzindo efeitos a partir de 1º de ju-
lho de 2007.

Art. 79-B. Excepcionalmente para os 
fatos geradores ocorridos em julho de 2007, 
os tributos apurados na forma dos arts. 18 
a 20 desta Lei Complementar deverão ser 
pagos até o último dia útil de agosto de 
2007.

Art. 79-C. A microempresa e empresa de 
pequeno porte que, em 30 de junho de 2007, 
se enquadravam no regime previsto na Lei nº 
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e que não 
ingressaram no regime previsto no art. 12 da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, sujeitar-se-ão, a partir de 1º de julho 
de 2007, às normas de tributação aplicáveis 
às demais pessoas jurídicas.

§ 1º Para efeito do disposto no caput 
deste artigo, o sujeito passivo poderá optar 
pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL na forma 
do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro 
presumido.

§ 2º A opção pela tributação com base 
no lucro presumido dar-se-á pelo paga-
mento, no vencimento, do IRPJ e da CSLL 
devidos, correspondente ao 3º trimestre de 
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2007 e, no caso do lucro real anual, com 
o pagamento do IRPJ e da CSLL relativos 
ao mês de julho de 2007 com base na es-
timativa mensal.

… ..............................…………….” (NR)
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2008, 

a Lei Complementar n° 123, de 2006, passa a 
vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 13. … .........................................….
……… ................................ …………….
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 
1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do art. 
17 desta Lei Complementar;

.. ......................................................... ...
Art. 18. … ................. ……………………
………… .................................………….
§ 5º …………… ............................ ……..
………………………… .................. …….
II – as atividades de prestação de ser-

viços previstas nos incisos I a XII e XIV do § 
1º do art. 17 desta Lei Complementar serão 
tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar;

..... ..................................................... ....
VI – as atividades de prestação de ser-

viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo III 
desta Lei Complementar, deduzidas a parcela 
correspondente ao ISS e acrescida a parcela 
correspondente ao ICMS prevista no Anexo I 
desta Lei Complementar;

..... .................................................. .......
Art. 33.  ............................……………….
……………… ............................. ………
§ 2º Na hipótese de a microempresa 

ou empresa de pequeno porte exercer algu-
ma das atividades de prestação de serviços 
previstas nos incisos XIII e XV a XXVIII do 
§ 1º do art. 17 Lei Complementar, caberá 
à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
a fiscalização da Contribuição para a Se-
guridade Social, a cargo da empresa, de 
que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991.

…… ........................................ …..” (NR)
Art. 3º Ficam revogados o inciso VI do 

art. 17, o inciso II do art. 21, o art. 53 e seu 

parágrafo único, Lei Complementar n° 123, 
de 2006.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir de 1º de julho de 2007, ressalvado o 
art. 2º, que entra em vigor em 1º de janei-
ro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Orien-
tação de bancada. Não é obrigatória. Podem orientar 
indicando o voto “sim” ou o voto “não”. É uma forma 
bastante eficaz.

Como vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/
PTC?

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Ma-
ravilha, parabéns!

Como vota o Democratas?
O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Democratas, “sim”, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Mui-
to bem.

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Um pouquinho mais que o 
“sim”. Apesar das insuficiências do açodamento, apro-
vamos... (Manifestação no Plenário.) 

Agora, em homenagem a esses intolerantes, fa-
larei um pouco mais. (Risos.) É. Já fui bobo na Legis-
latura passada. Com apenas 1 minuto, nós, que temos 
tão pouco, queremos dizer que a pequena, a média e a 
microempresa são importantes para o desenvolvimento 
do País. Agora, a política de sempre liberar, de sempre 
o Estado abrir mão também não ajuda o investimento 
público, que é mais decisivo ainda.

Nosso voto é “sim”.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mesmo sen-
tindo muito o fato de que demais empresas não foram 
incluídas nessa tributação diferenciada, o Partido Verde 
não poderia deixar de votar favoravelmente ao parecer. 
Por esse motivo, o PV vota “sim”.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
continuaremos lutando para incluir os prestadores 
de serviço nesse tratamento diferenciado, mas vo-
taremos favoravelmente ao parecer do Deputado 
Luiz Carlos Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PTB?
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O SR. ARMANDO ABÍLIO (PTB-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PP?

O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela credi-
bilidade que merecem a pequena e a microempresa e 
também em homenagem ao nosso Relator, Deputado 
Luiz Carlos Hauly, um estudioso do assunto, o Partido 
Progressista 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, o PSDB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/
PRB?

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
este é um momento de grande historicidade. O diplo-
ma que vamos votar agora é uma espécie de carta 
de alforria para a pequena e a microempresa deste 
País, que, afinal, ficam livres do guante de impostos 
pesados que lhe dificultam o passo. Essas empresas 
ocupam, no universo da geração de emprego e de 
oportunidades no Brasil, um lugar privilegiado. Por 
isso votamos “sim”, lamentando que o setor de saúde 
tenha sido excluído.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PT?

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim” 
e parabeniza o eminente Deputado Luiz Carlos Hauly 
pelo substitutivo e pelo trabalho realizado para que 
pudéssemos atender aos interesses dos pequenos e 
microempresários.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Liderança da Minoria?

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Li-
derança da Minoria vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o Governo?

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 

vota “sim”, lembrando que votaremos 2 emendas cons-
titucionais ainda hoje.

Solicito aos Parlamentares que venham ao ple-
nário e nele permaneçam para que possamos fazer 
as próximas votações.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido da 
República convoca seus Parlamentares para virem a 
plenário o mais rapidamente possível, para votarmos, 
logo em seguida, o FPM.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Líder Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, no início da sessão 
anterior, estava na pauta o Projeto nº 4.208, de 2001, 
que trata de alterações no Código Penal. Houve uma 
dúvida, suscitada por vários Líderes e assessorias, e 
foi feita uma solicitação para que a votação fosse trans-
ferida para a próxima semana. No curso da sessão, 
houve um entendimento, entre os Parlamentares e as 
assessorias, e está superado o impasse que originou 
aquela solicitação. 

Por essa razão, pondero a V.Exa. – amanhã, o 
dia será dedicado à reforma política – se, na quinta-
feira pela manhã, poderíamos retornar ao Projeto nº 
4.208, de 2001, até para premiar o esforço da Comis-
são e de Parlamentares como o Deputado João, que 
se envolveram ativamente nesse projeto. 

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que reconsidere a 
possibilidade de votarmos o projeto na quinta-feira.

O SR. JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO LEÃO (PP-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicitamos a 
todos os Parlamentares que venham ao plenário 
votar. É uma votação importante. Está em jogo a 
sobrevivência de mais de 100 mil sorveterias, de 
mais de 10 mil pequenas empresas da área de cos-
méticos e de transportes que precisam do seu voto. 
Venham votar “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – 
Deputado Onyx Lorenzoni, com a concordância que 
V.Exa. relatou de seu próprio partido, pautaremos, 
então, para quinta-feira, o PL nº 4.208, de 2001, 
com o intuito de votá-lo. Se houver alguma diver-
gência, ela surgirá. 

O SR. PAULO ABI-ACKEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com o 
apoio da Minoria, deixo registrado o pedido para que 
votemos essa matéria na quinta-feira. 

O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando o ensejo, 
convido todos os Srs. Parlamentares, especialmente 
os que compõem a Frente Parlamentar do Cooperati-
vismo, para a sessão solene em homenagem ao Dia 
Mundial do Cooperativismo, que ocorrerá na próxima 
quinta-feira, depois de amanhã, das 8h30min às 11h, 
por deliberação da Mesa. 

Trata-se de momento para reconhecer a impor-
tância do cooperativismo no Brasil, hoje transformado 
na maior organização de pessoas no País, com 7 mi-
lhões e 200 mil famílias associadas.

Muito obrigado. 
O SR. SABINO CASTELO BRANCO – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação passada. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, convoco os Deputados do PSDB a virem ao 
plenário. Ainda há uma votação importante, a proposta 
de emenda à Constituição. 

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, vim 
fazer um apelo. 

Vi os Deputados Miro Teixeira, Arnaldo Faria de 
Sá, um grande regimentalista, e vários Líderes tentarem 
inverter essa votação para que votássemos a PEC que 
trata do aumento de 1% do FPM. Como essa é uma vo-
tação em segundo turno, solicito a V.Exa. que votemos 
essa PEC imediatamente. Estou recomendando meu 
voto “sim”, sem maiores discussões, para podermos 
votar essa nova PEC, visto que ela pode ser votada 
hoje, tranqüilamente, caso todos os Srs. Deputados 
permanecessem em plenário e atingíssemos o quo-
rum exigido. Trata-se da PEC que assegura o registro 
dos filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro, os 
chamados apátridas. 

Poderíamos votar, primeiramente, a PEC do FPM, 
em segundo turno, e, em primeiro turno, a PEC dos 
apátridas, sem maiores discussões, desde que a Sra. 
Relatora dê o seu parecer. 

Essa é a proposta que faço, sujeita à delibera-
ção dos nobres pares. Trata-se de 2 PECs que estão 
devidamente instruídas e discutidas. São matérias 
consensuais, e a Casa teria a obrigação e o dever de 
decidir esta noite sobre elas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, desde que pautamos a proposta 
de emenda à Constituição apelidada de PEC dos apá-
tridas, reconhecemos sua importância. No entanto, a 
votação é em primeiro turno e não em segundo. A do 
FPM também é em primeiro turno, e a votação dos 2 
destaques que temos aqui, sem querer entrar no mérito, 
não me parece que será naturalmente tranqüila. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – O Democratas 
disse que retira os destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
votação é nominal. Se houver essa possibilidade, va-
mos agilizar.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Peço descul-
pas a V.Exa. Essa PEC foi tão retirada que pensei que 
tivesse o segundo turno. Quanto à dos apátridas, fui 
informado pela Deputada Rita Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Então, 
vamos acelerar.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Vamos acele-
rar o processo, pois é o que o Plenário deseja: votar 
as 2 matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Valeu 
o lembrete. 

A SRA. RITA CAMATA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
acompanho a proposta do Deputado Inocêncio Oliveira. 
Sei que o FPM é uma matéria importante, necessária, 
mas, com o quorum com que nos encontramos, tenho 
minhas dúvidas.

Diante disso, faço uma proposta: para a PEC nº 
272-A, de 2000, do Senado Federal, há unanimidade, 
consenso e urgência. É uma matéria que não preci-
saria de grandes discussões e encaminhamentos. En-
tão, minha proposta – e faço apelo aos Líderes nesse 
sentido – é a de que pudéssemos votar logo em se-
guida, após proclamar o resultado dessa votação das 
pequenas e microempresas, a PEC nº 272-A, de 2000, 
ao invés do FPM.

O SR. LÉO ALCÂNTARA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me 
juntar à Deputada Rita Camata em seu apelo sobre 
a PEC nº 272, de 2000, oriunda do Senado Federal, 
de autoria do Senador Lúcio Alcântara. O Partido da 
República se une à Deputada Rita Camata, para que 
possamos votar a PEC logo após o encerramento da 
votação desse PLP.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Por par-
te da Presidência não há nenhum problema. Se vier, do 
Plenário, um requerimento de alteração ou se houver 
manifestação unânime do Plenário, poderemos até fazer. 
Temos, porém, que seguir a ordem regimental.

O SR. JORGINHO MALULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
mocratas quer votar a PEC do FPM hoje, sem altera-
ção de pauta. Queremos votar as duas. Primeiro a do 
FPM, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
mos 2 matérias consensuais. Primeiro, quanto a essa 
questão dos Prefeitos, do 1% do FPM, acho que todos 
já superaram as divergências. Os partidos que fazem 
oposição ao Governo entendem a necessidade dos 
Prefeitos e há um acordo para se votar isso. Evidente-

mente, precisamos que os nossos companheiros que 
estão nos gabinetes venham até ao plenário.

Quanto a essa sugestão da Deputada Rita Ca-
mata sobre a PEC dos apátridas, há absoluta unani-
midade. Poderíamos ultrapassar esses 2 obstáculos, 
hoje, se discutíssemos pouco, se fizéssemos poucos 
discursos e se enfrentássemos esses 2 problemas.

De maneira que, acho, já há quorum, já que as 2 
matérias são consensuais, para que possamos enfren-
tar tanto o FPM quanto a questão dos apátridas.

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, acho 
importante a posição da Deputada Rita Camata sobre a 
PEC dos apátridas. Mas temos de lembrar que os Pre-
feitos hoje são verdadeiros apátridas dentro da Pátria. 
Por isso, vamos votar logo o FPM e, posteriormente, 
a PEC dos apátridas. 

O SR. ZEZÉU RIBEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada 
do Nordeste realizará um café da manhã com o Mi-
nistro Walfrido Mares Guia, motivo pelo qual convido 
toda a bancada a comparecer amanhã ao 10º andar, 
especialmente V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Agra-
deço a V.Exa. o convite. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
encerrar a votação. (Pausa.) 

A Presidência anuncia o resultado da votação: 

VOTARAM

Sim:     353 
Não:     00
Abstenção:    01
Total:     354 

Aprovado o Substitutivo Oferecido Pelo Relator da 
Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei 
Complementar Nº 79-A, de 2007.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP Nº 79/2007 – SUBSTITUTIVO DO 
RELATOR DA CFT – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 3-7-2007 20:50
Encerramento da votação: 3-7-2007 21:01
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Es-
tão, portanto, prejudicados: o projeto inicial (PLP nº 
79, de 2007); e o Projeto de Lei Complementar nº 81, 
de 2007, apensado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nos 
termos do § 6º do art. 189 do Regimento Interno, esta 
Presidência não submeterá a votos as Emendas de 
Plenário de nºs 1 a 3, por terem recebido parecer pela 
inadeqüação financeira e orçamentária da Comissão 
de Finanças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI  
COMPLEMENTAR Nº 79-B DE 2007

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de de-

zembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 13. 
VI – Contribuição para a Seguridade 

Social, a cargo da pessoa jurídica, de que 
trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, exceto no caso da microempresa e 
da empresa de pequeno porte que se dedi-
quem às atividades de prestação de serviços 
previstas nos incisos XIII e XV a XXVIII do 
§ 1º do art. 17 e no inciso VI do § 5º do art. 
18, todos desta Lei Complementar;

§ 1º  .......................................................
XIII –  .....................................................
g) correspondente à diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual, nas aquisi-
ções em outros Estados e no Distrito Federal, 
nos termos da legislação estadual ou distrital, 
sendo vedada a cobrança de ICMS sob a for-
ma de regime de antecipação do recolhimento 
do imposto;

 ..................................................... “(NR) 
“Art. 16. ...... ...........................................
§ 4º Serão consideradas inscritas no 

Simples Nacional, em 1º de julho de 2007, as 
microempresas e empresas de pequeno porte 
regularmente optantes pelo regime tributário 
de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, salvo as que estiverem impedidas de 
optar por alguma vedação imposta por esta 
Lei Complementar.

”(NR)  ....................................................
“Art. 17. .................................................  

..... ............. ............................................
X – que exerça atividade de produção 

ou venda no atacado de bebidas alcoólicas, 
bebidas tributadas pelo IPI com alíquota es-
pecífica, cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros 
para cigarros, armas de fogo, munições e pól-
voras, explosivos e detonantes;

................ ............. .................................
§ 1º  .......................................................
XIV – transporte de cargas ou de pas-

sageiros; 
.............. ............. ...................................
§ 2º Também poderão optar pelo Simples 

Nacional a microempresa ou empresa de pe-
queno porte que se dediquem à prestação de 
outros serviços que não tenham sido objeto de 
vedação expressa neste artigo, desde que não 
incorram em nenhuma das hipóteses de veda-
ção previstas nesta Lei Complementar.

.......... ............................................”(NR)
“Art. 18. .................................................
§ 5º  .......................................................
II – as atividades de prestação de ser-

viços previstas nos incisos I a XII e XIV do § 
1º do art. 17 desta Lei Complementar serão 
tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar, exceto quanto às atividades de 
prestação de serviços de transportes intermu-
nicipais e interestaduais, às quais se aplicará 
o disposto no inciso VI deste parágrafo;

...... ............. ...........................................
IV – as atividades de prestação de 

serviços previstas nos incisos XIII e XV a 
XVIII do § 1º do art. 17 desta Lei Comple-
mentar serão tributadas na forma do Anexo 
IV desta Lei Complementar, hipótese em 
que não estará incluída no Simples Nacio-
nal a contribuição prevista no inciso VI do 
caput do art. 13 desta Lei Complementar, 
devendo ela ser recolhida segundo a legis-
lação prevista para os demais contribuintes 
ou responsáveis; 

V – as atividades de prestação de ser-
viços previstas nos incisos XIX a XXVIII do 
§ 1º do art. 17 desta Lei Complementar se-
rão tributadas na forma do Anexo V desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;
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VI – as atividades de prestação de ser-
viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo IV 
desta Lei Complementar, sem a incidência da 
parcela correspondente ao ISS, e acrescidas 
das alíquotas correspondentes ao ICMS pre-
vistas no Anexo I desta Lei Complementar, hi-
pótese em que não estará incluída no Simples 
Nacional a contribuição prevista no inciso VI 
do caput do art. 13 desta Lei Complementar, 
devendo esta ser recolhida segundo a legis-
lação prevista para os demais contribuintes 
ou responsáveis;

VII – as atividades de prestação de ser-
viços referidas no § 2º do art. 17 desta Lei 
Complementar serão tributadas na forma do 
Anexo III desta Lei Complementar, salvo se, 
para alguma dessas atividades, houver previ-
são expressa de tributação na forma dos Ane-
xos IV ou V desta Lei Complementar.

....................... ...............................”(NR)
“Art. 21. 
IV – em banco integrante da rede arre-

cadadora do Simples Nacional, na forma re-
gulamentada pelo Comitê Gestor.

”(NR) .....................................................
“Art. 29.  ................................................
XI – houver descumprimento da obri-

gação contida no inciso I do caput do art. 26 
desta Lei Complementar;

XII – omitir de folha de pagamento da 
empresa ou de documento de informações 
previsto pela legislação previdenciária, tra-
balhista ou tributária, segurados empregado, 
trabalhador avulso ou contribuinte individual 
que lhe prestem serviços. 

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 
II a XII do caput deste artigo, a exclusão pro-
duzirá efeitos a partir do próprio mês em que 
incorridas, impedindo a opção pelo regime 
diferenciado e favorecido desta Lei Comple-
mentar pelos próximos 3 (três) anos-calen-
dário seguintes.

............ ..........................................”(NR)
“Art. 33. .......... .......................................
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma 
das atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do 
art. 17 e no inciso VI do § 5º do art. 18, todos 
desta Lei Complementar, caberá à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil a fiscalização da 
Contribuição para a Seguridade Social, a car-

go da empresa, de que trata o art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

.................. ....................................”(NR)
“Art. 50. As microempresas e as em-

presas de pequeno porte serão estimuladas 
pelo poder público e pelos Serviços Sociais 
Autônomos a formar consórcios para acesso 
a serviços especializados em segurança e 
medicina do trabalho.”(NR)

“Art. 60-A. Poderá ser instituído Sistema 
Nacional de Garantias de Crédito pelo Poder 
Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso 
das microempresas e empresas de pequeno 
porte ao crédito e a demais serviços nas insti-
tuições financeiras, o qual, na forma de regula-
mento, proporcionará a elas tratamento diferen-
ciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo 
de atendimento a outros públicos-alvo.

Parágrafo único. O Sistema Nacional de 
Garantias de Crédito integrará o Sistema Fi-
nanceiro Nacional.”

“Art. 79. Será concedido, para ingresso no 
regime diferenciado e favorecido previsto nesta 
Lei Complementar, parcelamento, em até 120 
(cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, 
dos débitos relativos aos impostos e contribuições 
referidos nos incisos I a VIII do caput do art. 13 
desta Lei Complementar, de responsabilidade da 
microempresa ou empresa de pequeno porte e 
de seu titular ou sócio, relativos a fatos gerado-
res ocorridos até 31 de maio de 2007. 

.......................... ............ ........................
§ 5º O parcelamento de que trata o ca-

put deste artigo poderá ser requerido no pe-
ríodo do 1º (primeiro) dia útil de julho de 2007 
ao último dia útil da 1ª (primeira) quinzena de 
agosto de 2007.

§ 6º A opção pelo Simples Nacional do 
requerente do parcelamento de que trata o 
caput deste artigo produzirá efeitos a partir de 
1º de julho de 2007, deferindo-se a opção sob 
condição resolutória de posterior concessão 
do parcelamento, mediante:

I – a apresentação dos documentos re-
queridos pela respectiva legislação de cada 
ente federativo;

II – o pagamento da primeira parcela de 
cada pedido de parcelamento.

§ 7º Os entes federativos disponibilizarão 
até 24 de agosto de 2007 as informações rela-
tivas ao cumprimento dos requisitos previstos 
no § 6º deste artigo.



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 33991 

§ 8º Na hipótese de indeferimento do pe-
dido de parcelamento, será emitido termo de 
indeferimento da opção pela autoridade fiscal 
integrante da estrutura administrativa do res-
pectivo ente federado, sendo a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte excluída do 
Simples Nacional com efeitos retroativos a 1º 
de julho de 2007.”(NR)

“Art. 79-A. Excepcionalmente, para o ano-
calendário de 2007, a opção a que se refere o 
§ 2º do art. 16 desta Lei Complementar poderá 
ser realizada no período do 1º (primeiro) dia útil 
de julho de 2007 ao último dia útil da 1ª (primei-
ra) quinzena de agosto de 2007, produzindo 
efeitos a partir de 1º de julho de 2007.”

“Art. 79-B. Excepcionalmente para os fa-
tos geradores ocorridos em julho de 2007, os 
tributos apurados na forma dos arts. 18 a 20 
desta Lei Complementar deverão ser pagos 
até o último dia útil de agosto de 2007.”

“Art. 79-C. A microempresa e a empresa 
de pequeno porte que, em 30 de junho de 2007, 
se enquadravam no regime previsto na Lei nº 
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e que não 
ingressaram no regime previsto no art. 12 desta 
Lei Complementar sujeitar-se-ão, a partir de 
1º de julho de 2007, às normas de tributação 
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. 

§ 1º Para efeito do disposto no caput 
deste artigo, o sujeito passivo poderá optar 
pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL na forma 
do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro 
presumido. 

§ 2º A opção pela tributação com base no 
lucro presumido dar-se-á pelo pagamento, no 
vencimento, do IRPJ e da CSLL devidos, cor-
respondente ao 3º (terceiro) trimestre de 2007 
e, no caso do lucro real anual, com o pagamento 
do IRPJ e da CSLL relativos ao mês de julho de 
2007 com base na estimativa mensal.”

Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2008, a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
passa a vigorar com as seguintes modificações:

“Art. 13. ............. ....................................
VI – Contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica, de que trata 
o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, exceto no caso da microempresa e da 
empresa de pequeno porte que se dediquem 
às atividades de prestação de serviços previs-

tas nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do 
art. 17 desta Lei Complementar;

.................. ....................................”(NR)
“Art. 18.  ................................................
§ 5º  .......................................................
II – as atividades de prestação de ser-

viços previstas nos incisos I a XII e XIV do § 
1º do art. 17 desta Lei Complementar serão 
tributadas na forma do Anexo III desta Lei 
Complementar;

..................... ............. ............................
VI – as atividades de prestação de ser-

viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo III 
desta Lei Complementar, deduzida a parcela 
correspondente ao ISS e acrescida a parcela 
correspondente ao ICMS prevista no Anexo I 
desta Lei Complementar; 

..................... .................................”(NR)
“Art. 33. 
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma das 
atividades de prestação de serviços previstas 
nos incisos XIII e XV a XXVIII do § 1º do art. 
17 desta Lei Complementar, caberá à Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil a fiscalização 
da Contribuição para a Seguridade Social, a 
cargo da empresa, de que trata o art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Art. 3º Ficam revogados o inciso VI do caput do 
art. 17, o inciso II do caput do art. 21 e o art. 53 e seu 
parágrafo único, todos da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1º de julho de 2007, ressalvado o seu art. 2º, que entra 
em vigor em 1º de janeiro de 2008. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 2007. – Luiz 
Carlos Hauçy, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.) 

APROVADA. 
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. MARCO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 2.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 285, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 285, de 2004, que altera o Sistema Tributário 
Nacional e dá outras providências. (Desmem-
bramento da PEC 255/04, contendo os arts. 
22, VIII, 34, V, c, 36, V, 61, § 3º; 100, § 1º, 105, 
III, d, 149-A, parágrafo único, 150,§ 6º; 152-A, 
153, § 3º, V; 155, § 2º, II, c, IV, a, b, V, a, b, c, d, 
e, VI, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, VII, a, b, c, d, VIII, 
IX, a, c, X, e, XI, XII, a, b, f, g, h, i, j, l, m, n, o, XIII, 
a, b, c, d, e, § 7º, I, II, 158, III, 17 constantes do 
art. 1º, os arts. 95, 96, parágrafo único I, II, III 
e 97 constantes do art. 2º, que trata do Ato 
das Disposições Transitórias, a integra dos 
arts. 3º, 8º e 9º); tendo pareceres: da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação, 
pela admissibilidade quando da apreciação 
da PEC 228/04, com emendas (Relator: Dep. 
Osmar Serraglio); da Comissão Especial, pelo 
desmembramento da de nº 255/04 nesta e 
na de nº 293/04, acompanhadas das respec-
tivas emendas referentes aos dispositivos 
nelas contidos; pela aprovação desta e pela 
admissibilidade e, no mérito, pela aprovação 
das emendas de nºs 21, 24, 31, 34, 40, 54, 67 
e 68, com substitutivo; e pela rejeição, na 
parte em que versem sobre os dispositivos 
apreciados, das emendas de nºs 2, 3, 5, 6, 8, 
11, 15, 20, 26, 28, 38, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 56, 
57, 58, 60, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 88, 89 e 94 
(Relator: Dep. Virgílio Guimarães).

Tendo apensada a PEC nº 58/07.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – So-
bre a Mesa Requerimento de destaque da bancada 
do DEM. 

DESTAQUE DE BANCADA DEM

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, e § 2°, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado do artigo 2º da PEC 58/07.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007. – Ronaldo 
Caiado, Vice-Líder do DEM”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pas-
sa-se à votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação o artigo 2º, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 58, de 2007, apensada, objeto do Destaque 
de Bancada do DEM.

“Art. 2º No exercício de 2007, as alte-
rações do art. 159 da Constituição Federal 
previstas nesta Emenda somente se aplicam 
sobre a arrecadação dos impostos sobre ren-
da e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados realizada a partir de 
1º de setembro de 2007.”

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

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Hou-
ve encaminhamento. Agora é só orientação de ban-
cadas.

Como vota o PTdoB? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PR?
O SR. LUCIANO CASTRO (PR-RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota 
sim, pela manutenção do texto.

O SR. CARLOS MELLES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS MELLES (DEM-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, o 
PSOL...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Esta-
mos votando o FPM. 

O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, esta-
mos votando a agregação de 1% a mais no Fundo de 
Participação dos Municípios. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Dei-
xem-me orientar direitinho para não haver dúvidas. 

O Democratas apresentou destaque de votação 
em separado (destaque de bancada) e houve encami-
nhamentos contra e a favor. Por isso passamos direto 
à votação. Quem quiser manter o artigo, vota “sim”; 
quem quiser retirá-lo, vota “não”. Está claro?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quem 
quiser que os Prefeitos recebam 1% a mais a partir de 
setembro, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Acho 
que a bola passou quicando e alguém chutou.

Como vota o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vota 
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“sim”, a favor de 1% a mais para as Prefeituras e Muni-
cípios. A figura fulanizada do Prefeito não existe.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “sim”, a 
favor de 1% a mais para as Prefeituras, o mais rápido 
possível. Senão, nem em setembro terão dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Posso 
nomear “sim” para todos os partidos para ganharmos 
tempo? (Pausa.)

VOZES NO PLENÁRIO – Pode, pode!
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Votam 

“sim” PPS, PTB, PR, PP, Democratas, PSDB.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, fui o autor de um dos destaques. A bancada do 
PSDB é coesa e tem votado sempre com o Líder. En-
caminhamos aqueles destaques porque entendíamos 
que a promessa do Presidente da República haveria de 
ser cumprida nos termos em que foi prometida.

Infelizmente, por razões que nunca conseguimos 
entender, a base governista não quis honrar o com-
promisso do Presidente da República. 

O fato é que discutimos, discutimos, e o tempo vai 
passando. O prazo de setembro, que consta da proposta 
como foi enviada, vai acabar sendo auto-aplicado, e não 
queremos que se deixe de repassar 1% a mais para os 
municípios por conta de um impasse nesta votação. 

Peço aos companheiros do PSDB especial aten-
ção. Não mudamos de posição por entender que está-
vamos errados. Mudamos de posição porque queremos 
que o PSDB ajude a cada município do Brasil ter 1% 
a mais de FPM. (Muito bem. Palmas.)

O SR. CARLOS ALBERTO CANUTO – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS ALBERTO CANUTO (Bloco/PMDB-
AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta ma-
téria foi motivo de grande embate no plenário. Está em 
pauta há muito tempo e apresentamos destaques. Es-
tamos querendo votar a matéria desde o ano passado, 
mas quem não quis votá-la foi a base do Governo. 

Hoje fizemos um acordo, porque percebemos 
que o discurso ia continuar para votá-la mais no final 
do ano e não entregar nem os 4 meses. 

A matéria é de interesse do País, e não é porque 
alguém está com pressa de ir para casa jantar que não 
vamos nos posicionar a respeito. 

O PPS lutou para que fosse cumprido o compro-
misso do Presidente Lula. Assumiu perante o Brasil que 
ia pagar, este ano todo, 1% do FPM; declarou que ia 
mandar a base votar. 

Não houve votação, a matéria arrastou-se, e 
hoje nós acordamos votar segundo quer o Governo, 
para pagar apenas a partir de setembro, a fim de que 
a matéria não fique atravancada até o final do ano. Se 
dependesse de alguns eminentes Srs. Deputados, que 
querem votar rapidamente, talvez só ano que vem.

O PPS encaminha o voto “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o Democratas?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, preciso 
fazer um esclarecimento. Com todo o respeito, esse 
destaque é da nossa bancada. Nós disputamos por 
muito tempo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Srs. 
Deputados, vamos ouvir. É bom ouvir. 

É bom que todos saibam que há outro destaque. 
Não se encerra neste.

O SR. ONYX LORENZONI – Eu vou falar mui-
to rapidamente, respeitando o desejo da maioria dos 
Parlamentares. A sociedade precisa entender. Por que 
apresentamos este destaque? Porque desejávamos, 
como disse o Líder Fernando Coruja, que o Presidente 
Lula, que havia prometido pagar o FPM, pagasse desde 
o momento em que a lei fosse sancionada.

O Governo, alegando inúmeras dificuldades, diz que 
o projeto passará a valer contando o prazo a partir de se-
tembro. Segundo disse o Líder Múcio, houve um grande 
esforço, e S.Exa. conseguiu puxar no limite até setembro, 
para não prejudicar os Prefeitos e para poder dar rapida-
mente tramitação à matéria. Esta é a quarta vez que esse 
projeto vem ao plenário para ser apreciado. 

Vamos encaminhar o voto “sim”, em homena-
gem aos Prefeitos brasileiros, não sem registrar que o 
Governo, por mais uma vez, enrolou. (Palmas.) Agora 
nós esperamos que o Governo pague aos municípios 
brasileiros o que é justo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC?
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, peço desculpas aos Prefeitos de nosso 
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País, pois essa proposta era para ter sido votada há 
muito tempo. Hoje estamos resgatando o direito dos 
municípios brasileiros. Com o apoio e a determinação do 
Presidente Lula, estamos cumprindo o nosso dever.

O PMDB e o Bloco, votam “sim”, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PP?
O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem querer 
abusar do tempo, impõe-se um registro. Com o enten-
dimento da base do Governo e da Oposição, quem 
ganha é o municipalismo.

Em nome da Frente Parlamentar Municipalista, cujo 
Presidente é o Deputado Vitor Penido, e no de todos os 
Parlamentares que defendem o municipalismo, parabéns 
à Situação e à Oposição pelo entendimento. 

É assim que se constroem as grandes alternati-
vas para o País.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota o PTB?

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB vota 
“sim”, até porque fui Prefeito por 2 mandatos. Os Pre-
feitos estão de chapéu na mão, com dificuldades na 
área da saúde. Aliás, a Prefeitura é a última instância 
a que a comunidade recorre. 

Por isso, o PTB vai votar a favor desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 

vota o PT?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui Prefeito e já 
naquela época os Prefeitos lutavam por mais recursos. 
Evidentemente precisamos aplaudir todo o movimento 
municipalista brasileiro.

Ressalto a importância da luta de Parlamenta-
res dos mais diversos partidos para aprovarmos essa 
matéria, mas precisamos, acima de tudo, reconhecer 
que o Governo do Presidente Lula teve sensibilidade 
ao receber e dialogar com os Prefeitos e atender as 
reivindicações de S.Exas. Por isso, votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Liderança do Governo?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ramente, quero agradecer. Os municípios agradecem 
aos Líderes pelo entendimento. S.Exas. tiveram a gran-
deza e o espírito democrático de entenderem que isso 
não era uma questão de partido, mas de necessidade 
dos Prefeitos do Brasil de todos os partidos.

Quero apenas fazer uma ressalva e pedir aos 
companheiros que, depois dessa votação, continuem 
em plenário, porque ainda temos um destaque dentro 
desse destaque, que trata da data. O que ratifica a data 

de 1º de setembro é a próxima votação que iremos fa-
zer. Peço compreensão aos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Como 
vota a Minoria?

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, for-
mou-se uma luta na base de oposição ao Governo 
para fazer com que esta matéria fosse votada de for-
ma rápida. Finalmente, hoje os Prefeitos poderão co-
memorar, graças à luta que os partidos de oposição 
travaram nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. MOREIRA MENDES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei com o PT.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

A SRA. MARIA HELENA (Bloco/PSB-RR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Na votação ante-
rior, votei “sim”, Sr. Presidente.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o partido.

O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim”.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do partido.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido, na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vai 
haver a votação de mais um destaque desta matéria 
e ainda há a PEC dos apátridas.

O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o Bloco/PMDB.
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O SR. DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB chama todos os Deputados para comparece-
rem a esta votação. Há ainda a segunda votação, que 
é essencial, pois estabelece a data a partir de setem-
bro. Então, venham e permaneçam no plenário para 
a segunda votação pelos municípios.

O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MANATO (Bloco/PDT-ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesse sábado, o 
Governador Paulo Hartung inaugurou a rodovia que 
liga o Município de Acioli, do Distrito de João Neiva, 
ao Município de Barra do Triunfo, também em João 
Neiva. Trata-se do caminho dos imigrantes, onde há 
muito escoamento da produção de café.

Parabenizo os munícipes de João Neiva, o Pre-
feito Peruchi e o Governador Paulo Hartung.

Muito obrigado a V.Exa.
O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SEVERIANO ALVES (Bloco/PDT-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei “sim”.

O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na última quinta feira, fomos, em grupo de 9 
Deputados e 1 Senador, visitar o Centro de Tecnologia 
da Marinha, em Sorocaba, São Paulo, que desenvolve 
estudos para a produção de energia nuclear. 

A Marinha promoveu visita com o objetivo de 
conseguir apoio do Congresso para expansão de suas 
pesquisas. Tivemos informações de que são necessá-
rios 130 milhões de reais por ano para desenvolver as 
pesquisas nucleares na instituição.

O centro opera hoje com 34 milhões de reais 
– valor previsto no orçamento de 2007. 

Assistimos a uma exposição sobre as atividades e 
os projetos do centro e visitamos os seus laboratórios.

Tivemos uma avaliação positiva relativamente às 
informações que obtivemos sobre energia nuclear. 

Inclusive, visitas como essas nos esclarecem e 
nos conscientizam de vários aspectos. Percebi que a 
energia nuclear é limpa e segura. 

Essa ida ao centro de Sorocaba contribuiu para que 
os Parlamentares tivessem a dimensão de como o projeto 
de pesquisa na área nuclear está avançado no Brasil.

A retomada da construção de usinas nucleares é 
uma tendência dos países emergentes, como o Brasil, 
a Índia, a Rússia e a China. 

Ficamos impressionados com o que lá vimos. Fo-
ram mais de 4 horas para conhecer o referido centro. 
Nós que queremos que o Brasil cresça 7%, 8% preci-
samos garantir a produção e o fornecimento de energia 
elétrica. Temos condições de aumentar por meio das 
hidroelétricas, pois sabemos da dimensão territorial do 
nosso País e das quedas de água que vão garantir, por 
certo, o fornecimento de energia elétrica.

No entanto, não podemos ficar contando somente 
com as hidrelétricas, porque poderá, por exemplo, ha-
ver uma estiagem, Deputado Décio Lima, e prejudicar 
o fornecimento e a produção de energia elétrica. 

O Brasil tem a opção das termelétricas, que po-
derão garantir o fornecimento dessa energia, porque 
há reserva, a exemplo de Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul. Não podemos também fugir do debate da 
produção de energia nuclear. Para o Brasil crescer 
precisamos garantir que, além de rodovias, ferrovias 
e aerovias, haja também energia elétrica.

Voltaremos a discutir esse tema numa próxima 
oportunidade.

Parabéns ao Diretor do Centro Tecnológico, Al-
mirante Carlos Bezerril, extensivo ao corpo diretivo da 
instituição pelos esclarecimentos e explicações sobre 
a importância dos projetos da Marinha para a diversi-
ficação da matriz energética brasileira, mais uma al-
ternativa de fonte de energia para nós.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SARAIVA FELIPE – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SARAIVA FELIPE (Bloco/PMDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o meu partido.

O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido, nas votações anteriores.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, acompanhei a orientação do PT.

O SR. MAGELA (PT-DF. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei com o meu partido.
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O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o meu 
partido nas votações anteriores.

O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB-PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer uma reclamação. Não pude fazê-la porque V.Exa. 
não permitiu. 

V.Exa. tem toda a razão de buscar construir um 
consenso, mas quando este não for possível, é neces-
sário que se tomem medidas regimentais para pôr a 
Casa em ordem, porque senão fica uma falação ao 
microfone, e quem está aqui participando ativamente 
do processo de decisão e discussão fica angustiado 
por não poder falar ou porque muitas vezes a sua fala 
é interrompida por Deputados que se utilizam do mi-
crofone para apresentar uma idéia isolada, quando, na 
verdade, esta é uma Casa de idéias coletivas. 

Esta a reclamação que faço. 
Parabenizo o Ministério do Trabalho pela fisca-

lização realizada nesta semana em uma fazenda do 
Pará, onde 1.100 trabalhadores eram submetidos a 
regime de trabalho escravo.

A fazenda produz cana para o fabrico de etanol. 
O modelo de produção de biodiesel e de biocombus-
tível tem que respeitar não só a legislação ambiental 
como também a social. Não podemos usar a força de 
trabalho dos trabalhadores rurais com o objetivo de 
que o Brasil tenha independência energética.

Parabenizo o Ministério do Trabalho, que, por meio 
da legislação trabalhista, está combatendo eficazmente 
o trabalho escravo e degradante no Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Júlio Cesar.

O SR. JÚLIO CESAR (DEM-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, encaminhei hoje à Mesa o Projeto de Lei nº 

1.450, que prevê a redistribuição da conta da CCC, 
criada para a equalização da tarifa dos sistemas iso-
lados. Com a construção do Gasoduto Urucu—Ma-
naus-Coari-Porto Velho, haverá redução substancial 
da conta. Proponho, uma vez que a conta foi criada 
por 20 anos, que seja realocada para a construção de 
gasodutos para as diversas regiões brasileiras.

Também registro minha satisfação pessoal ao 
ver hoje concluída a votação da matéria que amplia 
1% do Fundo de Participação dos Municípios, devido 
a luta de todo o Congresso Nacional. Apresentei um 
destaque para votação em separado no início da apre-
ciação da PEC nº 285. 

Fico feliz por concluir esta votação nesta noite, 
para viger a partir de 1º de setembro deste ano e nos 
anos subseqüentes.

Sr. Presidente, registro ainda o 52º aniversário 
do Município de Água Branca, no Piauí, no qual esti-
ve presente, ao lado do Prefeito João Luiz Lopes de 
Sousa, Zito, que fez várias comemorações e inaugu-
rou inúmeras obras, visando melhorar as condições de 
vida do povo daquele próspero município.

Muito obrigado.
O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.
Proclamo o resultado: 

VOTARAM

Sim:     381
Não:     00 
Abstenção:    01
Total:     382 

Mantido o Art. 2º Da Pec 58/07, Apensada, Objeto 
do Destaque Para Votação em Separado da Bancado 
do DEM. (Palmas.)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 285/2004 – DVS – ARTIGO 2º 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 3-7-2007 21:13
Encerramento da votação: 3-7-2007 21:23
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 33997 



33998 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 33999 



34000 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34001 



34002 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34003 



34004 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34005 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a mesa destaque de bancada, que diz respeito a uma 
expressão do art. 2º, no seguinte teor:

“Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do inciso I e do § 2º do art. 161 do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
da expressão ‘realizada a partir de 1º de se-
tembro de 2007’ do art. 2º constante da PEC 
58, de 2007. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007. 
– Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio 
Carlos Pannunzio, que falará a favor da matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como já 
disse anteriormente, havia toda uma razão de ser para 
oferecermos este destaque. O PSDB cumpriu com o 
seu dever. 

Pelas razões já expostas na votação anterior, 
agora libero a bancada e a oriento a acompanhar o 
Líder, votando favoravelmente ao texto. Sabe a base 
do Governo por que tentamos defender os Prefeitos 
naquele momento. Nosso papel foi cumprido. Entretanto, 
não adianta mais prosseguirmos, senão nem no mês 
de setembro os Prefeitos terão 1% a mais.

Nosso voto é “sim”.

O SR. DJALMA BERGER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DJALMA BERGER (Bloco/PSB-SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação ante-
rior, votei com o partido.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco PSB/
PCdoB orienta o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Per-
gunto ao Plenário se posso fazer a mesma orientação 
de bancada para todos. (Pausa.)

VOZES NO PLENÁRIO – Pode, pode!
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vai ser 

“sim” para todos os partidos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-

sidência solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos 
os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de 
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, do Partido Verde, 
não pedimos para orientar a votação para não tomarmos 
o tempo dos companheiros, que estão cansados do duro 
dia de labuta. No entanto, é importante que o Partido Ver-
de reafirme o que tem sempre dito em todas as reuniões 
municipalistas: os municípios merecem este 1% a mais. 
Mereceriam o ano todo. Infelizmente, já que o ideal não 
será possível, que pelo menos efetuemos o realizável 
hoje à noite. Ou seja, encerrarmos esta votação e darmos 
este presente não aos Prefeitos, mas aos munícipes, que 
serão os beneficiários desta votação.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo as 
Prefeituras brasileiras, os Prefeitos e os municípios que pas-
sam a ter um pouco mais de recursos para o atendimento 
de suas obrigações. Temos vinculações constitucionais para 
a saúde, a educação e uma obrigação cada vez maior com 
a Previdência nos municípios. Esses recursos serão mui-
to bem-vindos. Os Prefeitos foram sábios em represá-los, 
para receberem de uma vez só ao final do ano, podendo 
auxiliar de forma decisiva a folha de pagamento.

Estão de parabéns os Parlamentares e os mu-
nicípios brasileiros.

O SR. GEORGE HILTON – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GEORGE HILTON (PP-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, na votação anterior.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o meu partido, na votação do 1% ao Fundo de 
Participação dos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
conceder a palavra para justificativas, porque há uma 
lista enorme para breves comunicações.

O SR. DÉCIO LIMA – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para falar sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – V.Exa. 
não pode falar sobre a matéria, porque estamos em 
votação. V.Exa. vai influenciar o Plenário.

A SRA. RITA CAMATA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
pelo PMDB, convido os companheiros para virem ao 

plenário votar esta matéria do FPM. Aproveito para 
lembrá-los de que as criancinhas, filhas de brasileiros 
que estão em países distantes, estão esperando a 
votação dos apátridas, logo em seguida. Solicito aos 
Deputados que permaneçam em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vamos 
tentar construir o acordo sobre a votação da PEC re-
ferente aos apátridas.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no Projeto 
de Lei nº 79, votei de acordo com orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vou 
propor o seguinte encaminhamento para a próxima 
votação: dado que há conhecimento da matéria e a 
presunção da Mesa de que todos somos a favor, po-
demos fazer a votação de ofício – é PEC, é nominal –, 
e, durante a votação, os que quiserem usar a palavra, 
assim o farão. (Muito bem. Palmas.)

A SRA. RITA CAMATA – As criancinhas agra-
decem.

O SR. MARCELO ITAGIBA – Sr. Presidente, de-
sejo confirmar meu voto ao Projeto de Lei nº 79: votei 
de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência vai encerrar a votação.

O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, informo ao 
Plenário e ao povo brasileiro que amanhã seguirá para 
o Acre um grupo de Parlamentares da Comissão de 
Relações Exteriores para dialogar com seringueiros 
brasileiros que estão na fronteira com a Bolívia. Vamos, 
em Comissão Externa, dialogar com autoridades brasi-
leiras e bolivianas, a fim de encontrarmos uma solução 
compatível com os compromissos que assumimos com 
o nosso povo, em particular os milhares de seringueiros 
brasileiros que estão em território boliviano. 

O Acre receberá a Comissão Externa feliz, alegre 
e, sobretudo, com muita dignidade.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 

encerrada a votação.
Proclamo o resultado da votação: 

VOTARAM

Sim:     367
Não:     00
Abstenção:    00
Total:     367 
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Mantida a Expressão “Realizada a Partir de 1º 
de Setembro de 2007”, Constante do Art. 2º. da Pec 
58/07, Apensada, Objeto do Destaque de Bancada 
do PSDB.

A Matéria Retorna à Comissão Especial Para 
Elaborar a Redação do Vencido. 
Listagem de Votação

Proposição: PEC Nº 285/2004 – DVS – EXPRESSÃO 
“REALIZADA A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 
2007” DO ART. 2º – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 3-7-2007 21:25
Encerramento da votação: 3-7-2007 21:31
Presidiram a Votação:
Arlindo Chinaglia 
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O SR. DR. TALMIR – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei conforme a orientação do Partido Verde.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 272-B, DE 2000 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 272-
B, 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. Tendo pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela admissibilidade desta, e das 
de nºs 382/96 e 13/99, apensadas (Relator: 
Deputado Bispo Rodrigues); e da Comis-
são Especial, pela aprovação desta, com 
emenda de redação, e pela rejeição das de 
nºs 382/96 e 13/99, apensadas (Relatora: 
Deputada Rita Camata).

Tendo apensadas as PECs nºs 382/96 
e 13/99.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRI-
TOS, DECLARO ENCERRADA A DISCUS-
SÃO.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Há 

oradores inscritos para usar da palavra durante a vo-
tação, conforme a decisão do Plenário.

A orientação é “sim” para todas as bancadas. É 
isso?

VOZES NO PLENÁRIO – É isso, é 
isso!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 272-
B, de 2000, em primeiro turno.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º A alínea c do inciso I do art. 12 da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.12. ... ..................................... ........” 
“I – ...... ................................ ..................
.............. ..................................... ..........”
“c) os nascidos no estrangeiro, de pai bra-

sileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competen-
te, ou venham a residir na República Federativa 
do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira;” (NR)

“.... ............................................ ............”

Art. 2° É incluído o art. 77 no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias com a seguinte redação:
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“Art. 77. Os nascidos no estrangeiro en-
tre 7 de junho de 1994 e a data da promul-
gação desta Emenda Constitucional, filhos 
de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão 
ser registrados em repartição diplomática ou 
consular brasileira competente, ou em ofício 
de registro, se vieram a residir na República 
Federativa do Brasil.” (AC)*

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – A Pre-
sidência solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos 
os Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim 
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. JACKSON BARRETO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nas votações anteriores, votei com o meu partido.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do meu partido.

O SR. LUCIANO CASTRO (PR-RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do meu partido.

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do PT.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado Tarcísio 
Zimmermann, que falará a favor da matéria. (Pausa.)

Com a palavra o Sr. Deputado Otavio Leite. (Pau-
sa.) Abre mão.

Com a palavra o Sr. Deputado Vicentinho. (Pau-
sa.) Abre mão.

Com a palavra o Sr. Deputado Ricardo Barros. 
(Pausa.) Abre mão.

Com a palavra o Sr. Deputado Eduardo Valverde. 
(Pausa.) Abre mão.

Com a palavra o Sr. Deputado Fernando Coruja. 
(Pausa.) Abre mão.

Com a palavra o Sr. Deputado Dr. Ubiali. (Pau-
sa.) Abre mão.

Com a palavra o Sr. Deputado William Woo. (Pau-
sa.) Abre mão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Bruno 
Araújo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento 
a Comissão presidida pelo Deputado Carlito Merss e a 
Relatora, Deputada Rita Camata, pelo trabalho. É de 
suma importância a aprovação, nesta data, da emenda 
que restabelece o direito de filhos de brasileiros que 
estavam sem acesso à nacionalidade originária de seus 
pais. A tempo corrigimos esse importante erro ou des-
cuido do Congresso Nacional com esta matéria. 

É grande a alegria de milhares de pais e mães 
brasileiros que terão recuperada a nacionalidade bra-
sileira de seus filhos, com registro na devida reparti-
ção consular ou embaixada dos países em que efeti-
vamente vivem. 

Registro minha alegria por ter feito parte dessa 
Comissão.

Muito obrigado.
O SR. WALTER IHOSHI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER IHOSHI (DEM-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
nossa alegria por termos votado hoje matéria tão im-
portante enviada pelo Senado Federal. Parabenizo a 
Relatora, Deputada Rita Camata, pela celeridade do 
processo, inclusive em nome dos inúmeros brasileiros 
que moram fora do País. No Japão, por exemplo, cerca 
de 300 mil japoneses há muito tempo aguardavam a 
votação da matéria.

Registro, portanto, Sr. Presidente, nossa grande 
satisfação por termos hoje sacramentado a votação 
de tão importante matéria. 

O SR. LÉO ALCÂNTARA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PR-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta PEC é 
de autoria do ex-Senador Lúcio Alcântara, hoje filiado 
ao Partido da República. 

Parabenizo a Relatora, Deputada Rita Camata, 
pelo trabalho desenvolvido, o Deputado Carlito Merss, 
Presidente da Comissão, V.Exa., por ter pautado ma-
téria que há muito tempo tramitava na Casa, tendo 
sido apresentada no Senado Federal em 2000, e, em 
especial, o ex-Senador Lúcio Alcântara, que se sen-
sibilizou com o problema dos apátridas. Essa PEC 
veio solucionar o problema dos brasileiros nascidos 
a partir de 1999. 



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34017 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Meus 

cumprimentos a V.Exa., extensivos à família. Creio que 
poucas emendas à Constituição fizeram tanta justiça 
do ponto de vista humano, daquilo que atinge mais 
duramente as famílias diante da situação de ter um 
filho no exterior e não poder registrá-lo.

É com prazer que ouvi o relato de V.Exa. Creio 
que todos que o ouviram vão valorizar a iniciativa do 
autor.

O SR. LÉO ALCÂNTARA – Agradeço a V.Exa. 
em nome da família.

O SR. CLAUDIO DIAZ – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO DIAZ (PSDB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, equivoca-
damente, no momento da votação do destaque, votei 
abstenção. Peço a V.Exa. a benevolência do entendi-
mento, porque, na realidade, estava com a intenção 
de votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Vai 
ficar registrado.

O SR. ROBERTO BRITTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa 
hoje dá uma prova inequívoca de quanto trabalha. É 
extremamente importante para todos os municípios 
brasileiros a aprovação da emenda que lhes concede 
mais 1%. E, agora, por último, aprovamos a possibilida-
de de os filhos de brasileiros serem registrados como 
brasileiros no exterior. Isso é uma prova de brasilidade 
para todos nós.

Era essa é a nossa mensagem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Que-

ro aproveitar este momento para rememorar que hoje 
votamos 2 propostas de emenda à Constituição: uma 
delas é essa dos apátridas e a outra aumenta em 1% os 
repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. 

Aprovamos um projeto de lei, Líder Jovair Aran-
tes, que diz respeito a passagens de ônibus. Votamos 
também um projeto de lei complementar relativo à pe-
quena e microempresa. 

Além da quantidade – e trabalhamos duramente 
hoje —, a qualidade das matérias foi absolutamente 
excelente. A Câmara, de fato, está de parabéns por 
esta noite. (Palmas.)

O SR. SEVERIANO ALVES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. SEVERIANO ALVES (Bloco/PDT-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
“sim” à emenda constitucional anterior.

A SRA. RITA CAMATA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
a palavra V.Exa., Relatora da matéria. 

A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
como bem disse V.Exa., a Casa acabou de apreciar 
importantes matérias. 

A matéria em pauta tramita desde 1994. 
As crianças que nasceram em 1994 estão hoje 

com 12, 13 anos, são filhos de brasileiros que tive-
ram de deixar seu País para buscar melhor condição 
de vida lá fora. Cerca de 300 mil meninos e meninas 
não têm direito à nacionalidade do país de origem dos 
seus pais, o Brasil.

Esta medida faz justiça, tem o caráter de resgate 
do equívoco de uma emenda constitucional que, ao 
facilitar a situação dos filhos de brasileiros que viviam 
no exterior, acabou causando esse limbo legal. 

Antes de concluir, quero agradecer a todos os 
membros da Comissão a contribuição e, ao Presidente, 
Deputado Carlito Merss, o esforço que fez para que a 
Comissão Especial, instalada no dia 26 de abril, pu-
desse estar, hoje, no plenário da Câmara, para votação 
do primeiro turno dessa matéria. 

Repito: essa medida faz justiça. Nós brasileiros 
abraçamos as brasileirinhas e os brasileirinhos que 
vivem distantes dos seus avós e entes queridos.

Sr. Presidente, cerca de 4 milhões de brasileiros 
vivem no exterior e contribuem para nosso País com a 
remessa de 2 a 3 bilhões de dólares por ano. O vínculo 
não é apenas afetivo, eles têm o desejo de continuar 
contribuindo com a Pátria.

Neste momento, agradeço profundamente a todos 
que contribuíram, entidades e movimentos espalhados 
pelos diversos rincões do mundo – Suécia, Portugal, 
Japão e Estados Unidos —, muitos solitários, que não 
conseguiam ser ouvidos pelo Congresso Nacional.

Nesta noite demos um passo importante. 
Espero que, na próxima semana, possamos votar 

o segundo turno dessa emenda constitucional e, com 
sua promulgação, celebrar mais de 300 mil brasileiri-
nhas e brasileirinhos que serão sempre amados, que-
ridos, desejados e respeitados por esta Pátria. 

A SRA. SUELI VIDIGAL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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A SRA. SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT-ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme orientação do meu 
partido.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
de forma efusiva, parabenizo a Deputada Rita Camata 
pelo brilhante relatório, que faz justiça a milhares de 
brasileiros nascidos no exterior.

Nos últimos dias, recebi várias ligações e e-mails 
pedindo apoio a esse projeto. Tenho certeza de que 
hoje há milhares de brasileiros felizes no exterior.

Também quero parabenizar V.Exa. pela condução 
dos trabalhos. É muito bom encerrarmos um dia de ati-
vidade com a aprovação de matérias tão importantes, 
como esse projeto que reconhece os brasileirinhos 
até então apátridas – como disse a Relatora, Depu-
tada Rita Camata —, o projeto relativo ao Fundo de 
Participação dos Municípios, com a garantia de mais 
recursos, e o projeto para melhoria das pequenas e 
microempresas.

A Câmara de Deputados hoje está de parabéns. 
V.Exa., na qualidade de Presidente desta instituição, 
receba os parabéns do Bloco Parlamentar PSB/PDT/
PCdoB/PMN/PHS/PRB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Temos 
de repartir com os Srs. Líderes todas as manifestações 
feitas aqui, já que S.Exas. desempenharam importante 
papel para votação desta matéria. Ocorreram inúme-
ras intempéries políticas, mas, hoje, com o Colégio de 
Líderes, conseguimos concluí-la.

O SR. NEUCIMAR FRAGA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PR-ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizo a Deputada 
Rita Camata, Relatora da PEC, e toda a Casa.

Fui membro da CPMI da Imigração, presidida pelo 
Senador Marcelo Crivella. Fomos ao Japão, aos Esta-
dos Unidos e a países da Europa fazer um diagnóstico 
sobre cerca de 3 milhões de brasileiros que moram 
no exterior. Realmente, esse era um dos problemas 
apontados pelos irmãos brasileiros. As reclamações 
eram constantes. 

Agora, fizemos justiça. Pagamos uma dívida do 
Parlamento com a comunidade brasileira que mora 
hoje no exterior e que envia, oficialmente, via Banco do 
Brasil, mais de 6 bilhões de dólares por ano ao Brasil. 

Extra-oficialmente, esses números podem chegar a 10 
bilhões. Nenhum setor da economia permite um saldo 
na balança de 10 bilhões de dólares. 

Portanto, a Casa está de parabéns por esta vo-
tação.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido em uma das votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Está 
encerrada a votação.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero apenas registrar a alegria do nosso 
partido por ter em suas fileiras a competente Deputada 
Rita Camata. S.Exa., com um trabalho ágil, conseguiu 
alegrar todo o País. 

Deputada Rita Camata, parabéns pelo trabalho 
e pelo êxito, que é de todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Não 
posso dar a palavra a todos. Sei que foi criado bom 
ambiente, mas ainda temos de votar uma emenda de 
redação referente à matéria em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Pro-
clamo o resultado da votação: 

VOTARAM

Sim:     384 
Não:     00
Abstenção:    00
Total:     384

É Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição Nº 
272-B, de 2000, em Primeiro Turno.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 272/2000 – SENADO FEDERAL 
– PROPOSTA INICIAL – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 3-7-2007 21:33
Encerramento da votação: 3-7-2007 21:46
Presidiram a Votação: Arlindo Chinaglia 
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Estão, 
portanto, prejudicadas as Propostas de Emenda à Cons-
tituição nºs 382, de 1996, e 13, de 1999, apensadas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Em 
votação a emenda de redação adotada pela Comis-
são Especial. 

EMENDA DE REDAÇÃO

Artigo único. Dê-se ao art. 2º da PEC 
nº 272-A, de 2000, a seguinte redação:

“Art. 2º É incluído o art. 95 no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias 

com a seguinte redação:
“Art. 95. Os nascidos no estrangeiro en-

tre 7 de junho de 1994 e a data da promul-
gação desta Emenda Constitucional, filhos 
de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão 
ser registrados em repartição diplomática ou 
consular brasileira competente, ou em ofício 
de registro, se vierem a residir na República 
Federativa do Brasil.”

(NR)”

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Os 
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria retorna à Comissão Especial para ela-

borar a redação para o segundo turno. 
O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
existem defeitos em alguns postos de votação do ple-
nário, razão pela qual fui um dos prejudicados na vota-
ção anterior. Daí por que justifico que votei de acordo 
com a orientação do meu partido. 

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por conta 
do atraso do vôo, tanto eu quanto a Deputada Maria 
do Rosário acompanhamos o partido.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc
Total de Amapá: 2

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vic Pires Franco DEM 
Total de Pará: 2

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
José Linhares PP 
Total de Ceará: 2

 
PIAUÍ

Antonio José Medeiros PT 
Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc
Total de Rio Grande do Norte: 2



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34029 

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
José Múcio Monteiro PTB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscPtc
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc
Jerônimo Reis DEM 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
João Carlos Bacelar PR 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 16

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR 
Antônio Roberto PV 
Carlos Melles DEM 
Elismar Prado PT 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Luiz Fernando Faria PP 
Miguel Corrêa Jr. PT 

Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPscPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 15

ESPÍRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ayrton Xerez DEM 
Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPtc
Carlos Santana PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc
Indio da Costa DEM 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Sandro Matos PR 
Silvio Lopes PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Devanir Ribeiro PT 
Ivan Valente PSOL 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José Eduardo Cardozo PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Michel Temer PMDB PmdbPscPtc
Silvio Torres PSDB 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 18

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc
Magela PT 
Osório Adriano DEM 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc
Total de Distrito Federal: 5
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc
Roberto Balestra PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alceni Guerra DEM 
Alex Canziani PTB 
Alfredo Kaefer PSDB 
Assis do Couto PT 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc
Total de Paraná: 10

SANTA CATARINA

Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc
João Matos PMDB PmdbPscPtc
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc
José Otávio Germano PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 14

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc
Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPscPtc
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc
Total de Amazonas: 2

ACRE

Fernando Melo PT 
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Acre: 2

MARANHÃO

Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Pimentel PT 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc
Mussa Demes DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

João Maia PR 
Nélio Dias PP 
Sandra Rosado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 3



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34031 

PARAÍBA

Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Armando Monteiro PTB 
Carlos Wilson PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
José Mendonça Bezerra DEM 
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc
Félix Mendonça DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Luiz Bassuma PT 
Sérgio Brito PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Jairo Ataide DEM 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Leonardo Monteiro PT 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc
Total de Minas Gerais: 11

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPscPtc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Deley PSC PmdbPscPtc
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Marina Maggessi PPS 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Solange Almeida PMDB PmdbPscPtc
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Antonio Palocci PT 
Arnaldo Jardim PPS 
Clodovil Hernandes PTC PmdbPscPtc
Edson Aparecido PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Aníbal PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Paulo Maluf PP 
Silvinho Peccioli DEM 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 11

MATO GROSSO

Homero Pereira PR 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Leonardo Vilela PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Chico da Princesa PR 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc
Takayama PTB 
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPscPtc
João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb
Júlio Redecker PSDB 
Luciana Genro PSOL 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Encerro 
a sessão, convocando outra, extraordinária, para ama-
nhã, quarta-feira, dia 4, às 14h30min, com a seguinte
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ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação

1 
PROJETO DE LEI Nº 1.210-C, DE 2007 

(Do Sr. Regis de Oliveira e Outros)

Continuação da votação, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 1.210-C, de 2007, 
que dispõe sobre as pesquisas eleitorais, 
o voto de legenda em listas partidárias pre-
ordenadas, a instituição de federações par-
tidárias, o funcionamento parlamentar, a 
propaganda eleitoral, o financiamento de 
campanha e as coligações partidárias, al-
terando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), Lei n º 9.096, de 19 
de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Po-
líticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 (Lei das Eleições); tendo pareceres 
dos Relatores designados em Plenário pelas 
Comissões: de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação orçamentária 
ou financeira, com emenda (Relator: Dep. 
Pepe Vargas); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação (Relator: Dep. Ronaldo 
Caiado). EMENDAS DE PLENÁRIO: tendo 
pareceres dos Relatores designados em 
Plenário pelas Comissões: 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 das Emendas de Plenário de 
nºs 1 a 9, 11 a 21, 23 a 28, 30, 31, 33 a 38, 40, 
41, 44 a 48, 51, 53, 54, 56 a 66, 71, 73, 74, 76 a 
78, 80 a 82, 86 a 101, 104, 107, 109, 110, 112 
a 114, 116 a 119, 121 a 123, 125 a 131, 133 a 
135, 137 a 154, 156 a 161, 163 a 170, 172 a 
176, 178, 180 a 185, 188, 189, 191 a 195, 197 
a 202, 204 a 209, 211, 212, 214 a 216, 218 a 
226, 228, 229, 231, 233, 236 a 250, 252 a 264, 
266, 267, 269, 291, 292, 294, 295, 299 a 301, 
303, 304, 306, 308 a 315, 317 a 324, 327 a 330, 
335 a 340 e 346; pela adequação financei-
ra e orçamentária das de nºs 10, 22, 32, 42, 
43, 49, 50, 52, 55, 68 a 70, 72, 75, 83, 84, 103, 

105, 106, 108, 111, 120, 124, 155, 162, 171, 
177, 179, 186, 187, 190, 196, 203, 210, 213, 
217, 227, 230, 232, 234, 251, 265, 268, 270 a 
290, 293, 296 a 298, 302, 305, 307, 316, 325, 
326, 331, 333, 334, 341 e 345; e pela incom-
patibilidade financeira e orçamentária das 
Emendas de Plenário de nºs 29, 39, 67, 79, 
85, 102, 115, 132, 136, 332 (Relator: Dep. 
Pepe Vargas); e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa das Emendas 
de Plenário de nºs 1 a 18, 20 a 34, 36 a 131, 
135 a 141, 143 a 147, 149 a 164, 166 a 168, 
170 a 174, 176 a 184, 186 a 197, 200 a 204, 
206, 207, 209 a 239, 241 a 255, 257 a 309 e 
311 a 346; pela inconstitucionalidade das 
de nºs 19, 35, 132 a 134, 142, 148, 165, 169, 
175, 185, 198, 199, 205, 208, 240, 256 e 310; 
e, no mérito pela aprovação das Emendas 
de Plenário de nºs 7, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 
28, 30, 31, 42, 47, 52, 53, 57, 61, 62, 64, 70, 
74, 75, 81, 92, 112 a 114, 122, 128, 129, 154, 
174, 176, 177, 179 a 183, 188, 189, 192, 193, 
203, 220, 233, 241, 248, 250, 252, 254, 255, 
263, 264, 267, 268, 271, 279, 289, 290, 291, 
293, 306, 311, 312, 322 e 333, na forma do 
Substitutivo apresentado; e pela rejeição 
das de nºs 1 a 6, 8 a 10, 13, 15, 17, 20, 22 a 
27, 29, 32 a 34, 36 a 41, 43 a 46, 48 a 51, 54 a 
56, 58 a 60, 63, 65 a 69, 71 a 73, 76 a 80, 82 a 
91, 93 a 111, 115 a 121, 123 a 127, 130, 131, 
135 a 141, 143 a 147, 149 a 153, 155 a 164, 
166 a 168, 170 a 173, 178, 184, 186, 187, 190, 
191, 194 a 197, 200 a 202, 204, 206, 207, 209 
a 219, 221 a 232, 234 a 239, 342 a 247, 249, 
251, 253, 257 a 262, 265, 266, 269, 270, 272 
a 278, 280 a 288, 292, 294 a 305, 307 a 309, 
313 a 321, 323 a 332 e 334 a 346 (Relator: 
Dep. Ronaldo Caiado).

Discussão

2 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 35, DE 2007 
(Do Sr. Luciano Castro)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 35, de 2007, 
que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990. Pendente de parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Tendo apensado o PLP nº 70/07.
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Plenário 6 do Anexo II 

HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 94/07 Da Sra. Jusmari Oliveira 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater a importância, os desafios e as propostas rela-
cionadas aos mecanismos de comercialização agrícola 
e sustentação de preços, administrados pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAP 
e Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 
para a cultura do milho”. 

REQUERIMENTO Nº 95/07 Do Sr. Veloso – que “re-
quer a realização de audiência pública para debater 
os problemas e caminhos da cacauicultura”. 

REQUERIMENTO Nº 96/07 Do Sr. Valdir Colatto – que 
“solicita que seja realizada reunião da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural na cidade de Chapecó, Santa Catarina, 
na data de oito de outubro de dois mil e sete, sobre 
políticas públicas e agropecuárias e a questão da sui-
nocultura”. 

REQUERIMENTO Nº 97/07 Do Sr. Antonio Carlos Men-
des Thame – que “requer a realização de Audiência 
Pública, em conjunto com as Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e 
a Frente Parlamentar Pró-Biocombustíveis, para tratar 
da produção de etanol a partir do processo de hidró-
lise da celulose”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 63/07 – Da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
– (MSC 110/2007) – que “aprova o texto do Memorando 
de Entendimento sobre Cooperação Trilateral em Agri-
cultura e Áreas Afins entre os Governos da República 
Federativa do Brasil, da República da África do Sul e da 
República da Índia no âmbito do Fórum de Diálogo Índia-
Brasil-África do Sul (IBAS), assinado em Brasília, em 13 
de setembro de 2006, durante a I Cúpula do IBAS”. 

RELATOR: Deputado VELOSO. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 124/07 – Do Poder Executivo – (AV 
177/2007) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional proposta de autorização para aquisição de 
imóvel situado no Estado de Goiás, com área de 142,4 
hectares, por cidadãos estrangeiros de nacionalidade 
norte-americana, de conformidade com o Aviso nº 192, 
de 11 de dezembro de 2006, do Senhor Ministro de 
Estado, interino, do Desenvolvimento Agrário”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA. 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo que ora apresentamos. 
Vista ao Deputado Domingos Dutra, em 20-6-07. 

PROJETO DE LEI Nº 1.154/95 – Do Sr. Edinho Araú-
jo – que “dispõe sobre a comprovação do exercício 
de atividade rural pelos trabalhadores que especifica 
para fins de concessão de benefícios previdenciá-
rios”. (Apensados: PL 1148/1999, PL 2938/1997, PL 
3788/2000, PL 3790/1997 (Apensado: PL 829/1999), 
PL 4034/1997 (Apensados: PL 417/1999, PL 921/1999 
e PL 4106/1998), PL 5869/2001, PL 3447/2000, PL 
6548/2002 (Apensados: PL 1424/2003 e PL 1401/2003), 
PL 105/2003 (Apensado: PL 2590/2003), PL 2589/2003, 
PL 6537/2006 e PL 6852/2006) 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda de Plenário 
1/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 5/2006 
ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 6/2006 ao 
PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 8/2006 ao PL 
6852/2006, da Emenda de Plenário 9/2006 ao PL 6852/2006, 
da Emenda de Plenário 10/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 11/2006 ao PL 6852/2006, da Emen-
da de Plenário 14/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda 
de Plenário 15/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de 
Plenário 16/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Ple-
nário 17/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plená-
rio 18/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
19/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 21/2006 
ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 22/2006 ao 
PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 23/2006 ao PL 
6852/2006, da Emenda de Plenário 25/2006 ao PL 6852/2006, 
da Emenda de Plenário 26/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 27/2006 ao PL 6852/2006, da Emen-
da de Plenário 28/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda 
de Plenário 29/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de 
Plenário 30/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Ple-
nário 31/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plená-
rio 33/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
37/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 38/2006 
ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 39/2006 ao 
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PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 40/2006 ao PL 
6852/2006, da Emenda de Plenário 41/2006 ao PL 6852/2006, 
da Emenda de Plenário 42/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 44/2006 ao PL 6852/2006, da Emen-
da de Plenário 46/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda 
de Plenário 51/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de 
Plenário 52/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Ple-
nário 53/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plená-
rio 54/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
55/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 56/2006 
ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 60/2006 ao 
PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 61/2006 ao PL 
6852/2006, da Emenda de Plenário 62/2006 ao PL 6852/2006, 
da Emenda de Plenário 63/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 64/2006 ao PL 6852/2006, da Emen-
da de Plenário 65/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda 
de Plenário 66/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de 
Plenário 67/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Ple-
nário 68/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plená-
rio 69/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
70/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 71/2006 
ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 72/2006 ao 
PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 73/2006 ao PL 
6852/2006, da Emenda de Plenário 74/2006 ao PL 6852/2006, 
da Emenda de Plenário 76/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 77/2006 ao PL 6852/2006, da Emen-
da de Plenário 78/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda 
de Plenário 79/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de 
Plenário 80/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Ple-
nário 81/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plená-
rio 82/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plená-
rio 84/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
85/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 87/2006 
ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 88/2006 ao 
PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 91/2006 ao PL 
6852/2006, do PL 2938/1997, do PL 3790/1997, do PL 
4034/1997, do PL 1148/1999, do PL 3447/2000, do PL 
3788/2000, do PL 5869/2001, do PL 6548/2002, do PL 
105/2003, do PL 2589/2003, do PL 6537/2006, do PL 
829/1999, do PL 4106/1998, do PL 417/1999, do PL 921/1999, 
do PL 1401/2003, do PL 1424/2003, e do PL 2590/2003, 
apensados, pela aprovação do PL 6852/2006, apensado, 
e da Emenda de Plenário 12/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 24/2006 ao PL 6852/2006, da Emen-
da de Plenário 45/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda 
de Plenário 49/2006 ao PL 6852/2006, e pela aprovação 
parcial da Emenda de Plenário 2/2006 ao PL 6852/2006, 
da Emenda de Plenário 3/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 4/2006 ao PL 6852/2006, da Emen-
da de Plenário 7/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de 
Plenário 13/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Ple-
nário 20/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
32/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 34/2006 

ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 35/2006 ao 
PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 36/2006 ao PL 
6852/2006, da Emenda de Plenário 43/2006 ao PL 6852/2006, 
da Emenda de Plenário 47/2006 ao PL 6852/2006, da 
Emenda de Plenário 48/2006 ao PL 6852/2006, da Emen-
da de Plenário 50/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda 
de Plenário 57/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de 
Plenário 58/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Ple-
nário 59/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plená-
rio 75/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 
83/2006 ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 86/2006 
ao PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 89/2006 ao 
PL 6852/2006, da Emenda de Plenário 90/2006 ao PL 
6852/2006, e da Emenda de Plenário 92/2006 ao PL 
6852/2006, com SUBSTITUTIVO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 349/06 – Do 
Sr. Vander Loubet – que “cria o Sistema Nacional de 
Rastreamento Animal – SINARA, estabelece norma 
relativa à rotulagem da carne e dos produtos à base 
de carne e determina outras providências”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.299/02 – Do Senado Federal 
– BLAIRO MAGGI – (PLS 526/1999) – que “altera os 
arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá ou-
tras providências”. (Apensado: PL 2495/2000 (Apen-
sados: PL 3125/2000 (Apensados: PL 5884/2005 e PL 
6189/2005) e PL 5852/2001)) 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3125/2000, do 
PL 5852/2001, do PL 5884/2005, do PL 6189/2005, e 
do PL 2495/2000, apensados, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.854/97 – Do Sr. Adão Pretto 
– que “dispõe sobre a participação dos agricultores no 
processo de classificação e recebimento do fumo e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Assis Miguel do Couto (PT-PR), pela aprovação, 
com duas emendas. 
Os Deputados Abelardo Lupion e Luis Carlos Heinze 
apresentaram votos em separado em 17/09/2003. 
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Adiada a votação, por cinco sessões, a Requerimento, 
aprovado, do vice-líder do PT, Deputado João Gran-
dão, em 16-6-2004.
Adiada a discussão por acordo dos Srs. Líderes, em 
30-5-2007. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 360/07 – Do Sr. Eliene Lima – que 
“proíbe as instituições financeiras de condicionarem 
financiamento de maquinário agrícola à contratação 
de seguro”. 
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Osmar Júnior (PCdoB-PI), pela aprovação deste, 
com emenda, e pela rejeição da Emenda 1/2007 da 
CAPADR, e da Emenda 2/2007 da CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.586/06 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “acrescenta inciso ao § 6º do Art. 3º da Lei 
nº 7.802, de 11 de julho de 1989, proibindo a comer-
cialização do aldicarbe, conhecido como “chumbinho””. 
(Apensado: PL 625/2007) 
RELATOR: Deputado CLAUDIO DIAZ. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 625/2007, 
apensado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Dilceu Sperafico e Du-
arte Nogueira, em 20-6-07. 
Os Deputados Dilceu Sperafico e Duarte Nogueira 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 538/07 – Da Sra. Bel Mesquita 
– que “cria o Programa de Financiamento da Casa 
Própria Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.310/01 – Do Sr. Nilson Mourão 
– que “altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
dispondo sobre remembramento de áreas”. 
RELATOR: Deputado ZONTA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Domingos Dutra, em 20-6-07. 
O Deputado João Grandão apresentou voto em sepa-
rado em 5-8-2003. 

PROJETO DE LEI Nº 443/07 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “cria o programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (PRONAF), e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 568/07 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “reduz a alíquota da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre produtos 
destinados à alimentação humana”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 746/07 – Do Sr. Flávio Bezerra 
– que “institui o Fundo de Apoio à Pesca Artesanal e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 751/03 – Dos Srs. Assis Miguel 
do Couto e Selma Schons – que “altera o Art. 1º do 
Decreto – Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, defi-
nindo critérios de enquadramento de atividade rural, 
para fins de recolhimento da contribuição sindical”. 
(Apensados: PL 901/2003 e PL 1425/2003) 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do PL 
901/2003 e do PL 1425/2003, apensados. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 131/06 
– Do Sr. Geraldo Resende – que “propõe que a Comissão 
de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados 
realize ato de fiscalização e controle para verificar a apli-
cação de recursos federais nos Assentamentos Itamarati 
I e II no Estado do Mato Grosso do Sul”. 
RELATOR: Deputado WALDIR NEVES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação nos termos 
do Plano de execução apresentado. 
Vista ao Deputado Beto Faro, em 30-5-2007. 
O Deputado Beto Faro apresentou voto em separado 
em 27-6-2007. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
4/99 – Do Sr. Silas Brasileiro – que “propõe que a Co-
missão de Agricultura e Política Rural fiscalize os ór-
gãos do Poder Executivo responsáveis pela execução 
da política agrícola”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: Relatório Final, Dep. Valdir Colatto (PMDB-
SC), pelo Arquivamento. 
O Deputado Odílio Balbinotti apresentou voto em se-
parado em 4-10-/2000. 
DENÚNCIA Nº 1/05 – Do Grupo Executivo da Central 
de Atendimento ao Agricultor do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento – que “requer análise 
apurada de diversas irregularidades administrativas 
e financeiras cometidas no âmbito do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como consta 
no resultado da sindicância apurada pelo processo nº 
21000/008771/57, causando enormes prejuízos finan-
ceiros ao Ministério e ao erário público” 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
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PARECER: pelo arquivamento. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 76/07 – Do Sr. Miro Teixeira 
– que “estabelece normas para a utilização de imó-
veis rurais integrantes do patrimônio das instituições 
federais de crédito e financiamento destinados à re-
forma agrária”. 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 373/07 – Do Sr. Flávio Bezerra 
– que “altera a Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre 
o plano de benefícios da Previdência social e dá outras 
providências e a Lei nº 8.212, de 1991, que dispõe so-
bre a organização da seguridade social, institui plano 
de custeio e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

 
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.062/07 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui incentivo fiscal para o 
controle biológico de pragas agrícolas e de vetores de 
interesse para a saúde pública e animal”. (Apensado: 
PL 1166/2007) 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 

PROJETO DE LEI Nº 1.171/07 – Do Sr. Gilmar Macha-
do – que “autoriza a criação do Fundo de Manutenção 
de Desenvolvimento da Agricultura Familiar nos Mu-
nicípios e dá outras providências, nos termos do art. 
187 da Constituição”. 
RELATOR: Deputado ANSELMO DE JESUS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.180/07 – Do Sr. Rodovalho 
– que “dispõe sobre politica nacional de incentivo à 
cultura do bambu e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 

PROJETO DE LEI Nº 1.186/07 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novem-
bro de 2003, para estender ao catador de caranguejo 

o benefício do seguro-desemprego durante o período 
do defeso da espécie”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.241/07 – Do Sr. Uldurico Pinto 
– que “institui o Fundo de Aval do Produtor de Maté-
rias-Primas para Biocombustíveis – FA-Bio, altera a 
Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.253/07 – Do Sr. Antônio Ro-
berto – que “estabelece a Política de Conservação da 
Biodiversidade Aquática e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

LOCAL: Plenário 15 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 158/07 Do Sr. Carlos Souza – que 
“requer, em adendo ao Requerimento n° 129/2007, se-
jam convidados para participar de audiência pública, em 
conjunto com a Comissão Mista de Mudanças Climá-
ticas/Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, a Senhora Ministra do Meio Ambiente e o 
senhor José Domingos Gonzalez Miguez, Secretário 
Executivo da Comissão Interministerial e Coordenador 
Geral de Mudanças Globais de Clima”. 

REQUERIMENTO Nº 159/07 Do Sr. Marcio Junqueira 
– que “requer a realização, no âmbito desta Comissão, 
de audiência pública com representantes do Instituto de 
Pesquisa da Amazônia (Inpa), da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para dis-
cutir o mapa dos biomas da região Amazônica”. 

REQUERIMENTO Nº 160/07 Do Sr. Marcelo Serafim 
– que “requer o envio de votos de congratulações à 
Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso, atra-
vés de seu Presidente Carmona Gonçalves de Olivei-
ra Filho, pela sua vitória no 42º Festival Folclórico de 
Parintins-AM”. 

REQUERIMENTO Nº 161/07 Da Sra. Vanessa Grazzio-
tin – que “requer visita de membros da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional às instalações da Fundação Centro de Aná-
lise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI), em 
Manaus – AM”. 

REQUERIMENTO Nº 162/07 Da Sra. Vanessa Grazzio-
tin – que “requer realização de uma audiência pública 
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com o Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho 
Carlos Luppi para discutir as relações de Trabalho na 
região Amazônica”. 

REQUERIMENTO Nº 163/07 Do Sr. Marcelo Serafim 
– que “ Solicita informações ao Senhor Ministro da 
Defesa a respeito do tráfego fluvial no trecho Manaus/
Parintins/Manaus”. 

REQUERIMENTO Nº 164/07 Do Sr. Marcelo Serafim 
– que “solicita informações ao Senhor Ministro da De-
fesa a respeito de modernização e ampliação do Ae-
roporto da cidade de Parintins-AM”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.540/06 
– Do Senado Federal – Mozarildo Cavalcanti – (PDS 
434/2006) – que “autoriza, nos termos do § 3º do art. 
231 da Constituição Federal, o aproveitamento dos 
recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 
situados na Cachoeira do Tamanduá, na região do Rio 
Cotingo, em Roraima”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 266/05 – Do 
Sr. Zequinha Marinho – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Tucuruí e 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento In-
tegrado de Tucuruí”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.247/07 – Do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “isenta os Municípios da área de atu-
ação da Sudam da exigibilidade de recursos de contra-
partida na celebração de convênios com a União”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.278/07 – Do Sr. Osvaldo Reis 
– que “dá nova redação ao inciso VI do § 2º do art. 1º 
da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, para al-
terar a definição de Amazônia Legal”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 37/07 Do Sr. Walter Pinheiro – que 
“requer audiência pública para discutir a ELETRONET” 

REQUERIMENTO Nº 52/07 Do Sr. Jorge Bittar – que 
“requer a realização de um Congresso Nacional de 
Comunicações” 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/07 – Do 
Sr. Pedro Henry – que “susta a aplicação do disposto 
nos arts. 7º, § 1º, 19, 20 e 21, do Regulamento sobre 
Fornecimento da Relação de Assinantes pelas Pres-
tadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado Desti-
nado ao Uso do Público em Geral na Modalidade de 
Serviço Local, aprovado pela Resolução nº 345, de 18 
de julho de 2003, da Agência Nacional de Telecomu-
nicações – ANATEL” 
RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN. 
PARECER: pela recusa, por julgar o tema fora da 
competência temática da Comissão, nos termos do 
art. 141 do RICD.

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 428/04 – Do Poder Executivo – (MSC 918/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 686, de 9 de dezembro 
de 2003, que autoriza a Associação Cultural Rádio 
Comunidade São João FM a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São João do 
Polesine, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 584/05 – Do Poder Executivo – (MSC 227/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 500, de 2 de abril de 
2002, alterada pela de nº 402, de 30 de julho de 2003, 
que autoriza a Associação de Cultura e Informação de 
Pacajá – ACIPA – Emissora Comunitária “Novo Tem-
po” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Pacajá, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 592/05 – Do Poder Executivo – (MSC 227/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 668, de 9 de dezembro de 
2003, que autoriza a Associação Cultural Comunitária 
Filadélfia – ACCFI a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tucuruí, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 818/06 – Do Poder Executivo – (MSC 28/2006) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 529, de 10 de novembro 
de 2005, que autoriza a Associação Rádio Comunitária 
de Altamira a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Altamira, Estado do Pará”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.093/06 – Do Poder Executivo – (MSC 
658/2006) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria n° 182, de 4 
de Junho de 2003, que outorga permissão à Radio 
Tucunaré Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Tangará 
da Serra, Estado de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.145/06 – Do Poder Executivo – (MSC 
771/2006) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 228, de 18 de 
abril de 2006, que renova, por dez anos, a partir de 5 
de setembro de 1998, a permissão outorgada à REDE 
OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada no município de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.210/06 – Do Poder Executivo – (MSC 
955/2006) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 287, de 30 
de maio de 2006, que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Rádiodifusão Tejipió para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária, no município de 
Recife, Estado de Pernambuco”. 

RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.220/06 – Do Poder Executivo – (MSC 
965/2006) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 78, de 14 de 
fevereiro de 2005, que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Cultura e Arte de Aimorés – MG, 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Aimorés, Estado do Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.262/06 – Do Poder Executivo – (MSC 
1015/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 322, de 
4 de julho de 2006, que outorga permissão à RÁDIO 
JARDIM LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada no município de Onda 
Verde, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.265/06 – Do Poder Executivo – (MSC 
1044/2006) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 404, de 10 de 
novembro de 2004, que outorga permissão à RÁDIO 
CACARÉ FM LTDA. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada no município de 
São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.266/06 – Do Poder Executivo – (MSC 
1045/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 346, 
de 13 de setembro de 2004, que outorga permissão 
à RADIOFÔNICA .COM MARKETING LTDA para ex-
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, na cidade de Santo Augusto, Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.270/06 – Do Poder Executivo – (MSC 
1053/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 151, 
de 16 de fevereiro de 2005, que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Radiodifusão Novos 
Tempos para executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária no município de Nova Serrana, Estado de 
Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.271/06 – Do Poder Executivo – (MSC 
1054/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 533, 
de 13 de setembro de 2006, que outorga permissão 
à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada, no mu-
nicípio de Miguelópolis, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2/07 – Do Poder Executivo – (MSC 78/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 188, de 3 de abril de 
2006, que outorga permissão à SOCIEDADE RÁDIO 
SANTA FELICIDADE LTDA. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada no mu-
nicípio de Ciríaco, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 3/07 – Do Poder Executivo – (MSC 77/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 358, de 12 de julho de 
2006, que outorga autorização à Associação de Mí-
dia Comunitária de Caieiras para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Caieiras, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 4/07 – Do Poder Executivo – (MSC 75/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 696, de 29 de dezembro 
de 2005, que outorga permissão ao SISTEMA COMER-
CIAL DE COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em frequência modulada no 
município de Maranguape, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado JADER BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 5/07 – Do Poder Executivo – (MSC 76/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 250, de 24 de abril de 
2006, que outorga permissão ao SPC – SISTEMA PA-
RAENSE DE COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-

lada no município de Conceição do Araguaia, Estado 
do Pará”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL MARTINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 7/07 – Do Poder Executivo – (MSC 88/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 14, de 19 de janeiro de 
2006, que outorga autorização à Associação Cultural 
Comunitária Confiança de Tatuí para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária no município de Tatuí, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 8/07 – Do Poder Executivo – (MSC 89/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 126, de 16 de fevereiro 
de 2005, que outorga autorização à Associação Al-
ternativa de Radiodifusão Comunitária para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Central de Minas, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado CRISTIANO MATHEUS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 9/07 – Do Poder Executivo – (MSC 90/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 230, de 20 de abril de 
2006, que outorga autorização à Associação Comu-
nitária Campinaverdense para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Campina 
Verde, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 13/07 – Do Poder Executivo – (MSC 98/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 34, de 15 de janeiro de 
2004, que outorga autorização à Associação Comuni-
tária Amigos do Bem para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Sabinópolis, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 14/07 – Do Poder Executivo – (MSC 100/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 492, de 1º de novembro de 
2005, que outorga autorização à Associação de Desen-
volvimento Comunitário de Mãe do Rio – ASDECOMAR 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Mãe do Rio, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 17/07 – Do Poder Executivo – (MSC 103/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 330, de 7 de julho de 
2006, que outorga autorização à Associação Amigos 
da Cultura de Guaporé para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Guaporé, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 18/07 – Do Poder Executivo – (MSC 104/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 383, de 15 de agosto de 
2006, que outorga autorização à Associação de Difu-
são Comunitária de Hidrolina para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Hidrolina, 
Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 31/07 – Do Poder Executivo – (MSC 129/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 13 de dezembro de 2006, 
que “Renova a concessão outorgada à Rádio Difusora 
de Içara Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, sem direito de exclusividade, 
no Município de Içara, Estado de Santa Catarina.”” 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 33/07 – Do Poder Executivo – (MSC 131/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 586, de 15 de setembro de 
2006, que outorga autorização à Associação Comunitá-
ria de Comunicação e Cultura de Itaenga para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Lagoa do Itaenga, Estado de Pernambuco”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Bruno Rodrigues, em 20-6-07. 

TVR Nº 34/07 – Do Poder Executivo – (MSC 132/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 388, de 15 de agosto 
de 2006, que outorga autorização à Associação de 
Desenvolvimento Comunitário e Comunicação de Mu-
cambo – Distrito de Guaraciaba do Norte a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Guaraciaba do Norte, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 38/07 – Do Poder Executivo – (MSC 147/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 335, de 07 de julho de 
2006, que autoriza a Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura do Rio Pardo de Minas a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio 
Pardo de Minas, Estado de Minas Gerais” 
RELATOR: Deputado GERSON PERES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 44/07 – Do Poder Executivo – (MSC 168/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria n° 410, de 28 de agosto de 
2006, que outorga permissão à RÁDIO MERCOSUL 
LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no município de Três Pontas, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 52/07 – Do Poder Executivo – (MSC 188/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Processo nº 53730000014/1997, que 
renova a permissão outorgada à Rádio Jornal de João 
Pessoa Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 64/07 – Do Poder Executivo – (MSC 188/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Processo nº 53650000526/1998, 
que renova a permissão outorgada à Rádio Pajeú Ltda 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada, na cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 75/07 – Do Poder Executivo – (MSC 173/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 765, de 24 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de 
Mantenópolis – ACOMANT para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
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radiodifusão comunitária no município de Mantenópo-
lis, Estado do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 76/07 – Do Poder Executivo – (MSC 174/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 06, de 03 de janeiro de 
2007, que autoriza a Organização para a Cidadania e 
Desenvolvimento de Umarizal – Teresinha de Souza 
Fonseca – OCIDESF a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Umarizal, Estado do 
Rio Grande do Norte” 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 79/07 – Do Poder Executivo – (MSC 180/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante na Portaria nº 601, de 21 de setembro 
de 2006, que outorga permissão à RÁDIO CANDELÁ-
RIA FM LTDA, para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no município de Alto 
Paraíso, Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 83/07 – Do Poder Executivo – (MSC 184/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 687, de outubro de 2006, 
que outorga autorização à Associação de Difusão Co-
munitária Fortaleza para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusivdade, serviço de radiodi-
fusão comunitária no município de Blumenau, Estado 
de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 85/07 – Do Poder Executivo – (MSC 177/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 333, de 7 de julho de 
2006, que outorga autorização à Associação Cultu-
ral Comunitária (RADCOM) Rádio Líder Freqüência 
Modulada FM para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Chiapeta, Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 88/07 – Do Poder Executivo – (MSC 186/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 32, de 07 de fevereiro 
de 2006, que autoriza o Conselho de Desenvolvimento 
Comunitártio de Vereda do Brejo Angelim a executar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ga-
meleiras, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 92/07 – Do Poder Executivo – (MSC 212/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 742, de 23 de outubro 
de 2006, que autoriza a Associação Comunitária e 
Cultural Cidade Doçura a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Américo Brasiliense, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 97/07 – Do Poder Executivo – (MSC 216/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 155, de 16 de abril de 
2004, que autoriza a Associação Pró-Melhoramento 
Nascente do Sol a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São João Del Rei, Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado TAKAYAMA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 98/07 – Do Poder Executivo – (MSC 217/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 162, de 03 de abril de 
2006, que outorga permissão à Sociedade Rádio Santa 
Felicidade Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Putin-
ga, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 99/07 – Do Poder Executivo – (MSC 218/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 6 de março de 2007, que 
“Retifica o Decreto nº 98.922, de 2 de fevereiro de 1990, 
que outorga concessão ao Sistema Norte de Rádio e 
Televisão Ltda. para explorar,sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Linhares, Estado do Espírito Santo””. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 101/07 – Do Poder Executivo – (MSC 220/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 970, de 20 de novembro 
de 2006, que outorga permissão à Novo Horizonte Ra-
diodifusão Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
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sonora em frequência modulada, na cidade de Cupira, 
Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 102/07 – Do Poder Executivo – (MSC 221/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 803, de 25 de outubro 
de 2006, que autoriza a ACAS – Associação Comu-
nitária de Alto Santo – Ceará a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Alto Santo, Es-
tado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 103/07 – Do Poder Executivo – (MSC 222/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 740, de 23 de outubro 
de 2006, que autoriza a Associação Cultural e Comu-
nitária Cohab Nova Carolina S.O.S Vida Nova de Ca-
rolina a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Carolina, Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 110/07 – Do Poder Executivo – (MSC 245/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 695, de 23 de outubro de 
2006, que outorga autorização à Associação Comu-
nitária de Comunicação e Cultura de Ibaté a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Ibaté, Estado de São Paulo”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 111/07 – Do Poder Executivo – (MSC 246/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 2.822, de 11 de dezembro 
de 2002, que outorga permissão à Rádio Coração de 
Jesus Ltda. a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada na cidade de Quilombo, 
Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 117/07 – Do Poder Executivo – (MSC 255/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 708, de 23 de outubro de 
2006, que outorga autorização à Associação Comunitá-
ria de Comunicação e Cultura de Camargo a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Camargo, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 118/07 – Do Poder Executivo – (MSC 256/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 744, de 23 de outubro de 
2006, que outorga autorização à Associação de Difusão 
Comunitária de Mara Rosa (ADICOMAR) a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária nao município de 
Mara Rosa , Estado de Goiás” 
RELATOR: Deputado MIGUEL MARTINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 119/07 – Do Poder Executivo – (MSC 257/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 727, de 23 de outubro de 
2006, que outorga a autorização à Associação Comu-
nitária Amigos da Comunicação de Viçosa a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Viçosa, Estado da Alagoas” 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 120/07 – Do Poder Executivo – (MSC 258/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 764, de 24 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Asssociação de 
Desenvolvimento Comunitário Progresso de Derruba-
das a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Derrubadas, Estado do Rio Grande 
do Sul”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 121/07 – Do Poder Executivo – (MSC 260/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 800, de 23 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Cul-
tural Comunitária de Salinópolis a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Salinópolis, 
Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado CRISTIANO MATHEUS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 123/07 – Do Poder Executivo – (MSC 262/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1026, de 21 de dezem-
bro de 2006, que outorga autorização à Associação 
Rádio Cultura Comunitária FM de São Miguel do Oes-
te a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa 
Catarina”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 124/07 – Do Poder Executivo – (MSC 243/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 951, de 20 de novem-
bro de 2006, que outorga permissão à Rádio FM Norte 
do Paraná Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Rolân-
dia, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 125/07 – Do Poder Executivo – (MSC 259/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 798, de 25 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Co-
munitária e Cultural Skala a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Paranavaí, 
Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 127/07 – Do Poder Executivo – (MSC 293/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 736, de 23 de outubro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Desenvolvimento Social, Cultural e Ar-
tístico de Nova Santa Bárbara a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Nova Santa 
Bárbara, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 130/07 – Do Poder Executivo – (MSC 296/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 763, de 24 de outubro 
de 2006, que outorga atorização à Associação Comu-
nitária do Bem Estar Social de Pequizeiro a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Pequizeiro, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 137/07 – Do Poder Executivo – (MSC 307/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 709, de 23 de outubro de 
2006, que outorga autorização à Associação de Radio-
difusão Comunitária do Bairro Nossa Senhora Apareci-

da a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Campos Sales, Estado do Ceará”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 140/07 – Do Poder Executivo – (MSC 334/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 1.033, de 26 de dezembro 
de 2006, que outorga autorização à Associação Co-
munitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de 
Reduto a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Reduto, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 141/07 – Do Poder Executivo – (MSC 335/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 432, de 29 de setem-
bro de 2005, que outorga permissão à Fundação Vi-
cente Pinzón para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no município de Ipojuca, Estado de 
Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 142/07 – Do Poder Executivo – (MSC 336/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 381, de 15 de agosto de 
2006, que outorga autorização à Fundação José Cândi-
do Silva a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Saboeiro, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Paulo Henrique Lustosa, em 20-6-07. 

TVR Nº 153/07 – Do Poder Executivo – (MSC 391/2007) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 5, de 3 de janeiro de 2007, 
que outorga permissão à FUNDAÇÃO SEMEADOR 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço da radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, com fins exclusivamente educativos, 
no município de Porto Grande, Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.278/07 – Do Poder Executivo – (MSC 
1080/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 148, 
de 30 de março de 2006, que outorga autorização à 
União dos Moradores da COHEB Sacavém para exe-
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cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Luís, Estado do Maranhão” 
RELATOR: Deputado MIGUEL MARTINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.279/07 – Do Poder Executivo – (MSC 
1088/2006) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 675, de 26 de 
dezembro de 2005, que renova, por dez anos, a partir 
de 5 de setembro de 1998, a permissão outorgada à 
TELECOMUNICAÇÕES DELFIM LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
no Município de Cascavel, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.304/07 – Do Poder Executivo – (MSC 
1108/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 7 de 
dezembro de 2006, que “Renova a concessão outor-
gada à Rádio Rio Negrinho Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, sem direito de 
exclusividade, no Município de Rio Negrinho, Estado 
de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.305/07 – Do Poder Executivo – (MSC 
1109/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 de 
dezembro de 2006, que “Renova a concessão outor-
gada à Rádio Eldorado do Paraná Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, sem 
direito de exclusividade, no Município de São José dos 
Pinhais, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.306/07 – Do Poder Executivo – (MSC 
1110/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 de 
dezembro de 2006, que “Renova a concessão outor-
gada ao Sistema Sul Matogrossense de Radiodifusão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onde média, sem direito de exclusividade, no Município 
de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul.”” 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.307/07 – Do Poder Executivo – (MSC 
1111/2006) – que “submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 7 de 
dezembro de 2006, que “Renova a concessão outor-
gada à Rádio Capanema Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, sem direito 

à exclusividade, no Município de Capanema, Estado 
do Paraná.”” 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.316/07 – Do Poder Executivo – (MSC 
1181/2006) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 150, de 30 de 
março de 2006, que outorga autorização à Associação 
de Rádio Comunitária de Central para executar serviço 
de radiodifusão comunitária no município de Central, 
Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.290/06 – Do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 268/2003) – que “altera 
a redação dos arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Walter Pinheiro, em 20-6-07. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.231/99 – Do Sr. José Carlos 
Elias – que “obriga os responsáveis por “sites” prove-
dores de informações na Internet a fornecer classi-
ficação indicativa do conteúdo veiculado”. (Apensa-
dos: PL 4426/2001 (Apensado: PL 1264/2003) e PL 
2842/2003) 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4426/2001, e 
do PL 1264/2003, apensados, e pela aprovação do 
PL 2842/2003, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.576/00 – Do Sr. Fernando Gabei-
ra – que “dispõe sobre a instalação de fontes emissoras 
de radiação eletromagnética e dá outras providências”. 
(Apensados: PL 4399/2001, PL 4505/2001, PL 5241/2001, 
PL 4587/2001, PL 5843/2001 e PL 6835/2002) 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4399/2001, 
do PL 4505/2001, do PL 4587/2001, do PL 5241/2001, 
do PL 5843/2001, e do PL 6835/2002, apensados, 
com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Emanuel e Paulo Hen-
rique Lustosa, em 20-6-07. 
A Deputada Luiza Erundina apresentou voto em se-
parado em 27-6-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.012/03 – Do Sr. Luiz Couto 
– que “cria o Serviço Municipal de Transparência Pos-
tal (SMTP) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. 
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PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.685/03 – Do Sr. Clóvis Fecury 
– que “cria, nos Municípios de São Luís, Paço do Lu-
miar, Raposa e São José de Ribamar, no Estado do 
Maranhão, o Pólo de Informática do Maranhão, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 
PARECER: pela rejeição deste, e das Emendas nºs 
1/2005 e 2/2005 da CDEIC. 

PROJETO DE LEI Nº 3.269/04 – Do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre a criação de Fundo de Apoio à 
Radiodifusão Comunitária”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Luiza Erundina, em 30-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.653/05 – Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “institui Programa de Atendimento e Atenção ao Ci-
dadão Brasileiro no Exterior e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IBSEN PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.841/05 – Do Sr. Chico Alencar 
– que “estabelece a obrigatoriedade da publicação da 
programação das emissoras de televisão do Poder Le-
gislativo Federal nos jornais de circulação diária”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 159/07 – Do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “altera a redação do art. 162 da Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, excetuando os equipamentos 
de radioamador e radiocidadão da necessidade de 
homologação pela Agência Nacional de Telecomuni-
cações”. (Apensado: PL 576/2007) 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 576/2007, 
apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Barbosa Neto e Bruno 
Rodrigues, em 20-6-07. 

PROJETO DE LEI Nº 170/07 – Da Sra. Professora Ra-
quel Teixeira – que “revoga o Inciso XV do artigo 19, 
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para proibir a 
apreensão de bens pela ANATEL”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Bruno Rodrigues, em 20-6-07. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 480/07 – Do Sr. Edio Lopes – que 
“acrescenta § 3º ao Art. 1º, e parágrafo único ao Art. 16 
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998”. 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.242/07 – Do Sr. Uldurico Pinto 
– que “estabelece isenção de tributos e contribuições 
federais para os serviços prestados no âmbito de pro-
gramas de inclusão digital”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTOSA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 882/07 – Do Senado Federal-Tião 
Viana – (PLS 305/2006) – que “altera a alínea “c” e revoga 
a alínea “d” do art. 2º da Lei nº 2.784, de 18 de junho de 
1913, visando alterar o fuso horário do Estado do Acre e de 
parte do Estado do Amazonas do fuso Greenwich “menos 
5 (cinco) horas” para o fuso Greenwich “menos 4 (quatro) 
horas””. (Apensados: PL 438/2007 e PL 1323/2007) 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 630/03 – Do Sr. Roberto Gouveia 
– que “altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 
1990, constitui fundo especial para financiar pesquisas 
e fomentar a produção de energia elétrica e térmica a 
partir da energia solar e da energia eólica, e dá outras 
providências”. (Apensados: PL 3259/2004 (Apensados: 
PL 3831/2004 e PL 4242/2004), PL 5248/2005, PL 
7692/2006 e PL 523/2007) 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 1 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 6.542/06 – Da Comissão es-
pecial Mista “Regulamentação da emenda 45” – que 
“regulamenta o inciso IX do art. 114 da Constituição 
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Federal, para dispor sobre competências da Justiça do 
Trabalho referentes à relação de trabalho, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.058/03 – Da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 23/2001) – que “altera a 
redação do § 1º do art. 651 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, fixando o foro para reclamação trabalhista 
quando for parte agente ou viajante comercial”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.025/04 – Do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 54/2004) – que “acres-
centa parágrafo ao art. 158 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tipificar 
o chamado “seqüestro relâmpago””. (Apensados: PL 
3075/2004 (Apensados: PL 3166/2004, PL 3167/2004, 
PL 3356/2004, PL 4398/2004 e PL 5543/2005) e PL 
4129/2004) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação deste; e pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do 
PL 3166/2004, do PL 3167/2004, do PL 3356/2004, do 
PL 4398/2004, do PL 5543/2005, do PL 3075/2004 e 
do PL 4129/2004, apensados. 
Vista ao Deputado Pinto Itamaraty, em 28-6-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.844/05 – Do Senado Federal – CPI 
– ONGs – (PLS 9/2003) – que “acrescenta artigo ao De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para tipificar como crime a apropriação indébita 
de recursos destinados às entidades que indica”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Bruno Araújo, Felipe Maia, Regis de Oli-
veira e Renato Amary, em 3-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 38/07 – Do Sr. Roberto Magalhães 
– que “revoga o § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997 (Lei das Eleições), acrescido pela 
Lei nº 11.300, de 10 de maio de 2006, e acrescenta 
o art. 42-A à Lei nº 9.504, de 1997, dispondo sobre a 
propaganda eleitoral mediante outdoors”. 

RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 12-6-2007. 
O Deputado Flávio Dino apresentou voto em separa-
do em 5-6-2007.. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 63/03 – Da 
Comissão de Legislação Participativa – (SUG 11/2003) 
– que “estabelece prestação de contas pelo Banco 
Central do Brasil perante o Poder Legislativo”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Finanças e Tributação, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira, Sérgio 
Barradas Carneiro e Vicente Arruda, em 26-6-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 3-7-2007. 
Iniciada a discussão, em 26-6-2007. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 406/01 
– Do Poder Executivo – (MSC 696/2001) – que “acres-
centa § 5º ao art. 103 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Bruno Araújo, Gerson 
Peres, José Eduardo Cardozo, Paes Landim, Regis de 
Oliveira e Silvinho Peccioli, em 18-4-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 24-4-2007. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Paes Landim 
e Regis de Oliveira, em 18-4-2007.
Lido o parecer. Suspensa a discussão por acordo, em 
17-5-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 422/01 
– Do Sr. Dr. Rosinha – que “acrescenta o § 8º ao art. 
53 e altera o § 1º do art. 27 e inciso VIII do art. 29, to-
dos da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Ge-
raldo Pudim, Mendes Ribeiro Filho, Regis de Oliveira 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 22-5-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29-5-2007. 
Suspensa a discussão por acordo. Discutiram a matéria 
os Deputados Régis de Oliveira, José Genoíno, Men-
des Ribeiro Filho e Flávio Dino. Mantidas as inscrições 
dos Deputados Fernando Coruja, Zenaldo Coutinho, 



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34047 

Marcelo Ortiz, Carlos Willian e Bonifácio de Andrada, 
em 29-5-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 337/04 
– Do Sr. Wladimir Costa e outros – que “dá nova reda-
ção ao inciso IV do parágrafo 3º do art. 142 da Cons-
tituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela inadmissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 425/05 
– Do Sr. Fernando de Fabinho e outros – que “altera o 
inciso III do parágrafo único do art. 175 da Constituição 
Federal, proibindo o reajuste de tarifas de serviços pú-
blicos essenciais acima da taxa de inflação”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 23-5-
2007. 
Os Deputados Mendes Ribeiro Filho e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 
Mantidas as inscrições dos Deputados Paulo Maluf, 
Sérgio Barradas Carneiro, Regis de Oliveira e Valtenir 
Pereira, em 23-5-2007.
Suspensa a discussão por acordo, em 31/05/2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 497/06 
– Do Sr. Nelson Pellegrino e outros – que “dá nova 
redação aos arts. 7º e 39 da Constituição Federal, 
para estabelecer jornada de trabalho diferenciada re-
lativamente a serviços prestados a estabelecimentos 
prisionais”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Pastor 
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 12/04/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 17-4-2007. 
Suspensa a discussão por acordo, em virtude da au-
sência do relator, em 24-4-2007. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 585/06 
– Do Sr. Arnaldo Madeira e outros – que “institui o voto 
distrital majoritário para eleição de deputados federais, 
estaduais, distritais e vereadores”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira, Edmil-
son Valentim, Flávio Dino, Indio da Costa, José Geno-
íno, Mendonça Prado, Pastor Manoel Ferreira, Renato 
Amary e Solange Amaral, em 19-6-2007. 
Os Deputados Flávio Dino e Bruno Araújo apresenta-
ram votos em separado. 
Discutiram a matéria os Deputados Chico Lopes, Edmar 
Moreira, Marcelo Itagiba, Regis de Oliveira e Arnaldo 
Faria de Sá. Mantidas as inscrições dos Deputados 

José Genoíno, José Eduardo Cardozo, Roberto Ma-
galhães, Fernando Coruja, Paulo Teixeira, Felipe Maia, 
Colbert Martins e Flávio Dino, em 28-6-2007.
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 28-6-2007.
Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno. O Depu-
tado Bruno Araújo se inscreveu para discussão. Sus-
pensa a discussão em virtude do início da Ordem do 
Dia do Plenário, em 3-7-2007. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.327/06 
– Do Sr. Ricardo Izar – que “susta a aplicação de dis-
posições contidas na Instrução Normativa da Secre-
taria da Receita Federal nº 247, de 21 de Novembro 
de 2002”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Paulo Maluf, Regis de 
Oliveira e Sérgio Barradas Carneiro, em 22-5-2007. 
Os Deputados Regis de Oliveira e Sérgio Barradas Car-
neiro apresentaram votos em separado em 29-5-2007. 
Mantidas as inscrições dos Deputados: Gerson Peres, 
Sérgio Barradas Carneiro, Paulo Maluf, Bruno Araújo, 
Regis de Oliveira e Fernando Coruja, em 22-5-2007.
Aprovado por unanimidade requerimento de adiamento 
da discussão por 3 sessões, apresentado pelo Depu-
tado Marcelo Guimarães Filho, em 5-6-2007.. 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
39/99 – que “dispõe sobre a atividade do Profissional 
em Segurança Privada e dá outras providências. NOVA 
EMENTA DA REDAÇÃO FINAL : Dispõe sobre a Re-
gulamentação da Profissão de Agente de Segurança 
Privada e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da Emenda do Senado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.994/03 – Do Sr. Walter Pinheiro 
– que “acrescenta o art. 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 30-5-
2007. 
Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres 
e Roberto Magalhães. Mantidas as inscrições dos 
Deputados Ciro Gomes, Vicente Arruda, Flávio Dino, 
Zenaldo Coutinho, Ayrton Xerez, Bruno Araújo, Men-
des Ribeiro Filho, Maurício Quintella Lessa e Edmar 
Moreira, em 30-5-2007. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.351/04 – Do Sr. Eduardo Val-
verde – que “altera o artigo 1.361 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, Código Civil, e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 309/2007) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo, e do PL 309/2007, apensado, e rejeição 
das emendas apresentadas pelos Deputados Eduardo 
Cunha e Paes Landim; pela constitucionalidade, juridi-
cidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
da Emenda apresentada pelo Deputado Arnaldo Faria 
de Sá; pela inconstitucionalidade e má técnica legis-
lativa da Emenda apresentada pelo Deputado Nilmar 
Ruiz; pela inconstitucionalidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição da Emenda apresentada pelo 
Deputado Mussa Demes; e pela inconstitucionalidade 
e, no mérito, pela rejeição da Emenda apresentada 
pelo Deputado José Carlos Araújo. 
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, 
Geraldo Pudim, Luiz Couto, Magela, Moreira Men-
des, Odair Cunha, Renato Amary e Vicente Arruda, 
em 3-7-2007. 
Encontra-se sobre a Mesa requerimento de adiamento 
da discussão, por 10 sessões, apresentado pelo Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, em 3-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 406/07 – Do Senado Federal – Al-
varo Dias – (PLS 2/2005) – que “altera a Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, para prever a suspensão 
do prazo prescricional até a satisfação da composição 
dos danos pelo réu e o restabelecimento do direito de 
ação em caso de descumprimento”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.122/99 – Do Senado Federal 
– Gerson Camata’ – (PLS 418/1999) – que “altera a 
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o 
Plano Nacional de Viação, de modo a incluir na Relação 
Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, 
o Porto de Regência, no Estado do Espírito Santo”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.668/00 – Do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 339/1999) – que “denomina 
o trecho da BR-262, entre o Bairro de Jardim América 

e o trevo da Ceasa, no Município de Cariacica, Estado 
do Espírito Santo, como “Avenida Mário Gurgel””. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.706/00 – Do Senado Federal 
– Lúcio Alcântara – (PLS 140/1999) – que “altera a 
redação do § 9º do art. 789 do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho, para estender aos Presidentes das Varas do 
Trabalho e aos juízes de direito a faculdade de conce-
der o benefício da justiça gratuita, nas hipóteses que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 836/03 – Do Sr. Bernardo Ariston 
– que “disciplina o funcionamento de bancos de dados 
e serviços de proteção ao crédito e congêneres e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 2101/2003, PL 
2798/2003, PL 3347/2004, PL 5870/2005, PL 5958/2005, 
PL 5961/2005, PL 6558/2006 e PL 6888/2006) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do PL 5870/2005, 
do PL 2101/2003, com emendas, do PL 2798/2003, do 
PL 3347/2004, do PL 5958/2005, com emendas, do PL 
5961/2005, do PL 6558/2006, e do PL 6888/2006, com 
emenda; do Substitutivo da Comissão de Defesa do Con-
sumidor, com subemendas; das Emendas de nºs 01/04 
a 06/04 ao PL 836/2003, 01/04 a 05/04 ao PL 2101/2003 
e 01/06 a 28/06 ao Substitutivo todas apresentadas na 
Comissão de Defesa do Consumidor; e pela anti-regi-
mentalidade das Emendas nºs 01/06 a 03/06 e 01/07 a 
08/07 apresentadas nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 2.641/03 – Do Senado Federal 
– Ney Suassuna – que “altera o Decreto-Lei nº 73, de 
21 de novembro de 1996, atribuindo privilégio especial 
aos credores por restituição de prêmio de seguro”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.731/04 – Do Poder Executivo 
– (MSC 873/2004) – que “dá nova redação aos arts. 880 
e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
revoga o seu art. 882”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste; pela constitucionalidade, juri-
dicidade, má técnica legislativa e anti-regimentalidade 
das emendas apresentadas nesta Comissão. 
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Vista ao Deputado Bruno Araújo, em 24-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.705/05 – Do Senado Federal 
– Patrícia Saboya Gomes – (PLS 315/2004) – que 
“acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para incluir conteúdo que trate dos 
direitos das crianças e dos adolescentes no currículo 
do ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado MAGELA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.971/05 – Do Senado Federal 
– Iris de Araújo – (PLS 101/2003) – que “altera o art. 
36 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
para proibir a captação de receitas contendo prescri-
ções magistrais e oficinais por outros estabelecimentos 
de comércio de medicamentos que não as farmácias e 
vedar a intermediação de outros estabelecimentos”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Vital 
do Rêgo Filho, em 26-4-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 2-5-2007. 
Suspensa a discussão por acordo, em 23-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.973/05 – Do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS 401/2003) – que “altera o inciso 
IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, para definir como causa 
interruptiva da prescrição a publicação da sentença ou 
acórdão condenatório recorrível”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.993/05 – Do Senado Federal-
Ademir Andrade – (PLS 126/2002) – que “altera a Lei 
nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para permitir a 
retirada, pelo Sistema Único de Saúde, de órgãos e 
tecidos de doadores que se encontrem em instituições 
hospitalares não-autorizadas a realizar transplantes”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.073/05 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 421/2003) – que “altera o § 1º 
do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, para restringir o poder de disposição 

dos proprietários de abrigos para veículos, ressalvado 
o disposto em convenção de condomínio”. 
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.588/06 – Do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 11/2004) – que “altera o 
art. 41 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para prever a interceptação de 
correspondência de presos condenados ou provisó-
rios para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.089/06 – Do Senado Federal-
Marco Maciel – (PLS 187/2005) – que “institui o ano de 
2008 como “Ano Nacional Machado de Assis””. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.330/06 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 340/2005) – que “institui a Se-
mana Nacional de Prevenção da Violência na Primei-
ra Infância”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 289/99 – Do Sr. Marçal Filho 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984 – Lei de Execução Penal”. (Apensados: PL 
309/1999, PL 311/1999, PL 519/1999, PL 563/1999, PL 
632/1999, PL 911/1999, PL 917/1999, PL 1163/1999, 
PL 1311/1999, PL 3258/2000 e PL 4730/2001) 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 309/1999, do PL 311/1999, do PL 519/1999, do PL 
563/1999, do PL 632/1999, do PL 911/1999, do PL 
917/1999, do PL 1163/1999, do PL 1311/1999, do PL 
3258/2000 e do PL 4730/2001, apensados. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 2-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.437/99 – Do Sr. Luiz Sérgio 
– que “torna obrigatório que as empresas estrangeiras 
que exerçam atividades ligadas à indústria petrolífera 
no Brasil encomendem um mínimo de cinqüenta por 
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cento dos bens e serviços que utilizem ao mercado 
nacional”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e do Substitu-
tivo da Comissão de Economia, Indústria, Comércio e 
Turismo, com subemenda. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Marcelo Itagiba e Renato Amary, em 30-
5-2007. 
Os Deputados Marcelo Itagiba e Regis de Oliveira 
apresentaram votos em separado. 
Suspensa a discussão por acordo, em 12-6-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.715/00 – Do Sr. Edmar Morei-
ra – que “denomina “Rodovia José Guarino Júnior” o 
trecho da rodovia BR-356, entre as cidades de Muriaé 
e Ervália, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.913/00 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera o art. 792 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, retirando as expressões “mulheres 
casadas” e “maridos””. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 24-
4-2007. 
O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 25-4-2007. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re-
lator, em 2-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.549/01 – Do Sr. Marcelo Teixeira 
– que “faculta ao mutuário do Sistema Financeiro da 
Habitação escolher a seguradora do seu interesse”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.961/02 – Do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “denomina “Rodovia Synval Guazzelli”, o 
trecho da rodovia BR-116, entre as cidades de Vacaria 
e Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 54/03 – Do Sr. Chico da Prin-
cesa – que “altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal 
nº 001, de 11 de janeiro de 1991, que trata da parce-

la pertencente aos Estados e Municípios, do produto 
da “Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 
(CFRH)”, bem como o art. 29 da Lei nº 9.984, de 17 
de julho de 2000”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, José 
Eduardo Cardozo, Moreira Mendes, Odair Cunha, Re-
gis de Oliveira e William Woo, em 26-6-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 3-7-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 143/03 – Do Sr. Luciano Castro 
– que “disciplina a captação de recursos financeiros 
para projetos ambientais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas nºs 1, 2 e 3 
adotadas pela Comissão de Defesa do Consumidor e 
pela inconstitucionalidade e injuridicidade da Emen-
da de nº 4. 
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa-
rado em 19/10/2005. 
(Avulso Nº 520) 

PROJETO DE LEI Nº 911/03 – Do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 do 
Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre equi-
pamentos obrigatórios dos veículos”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Luiz 
Couto e Sérgio Barradas Carneiro, em 5-6-2007.. 

PROJETO DE LEI Nº 937/03 – Do Sr. Deley – que “al-
tera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, prevendo 
o seguro de responsabilidade civil por dano ambiental, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Mo-
reira Mendes, em 12-6-2007. 
O Deputado Moreira Mendes apresentou voto em se-
parado em 26-6-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.372/03 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “cria os Conselhos Federal e Regionais 
de Zootecnia e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34051 

PROJETO DE LEI Nº 2.017/03 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a Lei nº 6.645 de 14 de maio de 1979”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Ro-
berto Magalhães, em 23-5-2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 29-5-2007. 
Discutiu a matéria o Deputado Flávio Dino. Mantidas 
as inscrições dos Deputados Regis de Oliveira, Sérgio 
Barradas Carneiro, Paulo Maluf e Roberto Magalhães, 
em 23-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.350/03 – Do Sr. Marcelo Guima-
rães Filho – que “dispõe sobre a presunção de inexistência 
de débitos anteriores com o pagamento da última conta 
de luz, água e telefone e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo Comis-
são de Trabalhao, Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 2.591/03 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezem-
bro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contri-
buição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas operações 
de venda dos produtos que especifica”. (Apensado: 
PL 3714/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação e do PL 3714/2004, apen-
sado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.914/04 – Do Sr. Pastor Frankem-
bergen – que “acrescenta dispositivo ao art. 281 do Código 
de Trânsito Brasileiro, que cuida do julgamento da consis-
tência do auto de infração”. (Apensado: PL 4303/2004) 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 4303/2004, apensado, 
com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 5.765/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 42 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências” 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Defesa do Consumidor; e pela anti-regimentalidade 
das Emendas apresentadas nesta Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Sérgio 
Barradas Carneiro, em 31/05/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.339/05 – Do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “dá nova redação ao art. 238 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de 
Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Regis de Oliveira e Silvinho Peccioli, em 
29-5-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 6.562/06 – Do Sr. José Carlos 
Machado – que “obriga as empresas prestadoras de 
serviços públicos a fornecerem a seus usuários certi-
dão de quitação anual de débitos”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 12-6-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 77/07 – Do Sr. Edinho Bez – que 
“acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 10.169, de 29 de 
dezembro de 2000, de forma a isentar do pagamento de 
emolumentos cartoriais os aposentados e pensionistas 
que recebam até um salário mínimo mensal”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 10/05/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 16/05/2007. 
Suspensa a discussão por acordo, em 31/05/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 202/07 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “dá nova redação e acrescenta parágrafos ao 
artigo 424, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da Emen-
da apresentada nesta Comissão, com substitutivo. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 5-7-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.111/99 – Do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro 
de 1996, que dispõe sobre a gratuidade dos atos ne-
cessários ao exercício da cidadania”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
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B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.202/97 – Do Sr. Nilton Baiano 
– que “limita a realização e exibição de sorteios, ven-
das, promoções ou prestação de serviços por telefo-
ne nos programas de rádio e televisão”. (Apensados: 
PL 3293/1997, PL 3710/1997, PL 4346/1998 e PL 
4596/1998) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 

PROJETO DE LEI Nº 95/03 – Do Sr. Paulo Rocha 
– que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, a fim de determinar que a dispensa por justa 
causa da empregada gestante ocorra após a respec-
tiva apuração em inquérito”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 6.125/90 – Do Senado Federal 
– JUTAHY MAGALHÃES – (PLS 342/1989) – que “defi-
ne os crimes de responsabilidade e regula o respectivo 
processo de julgamento” (Apensados: PL 326/1991, PL 
494/1991, PL 2002/1999, PL 2463/1991, PL 3400/1992, 
PL 3815/1993 e PL 6063/1990) 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 

PROJETO DE LEI Nº 913/91 – Do Senado Federal – 
MARCO MACIEL – (PLS 12/1991) – que “altera a legis-
lação que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e dá outras providências” (Apensados: PL 
21/1991 (Apensados: PL 162/1991 e PL 350/1991), PL 
43/1991, PL 60/1995, PL 146/1991, PL 249/1995, PL 
271/1995 (Apensado: PL 1264/1995), PL 340/1991, PL 
360/1991, PL 417/1991 (Apensados: PL 1156/1991, 
PL 1402/1991 e PL 3227/1992), PL 461/1991, PL 
555/1995, PL 718/1991, PL 954/1995, PL 1040/1991, 
PL 1175/1995, PL 1232/1995, PL 1251/1995, PL 
1334/1991, PL 1362/1995, PL 1378/1991, PL 1409/1991, 
PL 1540/1996, PL 1556/1996, PL 1559/1991, PL 
1617/1996, PL 1625/1996, PL 1633/1991 (Apensa-
dos: PL 1662/1991, PL 1678/1991, PL 2202/1991 
e PL 2729/1992), PL 1757/1996, PL 1761/1991, 
PL 1767/1996, PL 1831/1991, PL 1851/1991, PL 
1878/1991, PL 1929/1991, PL 1952/1991 (Apensa-
do: PL 2371/1991), PL 2047/1996, PL 2099/1996, PL 
2116/1996, PL 2117/1996, PL 2131/1996, PL 2176/1996, 
PL 2198/1996, PL 2208/1996, PL 2212/1996, PL 

2219/1991, PL 2257/1991, PL 2275/1996, PL 2521/1989, 
PL 2547/1992, PL 2583/1996, PL 2607/1992, PL 
2713/1992, PL 2879/1992, PL 2888/1997, PL 2922/1997, 
PL 2971/1997, PL 3006/1992, PL 3113/1992, PL 
3145/1997, PL 3151/1997, PL 3183/1997, PL 3211/1997, 
PL 3218/1997, PL 3246/1992, PL 3341/1997, PL 
3348/1997, PL 3464/1997, PL 3545/1997, PL 3582/1997, 
PL 3583/1997, PL 3634/1997, PL 3670/1993, PL 
3822/1997, PL 3921/1993, PL 3944/1993, PL 3976/1993, 
PL 3982/1993, PL 4037/1993, PL 4068/1993, PL 
4165/1993, PL 4191/1993, PL 4209/1993, PL 4586/1994, 
PL 4628/1994, PL 4659/1994, PL 4664/1990, PL 
4805/1994, PL 4952/1990, PL 5542/1990 (Apensado: 
PL 1544/1991) e PL 5790/1990) 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 173/99 – Do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “dispõe sobre o procedimento de reserva 
de terras para comunidades indígenas que não este-
jam ocupando as terras que seriam de sua ocupação 
tradicional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.103/03 – Do Sr. José Janene 
– que “dá nova redação aos artigos 9º e 43 da Lei n° 
8.935, de 18 de novembro de 1994, que “regulamen-
ta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre 
serviços notariais e de registro” permitindo a prática de 
atos notariais no âmbito da circuscrição da Comarca”. 
(Apensado: PL 1362/2003) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.952/05 – Do Sr. Leonardo Mon-
teiro – que “altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 6506/2006) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.664/06 – Do Sr. Ciro Noguei-
ra – que “dispõe sobre multas aplicáveis a notários e 
registradores e sobre as hipóteses de perda da dele-
gação”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.785/06 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
serviços de registros civis de pessoas naturais comu-
nicar à Receita Federal e à Secretaria de Segurança 
Pública os óbitos registrados”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 49/07 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “estabelece a obrigatoriedade da comunicação 
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ao Congresso Nacional da situação dos imigrantes no 
Brasil e dos emigrantes brasileiros no exterior”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 240/07 – Do Senado Federal-Ce-
sar Borges – (PLS 356/2004) – que “altera o art. 1.589 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil, para assegurar, ao pai ou à mãe em cuja guar-
da não estejam os filhos, a executoriedade do direito 
de visita”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

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”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 

PROJETO DE LEI Nº 877/07 – Do Sr. Ciro Pedrosa 
– que “dispõe sobre a nomenclatura da declaração de 
carência econômica”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CUNHA LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 883/07 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera dispositivos da Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, que altera dispo-
sições do Código de Processo Civil, relativas ao man-
dado de segurança, da Lei nº 4.348, de 26 de junho 
de 1964, que estabelece normas processuais relati-
vas a mandado de segurança e da Lei nº 8.437, de 30 
de junho de 1992, que dispõe sobre a concessão de 
medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 884/07 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
da denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e 
da União, nas ações, medidas cautelares e mandados 
de segurança relacionadas à instalação, abertura e 
funcionamento de bingos e estabelecimentos em que 
estejam disponíveis jogos ou entretenimentos eletrôni-
cos com a utilização de equipamentos que concedam 
ou liberem premiações ou pagamentos”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ANÍBAL. 

PROJETO DE LEI Nº 913/07 – Do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “dá nova redação ao art. 585 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código 
de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 982/07 – Do Sr. Vinicius Car-
valho – que “determina como início da prescrição do 
crime de subtração de criança ou adolescente a data 
em que o fato se tornou conhecido”. 

RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.040/07 – Do Sr. Regis de Oli-
veira – que “altera o parágrafo único do art. 538 do 
Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.089/07 – Do Sr. Juvenil Alves 
– que “altera o dispositivo da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002”. 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.136/07 – Do Sr. Jilmar Tatto 
– que “altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, para tornar 
inafiançável os crimes cometidos contra o patrimônio 
cultural brasileiro”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.159/07 – Do Sr. Antonio Bulhões 
– que “altera a redação do art. 1.815 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que insitui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.191/07 – Do Sr. Flávio Dino 
– que “altera a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.192/07 – Do Sr. Flávio Dino 
– que “altera a Lei nº 10.001, de 4 de setembro de 
2000”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

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 FERNANDO DINIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.213/07 – Do Poder Executivo 
– que “acresce o art. 543-C à Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, estabele-
cendo o procedimento para o julgamento de recursos re-
petitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.414/91 – DELCINO TAVARES 
– que “dispõe sobre indicação de composição quími-
ca no rótulo ou embalagem de produtos alimentícios 
industrializados”. (Apensado: PL 2093/2003) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.547/98 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “isenta do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados os preparados anti-solares”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.717/01 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “cria incentivos às formas alternativas e não po-
luidoras de produção de energia elétrica e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.196/02 – Do Senado Federal 
– CHICO SARTORI – (PLS 152/2002) – que “dispõe 
sobre a criação do Dia Nacional do Pecuarista”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 740/03 – Do Sr. Dr. Rosinha 
– que “altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.501/03 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre a propaganda comercial 
voltada para a concessão de empréstimos à pessoa 
física e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.392/03 – Do Sr. Marcelo Ortiz 
– que “institui o Dia do Advogado” 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.035/04 – Do Sr. Adelor Vieira 
– que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 
2003, para dispor sobre a habilitação do pescador ar-
tesanal ao benefício do seguro desemprego durante 
o período de defeso”. (Apensados: PL 4812/2005 e 
PL 6613/2006) 
RELATOR: Deputado RENATO AMARY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.199/04 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o acesso pela rede mundial 
de computadores aos dados do Sistema de Administra-
ção Financeira do Governo Federal – SIAFI e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3237/2004) 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.604/05 – Do Senado Federal 
– Sérgio Cabral – (PLS 62/2003) – que “altera a Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessão e 
Permissão da Prestação de Serviços Públicos) e a Lei 
nº 9.472, de 16 de julho 1997 (Lei Geral das Telecomu-
nicações), para impedir que concessionárias e permis-
sionárias de serviço público interrompam a prestação 
de bens ou serviços sem prévio aviso ao consumidor, 
disciplina a cobrança de diferenças relativas a débi-
tos anteriores, e dá outras providências”. (Apensado: 

PL 4010/1997 (Apensados: PL 100/1999 (Apensado: 
PL 1458/1999), PL 2083/1999, PL 2497/2000, PL 
4865/1998, PL 4070/2001, PL 4687/2001 (Apensa-
do: PL 534/2003), PL 4418/2001, PL 5600/2001, PL 
5737/2001, PL 6181/2002, PL 4640/1998, PL 2145/2003, 
PL 7202/2002, PL 3641/2004, PL 5149/2005, PL 
5150/2005, PL 5151/2005, PL 5326/2005, PL 5921/2005 
e PL 5989/2005)) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.994/05 – Do Senado Federal-
Lúcia Vânia – (PLS 223/2005) – que “institui o Dia Na-
cional de Combate ao Trabalho Infantil”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.278/06 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “cria o Fundo Nacional de Registro Civil e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 7396/2006) 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.409/06 – Do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 6/2006) – que “altera o inciso 
II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de 
todos os interessados ao ensino médio público”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.570/06 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre as custas judiciais devidas no âm-
bito do Superior Tribunal de Justiça”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 36/07 – Do Sr. Edinho Bez – que 
“confere ao Município de Imbituba (SC), o título de Ca-
pital Nacional da Baleia Franca”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 44/07 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 3º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, para dispor 
sobre a condicionalidade de serviço voluntário”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 79/07 – Da Sra. Ana Arraes 
– que “institui o dia 9 de dezembro como o “Dia Na-
cional do Frevo””. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 96/07 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “institui o Dia Nacional da Segurança Pública e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 

PROJETO DE LEI Nº 210/07 – Do Sr. Jorginho Maluly 
– que “proíbe, em todo território nacional, a cobrança 
de taxas de cadastramento de clientela em busca de 
emprego pelas agências de colocação de mão-de-obra 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
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PROJETO DE LEI Nº 225/07 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de 
sinalização nas Rodovias Federais”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 237/07 – Do Senado Federal-
Cristovam Buarque – (PLS 218/2006) – que “altera o 
art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
determinando às instituições de ensino obrigatoriedade 
no envio de informações escolares aos pais, conviven-
tes ou não com seus filhos”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 340/07 – Do Senado Federal-
Romero Jucá – (PLS 437/1999) – que “inclui o Porto de 
Caracaraí, no Estado de Roraima, na relação descriti-
va dos portos marítimos, fluviais e lacustres do Plano 
Nacional de Viação”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

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 201/07 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “dá nova redação ao inciso V, do artigo 6º, e ao 
artigo 199, todos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.681/99 – Do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “regula o exercício da Profissão de Técnico em 
Imobilização Ortopédica e dá outras Providências” 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 7.515/06 – Do Poder Executivo 
– (AV 1185/2006) – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.741/00 – Do Poder Executivo 
– que “altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, define e estende às socieda-

des de grande porte disposições relativas à elaboração 
e publicação de demonstrações contábeis e dispõe 
sobre os requisitos de qualificação de entidades de 
estudo e divulgação de princípios, normas e padrões 
de contabilidade e auditoria como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 

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 852/07 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “dá nova redação ao art. 138 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado EDSON APARECIDO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.387/05 – Do Sr. Michel Temer 
– que “acrescenta § 4º ao art. 515 do Código de Pro-
cesso Civil”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Plenário nº 8 do anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 27/07 Da Sra. Ana Arraes – que 
“requer a realização de Audiência Pública destinada a 
discussão, avaliação e apresentação de soluções para os 
inúmeros problemas com as empresas de assistências 
técnicas autorizadas e especializadas, que não prezam 
pela qualidade e segurança dos serviços prestados”. 

REQUERIMENTO Nº 28/07 Do Sr. Eduardo da Fonte 
– que “solicita seja criada subcomissão para acom-
panhar a elaboração dos cálculos de tarifa de energia 
elétrica pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
– Aneel”. 

REQUERIMENTO Nº 34/07 Do Sr. Eduardo da Fonte 
– que “solicita realização de audiência pública para 
tratar de assuntos relacionados à Planos de Saúde, 
quanto a evolução dos preços dos planos de saúde nos 
últimos cinco anos e usabilidade dos planos”. 
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REQUERIMENTO Nº 35/07 Do Sr. Eduardo da Fonte 
– que “solicita realização de audiência pública para 
tratar de assuntos relacionados falta de regulamen-
tação da Lei Complementar 121 que trata da criação 
do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e 
Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas e 
dá outras providências”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.391/91 – Do Sr. Hugo Biehl 
– que “acrescenta parágrafo único ao artigo 31 da Lei 
nº 8.078 , de 11 de setembro de 1990 – Código de De-
fesa do Consumidor” (Apensados: PL 884/1995 (Apen-
sado: PL 2646/1996 (Apensados: PL 1575/2003 e PL 
3188/2004)), PL 1137/1995 (Apensado: PL 3328/2004), 
PL 1412/1991, PL 1919/1996, PL 2962/2000, PL 
1632/2003, PL 1751/2003, PL 4272/2004, PL 3059/1997 
e PL 6523/2006) 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2646/1996, do 
PL 3328/2004, do PL 1412/1991, do PL 884/1995, do 
PL 1137/1995, do PL 1919/1996, do PL 3059/1997, do 
PL 2962/2000, do PL 1632/2003, do PL 1751/2003, do 
PL 4272/2004, do PL 6523/2006, do PL 1575/2003, e 
do PL 3188/2004, apensados. 
Explicação da Ementa: Dispondo sobre a apresen-
tação de produto hortifrutigranjeiro

PROJETO DE LEI Nº 405/07 – Do Senado Federal – 
Rodolpho Tourinho – (PLS 263/2004) – que “acrescenta 
§ 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, para dispor sobre a formação do cadastro posi-
tivo nos Sistemas de Proteção ao Crédito”. 
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI. 
PARECER: pela aprovação. 
O Deputado Max Rosenmann apresentou voto em se-
parado em 20-6-07. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.460/00 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “proíbe o uso de aparelhos telefônicos 
celulares em hospitais e clínicas médicas públicas e 
privadas do País”. 
RELATOR: Deputado GIACOBO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.761/03 – Do Sr. Coronel Alves 
– que “estabelece a obrigatoriedade das farmácias, 
drogarias e congêneres a venderem comprimidos e 
pílulas por unidade e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 2073/2003, PL 2728/2003, PL 2935/2004 e 
PL 3323/2004) 

RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: Parecer nº 02 do Relator, Dep. Chico Lo-
pes (PCdoB-CE), pela aprovação parcial deste, do PL 
2728/2003, do PL 2935/2004, e do PL 3323/2004, apen-
sados, com Substitutivo nº 02, e pela rejeição da Emenda 
1/2006 da CDC, e do PL 2073/2003, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.598/03 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o atendimento ao cidadão 
no serviço público federal e dá outras providências”. 
(Apensados: PL 5051/2005, PL 5419/2005 (Apensado: 
PL 5932/2005) e PL 6004/2005) 
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5051/2005, do 
PL 5419/2005, do PL 6004/2005, e do PL 5932/2005, 
apensados, na forma do Substitutivo adotado pela Co-
missão de Trabalho, Administração e Serviço Público. 
Explicação da Ementa: Estabelecendo o prazo má-
ximo de 30 (trinta) minutos de espera, em fila, para 
atendimento em órgão público federal.

PROJETO DE LEI Nº 5.998/05 – Do Sr. César Medei-
ros – que “altera dispositivos da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990”. (Apensado: PL 7238/2006 (Apen-
sado: PL 812/2007)) 
RELATOR: Deputado LEANDRO VILELA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 7238/2006, e do PL 812/2007, apensados. 
O Deputado Celso Russomanno apresentou voto em 
separado.
Explicação da Ementa: Aumentando para 90 (noven-
ta) dias o prazo para o consumidor poder reclamar de 
defeito no produto.

PROJETO DE LEI Nº 589/07 – Do Sr. Vinicius Carvalho 
– que “obriga o fornecedor a tornar disponível ao consu-
midor um serviço de atendimento automático de ligação 
telefônica que lhe permita determinar a cessação da 
prestação de serviço, sem intervenção pessoal”. 
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO. 
PARECER: pela aprovação. 

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”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Explicação da Ementa: Limita a cobrança da taxa de 
abertura de crédito (TAC) ao máximo de 0,3% (zero três 
por cento) do valor do veículo a ser financiado. 

PROJETO DE LEI Nº 673/07 – Do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da uti-
lização, conservação, comercialização e fornecimento 
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de canudos hermeticamente lacrados nos locais que 
especifica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 
PARECER: pela rejeição. 

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 WALTER IHOSHI. 
PARECER: pela aprovação. 

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, 
na seção referente ao Banco de Dados e Cadastros 
de Consumidores”. 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela aprovação. 
Explicação da Ementa: Garante ao consumidor em ação 
de execução, após seguro o juízo, a retirada do nome do 
Serviço de Proteção ao Crédito e congêneres.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
15/99 – Dos Srs. Luiz Bittencourt e Arlindo Chinaglia 
– que “propõe que a Comissão de Defesa do Consu-
midor, Meio Ambiente e Minorias fiscalize a Secreta-
ria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 
Fazenda em sua atuação de controle do aumento dos 
preços dos remédios após a desvalorização cambial 
ocorrida em janeiro passado”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela não implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
101/05 – Do Sr. Celso Russomanno – que “propõe que 
a Comissão de Defesa do Consumidor realize ato de 
fiscalização e controle para verificar a regularidade dos 
processos de fusão das operadoras de TV paga Sky e 
DirecTV e da compra de parte da Net pela telefônica 
mexicana Telmex”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
106/05 – Da Sra. Kátia Abreu – que “propõe que 
a Comissão de Defesa do Consumidor fiscalize e 
apure responsabilidades no processo de autori-
zação e fiscalização das atividades da empresa 
Avestruz Master Agro-Comercial Importação e Ex-
portação Ltda”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 
PARECER: Relatório Final, pelo Arquivamento. 
LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
“DEBATER, SOBRE AS ALÍQUOTAS DA PAUTA FIS-
CAL DOS REFRIGERANTES E CERVEJAS.”
(Requerimento nº 10/2007 – Dep. Givaldo Carimbão 
e Ribamar Alves)
Convidados:
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Secretário Geral da Receita Federal – MF
FERNANDO RODRIGUES BAIRROS
Presidente da Associação dos Fabricantes de Refri-
gerantes do Brasil – AFREBRAS
MILTON SELIGMAN
Presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Cer-
veja – SINDICERV 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 5-7-2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.329/02 – Da Sra. Rose de 
Freitas – que “proíbe a utilização de substâncias ana-
bolizantes hormonais ou assemelhadas, naturais ou 
sintéticas, na produção de aves e ovos destinados ao 
consumo humano”. 
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.373/07 – Do Sr. Bruno Araújo 
– que “altera o art. 43, caput, da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para permitir a ampla informação 
ao consumidor em razão de recusa de seu acesso a 
crédito”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.080/05 – Do Sr. Waldemir Moka 
– que “faculta ao assinante do Serviço Móvel Celular 
ou do Serviço Móvel Pessoal o cancelamento do con-
trato firmado com a empresa prestadora desses ser-
viços em caso de roubo, furto ou extravio do aparelho 
telefônico, nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.075/07 – Do Sr. Luiz Fernando 
Faria – que “estabelece limite de tempo de espera para 
atendimento nas instituições bancárias”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 1.113/07 – Do Sr. Brizola Neto 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 9.870, de 23 de no-
vembro de 1999, que “dispõe sobre o valor total das 
anuidades escolares e dá outras providências”, visando 
ampliar a quantidade e a qualidade das informações a 
serem divulgadas no período de matrícula”. 
RELATORA: Deputada TONHA MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.148/07 – Do Sr. Miro Teixei-
ra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, para inserir expressamente o “Direito de Arre-
pendimento” nos casos que dispõe”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.233/07 – Do Sr. Eduardo Gomes 
– que “acrescenta o § 2º, ao art. 36 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.248/07 – Do Sr. Raul Henry 
– que “dispõe sobre a diluição dos custos de aquisição 
de parcela da energia elétrica gerada pela Termoper-
nambuco S/A com os consumidores finais do Sistema 
Interligado Nacional, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 731/07 – Do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
9º da Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, 
de 11 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos (nº 5) 
HORÁRIO: 09h50min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 38/07 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer convocação Ministra Casa Civil prestar 
esclarecimentos sobre o PAC em execução” 

REQUERIMENTO Nº 39/07 Do Sr. Praciano – que “re-
quer a realização de Seminário para discutir o papel 
do sistema financeiro no Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 41/07 Do Sr. Praciano – que 
“requer realização de um seminário em Manaus com 
a participação de integrantes da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional e do o Cônsul do Peru, além de autorida-
des locais para discutir o projeto de integração Brasil 
– Peru”. 

REQUERIMENTO Nº 42/07 Do Sr. Miguel Corrêa Jr. 
– (PL 378/2007) – que “propõe a realização de Audi-
ência Pública sobre o Projeto de Lei 378/2007”. 

REQUERIMENTO Nº 43/07 Do Sr. Fernando de Fabi-
nho – que “solicita que seja convidado o Senhor Pre-
sidente do Conselho Nacional de Política Fazendária 
– CONFAZ para reunião de audiência pública”. 

REQUERIMENTO Nº 46/07 Do Sr. Albano Franco 
– que “requer a realização de Audiência Pública, com 
a presença do Sr. Jorge Gerdau Johannpeter, Presi-
dente do Grupo Gerdau, para debater as expectativas 
energéticas frente aos custos da energia e a sua im-
portância para a competitividade do Brasil no cenário 
comercial mundial”. 

REQUERIMENTO Nº 47/07 Do Sr. Luiz Paulo Vellozo 
Lucas – que “solicita que a Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico , Indústria e Comércio envie reque-
rimento de informação aos Ministérios da Justiça, da 
Defesa e à Secretaria Especial de Portos da Presidência 
da República informações sobre a implantação pelo 
Brasil do Código Internacional para a Proteção de Na-
vios e Instalações Portuárias (“ISPS CODE”)”. 

REQUERIMENTO Nº 48/07 Do Sr. Wellington Fagun-
des – que “propõe a realização de Audiência Pública 
para discussão do Projeto de Lei 29/2007”. 

REQUERIMENTO Nº 49/07 Do Sr. Renato Molling – 
que “requer que esta Comissão realize um seminário 
na Região do Vale do Rio dos Sinos, para debater a 
crise do setor coureiro-calçadista”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 158/07 – Do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “altera o Decreto-lei nº 37, de 1966, e a Lei nº 
8.032, de 1990, para conceder isenção do Imposto de 
importação e do IPI na importação de equipamentos 
de radiocomunicação realizada por radioamadores e 
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para serviços de radiodifusão na faixa de rádio cida-
dão”. (Apensado: PL 575/2007) 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela prejudiciali-
dade do PL 575/2007, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.785/03 – Da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a desoneração da res-
ponsabilidade solidária dos sócios minoritários das 
Sociedades Limitadas quanto a débitos relativos a Tri-
butos Federais ou à Seguridade Social”. (Apensados: 
PL 2023/2003 e PL 2129/2003) 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PL’s 2023/2003 
e 2129/2003, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.356/05 – Do Sr. Vicentinho 
– que “regulamenta a demissão coletiva e determina 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA JR.. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 172/07 – Da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “dispõe sobre a equalização de 
juros pelo Tesouro Nacional nos empréstimos feitos a 
microempresas e empresas de pequeno porte com re-
cursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT” 
RELATOR: Deputado VANDERLEI MACRIS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 255/07 – Do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “proíbe a fabricação e comercialização de 
produtos de qualquer natureza, destinados ao público 
infantil, reproduzindo a forma de cigarro e similares”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 285/07 – Do Sr. Vicentinho Alves 
– que “revogam-se os artigos 818 a 839 e 897 a 903 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,do Código 
Civil Brasileiro”. (Apensado: PL 795/2007) 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 795/2007, apensado, na forma do substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 378/07 – Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
declaração e comprovação de origem de recursos 
empregados na constituição de pessoas jurídicas de 
direito privado e demais situações que especifica, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela rejeição. 

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 EVANDRO MILHOMEN. 

PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.848/05 – Do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informação 
nas embalagens e rótulos de produtos que contenham 
organismos geneticamente modificados em sua com-
posição”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.199/05 – Do Sr. Nazareno 
Fonteles – que “altera a redação do artigo 40, caput 
e parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, com a finalidade de reduzir o prazo de vigência 
da patente”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 323/07 – Do Sr. Brizola Neto 
– que “altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, 
que “dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo e dá outras providências””. (Apen-
sados: PL 381/2007, PL 413/2007 e PL 445/2007) 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 381/2007, 
do PL 413/2007, e do PL 445/2007, apensados, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.108/03 – Do Sr. Walter Pinheiro 
– que “dispõe sobre a proibição de entidades ou em-
presas brasileiras ou sediadas em Território Nacional 
estabelecerem contratos com empresas que explorem 
trabalho degradante em outros países”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/04 – Do Sr. Fernando Ga-
beira – 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””. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

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 LÚCIO VALE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 658/07 – Do Sr. Rodovalho – que 
“dispõe sobre o regime previdenciário e tributário do tra-
balhador por conta de pequena renda e dos nanoempre-
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endedores, institui o Sistema Integrado de Pagamento de 
Tributos e Contribuições dos Trabalhadores Independentes 
de Baixa Renda SIMPLESMENTE TRABALHADOR e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 808/2007) 
RELATOR: Deputado FERNANDO LOPES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 808/2007, 
apensado. 
LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

A – Audiência Pública: 
Tema:

Debate sobre as expectativas energéticas frente aos 
custos da energia e a sua importância para a compe-
titividade do Brasil no cenário comercial mundial, em 
atendimento ao REQUERIMENTO Nº 95, de 2007, de 
autoria desta Comissão.
Convidado:
Sr. Jorge Gerdau Johannpeter – Presidente do Con-
selho de Administração do Grupo Gerdau 
LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

“COMPLEXO PETROQUIMÍCO” 

REQUERIMENTO Nº 32/07 do Deputado Fernando 
de Fabinho e

REQUERIMENTO Nº 35/07 do Deputado Renato 
Molling
Expositores:
NELSON JOSÉ HUBNER – Ministro Interino de Mi-
nas e Energia
JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI – Presidente da Petrobrás 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.604/06 – Do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “proíbe os fabricantes de balas, chocolates, 
confeitos e refrigerantes de embalarem seus produtos 

em embalagens similares às utilizadas para embalar 
medicamentos”. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.513/06 – Do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação 
de aparelhos sensores e bloqueadores de vazamento 
de gás utilizados nos locais que especifica”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

PROJETO DE LEI Nº 1.179/07 – Do Sr. Rodovalho 
– que “dispõe sobre a criação do Regime Especial 
de Tributação dos Microimportadores (Remicro ) e dá 
nova nova redação ao art. 11, parágrafo único, inciso 
I, do Decreto-Lei nº 37, de 1966”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.209/07 – Do Sr. Valdir Colat-
to – que “revoga o art. 69 da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, que “Altera a legislação tributária 
federal e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.254/07 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a padronização, o registro, a ins-
peção e a fiscalização de produtos de origem vegetal 
industrializados e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.255/07 – Do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “altera a redação do art. 22 da Lei nº 
10.684, de 30 de maio de 2003”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.909/01 – Do Senado Federal 
– ERNANDES AMORIM – (PLS 65/2000) – que “acres-
centa parágrafo ao art. 11 da Lei nº 6.360, de 23 de se-
tembro de 1976, que “dispõe sobre a vigilância sanitária 
a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os 
insumos farmacêuticas e correlatos, cosméticos, sa-
neantes e outros produtos, e dá outras providências”, 
para determinar que medicamentos em determinadas 
apresentações sejam vendidos à granel, na quantidade 
indicada na prescrição”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.661/06 – Da Sra. Perpétua 
Almeida – que “amplia a área de atuação da Área de 
Livre Comércio de Brasiléia, prevista na Lei nº 8.857, 
de 8 de março de 1994, que “autoriza a criação de 
Áreas de Livre Comércio nos Municípios de Brasiléia 
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e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, e dá outras pro-
vidências””. (Apensado: PL 7662/2006) 
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 29/07 – Do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “dispõe sobre a organização e exploração 
das atividades de comunicação social eletrônica e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 70/2007 e PL 
332/2007) 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.187/07 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “dispõe sobre a produção, o comércio, o registro, a 
padronização, a classificação, o controle, a certificação, 
a inspeção e a fiscalização de cachaça e da aguardente 
de cana-de-açúcar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO ALVES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.633/04 – Do Sr. Jamil 
Murad – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
prestação de serviços de acondicionamento ou 
embalagem das compras em estabelecimentos co-
merciais denominados supermercados, hipermer-
cados ou similares”. (Apensados: PL 6360/2005 
e PL 481/2007) 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCAL: Plenário 16, do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

 
PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.219/06 – Do Senado Federal 
– Renan Calheiros – (PLS 220/2003) – que “autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Programa de Subsí-
dio Habitacional para Policiais Federais, Rodoviários 
Federais, Militares, Civis e Corpos de Bombeiros Mi-
litares (PSHP)”. (Apensados: PL 4950/2005 (Apensa-
do: PL 4998/2005), PL 1910/2003, PL 89/2007 e PL 
1133/2007) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 

PARECER: pela aprovação deste, da Emenda nº 01 
apresentada ao SBT-1-CDU, na forma do segundo 
substitutivo, do PL 4998/2005, do PL 1910/2003, do 
PL 4950/2005 e do PL 89/2007, apensados; e pela re-
jeição do PL 1133/2007, também apensado. 
OBSERVAÇÃO: A REUNIÃO ORDINÁRIA CONTA-
RÁ COM A PRESENÇA DA DRA. JUNIA MARIA 
BARROSO SANTAROSA, SECRETÁRIA NACIONAL 
SUBSTITUTA DE HABITAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS 
CIDADES.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 848/03 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “estabelece que nenhum saldo devedor de finan-
ciamento imobiliário poderá ser superior ao valor de 
mercado do imóvel”. (Apensado: PL 4602/2004) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.200/07 – Do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “acrescenta artigo à Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, que define a Política Nacional de 
Cooperativismo, institui o regime jurídico das socieda-
des cooperativas”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.232/07 – Do Sr. Eduardo Go-
mes – que “institui a autovistoria pelos condomínios, 
dos prédios residenciais e comerciais e suas instala-
ções e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 66/07 Da Sra. Janete Capiberibe 
– que “requer a realização de audiência pública, con-
junta com a Comissão de Seguridade Social e Família, 
para debater a saúde pública no Amapá”. 

REQUERIMENTO Nº 80/07 Dos Srs. Domingos Du-
tra e Janete Rocha Pietá – que “requer a tomada de 
providências com a finalidade de garantir a vida do 
Sr. Carlos Roberto Gomes de Oliveira Paula – Juiz de 
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Direito da Comarca de Vargem Grande, no Estado do 
Maranhão”. 

REQUERIMENTO Nº 81/07 Dos Srs. Domingos Dutra 
e Janete Rocha Pietá – que “requer a tomada de pro-
vidências para garantia de vida do Promotor do Minis-
tério Público Estadual do Maranhão, o Sr. Benedito de 
Jesus Nascimento Neto”. 

REQUERIMENTO Nº 88/07 Do Sr. Uldurico Pinto – que 
“requer a realização de Seminário para debater com as 
associações culturais brasileira o PL nº 518, de 2007, 
de autoria dos Deputados Frank Aguiar e Eduardo 
Gomes, que dispõe sobre a proteção do patrimônio 
cultural imaterial brasileiro”. 

REQUERIMENTO Nº 89/07 Da Sra. Janete Rocha Pietá 
e outros – que “requerem a designação de uma repre-
sentação de parlamentares da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias para averiguar a atual situação 
das comunidades remanescentes de quilombos na ilha 
da Marambaia, Município de Mangaratiba, no Estado 
do Rio de Janeiro”. 

REQUERIMENTO Nº 90/07 Do Sr. Luiz Couto – que 
“requer, nos termos regimentais, que a Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias apóie a realização, no 
âmbito da Câmara dos Deputados, no dia 5 de setem-
bro de 2007, do II Fórum Nacional de Saúde Ocular, a 
ser promovido pela organização do XXXIV Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, que ocorrerá de 3 a 6 de 
setembro do corrente ano no Centro de Conveções 
de Brasília”. 

REQUERIMENTO Nº 91/07 Dos Srs. Geraldo Thadeu 
e Geraldo Resende – que “requerem a ampliação dos 
objetivos da viagem a ser realizada pela Caravana de 
pelo direito dos indígenas à saúde, aprovada por meio 
do REQUERIMENTO Nº 76/2007, para que investigue 
não só o problema da desnutrição das crianças indí-
genas, mas também a questão da violência contra os 
índios de Mato Grosso do Sul”. 

REQUERIMENTO Nº 92/07 Do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “requer a realização de Seminário sobre a situ-
ação da Defensoria Pública no Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 93/07 Do Sr. Luiz Couto – que 
“requer, nos termos regimentais, em especial o art. 24, 
XIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias realize 
Seminário sobre a governança na Internet e os direi-
tos humanos, visando a preparação e a mobilização 
para o Fórum de Governança da Internet (IGF), que 
ocorrerá no Brasil, em novembro de 2007”. 

REQUERIMENTO Nº 94/07 Do Sr. Luiz Couto – que 
“requer, nos termos regimentais, a realização de dili-

gências da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
no Paraná para ouvir autoridades e testemunhas, além 
de definir providências em cooperação com o poder 
público do Estado, a respeito de quatro assuntos objeto 
de acompanhamento por esta Comissão: 1.Homicídios 
com características de execuções encomendadas na 
cidade de Coronel Domingos Soares; 2. Remoção for-
çada de moradores de rua em Paranaguá e em outros 
municípios; 3. Existência de milícias privadas contra-
tadas por fazendeiros para agir contra posseiros; 4. 
Tortura e execução de Felipe Osvaldo da Guarda dos 
Santos, por policiais, no Centro de Detenção Provisó-
ria de São José dos Pinhais”. 

REQUERIMENTO Nº 95/07 Do Sr. Luiz Couto – que 
“requer, nos termos regimentais, a participação da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias no II Fórum 
de Governança na Internet (IGF), a ser realizado em 
novembro de 2007, no Rio de Janeiro”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.151/03 – Do Sr. Carlos Souza 
– que “dispõe sobre as brigadas indígenas de combate 
a incêndios florestais”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 72/07 D 

REQUERIMENTO Nº 74/07 Do Sr. Pedro Wilson – para 
que seja realizada audiência pública para debater a 
crise das universidades estaduais. 

REQUERIMENTO Nº 75/07 Do Sr. João Oliveira – para 
que sejam convidados os Srs. Prof. Dr. ALAN BARBIE-
RO, Reitor da Universidade Federal do Tocantins; RO-
NALDO MOTA, Secretário de Educação Superior do 
Ministério da Educação (MEC); Ped. MILTON ALVES, 
Prefeito de Guaraí; MARIA HELENA DEFANARI DAS 
DORES, Prefeita da Cidade de Colinas do Tocantins; 
JOÃO PAULO MARQUES e EDVAM MARTINS RO-
CHA, representantes dos estudantes universitários 
do Estado do Tocantins, a fim de prestarem esclare-
cimentos sobre a importância da criação de campi da 
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Universidade Federal do Tocantins (UFT) nas cidades 
de Guaraí e Colinas do Tocantins. 

REQUERIMENTO Nº 76/07 Da Sra. Nilmar Ruiz – para 
que seja realizada Audiência Pública a fim de debater 
a educação infantil no Brasil. 

REQUERIMENTO Nº 79/07 Do Sr. Waldir Maranhão 
– para que sejam convidados os Srs. Marco Antônio 
Ribeiro de Faria, Presidente do Fórum dos Dirigentes 
de Hospitais Veterinários (FORDHOV); Arquimedes Di-
ógenes Ciloni, Presidente da Associação Nacional de 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(ANDIFES); Benedito Fortes de Arruda, Presidente do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), e 
Ronaldo Mota, Secretário de Educação Superior do 
Ministério da Educação (MEC), objetivando conhecer 
as demandas da Residência Médico-Veterinária com 
vistas a encaminhar uma pauta de reivindicações junto 
ao Ministério da Educação. 

REQUERIMENTO Nº 80/07 Do Sr. Joaquim Beltrão 
– para que sejam convidados os Srs. Professor Doutor 
Daniel Silva Balaban, Presidente da Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Profes-
sora Maria do Pilar Lacerda, Secretária de Educa-
ção Básica do Ministério da Educação (MEC); Sara 
Lima, Coordenadora-Geral de Educação do Campo do 
MEC; Professora Maria Auxiliadora Seabra Rezende, 
Presidente do Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (CONSED); e Cleuza Rodrigues Repulho, 
Presidente da União Nacional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação (UNDIME), para discutirem sobre 
o PROJETO DE LEI Nº 736/07, do Sr. Lira Maia, que 
“altera a Lei nº 10.880, de 09 de junho de 2004 que 
“Institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
do Escolar – PNATE e o Programa de Apoio aos Sis-
temas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos 
financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o 
art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996” e 
dá outras providências”. 

REQUERIMENTO Nº 81/07 – Dos Srs. Eliene Lima, 
Gastão Vieira, Paulo Rubem Santiago e Waldir Mara-
nhão – para que se realize audiência pública a fim de 
discutir a PEC nº 150/03 que repassa recursos para 
a Cultura. 

B – Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
2.898/04 – Da Sra. Ann Pontes e outros – que “altera 
artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

para garantir aos aprendizes a conclusão do ensino 
médio e jornada reduzida”. 
RELATOR: Deputado PAULO RENATO SOUZA. 
PARECER: pela aprovação das Emendas nºs 1 e 2.. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 
PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.351/05 – Do Senado Federal 
– Antônio Carlos Valadares – (PLS 228/2004) – que 
“altera a Lei nº 10.292, de 27 de setembro de 2001, 
que denomina Rodovia Governador Mário Covas a 
BR-101, para atribuir novas denominações a trechos 
da rodovia situados no Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

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 ANTONIO JOSÉ MEDEIROS. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 401/07 – Do Senado Federal 
– Luiz Estevão – (PLS 297/1999) – que “institui o 
sistema de bolsa de estudo para os integrantes das 
carreiras de policiais federais, policiais civis, policiais 
militares, dos corpos de bombeiros militares e das 
Forças Armadas”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 402/07 – Do Senado Federal 
– Efraim Morais – (PLS 281/2003) – que “institui a 
obrigação do ensino do Direito Internacional dos Con-
flitos Armados nas escolas e academias militares do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica”. 
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.047/01 – Do Sr. Givaldo Ca-
rimbão – que “altera o art. 16 do Decreto-lei nº 236, 
de 28 de fevereiro de 1967, para definir os horários de 
veiculação e a duração dos programas educativos”. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 
O Deputado Átila Lira apresentou voto em separado 
em 12/06/03. 

PROJETO DE LEI Nº 723/03 – Do Sr. Onyx Lorenzoni 
– que “institui a Bolsa-Universidade, que permite dedu-
ção no imposto de renda às pessoas físicas e jurídicas, 
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e dá outras providências”. (Apensados: PL 3295/2004, 
PL 5208/2005 e PL 4639/2004) 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 

PARECER: pela rejeição do PROJETO DE LEI Nº 
723/03 e dos PLs nºs 3.295/04, 4.639/04, e 5.208/05, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.145/03 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro 
de 1971, que “Dispõe sobre a forma e a apresentação 
dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.412/03 – Do Sr. Carlito Merss 
– que “confere ao Município de Joinville, em Santa 
Catarina , o título de Capital Nacional dos Bombeiros 
Voluntários”. (Apensado: PL nº 3.039/04) 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 

PARECER: pela aprovação do PROJETO DE LEI Nº 
2.412/03 e do PL nº 3.039/04, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.012/05 – Do Sr. Léo Alcân-
tara – que “define prazo para a emissão de diplomas 
pelas Instituições de Ensino Superior e dá outras pro-
vidências” 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Waldir Maranhão, em 23/05/07. 

PROJETO DE LEI Nº 5.779/05 – Do Sr. Rubens Otoni 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universi-
dade Federal da RIDE – Região Integrada de Desen-
volvimento do Entorno do Distrito Federal” (Apensado: 
PL nº 5.797/05) 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 

PARECER: pela aprovação do PROJETO DE LEI Nº 
5.779/05 e do PL nº 5.797/05, apensado, com Subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.327/05 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “denomina a nova Refinaria de petróleo de 
Pernambuco de “Refinaria Abreu e Lima””. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

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. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 23/05/07. 

PROJETO DE LEI Nº 7.394/06 – Do Sr. Ariosto Holanda 
e outros – que “dispõe sobre o fomento à capacitação 
tecnológica da população e seu financiamento”. 

RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.550/06 – Do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio – que “denomina Professor Arthur Fonseca o 
campus da Universidade Federal de São Carlos, localizado 
no município de Sorocaba, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado LIRA MAIA. 
PARECER: pela aprovação. 

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 ELIENE LIMA. 
PARECER: pela aprovação. 

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 ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela rejeição. 

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 ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Carlos Abicalil, em 11/04/07. 

PROJETO DE LEI Nº 134/07 – Do Sr. Severiano Alves 
– que “dispõe sobre a vigência de Planos Plurianuais 
de Educação elaborados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 176/07 – Do Sr. Fábio Souto – que 
“veda a cobrança de taxa de inscrição em vestibular 
para alunos egressos da rede pública de ensino”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 205/07 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “destina parcela da arrecadação do Imposto da 
União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, às autarquias e fundações públicas 
federais de ensino superior”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 235/07 – Da Sra. Alice Portugal 
– que “modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996”. 
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 280/07 – Do Sr. Geraldo Resende 
– que “dispõe sobre a comprovação da situação aca-
dêmica do estudante para obtenção do benefício da 
meia-entrada e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PARECER: pela aprovação do PROJETO DE LEI Nº 
280/07, com emendas, e pela rejeição da Emenda nº 
1/07 apresentada nesta Comissão. 

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””. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

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””. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Alex Canziani, em 23/05/07. 
O Deputado Alex Canziani apresentou voto em sepa-
rado em 30-5-07. 

PROJETO DE LEI Nº 547/07 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “dá nova redação ao inciso II do art. 20 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional”. 
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 726/07 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “institui o Programa Nacional de Auxílio a estu-
dantes carentes matriculados no ensino médio”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 786/07 – Do Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen – que “estabelece a obrigatoriedade do Poder Pú-
blico oferecer exame de acuidade auditiva e visual para 
os alunos que ingressam no ensino fundamental”. 
RELATORA: Deputada ANGELA AMIN. 
PARECER: pela aprovação. 

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 FRANK AGUIAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 821/07 – Do Sr. Clodovil Hernan-
des – que “modifica a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998, assegurando direitos morais aos dubladores 
de obras audiovisuais”. 
RELATOR: Deputado FRANK AGUIAR. 
PARECER: pela aprovação. 

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 LOBBE NETO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

 
REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 
Tema:
Apresentação do Relatório Prévio ao parecer do PL 
nº 619, de 2007, que trata do Piso Salarial dos Pro-
fessores. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.566/06 – Da Sra. Nice Lobão 
– que “dispõe sobre o patrimônio cultural brasileiro 
subaquático”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-07-07 

 
Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.149/01 – Dos Srs. Paulo Rocha 
e Professor Luizinho – que “dispõe sobre informações 
prestadas pelas instituições de ensino superior ao 
candidato, no ato de inscrição do vestibular”. (Apen-
sados: PL 5928/2001 (Apensado: PL 6707/2002), PL 
3791/2004, PL 5793/2005 e PL 1074/2007) 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.883/03 – Dos Srs. Leonardo 
Mattos e Deley – que “dispõe sobre critérios para in-
gresso em estabelecimentos federais de ensino médio 
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e superior de pessoas portadoras de necessidades 
especiais”. (Apensado: PL 3472/2004) 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.243/06 – Do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “erige em monumento nacional o Caminho 
da Estrada Real que abrange os Estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 63/07 – Do Sr. Manoel Junior – 
para que sejam convidados os Secretários de Fazenda 
dos Municípios de João Pessoa, Sr. Nailton Ramalho; 
do Rio de Janeiro, Sr. Francisco de Almeida e Silva; de 
Porto Alegre, Sr. Cristiano Roberto Tatsch; de Palmas, 
Sr. Adjair de Lima e Silva; e de Manaus, Sr. Onildo E. 
de Castro Lima; e o Presidente da Confederação Na-
cional dos Municípios – CNM, Sr. Paulo Ziulkoski, a fim 
de discutirem a respeito da reforma tributária. 

REQUERIMENTO Nº 67/07 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– para que sejam alteradas a denominação e a competên-
cia da Subcomissão Permanente das Micros e Pequenas 
Empresas para Subcomissão Permanente das Micro e 
Pequenas Empresas e de Acompanhamento da Relação 
Contratual da Caixa Econômica Federal e os Canais Loté-
ricos, de modo a contemplar a questão relativa à relação 
contratual entre a Caixa e os Canais Lotéricos. 

B – Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 5.829/05 – Do Superior Tribunal 
de Justiça (Of. nº 814/05) – que “dispõe sobre a cria-
ção de 400 (quatrocentas) Varas Federais destinadas 
precipuamente à interiorização da Justiça Federal de 
primeiro grau e à implantação dos Juizados Especiais 
Federais no País e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto, nos termos do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões – Art. 24, II (RICD):

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 7.507-A/06 – Do Supremo Tribu-
nal Federal – que “cria cargos no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal”. 

EXPLICAÇÃO DA EMENTA: cria 185 (cento e oitenta 
e cinco) cargos de Analista Judiciário e 77 (setenta e 
sete) de Técnico Judiciário no STF.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN
PARECER: PENDENTE DE PARECER.

PROJETO DE LEI Nº 7.559-A/06 – Do Supremo Tri-
bunal Federal (MST nº 49/06) – que “dispõe sobre a 
criação de cargos e de funções no Quadro de Pesso-
al do Conselho Nacional de Justiça e altera a Lei nº 
11.364, de 26 de outubro de 2006”. 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: cria 56 (cinqüenta e seis) 
cargos de Analista Judiciário e 32 (trinta e dois) de 
Técnico Judiciário, além de cargos em comissão e fun-
ções comissionadas. Dispõe que o Conselho Nacional 
de Justiça criará por ato próprio um Departamento de 
Pesquisas Judiciárias – DPJ, além de outros departa-
mentos ou secretarias para a realização de suas ati-
vidades institucionais. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN
PARECER: PENDENTE DE PARECER.
OBS.: Pauta sujeita a alterações.
LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema:
ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA DO SETOR 
AGROPECUÁRIO.

Convidados:
WILSON VAZ DE ARAÚJO, DIRETOR DO DEPARTA-
MENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA DA SECRETA-
RIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA, REPRESENTANDO 
O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO – MAPA;
SR. JOSÉ GERARDO FONTELLES, ASSESSOR ES-
PECIAL DO MINISTRO DA FAZENDA;
SR. ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO, SECRETÁRIO 
DO TESOURO NACIONAL – STN;
SR. JOSÉ CARLOS VAZ, DIRETOR-INTERINO DE 
AGRONEGÓCIOS DO BANCO DO BRASIL;
SR. ADEMIRO VIAN, ASSESSOR DA FEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE BANCOS – FEBRABAN;
REPRESENTANTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
DA AGRICULTURA – CNA; E
SR. MÁRCIO LOPES DE FREITAS, PRESIDENTE 
DA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASI-
LEIRAS – OCB.

AUTORES DO REQUERIMENTO Nº 40/07:
DEPUTADOS CARLOS MELLES, ANTONIO PALOCCI, 
FÉLIX MENDONÇA, JOSÉ PIMENTEL, LUIZ CARLOS 
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HAULY, ARNALDO MADEIRA, GUILHERME CAMPOS 
E ALFREDO KAEFER.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E CONTROLE 

LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 35/07 Do Sr. Augusto Carvalho 
– que “solicita ao Tribunal de Contas da União audi-
toria extraordinária respeitante ao Programa de Alter-
nativas para Executivos em transição instituído pelo 
Banco do Brasil S.A”. 

REQUERIMENTO Nº 36/07 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde, 
por meio de Requerimento de Informação, a respeito 
de aquisições de incubadoras, equipamentos para fo-
toterapia e berços, no período de 2002 a 2007”. 

REQUERIMENTO Nº 37/07 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro da 
Educação, por meio de Requerimento de Informação, 
a respeito de Convênios repassados a estados, mu-
nicípios e entidades privadas, via Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, no ano de 
2006”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
2/07 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que 
“propõe à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle realizar fiscalização nas atividades iniciais 
e operacionais do Fundo de Investimento do FGTS 
– FI-FGTS, criado pela Medida Provisória no. 349, de 
22 de janeiro de 2007”. 
RELATOR: Deputado HUMBERTO SOUTO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 
LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

“ Esclarecimentos sobre denúncias da não manutenção 
da reserva legal em projetos do INCRA”.
(Requerimentos Nº 15/2007, 41/2007 e 70/2007 de 
autoria dos Deputados Sebastião Madeira da CFFC, 

Ricardo Tripoli da CMADS e Fernando Gabeira da 
CMADS, respectivamente).
EXPOSITORES:
RAIMUNDO DE ARAÚJO LIMA 
DIRETOR DE PROGRAMAS DO INSTITUTO NA-
CIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 
– INCRA
NILTON BEZERRA GUEDES 
DIRETOR DE OBTENÇÕES DE TERRAS E IMPLE-
MENTAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO 
DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA – INCRA
JOSÉ HUMBERTO CHAVES 
DIRETOR DE FLORESTAS DO INSTITUTO BRASILEI-
RO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS – IBAMA – SUBSTITUTO

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

LOCAL: Anexo II – Plenário 3 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Sugestões: 

SUGESTÃO Nº 200/06 – Do Associação dos Jurados 
de Ipatinga – que “propõe a substituição do atual arti-
go 484 do Código de Processo Penal pelo artigo 483 
proposto pelo PROJETO DE LEI Nº 4.203, de 2001, 
com pequena modificação”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 
PARECER: pela prejudicialidade. 

SUGESTÃO Nº 93/05 – Da Associação Comunitária do 
Chonin de Cima – que “dá nova redação aos incisos 
I e II do art. 1º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que estabelece normas para as eleições”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 110/05 – Do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “altera a Lei nº 6.830, de 
1980 – Lei de Execução Fiscal”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 119/05 – Do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “altera o Decreto-Lei nº 3.689, 
de 1941 – Código de Processo Penal, adequando-o à 
nova ordem constitucional”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 130/05 – Do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “altera a Lei nº 7.116, de 
1983 – que regula a expedição e a validade de cartei-
ras de identidade”. 
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RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 223/06 – Do Sindicato dos Trabalha-
dores em Entidades Culturais e Recreativas no Estado 
de Minas Gerais – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de vigilância das piscinas de uso público”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 231/06 – Do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “cria os mandados de captura 
e de espera e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 234/06 – Do Instituto Ser Humano 
– que “altera os arts. 32, XVII, alínea “a” e 254 do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, os arts. 
2º, 7º e 10º do Regulamento Interno da Comissão de 
Legislação Participativa”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 243/06 – Do Conselho de Defesa Social de 
Estrela do Sul – MG – que “propõe regime co-participativo 
na rede pública de Saúde para concessão de exames e 
remédios com até 10 % do valor de tabela fixada”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 9/07 – Do Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário no Estado de Sergipe – que “sugere 
Projeto de Lei que reconhece como Utilidade Pública 
Nacional o Sindicato dos Servidores do Poder Judici-
ário no Estado de Sergipe – SINDISERJ”. 
RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Plenário 2 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Conhecimento, exame ou instrução de maté-
ria de natureza legislativa, fiscalizatória ou infor-
mativa: 
Solicitação de remanejamento de recursos de investi-
mentos de emenda aprovada por essa Comissão para 
o Orçamento de 2007, no valor de três milhões para 
despesas correntes da ação DE GESTÃO INTEGRA-
DA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, do Minstério 
do Meio Ambiente.
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI 
PARECER: pela aprovação

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 40/07 Do Sr. Bernardo Ariston 
– que “propõe a realização de reunião de audiência 
pública para exposição do estudo feito na estação de 
medição de temperatura da Embrapa, em Sete Lago-
as (MG), sobre a mudança de temperatura alterando 
as estações climáticas, trazendo deste modo prejuí-
zos à agricultura, principalmente da Região Sudeste 
do Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 61/07 Do Sr. Antonio Carlos Men-
des Thame – que “solicita a realização de Audiência 
Pública para conhecer e debater ações de cunho téc-
nico, político e administrativo voltadas à recuperação 
de áreas degradadas na Amazônia Legal”. 

REQUERIMENTO Nº 93/07 Do Sr. Iran Barbosa e ou-
tros – que “propõe a realização de reunião de audiência 
pública conjunta com as Comissões de Meio Ambien-
te de Desenvolvimento Sustentável e de Seguridade 
Social e Família, para debater o monitoramento e a 
fiscalização de alimentos transgênicos”. 

REQUERIMENTO Nº 94/07 Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “propõe a realização de reu-
nião de audiência pública, em conjunto com a Frente 
Parlamentar Pró-Biocombustíveis, para tratar da pro-
dução de etanol a partir do processo de hidrólise da 
celulose”. 

REQUERIMENTO Nº 95/07 Do Sr. Antonio Carlos Men-
des Thame – que “propõe a realização de seminário, 
em conjunto com as Frentes Parlamentares Ambien-
talista e Pró-Biocombustíveis, para tratar dos desafios 
da sustentabilidade e perspectivas de mercado inter-
nacional e interno para os biocombustíveis”. 

REQUERIMENTO Nº 96/07 Dos Srs. Paulo Teixeira e 
Juvenil Alves – que “requer a realização de reunião de 
audiência pública para debater investimentos na pro-
dução de energia de fontes renováveis”. 

REQUERIMENTO Nº 97/07 Do Sr. Rodovalho – que 
“requer a realização de reunião de audiência pública 
para esclarecimentos sobre os resíduos petrolíferos 
dos postos de gasolina”. 

REQUERIMENTO Nº 98/07 Do Sr. Sergio Petecão 
– que “requer realização de uma audiência pública, 
em conjunto com a Comissão da Amazônia, Integra-
ção Nacional e Desenvolvimento Regional e Comis-
são Mista de Mudanças Climáticas, com a presença 
do Governador do Estado do Amazonas para discutir 
a lei que institui a Política Estadual sobre Mudanças 
Climáticas e Conservação Ambiental e a Lei Comple-
mentar nº 04/07, que institui o Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação”. 
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REQUERIMENTO Nº 99/07 Do Sr. Juvenil Alves – que 
“requer ao Presidente da FUNAI informações acerca do 
uso de recursos hídricos em reservas indígenas”. 

REQUERIMENTO Nº 100/07 Do Sr. Givaldo Carimbão 
– que “propõe a inclusão do Presidente do INMETRO 
– João Alziro Herz da Jornada, no rol de expositores 
do REQUERIMENTO Nº 95/2007”. 

REQUERIMENTO Nº 101/07 Dos Srs. Sarney Filho e 
Nilson Pinto – que “propõe a realização de audiência 
pública, no dia 11 de julho de 2007, ás 14h, em co-
memoração aos 18 anos do Fundo Nacional do Meio 
Ambiente-FNMA e discussão sobre o tema: Fomento 
ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no 
Brasil: Mecanismos de Financiamento”. 

REQUERIMENTO Nº 102/07 Do Sr. Antonio Carlos Men-
des Thame e outros – que “propõe a realização de Semi-
nário sobre mudanças climáticas na primeira quinzena 
de agosto de 2007, como uma agenda preparatória para 
o Seminário Internacional sobre Mudanças Climáticas a 
ser realizado no período de 28 a 30 de agosto”. 

REQUERIMENTO Nº 103/07 Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “requer a convocação do Minis-
tro de Estado de Minas e Energia, e do Presidente da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), para partici-
parem de audiência pública, em conjunto com a Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
para prestarem esclarecimentos sobre os resultados 
do 1º Leilão de Fontes Alternativas de Energia”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/03 – Do 
Sr. Sarney Filho – que “fixa normas para a coopera-
ção entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no que se refere às competências comuns 
previstas nos incisos VI e VII do art. 23 da Constituição 
Federal”. (Apensado: PLP 388/2007) 
RELATOR: Deputado NILSON PINTO. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PLP 388/2007, 
apensado, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 623/99 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “dispõe sobre a conservação e o uso sustentável 
das florestas e demais formas de vegetação natural 
brasileiras”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela rejeição deste, das Emendas apresen-
tadas na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural de nºs 1, 2, 3, 4, 5, 

6 e 7/2003; das Emendas de Relator da Comissão de 
Minas e Energia de nºs 1, 2, 3/2001. 

PROJETO DE LEI Nº 1.103/99 – Do Sr. Aldo Rebelo 
– que “dá nova redação ao § 3º do art. 1º da Lei nº 6.902, 
de 27 de abril de 1981, que “dispõe sobre a criação de 
estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, e dá 
outras providências”. NOVA EMENTA: “Acrescenta § 4º 
ao art. 32 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VI da Cons-
tituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza e dá outras providências, 
para obrigar o depósito, na unidade de conservação, de 
cópia de pesquisa nela realizada.”” 
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE. 
PARECER: pela aprovação deste. 

PROJETO DE LEI Nº 7.469/06 – Do Sr. Beto Albuquer-
que – que “acrescenta parágrafo único ao art. 60 da 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 706/07 – Do Sr. Magela – que 
“altera o caput do art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fe-
vereiro de 1998, dispõe sobre a proibição de comer-
cialização de tintas spray para menores de 18 anos e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.477/05 – Dos Srs. Abelardo 
Lupion e Zonta – que “altera a Lei nº 9.985, de 18 de 
Julho de 2000”. 
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
1/07 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que 
“propõe a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável a realizar fiscalização nos projetos, 
atividades e nas entidades responsáveis pela execu-
ção dos projetos e atividades de logística e transporte 
e energia contemplados pelo Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC) quanto à observância neles das 
normas ambientais e dos princípios de desenvolvimen-
to econômico sustentável”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.955/04 – Do Sr. José Santana 
de Vasconcellos – que “concede benefícios fiscais, 
no imposto de renda e no imposto sobre produtos in-
dustrializados, à empresa que instalar equipamentos 
antipoluentes”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação, com duas emendas. 

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 JUVENIL ALVES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.739/05 – Da Sra. Janete Capi-
beribe – que “regulamenta a exploração do açaí nativo 
(Euterpe oleracea Mart.)” 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 623/07 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre o florestamento de faixas de do-
mínio de rodovias”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 5-7-2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 231/07 – Do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a proibição da derrubada de 
palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, Piauí, 
Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PL 891/2007) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.282/07 – Do Sr. Juvenil Alves – 
que “dispõe sobre a revitalização do Rio Itapecerica”. 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 567/07 – Do Sr. Fernando de Fabi-
nho – que “determina ao Poder Público Federal que pro-
mova a preservação das nascentes e matas ciliares”. 
RELATOR: Deputado JUVENIL ALVES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/04 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “proíbe o uso de chumbo e seus derivados em 
materiais de pesca”. 
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 
DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA 
DA INFRA-ESTRUTURA NACIONAL E DO 

CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS 
E AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA 

A – Audiência Pública: 
Tema:

Debate sobre as expectativas energéticas frente aos 
custos da energia e a sua importância para a compe-
titividade do Brasil no cenário comercial mundial, em 
atendimento ao REQUERIMENTO Nº 95, de 2007, de 
autoria desta Comissão.
Convidado:
Sr. Jorge Gerdau Johannpeter – Presidente do Con-
selho de Administração do Grupo Gerdau 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

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 28/99 – Do Sr. Paulo Rocha 
– que “veda a instalação de depósitos, com estrutura 
metálica, em postos de serviços automotivos e suas 
correspondentes tubulações, sem proteção contra a 
corrosão”. (Apensados: PL 217/1999, PL 1479/1999, 
PL 1662/1999 e PL 2019/1999) 
RELATOR: Deputado JOSÉ FERNANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.161/07 – Do Sr. Arnon Bezerra 
– que “proíbe a fabricação, importação, comercialização 
e o uso de lâmpadas incandescentes, bem como sua 
substituição até 2010 por lâmpadas fluorescentes”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO VIANNA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.236/07 – Do Sr. Eduardo Gomes 
– que “dispõe sobre novos investimentos em geração 
de energia elétrica por meio de pequenas centrais hi-
drelétricas e fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 5-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e, conseqüen-
temente, do registro no órgão regulador competente na 
hipótese que especifica”. (Apensado: PL 5869/2005) 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO CANUTO. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 49/07 Dos Srs. Átila Lins e Re-
becca Garcia – que “ requer a realização de um semi-
nário em Manaus com a participação de integrantes da 
Comissão da Amazônia e Integração Nacional e De-
senvolvimento Regional– CAINDR e autoridades locais 
para discutir o projeto de integração Brasil – Peru “. 

REQUERIMENTO Nº 50/07 Dos Srs. Átila Lins e Re-
becca Garcia – que “ requer a realização de uma visita 

nas áreas de fronteira do Brasil com a Bolívia, de inte-
grantes desta Comissão, em conjunto com parlamen-
tares da Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional – CAINDR, com a 
presença de representantes dos Ministérios da Defe-
sa e de Relações Exteriores, para avaliar a extensão 
dos movimentos separatistas do país vizinho e suas 
repercussões em território brasileiro, especialmente 
nas populações residentes na área de fronteira”. 

REQUERIMENTO Nº 53/07 Do Sr. João Almeida – que 
“requer a apreciação de Moção de repúdio pela retirada 
do ar, pelo Governo da Venezuela, da Radio Caracas 
de Televisão”. 

REQUERIMENTO Nº 54/07 Do Sr. Júlio Redecker – 
que “requer à Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional a aprovação de Moção de Repúdio 
contra os atos praticados pelo Senhor Presidente da 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, 
tendo em vista o fechamento arbitrário da emissora 
RCTP – Radio Caracas Televisión”. 

REQUERIMENTO Nº 55/07 Da Sra. Luciana Genro 
– que “requer a realização de Audiência Pública com 
Tailon Ruppenthal, ex-soldado brasileiro que em 2004 
integrou a Missão de Estabilização da ONU no Haiti 
(MINUSTAH), e autor do livro ‘’Um Soldado Brasileiro 
no Haiti’’”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 56/06 – Do Poder Executivo – (AV 
78/2006) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo dos Estados Unidos da América, celebrado 
em Washington, em 30 de setembro de 2005”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados João Almeida, Mar-
condes Gadelha, Nilson Mourão e William Woo, em 
30/05/2007. 
O Deputado Marcondes Gadelha apresentou voto em 
separado em 19/06/2007. 
Adiada a discussão, em 20/06/2007. 

MENSAGEM Nº 184/06 – Do Poder Executivo – (AV 
282/2006) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o texto de Acordo para o estabelecimento 
de um Mecanismo de Cooperação Comercial entre a 
República Federativa do Brasil e a República Argenti-
na, assinado em Puerto Iguazu, em 30 de novembro 
de 2005”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 



34072 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007

PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Professor Ruy Pauletti, em 
16/05/2007. 
Adiada a discussão a requerimento de Deputados, 
em 09/05/2007.
Adiada a discussão, em 30/05/2007.
Adiada a discussão, em 20/06/2007. 

MENSAGEM Nº 1.032/06 – Do Poder Executivo – (AV 
1370/2006) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional 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”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 1.143/06 – Do Poder Executivo – (AV 
1143/2006) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional, o texto 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, celebrado em Brasília, em 11 de se-
tembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado ALDO REBELO. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 233/07 – Do Poder Executivo – (AV 
293/2007) – que “submete à consideração do Con-
gresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Estado 
de Israel sobre Cooperação nos Campos da Saúde e 
de Medicamentos, celebrado em Jerusalém, em 19 
de junho de 2006”. 
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 861/07 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, 
que institui o Código Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.642/96 – Do Sr. Arlindo Chi-
naglia – que “autoriza o livre acesso de Senadores da 
República e Deputados Federais às repartições públi-
cas, para fins relacionados à atividade parlamentar, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas modifica-
tivas. 
Vista conjunta aos Deputados Aldo Rebelo, Ar-
naldo Madeira, Colbert Martins e William Woo, em 
20/06/2007. 

Os Deputados William Woo, Arnaldo Madeira e Aldo 
Rebelo apresentaram votos em separado. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.696/06 – Do Sr. Jair Bolsona-
ro – que “dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 5.315, 
de 12 de setembro de 1967, que dispõe sobre os ex-
combatentes da 2ª Guerra Mundial”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.093/07 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “regulamenta a profissão de Controlador 
de Tráfego Aéreo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Plenário 6, Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 56/07 Do Sr. Ademir Camilo – que 
“Requer a realização de Reunião de Audiência Pública 
para ouvir depoimentos sobre a integração das policias 
dos diversos segmentos de Segurança Pública”. 

REQUERIMENTO Nº 57/07 Do Sr. Sérgio Moraes e 
outros – que “Requer a revisão do despacho do PL nº 
377/07 para incluir a Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado”. 

REQUERIMENTO Nº 58/07 Dos Srs. Paulo Pimenta e 
João Campos – que “Requer que membros da Comis-
são participem de visita oficial aos Estados Unidos da 
América e ao Canadá”. 

REQUERIMENTO Nº 59/07 Do Sr. João Campos – 
que “Requer a realização de Audiência Pública para 
discutir a implantação do Registro de Identidade Civil 
e a criação do banco de DNAs humanos pela Polícia 
Técnico-Científica da Polícia Federal”. 
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REQUERIMENTO Nº 60/07 Dos Srs. Mendes Ribeiro 
Filho e Geraldo Pudim – que “Solicitam a tomada de 
providências diante de denúncia pela Rede de Comu-
nidades e Movimentos Contra a Violência, veiculada 
na imprensa nacional, sobre adoção de política de 
extermínio e limpeza social”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/07 – Do 
Senado Federal-Alvaro Dias – que “Altera a Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para definir 
regras para as despesas em segurança pública por 
parte do Governo Federal, e dá outras providências”. 
(Apensado: PLP 15/07) 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: a proferir. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 588/07 – Do Sr. Carlos Bezerra – que 
“Dispõe sobre a falsa comunicação de seqüestro”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 145/07 – Do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “Altera a redação da Lei nº 10.201, de 2001, 
condicionando o acesso aos recursos do Fundo Na-
cional de Segurança Pública à efetiva participação na 
atualização dos cadastros do SINARM e do INFOSEG”. 
(Apensado: PL 461/07) 
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
prejudicialidade do PL 461/07, apensado. 
Vista ao Deputado Marcelo Itagiba, em 05/06/07. 
O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 13/06/07. 

PROJETO DE LEI Nº 700/07 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “Estabelece que parte dos recursos captados 
junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública seja 
destinado à capacitação e ao reaparelhamento dos 
institutos de criminalística estaduais”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.289/07 – Do Senado Federal-
Marconi Perillo – (PLS 155/07) – que “Altera a Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Pe-
nal, para criar a obrigação de os presos condenados 
produzirem seu próprio sustento alimentar”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.183/07 – Do Sr. Laerte Bessa 
– que “Faculta regramento de prova de títulos nos con-
cursos públicos para provimento de cargos de delegado 
de polícia, perito criminal e perito médico-legista, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.216/07 – Do Senado Federal-
Aloizio Mercadante – (PLS 162/07) – que “Altera o 
disposto no art. 84 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984 – Lei de Execução Penal, para estabelecer 
critérios para a separação de presos nos estabeleci-
mentos penais”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.228/07 – Do Sr. Eduardo Go-
mes – que “Acrescenta parágrafo ao art. 82 da Lei Nº 
7.210, de 11 de junho de 1984, que ‘Institui a Lei de 
Execução Penal’”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.240/07 – Do Sr. Uldurico Pin-
to – que “Torna obrigatória a instalação de portais de 
raio-X nas penitenciárias federais”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 
E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 7 – Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.593/06 – Do Senado Federal 
– Efraim Morais – (PLS 262/2006) – que “altera a Lei 
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir entre 
os benefícios do Programa Bolsa Família o benefício 
natalino”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
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PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Bispo Gê Tenuta, em 26/06/2007. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 358/06 – Do 
Sr. Luiz Carlos Hauly – que “estende o piso salarial pre-
visto na Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 
2000, aos aposentados do Instituto Nacional do Seguro 
Social e servidores públicos, ativos e inativos”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, em 
26/06/2007. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.196/00 – Do Sr. João Paulo 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos fabricantes 
de aparelhos celulares alertarem seus usuários sobre 
a possibilidade de danos à saúde”. (Apensados: PL 
3665/2000 e PL 3432/2000 (Apensados: PL 3582/2000, 
PL 3596/2000 e PL 3912/2000)) 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3665/2000, 
a ele apensado, na forma do substitutivo adotado pela 
Comissão de Defesa do Consumidor, e pela rejeição 
do PL 3432/2000, do PL 3582/2000, do PL 3596/2000, 
e do PL 3912/2000, apensados. 
Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 
20/06/2007. 
O Deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou voto em 
separado em 26/06/2007. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

 
PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.801/06 – Do Senado Fe-
deral – Paulo Paim – (PLS 270/2004) – que “altera 
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, de forma a 
permitir que o valor da aposentadoria do segurado 
que necessitar da assistência permanente de outra 
pessoa, por razões decorrentes de doença ou defi-
ciência física, seja acrescido de 25% (vinte e cinco 
por cento)”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

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 GERMANO BONOW. 

PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.629/06 – Do Senado Federal-
Paulo Paim – (PLS 128/2006) – que “altera o § 1º do 
art. 1º da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de 
agosto de 2001, para incluir os estudantes da educa-
ção fundamental de jovens e adultos como beneficiá-
rios do Programa Nacional de Alimentação Escolar”. 
(Apensado: PL 7467/2006) 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 7467/2006, 
apensado, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.604/96 – Do Sr. Jovair Aran-
tes – que “institui incentivos fiscais para a aquisição 
de equipamentos médico-hospitalares , inclusive am-
bulâncias, e de materiais de construção destinados a 
instituições públicas ou entidades privadas de assis-
tência à saúde, sem fins lucrativos”. (Apensados: PL 
1255/1999, PL 1848/1999 (Apensado: PL 2920/2004), 
PL 1939/1999, PL 3045/2000, PL 3399/2000, PL 
3915/1997, PL 3992/1997, PL 4165/1998, PL 6196/2002, 
PL 2326/2003, PL 3304/2004, PL 4406/2004 (Apensa-
do: PL 7519/2006), PL 5081/2005 e PL 161/2007) 
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2920/2004, 
do PL 3915/1997, do PL 3992/1997, do PL 4165/1998, 
do PL 1255/1999, do PL 1848/1999, do PL 1939/1999, 
do PL 3045/2000, do PL 3399/2000, do PL 6196/2002, 
do PL 2326/2003, do PL 3304/2004, do PL 4406/2004, 
do PL 5081/2005, do PL 161/2007, e do PL 7519/2006, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 253/99 – Do Sr. Rubens Bueno 
– que “dispõe sobre ouvidorias do Sistema Único de 
Saúde – SUS, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 2631/2000) 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2631/2000, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.403/01 – Do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre a autorização e o funcionamento 
de cursos superiores de Farmácia e/ou de Farmácia-
Bioquímica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do subs-
titutivo da Comissão de Educação e Cultura. 
Vista ao Deputado José Linhares, em 26/06/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 404/03 – Do Sr. Mário Heringer 
– que “dá nova redação ao § 5º, do art. 47, da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, ampliando, de 60 para 
180 dias, o prazo de validade da Certidão Negativa 
de Débito – CND”. 
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RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Roberto Britto, em 26/06/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 632/03 – Da Sra. Maria do Rosário 
– que “dispõe sobre a redução da jornada de trabalho 
para os trabalhadores pais ou detentores de guarda 
judicial de filho portador de deficiência física ou mental 
grave”. (Apensados: PL 949/2003, PL 1377/2003, PL 
1611/2003 e PL 2322/2003) 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 949/2003, do 
PL 1377/2003, do PL 1611/2003, e do PL 2322/2003, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 912/03 – Do Sr. Dr. Heleno – que 
“modifica o dispositivo da Lei nº 10.211, de 23 de março 
de 2001, que alterou a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro 
de 1997, inserindo o § 3º no Art. 10 para permitir que 
a confecção da lista única de espera para transplantes 
passe a observar o grau de prioridade de emergência 
médica”. (Apensados: PL 2745/2003, PL 4165/2004 
(Apensado: PL 4320/2004), PL 7365/2006 (Apensado: 
PL 7674/2006), PL 387/2007 e PL 437/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2745/2003, do 
PL 7365/2006, do PL 387/2007, e do PL 7674/2006, 
apensados, com substitutivo, e pela aprovação do 
PL 4165/2004, do PL 437/2007, e do PL 4320/2004, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.480/03 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “obriga a divulgação de advertência sobre 
obesidade em embalagens de produtos altamente 
calóricos”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Cida Diogo, em 20/06/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 1.871/03 – Do Sr. Antonio Carlos 
Biscaia – que “acrescenta parágrafos ao artigo 120 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 1894/2003, PL 2382/2003, 
PL 2705/2003, PL 2799/2003 e PL 3022/2004) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 1894/2003, do PL 2382/2003, do PL 2705/2003, do 
PL 2799/2003, e do PL 3022/2004, apensados. 
Vista à Deputada Rita Camata, em 20/06/2007. 
A Deputada Rita Camata apresentou voto em separa-
do em 21/06/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 2.177/03 – Do Sr. Neucimar 
Fraga – que “cria programa de auxílio e assistência à 

reorientação sexual das pessoas que voluntariamente 
optarem pela mudança de sua orientação sexual da 
homossexualidade para heterossexualidade e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Neilton Mulim, em 20/06/2007. 

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”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
PARECER: pela aprovação deste. 

PROJETO DE LEI Nº 3.115/04 – Do Sr. Vicentinho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta de 
instalações sanitárias na proporção de duas unidades 
de uso feminino para cada unidade de uso masculino 
nas edificações públicas e privadas do País com área 
construída superior a quinhentos metros quadrados”. 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.254/04 – Do Sr. Geraldo Re-
sende – que “acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Geraldo Thadeu, em 20/06/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.342/04 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 
1957, para determinar o exame de habilitação para o 
exercício da Medicina”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO ABÍLIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.361/04 – Do Sr. Vieira Reis – que 
“modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
“dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente”, 
estabelecendo limites ao funcionamento de casas de 
jogos de computadores”. (Apensados: PL 4932/2005, PL 
5037/2005, PL 5378/2005, PL 5447/2005, PL 6731/2006 
e PL 6868/2006) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 4932/2005, do PL 5037/2005, do PL 5378/2005, do 
PL 5447/2005, do PL 6731/2006, e do PL 6868/2006, 
apensados. 
Vista à Deputada Rita Camata, em 23/05/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 4.966/05 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “cria o serviço de atendimento integrado à mu-
lher – CAIM vítimas de crime de estupro tipificado no 
art. 225 do Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940”. (Apensado: PL 5142/2005) 
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RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 5142/2005, apensado. 
Vista ao Deputado Bispo Gê Tenuta, em 26/06/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.481/05 – Do Sr. Fernando Coruja 
– que “acrescenta § 5º ao Art. 18 da Lei nº 3.268, de 30 
de setembro de 1957, para dispor sobre a inscrição do 
registro profissional de médico em caso de exercício 
da atividade em cidades de fronteiras entre Estados 
jurisdicionados à diferentes Conselhos Regionais”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista à Deputada Cida Diogo, em 20/06/2007. 

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 GERALDO THADEU. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 7.474/06 – Do Sr. Arlindo Chi-
naglia – que “institui o Dia Nacional da Assistência 
Farmacêutica”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 23/07 – Do Sr. Dr. Rosinha – que 
“dispõe sobre embalagem de medicamentos genéricos 
isentos de precrição médica”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 283/07 – Do Sr. Rafael Guerra 
– que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portadores 
de hiperplasia benigna ou câncer de próstata à medi-
cação de prescrição”. 
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 315/07 – Do Sr. Izalci – que 
“proíbe a comercialização de produtos destinados a 
crianças sem o selo do Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 375/07 – Do Sr. Izalci – que “dis-
põe sobre a obrigatoriedade da exibição, nos hospitais 
e postos de saúde da rede pública, de informações 
sobre profissionais de saúde”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela rejeição. 

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 GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 505/07 – Do Sr. Sérgio Barra-
das Carneiro – que “altera dispositivo do Código Civil 
para inserir a mediação familiar como recomendação 
na regulação dos efeitos da separação e divórcio”. 
(Apensado: PL 507/2007) 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 507/2007, apensado. 
Vista ao Deputado Chico D’Angelo, em 20/06/2007. 

C – 

RECLAMAÇÃO Nº 1/07 – Do Dr. Mauro Mercaldo – que 
“envia Carta à ANVISA solicitando sejam corrigidos 
erros sobre homeopatia e que estão prejudicando tra-
tamentos homeopáticos”. 
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES. 
PARECER: pelo encaminhamento de Requerimento 
de Informação ao Sr. Ministro da Saúde e ao Diretor-
Presidente da ANVISA e que seja dada ciência ao 
denunciante da providência adotada. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.437/05 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “revoga o artigo 1.520 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”. 
RELATOR: Deputado DR. TALMIR. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 14/99 – Do Sr. Paulo Rocha – que 
“altera o artigo 224 do Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 898/99 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “revoga dispositivos da Lei nº 9.796, de 
5 de maio de 1999, que “dispõe sobre a compensa-
ção financeira entre o Regime Geral de Previdência 
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Social e os regimes de previdência dos servidores da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios nos casos de contagem recíproca do tempo de 
contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras 
providências”, estende sua aplicação à compensação 
financeira entre os regimes próprios de previdência 
social dos servidores de que trata, e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 3907/2000) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.660/03 – Do Sr. Sandro Matos 
– que “estabelece critérios para a adoção do Passa-
porte do Idoso”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AMORIM. 

PROJETO DE LEI Nº 2.844/03 – Do Sr. Takayama 
– que “dispõe a veiculação de mensagem educativa 
relativa à disseminação de pornografia em sítios que 
ofereçam recursos de intercâmbio de mensagens em 
tempo real”. 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 

PROJETO DE LEI Nº 129/07 – Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “altera o inciso I do art. 38 da Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso, para reservar aos idosos cinco por cento das 
unidades residenciais em programas habitacionais pú-
blicos ou subsidiados com recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 927/07 – Do Sr. Chico D’Angelo 
– que “dispõe sobre a venda fracionada de medica-
mentos nas farmácias e drogarias e a produção em 
embalagens apropriadas para tal fim” 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.212/07 – Do Sr. Fernando 
Coruja – que “dá nova redação ao Art. 14 da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004, prorrogando o prazo 
de apresentação dos benefícios em manutenção em 5 
de maio de 1999 concedidos a partir da promulgação 
da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado DR. NECHAR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.217/07 – Do Senado Federal 
– Romeu Tuma – que “altera o inciso XIV do art. 6º da 
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para incluir 
a pneumopatia grave e a fibrose cística (mucovisci-
dose) entre os agravos à saúde a cujos portadores 
é concedida a isenção do imposto de renda sobre 
os proventos de aposentadoria ou reforma. “. (Apen-
sado: PL 5409/2005 (Apensados: PL 5682/2005, PL 
6005/2005 (Apensado: PL 6700/2006), PL 6869/2006, 
PL 7458/2006, PL 7496/2006, PL 7511/2006, PL 
389/2007 e PL 335/2007)) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.258/07 – Do Senado Federal-
Paulo Paim – (PLS 127/2005) – que “altera a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a 
organização da seguridade social, institui plano de 
custeio, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.266/07 – Da Sra. Sueli Vidi-
gal – que “altera o caput do art. 3º da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, incluindo a atividade física 
como fator determinante e condicionante da saúde, e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.273/07 – Do Sr. Alexandre Sil-
veira – que “inclui as vacinas contra meningites pneu-
mocócicas e meningocócicas no Calendário Básico de 
Vacinação da Criança”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.279/07 – Do Sr. Márcio França 
– que “altera o valor da pensão especial concedida a 
Orlando Lovecchio Filho pela Lei Nº 10.923, de 22 de 
julho de 2004”. 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.296/07 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, para conceder desconto na tarifa de ener-
gia elétrica consumida por entidades filantrópicas”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.340/07 – Do Senado Federal 
– Paulo Octávio – (PLS 90/2003) – que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade de inclusão, nas cédulas brasileiras, 
de elemento que possibilite a sua identificação por 
pessoas com deficiência visual”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.779/03 – Do Sr. Giacobo – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 10.406, de 10 de Ja-
neiro de 2002 – Código Civil, dispondo sobre o esta-
do civil dos companheiros na união estável”. (Apen-
sados: PL 1839/2003 e PL 3005/2004 (Apensado: PL 
6149/2005)) 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.145/07 – Do Sr. Jorginho Ma-
luly – que “altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 22 
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de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei 
nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e pela Lei nº 
11.052, de 29 de dezembro de 2004”. 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT. 

PROJETO DE LEI Nº 1.154/07 – Do Sr. Valdir Colatto 
– que “prevê o pagamento de juros de mora para os 
benefícios previdenciários pagos com atraso e esta-
belece prazo máximo para o Conselho de Recursos 
da Previdência Social proferir decisão final”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROJETO DE LEI Nº 1.175/07 – Do Sr. Humberto 
Souto – que “obriga estabelecimentos comerciais, de 
hospedagem e empresas de transporte de passageiros 
em que haja comercialização ou fornecimento de bebi-
das, a disponibilizarem bebidas isentas e com baixos 
teores calóricos e de açúcar – light e diet”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 874/03 – Do Sr. Gilmar Machado – 
que “torna obrigatório o exame do fundo de olho de recém 
– nascidos”. (Apensados: PL 2420/2003, PL 3646/2004, 
PL 3489/2004, PL 7383/2006 e PL 7517/2006) 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.065/02 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre o comércio de produtos 
ópticos em geral”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 155/07 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 11.368, de 9 de novembro 
de 2006, que prorroga, para o trabalhador rural em-
pregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991”. (Apensados: PL 988/2007 e 
PL 990/2007) 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimento: 

REQUERIMENTO Nº 70/07 Do Deputado Pedro Henry 
– que “requer a realização de Seminário para que seja dis-
cutido o processo de regulamentação de profissões”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.378/06 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 17/2006) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina relativo ao 
Intercâmbio de Estagiários, assinado em Buenos Ai-
res, em 14 de agosto de 2001”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 542/07 – Do Deputado Lelo 
Coimbra – que “acrescenta art. 19-A à Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 55/07 – Do Deputado Neilton 
Mulim – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços pú-
blicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Sandro Mabel, em 20-6-2007. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
14/07 – Do Deputado Sabino Castelo Branco – que 
“propõe que a Comissão de Trabalho , de Administra-
ção e Serviço Público realize fiscalização, com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União, dos recursos da área 
destinados para a construção da sede da Procurado-
ria-Geral da Justiça do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROJETO DE LEI Nº 74/03 – Do Deputado Maurício 
Rands – que “acrescenta um parágrafo 5° ao art. 879 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
facultar a elaboração de cálculos de liquidação com-
plexos por perito em contabilidade e autoriza o arbi-
tramento da respectiva remuneração”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.592/03 – Do Deputado Carlos 
Abicalil – que “estabelece os princípios e as diretrizes 
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dos planos de carreira para os profissionais da edu-
cação básica pública”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.033/04 – Do Deputado Alberto 
Fraga – que “dá nova redação à Lei nº 7.479, de 02 
de junho de 1986”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.098/04 – Do Deputado Sandro 
Mabel – que “acrescenta parágrafo único ao art. 444 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a 
livre estipulação das relações contratuais de trabalho”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Carlos Alberto Leréia, em 20-6-2007. 
O Deputado Carlos Alberto Leréia apresentou voto em 
separado em 27/06/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 3.125/04 – Do Deputado Luiz 
Carlos Hauly – que “dispõe sobre a vedação de aqui-
sição de bebida com qualquer teor alcoólico por órgão 
ou entidade da Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.127/04 – Do Deputado Edu-
ardo Valverde – que “acrescenta o artigo 455 – A na 
Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.252/04 – Do Deputado Mar-
condes Gadelha – que “altera os arts. 5º e 9º da Lei 
nº 6.999, de 7 de junho de 1982, que “dispõe sobre a 
requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral 
e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.637/05 – Do Deputado Alberto 
Fraga – que “altera o § 5º do art. 1º da Lei nº 9.455, de 
07 de abril de 1997”. 
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.133-A/05 – Do Deputado Vi-
centinho – que “dispõe sobre a reparação civil aos Po-
liciais e Bombeiros Militares absolvidos em processo 
judicial ou administrativo” 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.571/06 – Do Deputado Alberto 
Fraga – que “altera a Lei nº 7.289, de 1984 e a Lei nº 

7.479, de 1986, autorizando a concessão de licença 
para tratar de interesse particular aos policiais e bombei-
ros militares do Distrito Federal, com mais de três anos 
de serviço, para freqüentarem cursos de formação, em 
decorrência de aprovação em concurso público”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.633/06 – Do Deputado Chico 
Alencar – que “modifica dispositivos da Lei nº 7.998, de 
11 de janeiro de 1990, que “Regula o Programa do Se-
guro-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – FAT, e dá outras providências”, 
para estender a concessão da bolsa de qualificação pro-
fissional aos desempregados de longa duração”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
emenda apresentada na Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 47/07 – Do Deputado Lincoln Por-
tela – que “introduz alínea “d “ no art. 1º da Lei nº 91, 
de 28 de agosto de 1935”. (Apensado: PL 652/2007) 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 652/2007, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 53/07 – Do Deputado Neilton Mulim 
– que “fixa prazo para conclusão dos processos adminis-
trativos fiscais no âmbito do Ministério da Fazenda”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 252/07 – Do Deputado Gilmar Ma-
chado – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para estabelecer a natureza salarial das gorjetas, 
e obrigar o empregador a destiná-las integralmente aos 
garçons e trabalhadores assemelhados que laborem no 
mesmo horário”. (Apensado: PL 560/2007) 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 560/2007, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Roberto Santiago, em 20-6-2007. 

PROJETO DE LEI Nº 274/07 – Do Deputado Clau-
dio Diaz – que “acrescenta parágrafo 3º ao art. 
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
“dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdên-
cia Social e dá outras providências” para incluir o 
fornecimento de bolsas de estudo para pessoas 
portadoras de deficiência na cota de vagas para 
esses trabalhadores”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 314/07 – Do Deputado Flávio Be-
zerra – que “altera a Medida Provisória nº 2.165-36, de 
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23 de agosto de 2001, que “institui o Auxílio-Transporte, 
dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servi-
dores do Poder Executivo Federal, inclusive de suas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 
PARECER: pela aprovação deste e da emenda apre-
sentada na Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Pedro Henry e Sabino 
Castelo Branco, em 23/05/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 417/07 – Do Deputado Flávio Dino 
– que “acrescenta inciso ao artigo 11 da Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992, dispondo sobre a classificação da prática 
de tortura como ato de improbidade administrativa”. 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 469/07 – Do Deputado Flávio 
Bezerra – que “dispõe sobre o direito dos pescadores a 
concessão das terras que ocupam para desempenhar 
suas funções e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 483/07 – Do Deputado Felipe 
Bornier – que “torna obrigatória a permanência de 
brigadistas de incêndio nas dependências de órgãos 
públicos e empresas privadas”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 527/07 – Do Deputado Uldurico 
Pinto – que “altera o art. 1º da Lei nº 9.029, de 13 de 
abril de 1995, para proibir o uso de informações sobre 
restrições de crédito como critério impeditivo ao acesso 
à relação de emprego ou a sua manutenção”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 711/07 – Do Deputado Sabino Cas-
telo Branco – que “concede ao trabalhador brasileiro um 
dia de folga remunerada no dia do seu aniversário”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 5-7-2007) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.033/03 – Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “institui o salário adicional de periculosi-
dade para os vigilantes e empregados em transporte 
de valores”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 88/07 – Do Sr. Neilton Mulim – 
que “acrescenta o artigo 25-A, no Decreto-Lei nº 667, 
de 2 de julho de 1969, versando sobre instalação de 
creches e berçários em unidades da polícia militar e 
dos corpos de bombeiros militares e o pagamento de 
auxílio-creche”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.639/03 – Do Sr. Eliseu Padilha 
– que “institui o Programa de Estímulo ao Terceiro Se-
tor, o Fundo Nacional de Estímulo ao Terceiro Setor e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.844/04 – Do Sr. Max Rosen-
mann – que “define o ato de enfermagem”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.782/05 – Do Sr. Eduardo Go-
mes – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal do Bico do Papagaio, com sede na 
cidade de Augustinópolis, no Estado do Tocantins, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.444/05 – Do Sr. Pedro Chaves 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universida-
de Federal de Formosa – Goiás ( UFFOR) e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.560/06 – Do Sr. Paulo Pimen-
ta – que “dispõe sobre a transformação do Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves 
em Universidade Federal Tecnológica da Serra Gaúcha 
– UFTSG, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34081 

PROJETO DE LEI Nº 650/07 – Do Sr. Ribamar Alves 
– que “acrescenta alínea “l” ao art.15 da Lei n° 3.268, 
de 30 de setembro de 1957, que “ dispõe sobre os 
Conselhos de Medicina, e dá outras providencias.”” 
(Apensado: PL 999/2007) 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.048/07 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre o custeio dos exames médicos ad-
missionais, para posse em cargo público de provimento 
efetivo, de candidato aprovado em concurso”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 1.077/07 – Da Sra. Bel Mesquita 
– que “acrescenta inciso VII e parágrafo 7º ao art. 1º da 
Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, ampliando a 
relação dos dados e informações divulgados, em pá-
gina da rede mundial de computadores, pelo Tribunal 
de Contas da União”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.084/07 – Do Sr. Daniel Almei-
da – que “altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
dispondo sobre o Processo do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.122/07 – Do Sr. Léo Vivas – que 
“altera o artigo 487, do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, para disciplinar a proporcionalida-
de do aviso prévio”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.141/07 – Do Sr. Roberto San-
tiago – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal da Região Bragantina”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.142/07 – Do Sr. Henrique Fon-
tana – que “tipifica o crime de corrupção das pessoas 
jurídicas em face da Administração Pública”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.143/07 – Do Sr. Dagoberto 
– que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Profissão de Corretor de Veículos Automotores”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.155/07 – Do Sr. Professor 
Setimo – que “dispõe sobre a transferência da União 
para o Município de Timon, no Maranhão, de trecho 
da rodovia BR-316”. 
RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.181/07 – Do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “acrescenta o inciso XVIII ao Art. 20 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo que os tra-
balhadores associados às cooperativas habitacionais 
poderão dispor dos recursos do FGTS”. 

RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.202/07 – Do Sr. Carlos Zarattini 
– que “disciplina a atividade de “lobby” e a atuação dos 
grupos de pressão ou de interesse e assemelhados 
no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.219/07 – Do Sr. Vitor Penido – que 
“dá nova redação ao § 2º do art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 
de maio de 1990, que “Dispõe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.244/07 – Do Sr. Zonta – que “dis-
põe sobre a criação de Universidade Federal do Planalto 
Catarinense – UFEPLAN e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.246/07 – Do Sr. Márcio Fran-
ça – que “altera a Lei nº. 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, que regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.250/07 – Do Sr. Jilmar Tatto 
– que “altera a Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, 
isentando as operações relativas a vales-transporte da 
cobrança da CPMF”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.265/07 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, 
para incluir entre os beneficiários da anistia os ex-ser-
vidores na situação que menciona”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.707/06 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 420/2003) – que “altera o art. 
15 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que “Dis-
põe sobre as sanções aplicáveis aos Agentes Públicos 
nos Casos de Enriquecimento Ilícito no Exercício de 
Mandato, Cargo, Emprego ou Função na Administra-
ção Pública Direta, Indireta ou Fundacional e dá ou-
tras providências”, estabelecendo prazo e sanção em 
virtude da comunicação de instauração de processo 
administrativo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 64/07 – Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “cria o Índice Nacional de Responsabilidade So-
cial – INRS e o Cadastro Nacional de Inadimplentes 
Sociais – CNIS”. 



34082 Quarta-feira 4 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2007

RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 66/07 – Do Sr. Dagoberto – que 
“dispõe sobre a criação de frentes produtivas de tra-
balho”. (Apensado: PL 1362/2007) 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 4-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.426/05 – Do Sr. Eduardo Sciarra 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação 
Universidade Federal do Oeste do Paraná, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 6033/2005) 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 41/07 – Do Sr. Márcio Reinaldo 
Moreira – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990, para determinar que o Agente Operador 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS di-
vulgue periodicamente os nomes dos titulares de contas 
vinculadas inativas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

LOCAL: Sala da Comissão – CTD 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 
REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA 
ACOMPANHAR OS ESTUDOS E NEGOCIAÇÕES 
PARA QUE O BRASIL SEJA A SEDE DA COPA DO 
MUNDO EM 2014.

(REQUERIMENTO Nº 05/2007, de autoria dos Srs. 
Deputados José Rocha e Alex Canziani , aprovado 
em 07/03/2007) 
LOCAL: Plenário 5 – Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

1 – PROJETO DE LEI Nº 122/07 – Do Sr. Neilton Mulim 
– que “cria o Fundo Nacional de Incentivo aos Esportes 
Olímpicos e a “Loteria Olímpica Federal””. (Apensado: 
PL 757/2007) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 757/2007, 
apensado. 
Vista ao Deputado Edinho Bez, em 20-6-2007. 

B – Assuntos Gerais:
Informações sobre: 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA 
A ACOMPANHAR OS PREPARATIVOS E A 

REALIZAÇÃO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
 E PARAPAN-AMERICANOS RIO 2007

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA 
ACOMPANHAR OS ESTUDOS E NEGOCIAÇÕES 

PARA QUE O BRASIL SEJA A SEDE 
DA COPA DO MUNDO EM 2014

GRUPO DE TRABALHO SOBRE A IX CBRATUR

DIA INTERNACIONAL DO TURISMO; E SEMANA IN-
TERNACIONAL DO TURISMO.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.185/07 – Do Sr. Deley – que “mo-
difica a Lei n° 10.891, de 9 de julho de 2004, instituindo 
penalidade ao atleta que violar regras antidoping”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.199/07 – Do Sr. Gerson Peres – 
que “dispõe sobre vedação da pena de portões fechados 
dos clubes de futebol ao público e seus torcedores”. 
RELATOR: Deputado EUGÊNIO RABELO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 34/07 Do Sr. Sandro Matos – que 
“requer a realização de audiência pública para ouvir re-
presentantes do Ministério dos Transportes e da ANTT 
e o Secretário da Receita Federal, acerca do processo 
de concessão de novas rodovias, especialmente a BR-
101 e a BR-393, concedidas pelo Governo Federal à 
iniciativa privada”. 

REQUERIMENTO Nº 35/07 Do Sr. Carlos Zarattini 
– que “requer a realização de Audiência Públicada Co-
missão de Viação e Transportes, em conjunto com a 
Comissão de Finanças e Tributação e de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, para apreciação da 
proposta do Ministério dos Transportes de Concessão 
de Rodovias Federais à Iniciativa Privada”. 
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REQUERIMENTO Nº 36/07 Do Sr. Jaime Martins – 
que “solicita sejam convidados a comparecer a esta 
Comissão os Srs. José Francisco das Neves, Diretor 
Presidente da VALEC Engenharia, Construções e Fer-
rovias S.A., e Moreno Gori, Diretor Técnico da empresa 
italiana ITALPLAN, a fim de apresentarem os estudos 
técnicos e de viabilidade econômica para operação de 
trem de alta velocidade (trem-bala) entre São Paulo e 
Rio de Janeiro”. 

REQUERIMENTO Nº 37/07 Do Sr. Sandro Matos – que 
“requer a realização de audiência Pública para ouvir 
representantes do Ministério do Transportes, da Re-
ceita Federal, da ANTT, da CNT, da CNI, da NTU e do 
Movimento União do Brasil Caminhoneiro, acerca do 
processo de concessão de rodovias, especialmente as 
BR-101 E BR-393, concedidas pelo Governo Federal 
à iniciativa privada”. 

REQUERIMENTO Nº 41/07 Do Sr. Urzeni Rocha – que 
“requer seja solicitado ao Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores medidas diplomáticas para solucionar 
a crise na fronteira Brasil/Venezuela sobre emissão de 
guias de transporte de madeiras”. 

REQUERIMENTO Nº 42/07 Do Sr. Urzeni Rocha – que 
“requer seja realizada audiência pública para debater os 
motivos para o fechamento diário da BR-174, no trecho 
que atravessa os Estados do Amazonas e Roraima e 
incide sobre as terras dos índios Waimiri Atroari”. 

REQUERIMENTO Nº 43/07 Do Sr. Jilmar Tatto – que 
“requer a realização de Audiência Pública para apresen-
tação e discussão do projeto do trem de alta velocidade 
(trem-bala) entre São Paulo e o Rio de Janeiro”. 
LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h30min 
REUNIÃO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema:
Movimentação de cargas e contêineres – Otimização 
de custos
Convidados:
JOSÉ ROBERTO SERRA – Secretário Adjunto Espe-
cial de Portos
SÉRGIO AQUINO – Secretário de Assuntos Portuários 
e Marítimos da Prefeitura Municipal de Santos/SP
ELIANE NEVES REBELLO ADRIANO – Vice-Prefeita 
de Itajaí – SC
WILSON FRANCISCO REBELO – Administrador do 
Porto de Itajaí – SC
MARCELO WERNER SALLES – Diretor Executivo do 
Porto de Itajaí – SC

FERNANDO ANTÔNIO BRITO FIALHO – Diretor da 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários
WILEN MANTELLI – Diretor Presidente da Associação 
Brasileira dos Terminais Portuários
PAULO MANOEL LENZ CÉSAR PROTÁSIO – Presi-
dente da Associação Nacional dos Usuários de Trans-
portes de Cargas
CARLOS ROBERTO FRISOLI – Presidente da Fede-
ração Nacional dos Operadores Portuários
WADY JASMIN – Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Associação Brasileira dos Terminais de 
Contêineres de Uso Público
AGNES DAGMAR BULLENTINI BARBEITO DE VAS-
CONCELOS – Presidente da Associação Brasileira 
dos Terminais e Recintos Alfandegados
JOSÉ CARLOS MELLO REGO – Diretor Presidente 
da Companhia Docas do Estado de São Paulo – Por-
to de Santos/SP
FABRIZIO PIERDOMENICO – Diretor Comercial e de 
Desenvolvimento da Companhia Docas do Estado de 
São Paulo – Porto de Santos/SP 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 9-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.070/05 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o Inciso III do art. 162 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.829/06 – Do Sr. Mauro Bene-
vides – que “dá nova redação ao inciso VII e sua letra 
“c” do Artigo 29 e acrescenta o parágrafo 3º ao Artigo 
61 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que 
dispõe sobre o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

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 4.697/04 – Do Sr. Neucimar Fraga 
– que “altera o inciso III, do artigo 21, da Lei nº 9.503, 
de 1997 e o inciso III do artigo 24 da mesma lei”. 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 4-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 749/03 – Do Sr. Reinaldo Betão 
– que “introduz alterações na Lei nº 10.636, de 30 de 
dezembro de 2002, que dispõe sobre a aplicação dos 
recursos originários da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – CIDE incidente sobre a im-
portação e a comercialização de petróleo e seus de-
rivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível, e cria o Fundo Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes – FNIT”. (Apensado: PL 6962/2006) 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Audiência Pública com o seguinte convidado:
Dr. JERSON KELMAN – Diretor-Geral da Agência Na-
cional de Energia Elétrica – ANEEL;
II – Deliberação dos seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 5/07 Do Sr. Carlos Zarattini – (PL 
1921/1999) – que “solicita seja convidada a Dra. Was-
malia Socorro Barata Bivar, Diretora de Pesquisas da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, para prestar esclarecimentos sobre estudos 
da caracterização da pobreza no Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 7/07 Do Sr. Carlos Zarattini – (PL 
1921/1999) – que “solicita seja convidado o Sr. José 
Luiz Alquéres, Presidente da LIGHT – Serviços de 
Eletricidade S.A., para prestar esclarecimentos sobre 
a cobrança das tarifas de energia elétrica para consu-
midores de baixa renda”. 

REQUERIMENTO Nº 8/07 Do Sr. Carlos Zarattini – (PL 
1921/1999) – que “solicita seja convidado o Sr. Cristian 

Sierro, Presidente da AMPLA – Energia e Serviços S.A., 
para prestar esclarecimentos sobre a cobrança das tarifas 
de energia elétrica para consumidores de baixa renda”. 

REQUERIMENTO Nº 9/07 Do Sr. Carlos Zarattini – (PL 
1921/1999) – que “solicita seja convidado o Sr. Djalma 
Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Companhia 
Energética de Minas Gerais – CEMIG, para prestar es-
clarecimentos sobre a cobrança das tarifas de energia 
elétrica para consumidores de baixa renda”. 

REQUERIMENTO Nº 10/07 Do Sr. Carlos Zarattini – (PL 
1921/1999) – que “solicita seja convidado o Sr. Jorge 
Antônio Deher Rachid, Secretário da Receita Federal do 
Brasil, para prestar esclarecimentos sobre a incidência 
de impostos nas tarifas de energia elétrica”. 

REQUERIMENTO Nº 11/07 Do Sr. Carlos Zarattini – (PL 
1921/1999) – que “solicita seja convidada a Dra. Fernanda 
Leão de Almeida, Representante do Ministério Público 
– Grupo de Atuação Especial de Inclusão Social, para 
prestar esclarecimentos sobre a cobrança das tarifas de 
energia elétrica para consumidores de baixa renda”. 

REQUERIMENTO Nº 12/07 Do Sr. Carlos Zarattini 
– (PL 1921/1999) – que “solicita seja convidado o Dr. 
Roberto Augusto Castellanos Pfeifer, Diretor Executivo 
do PROCON-SP, para prestar esclarecimentos sobre 
a cobrança das tarifas de energia elétrica para consu-
midores de baixa renda”. 

REQUERIMENTO Nº 13/07 Do Sr. Carlos Zarattini – (PL 
1921/1999) – que “solicita seja convidada a Sra. Maria 
Aparecida Tijiwa, Representante da U.M.M. – União 
dos Movimentos por Moradia Popular, para prestar es-
clarecimentos sobre a cobrança das tarifas de energia 
elétrica para consumidores de baixa renda”. 

REQUERIMENTO Nº 14/07 Do Sr. Carlos Zarattini 
– (PL 1921/1999) – que “solicita seja convidada a Sra. 
Verônica Kroll, Representante do Fórum de Cortiços e 
Sem Teto de São Paulo, para prestar esclarecimentos 
sobre a cobrança das tarifas de energia elétrica para 
consumidores de baixa renda”. 

REQUERIMENTO Nº 15/07 Do Sr. Carlos Zarattini 
– (PL 1921/1999) – que “solicita seja convidado o Sr. 
Benedito Roberto Barbosa, Representante da C.M.P 
– Central dos Movimentos Populares, para prestar es-
clarecimentos sobre a cobrança das tarifas de energia 
elétrica para consumidores de baixa renda”. 

REQUERIMENTO Nº 16/07 Do Sr. Carlos Zarattini – (PL 
1921/1999) – que “solicita seja convidado o Sr. André 
Delfino da Silva, Representante do M.D.F. – Movimento 
em Defesa dos Favelados, para prestar esclarecimentos 
sobre a cobrança das tarifas de energia elétrica para 
consumidores de baixa renda”. 
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REQUERIMENTO Nº 17/07 Do Sr. Carlos Zarattini – (PL 
1921/1999) – que “solicita seja convidado o Sr. Britaldo 
Pedroza Soares, Presidente da AES Eletropaulo, para 
prestar esclarecimentos sobre a cobrança das tarifas de 
energia elétrica para consumidores de baixa renda”. 

REQUERIMENTO Nº 18/07 Do Sr. Carlos Zarattini 
– (PL 1921/1999) – que “solicita seja convidada a Sra. 
Marines Dolci, Representante da PRO TESTE – As-
sociação Brasileira de Defesa do Consumidor, para 
prestar esclarecimentos sobre a cobrança das tarifas 
de energia elétrica”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 20, DE 2007, 
DO SENHOR DEPUTADO FERNANDO CHUCRE 

QUE “DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO 
DO SOLO PARA FINS URBANOS E SOBRE 

A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 
DE ÁREAS URBANAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Juliana Pereira da Silva, Diretora substituta do De-
partamento de Proteção e Defesa do Consumidor do 
Ministério da Justiça; 
Professora Raquel Rolnik, da PUC/Campinas;
Paulo Simão, Presidente da Câmara da Indústria da 
Construção Civil – CBIC;
Patrícia Ferraz, do Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil – IRIB; e 
José Augusto Viana Neto, do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis – CRECI. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA 
A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE 

LEI Nº 6.666, DE 2006, DO SR. LUCIANO ZICA, 
QUE “ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 6 DE 

AGOSTO DE 1997, QUE ‘DISPÕE SOBRE 
A POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL, 

AS ATIVIDADES RELATIVAS AO MONOPÓLIO DO 
PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO NACIONAL 

DE POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA 
NACIONAL DO PETRÓLEO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS’”

AVISO 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-7-07 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 334/07 – Do Senado Federal-Ro-
dolpho Tourinho – (PLS 226/2005) – que “dispõe sobre 
a importação, exportação, processamento, transporte, 
armazenagem, liquefação, regaseificação, distribui-
ção e comercialização de gás natural”. (Apensado: PL 
6666/2006 (Apensado: PL 6673/2006)) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

 
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

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 4-7-2007 

Apreciação de Requerimentos. 

A – Requerimentos de Informação:

REQUERIMENTO Nº 303/07 Do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “requer à Presidência desta Comissão que seja 
disponibilizado pelo Comando da Aeronáutica as reco-
mendações de segurança que tenham sido expedidas 
após o acidente da Gol”. 

REQUERIMENTO Nº 375/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer o áudio da caixa preta do Legacy”. 

REQUERIMENTO Nº 390/07 Do Sr. Marco Maia – que 
“solicita informações, ao Comando da Aeronáutica, so-
bre as investigações do incidente ocorrido em junho 
de 2002, envolvendo o Boing 737-200, avião oficial do 
então Presidente Fernando Henrique Cardoso e uma 
aeronave Fokker 100 da companhia TAM”. 

REQUERIMENTO Nº 391/07 Do Sr. Miguel Martini 
– que “requer informações à Casa Civil da Presidência 
da República, sobre as atividades da Comissão Técni-
ca de Coordenação de Atividades Aéreas– COTAER, 
em especial sobre resoluções, atas e documentos dos 
anos de 2006 e 2007”. 

REQUERIMENTO Nº 392/07 Do Sr. Miguel Martini 
– que “requer informações ao Ministério da Defesa 
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sobre as atividades do Conselho de Aviação Civil, em 
especial sobre resoluções, atas e documentos dos 
anos de 2006 e 2007” 

REQUERIMENTO Nº 403/07 Do Sr. Marco Maia – que 
“solicita, à Federação Internacional de Controladores 
de Tráfego Aéreo (IFATCA), o Relatório Final com as 
conclusões sobre as investigações realizadas por esta 
instituição acerca do acidente aéreo ocorrido em 29 
de setembro de 2006, envolvendo as aeronaves da 
Gol e da ExcelAire”. 

REQUERIMENTO Nº 404/07 Do Sr. Marco Maia 
– que “solicita, à Organização Internacional de Avia-
ção Civil (OIAC), informações quanto à certificação 
técnica do Relatório Final produzido pela Federação 
Internacional de Controladores de Tráfego Aéreo 
(IFATCA), com as conclusões sobre as investigações 
realizadas acerca do acidente aéreo ocorrido em 29 
de setembro de 2006, envolvendo as aeronaves da 
Gol e da ExcelAire”. 

REQUERIMENTO Nº 405/07 Do Sr. Marco Maia 
– que “solicita, ao Comando da Aeronáutica (CO-
MAER), informações quanto ao estudo produzido 
pela Federação Internacional de Controladores de 
Tráfego Aéreo (IFATCA), sobre as investigações re-
alizadas acerca do acidente aéreo ocorrido em 29 
de setembro de 2006, envolvendo as aeronaves da 
Gol e da ExcelAire” 

REQUERIMENTO Nº 2/07 Do Sr. Gustavo Fruet e ou-
tros – que “requer informações ao Tribunal de Contas 
da União sobre auditorias que tenham como objeto 
qualquer aspecto que envolva controle e segurança 
de tráfego aéreo”. 

REQUERIMENTO Nº 60/07 Dos Srs. Solange Amaral 
e Vic Pires Franco – que “requisita o inteiro teor dos 
processos administrativos instaurados pela Controla-
doria Geral da União, na fase em que se encontrarem, 
que apuram irregularidades na Infraero”. 

REQUERIMENTO Nº 241/07 Do Sr. Vanderlei Ma-
cris – que “requer informações à Controladoria-
Geral da União sobre apuração de irregularidades 
apuradas na Infraero, em especial no aeroporto de 
Curitiba, e afastamento de funcionários e dirigentes 
do órgão”. 

REQUERIMENTO Nº 248/07 Do Sr. Rodrigo de Cas-
tro – que “requer informações à Controladoria-Geral 
Geral da União sobre apuração de irregularidades em 
apuradas na Infraero, em especial no aeroporto de 
Curitiba, e afastamento de funcionários e dirigentes 
do órgão”. 

REQUERIMENTO Nº 218/07 Dos Srs. Luciana Gen-
ro e Ivan Valente – que “nos termos do art. 58, §3º da 
Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1.579, de 
1952, e do art. 36, II do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, solicita-se o acesso e envio à CPI de 
cópias do depoimento e dos documentos entregues 
pela Sra. Silvia Pfeiffer à Polícia Federal do Paraná, 
constantes no inquérito instaurado para a apuração da 
notícia-crime sobre corrupção na Infraero”. 

REQUERIMENTO Nº 240/07 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer informações ao Departamento de Polícia 
Federal de Curitiba sobre inquérito para apurar irregu-
laridades que teriam sido praticadas na Infraero” 

REQUERIMENTO Nº 250/07 Do Sr. Rodrigo de Castro 
– que “requer informações ao Departamento de Polícia 
Federal de Curitiba sobre inquérito para apurar irregu-
laridades que teriam sido praticadas na Infraero”. 

REQUERIMENTO Nº 258/07 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer informações ao Departamento de Polícia 
Federal de Curitiba sobre inquérito para apurar irregu-
laridades que teriam sido praticadas na Infraero”. 

REQUERIMENTO Nº 299/07 Dos Srs. Luciana Genro 
e Ivan Valente – que “requeiro a V. Exa, nos termos 
do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, da Lei nº 
1.579/52, do inciso II e caput do art. 36 do Regimento 
Interno da Câmara, que a CPI tenha acesso ao depoi-
mento de Edilberto Sirotheau – ex ocupante de cargo 
estratégico na Infraero em segurança aeroportuária 
– ao Ministério Público Federal, conforme consta no 
jornal Correio Braziliense de 15/05/2007, pág 4”. 

REQUERIMENTO Nº 389/07 Do Sr. Otavio Leite – que 
“requer a avaliação dos sofwtares utilizados pelo Co-
mando da Aeronáutica, para Controle do Espaço e 
Tráfego Aéreo Nacional”. 

REQUERIMENTO Nº 395/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer cópia de todas as sindicâncias internas 
da INFRAERO, desde 1995, acerca de averiguação 
de corrupção envolvendo funcionários”. 

REQUERIMENTO Nº 398/07 Do Sr. Gustavo Fruet – que 
“requer informações à INFRAERO. Que seja solicita-
do à INFRAERO cópia da Ata e Lista de Presença da 
reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 
09 de abril de 2007, por conter o relato de decisões 
que são objeto desta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 407/07 Dos Srs. Luciana Genro e 
Ivan Valente – que “solicita-se o acesso e envio à CPI 
de cópias dos Certificados de Habilitação Técnica IICA 
100-18 para ACC-BS dos operadores da Defesa Aérea 
que estão assumindo setores ou partes de setores do 
ACC-BS; lista nominal dos checadores e instrutores 
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do ACC-BS; e listagem de quaisquer alterações nos 
requisitos para habilitação para o ACC-BS nos últimos 
10 meses, com as respectivas justificativas”. 

REQUERIMENTO Nº 415/07 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer informações ao Sr. Ministro da Defesa: 
1 – Número de slots existentes em cada aeropor-
to nos anos de 2002 a 2007, discrinados por ano e 
em cada um dos aeroportos; 2 – Número de hotrans 
existentes em cada aeroporto nos anos de 2002 a 
2007, discrinados por ano e em cada um dos 67 ae-
roportos; 3 – Movimento total de aeronaves (pousos 
mais decolagens) em cada aeroporto nos anos de 
2002 a 2007, discrinados por ano e em cada um dos 
67 aeroportos; 4 – Movimento total de passageiros 
(embarque mais desembarque) em cada aeroporto 
nos anos de 2002 a 2007, discrinados por ano e em 
cada um dos 67 aeroportos; 5 – Movimento total de 
carga aérea (em Kg) em cada aeroporto nos anos 
de 2002 a 2007, discrinados por ano e em cada um 
dos 67 aeroportos”. 

B – Requerimentos de Convocação: 

REQUERIMENTO Nº 22/07 Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“requer a convocação do Presidente da OCEANAIR 
– Linhas Aéreas. Sr. Carlos Ebner”. 

REQUERIMENTO Nº 23/07 Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“requer a convocação do Presidente da PASSAREDO 
– Transportes Aéreos. Sr. José Luiz Felício”. 

REQUERIMENTO Nº 113/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer a convocação de Presidentes de Com-
panhias Aéreas. Senhor JOSÉ MÁRIO CAPRIOLI 
DOS SANTOS – Da TRIP Linhas aéreas (que opera 
na Amazônia) sendo também o Presidente do Con-
selho Consultivo do SNEA – Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias”. 

REQUERIMENTO Nº 114/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer a convocação de Presidentes de Com-
panhias Aéreas. Senhor RAMIRO EDUARDO ANDRE-
OTTI G. TOJAL – PANTANAL Linhas Aéreas Sulmato-
grossenses (que opera na região Centro-Oeste) sendo 
também ex-presidente do SNEA”. 

REQUERIMENTO Nº 173/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer a convocação do Coronel da Reserva 
GUSTAVO FRANCO FERREIRA, especialista em in-
vestigação de acidentes aéreos”. 

REQUERIMENTO Nº 289/07 Dos Srs. Luciana Genro 
e Ivan Valente – que “requeiro a V. Exa, nos termos 
do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, da Lei nº 
1.579/52, do inciso II e caput do art. 36 do Regimento 
Interno da Câmara, que seja convocado o Sr. Gustavo 

Franco Ferreira, especialista em investigação de aci-
dentes aéreos, para prestar depoimento a esta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 7/07 Do Sr. Geraldo Thadeu – que 
“requer convocação, para prestar depoimento na pre-
sente CPI o Sargento Edleuzo Souza Cavalcanti, líder 
nacional da categoria dos controladores de vôo”. 

REQUERIMENTO Nº 38/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer convocação, para prestar depoimento 
o na presente CPI o Sargento Edleuzo Souza Caval-
canti, líder nacional da categoria dos controladores 
de vôo”. 

REQUERIMENTO Nº 49/07 Do Sr. José Carlos Araújo 
– que “requer que seja convocado, por intermédio do 
Comando da Aeronáutica, o 1º Sargento Edleuzo Sou-
za Cavalcante, do efetivo do Cindacta I, para prestar 
esclarecimentos, na condição de testemunha, sobre 
os assuntos pertinentes ao exercício de suas funções 
no cargo de controlador de vôo, relacionados com o 
objeto de investigação desta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 57/07 Da Sra. Luciana Genro 
– que “nos termos do art. 58, §3º da Constituição Fe-
deral, do art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, e do art. 36, II 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, soli-
cita-se a oitiva do Senhor Edileuso Souza Cavalcante, 
brasileiro, primeiro-sargento controlador, ex-diretor de 
Mobilização da Associação Brasileira do Tráfego Aéreo 
(ABCTA), para que, sob compromisso, esclareça os 
fatos e as circunstâncias da transferência do Cindacta 
01 – Brasília/DF, para o núcleo de controle localizado 
no estado do Rio Grande do Sul”. 

REQUERIMENTO Nº 144/07 Do Sr. Filipe Pereira – que 
“requer convidar, para prestar depoimento na presente 
CPI, o Sargento Edleuzo Souza Cavalcanti, líder na-
cional da categoria dos controladores de vôo”. 

REQUERIMENTO Nº 31/07 Da Sra. Luciana Genro 
– que “nos termos do art. 58, §3º da Constituição do 
Brasil, do art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, e do art. 36, 
II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
solicita-se a oitiva da Senhora Silvia Pfeiffer, brasilei-
ra, empresária, ex-proprietária da empresa Aeromídia, 
portadora do CPF nº 506.346.909-49, residente e do-
miciliada na cidade de Curitiba (PR), na Rua Augusto 
Scandelari, nº 41 – A, Bairro Pilarzinho, ou onde possa 
ser encontrada, para que, sob compromisso, esclareça 
os fatos e as circunstâncias da entrevista que conce-
deu à revista IstoÉ, e que são objeto de Notícia Crime 
junto à Polícia Federal, com a denúncia de fatos ilícitos 
graves que supostamente envolvia o ex-secretário de 
Urbanismo da Prefeitura de Curitiba, Sr. Carlos Alberto 
Carvalho e o Superintendente da INFRAERO de Curi-
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tiba, Sr. Mário de Ururany Macedo Neto, assim como 
outros funcionários da referida estatal”. 

REQUERIMENTO Nº 257/07 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer a convocação da Sra. Sílvia Pfeiffer, 
para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre 
denúncia de irregularidades em aeroportos”. 

REQUERIMENTO Nº 335/07 Dos Srs. Luciana Gen-
ro e Ivan Valente – que “nos termos do art. 58, §3º da 
Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1.579, de 
1952, e do art. 36, II do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, solicita-se que a oitiva da Sra. Sil-
via Pfeifer, aprovada pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito do Apagão Aéreo no Senado, seja realizada 
em Audiência Pública conjunta com esta CPI da Câ-
mara dos Deputados”. 

REQUERIMENTO Nº 52/07 Do Sr. José Carlos Araújo 
– que “requer que seja convocado, por intermédio do 
Comando da Aeronáutica, o Sub -Oficial José Félix 
Gasiglia de Souza,, do efetivo do Destacamento de 
Controle do Espaço Aéreo de Anápolis– DTCEAAN, 
para prestar esclarecimentos sobre os assuntos per-
tinentes ao exercício de suas funções no cargo de 
controlador de vôo, relacionados com o objeto de in-
vestigação desta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 53/07 Do Sr. José Carlos Araú-
jo – que “requer que seja convocado, por intermédio 
do Comando da Aeronáutica, o Sub -Oficial Petronio 
da Silva Leite , do efetivo do Cindacta I, para prestar 
esclarecimentos, na condição de testemunha, sobre 
os assuntos pertinentes ao exercício de suas funções 
no cargo de controlador de vôo, relacionados com o 
objeto de investigação desta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 68/07 Do Sr. Wladimir Costa 
– que “requer seja convidada a Dr.ª Denise Lapolla, 
Procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT), 
para prestar informações sobre as investigações que 
apuram denúncias de que pilotos e comissários da TAM 
– Linhas Aéreas, estariam voando acima do limite de 
horas estabelecido pela regulamentação profissional 
brasileira”. 

REQUERIMENTO Nº 135/07 Do Sr. Filipe Pereira – que 
“requer seja convidada a Drª Denise Lapolla, Procu-
radora do Ministério Público do Trabalho (MPT), para 
prestar informações sobre as investigações que apu-
ram denúncias de que pilotos e comissários da TAM 
– Linhas Aéreas, estariam voando acima do limite de 
horas estabelecido pela regulamentação profissional 
brasileira”. 

REQUERIMENTO Nº 152/07 Dos Srs. Ivan Valente e 
Luciana Genro – que “requerem a convocação do Dr. 

Fábio de Assis Ferreira Fernandes, Procurador do Mi-
nistério Público do Trabalho da 2ª Região – SP”. 

REQUERIMENTO Nº 176/07 Do Sr. Eduardo Valverde 
– que “requer a convocação, o Sr. Presidente de Tri-
bunal de Contas da União, para prestar informações 
na presente CPI, para deliberar a cerca do relatório 
efetuado sobre a atual ineficiência do sistema aéreo 
brasileiro junto a União, ANAC e Infraero”. 

REQUERIMENTO Nº 290/07 Dos Srs. Luciana Genro 
e Ivan Valente – que “requeiro a V. Exa, nos termos 
do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, da Lei nº 
1.579/52, do inciso II e caput do art. 36 do Regimento 
Interno da Câmara, que seja convocado o Sr. Presi-
dente de Tribunal de Contas da União, para prestar in-
formações na presente CPI, para deliberar acerca do 
relatório efetuado sobre a atual ineficiência do sistema 
aéreo brasileiro junto a União, ANAC e Infraero”. 

REQUERIMENTO Nº 195/07 Dos Srs. Luciana Gen-
ro e Ivan Valente – que “nos termos do art. 58, §3º da 
Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1.579, de 
1952, e do art. 36, II do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, solicita-se a oitiva dos controladores 
de plantão no CINDACTA 1 de Brasília na noite do dia 
30 de março de 2007, para que, sob compromisso, 
esclareçam sobre as circunstâncias que levaram à 
paralisação daquela data”. 

REQUERIMENTO Nº 222/07 Do Sr. Vic Pires Franco 
– que “solicita a convocação dos Srs. Walber Sousa 
Oliveira, Lisandro Koyama, Daniel Tavares de Lima, 
Rivelino de Paiva e Alex Goncalves Sá, controladores 
de vôo, para prestarem depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 229/07 Da Sra. Solange Amaral 
e outros – que “solicita a convocação do Sr. Fábio As-
sis Fernandes, do Ministério Público do Trabalho, para 
prestar depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 239/07 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer a convocação do Sr. Eurico José Berardo 
Loyo, para prestar esclarecimentos a esta Comissão 
sobre denúncia de irregularidades na Infraero, em es-
pecial no Aeroporto de Congonhas”. 

REQUERIMENTO Nº 338/07 Do Sr. Carlos Willian 
– que “nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição 
Federal, da Lei nº1.579/52 e dos demais dispositivos 
regimentais solicito, a convocação do Procurador da 
República do Ministério Público Federal de Mato Gros-
so, Doutor THIAGO LEMOS DE ANDRADE”. 

REQUERIMENTO Nº 348/07 Do Sr. Efraim Filho e 
outros – que “solicita a convocação do Sr. Fernando 
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Brendaglia de Almeida, funcionário da Infraero, para 
prestar depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 349/07 Do Sr. Efraim Filho e 
outros – que “solicita a convocação do Sr. Roberto 
Spinelli Junior, funcionário da Infraero, para prestar 
depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 350/07 Do Sr. Efraim Filho e 
outros – que “solicita a convocação do Sr. Tércio Ivan 
de Barros, funcionário da Infraero, para prestar depoi-
mento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 351/07 Do Sr. Efraim Filho e ou-
tros – que “solicita a convocação do Sr. José Wellington 
Moura, funcionário da Infraero, para prestar depoimen-
to nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 353/07 Do Sr. Efraim Filho e ou-
tros – que “solicita a convocação da Sra. Márcia Gon-
çalves Chaves, funcionária da Infraero, para prestar 
depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 354/07 Do Sr. Efraim Filho e ou-
tros – que “solicita a convocação da Sra. Mariângela 
Russo, funcionária da Infraero, para prestar depoimen-
to nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 362/07 Dos Srs. Efraim Filho e 
Vic Pires Franco – que “solicita a convocação do Sr. 
Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministé-
rio Público junto ao Tribunal de Contas da União, para 
prestar depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 382/07 Do Sr. Andre Vargas – que 
“solicita seja convidado o Procurador-Geral do Minis-
tério Público Lucas Rocha Furtado para, em reunião 
de audiência pública nesta CPI, prestar depoimento 
acerca das eventuais irregularidades ocorridas na 
INFRAERO e as investigações levadas a efeito pelo 
Tribunal de Contas da União”. 

REQUERIMENTO Nº 400/07 Do Sr. Gustavo Fruet 
– que “requer convite ao Sr. Lucas Furtado, Procura-
dor do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
da União”. 

REQUERIMENTO Nº 370/07 Do Sr. Carlos Willian – 
que “nos termos do § 3°, do artigo 58, da Constituição 
Federal, da Lei 1.579/52 de dos demais dispositivos 
legais e regimentais, seja contratada uma empresa de 
notória especialização na área de tráfego aéreo, para 
atuar com consultora dessa comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 373/07 Dos Srs. Vanderlei Ma-
cris e Gustavo Fruet – que “requer a convocação do 
Sr. Ministro da Fazenda Guido Mantega” 

REQUERIMENTO Nº 374/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer que seja convocado novamente DANIEL 
ROBERT BACHMANN”. 

REQUERIMENTO Nº 380/07 Do Sr. Andre Vargas – que 
“solicita seja convidada a procuradora da INFRAERO 
Fabiana Mendonça Mota para, em reunião de audiên-
cia pública nesta CPI, prestar depoimento acerca dos 
relatórios das investigações do Tribunal de Contas da 
União sobre eventuais irregularidades ocorridas na-
quela empresa”. 

REQUERIMENTO Nº 381/07 Do Sr. Andre Vargas 
– que “solicita seja convidado o senhor Ministro do 
Tribunal de Contas da União Benjamin Zymler para, 
em reunião de audiência pública nesta CPI, prestar 
esclarecimentos acerca de eventuais irregularidades 
ocorridas na Infraero”. 

REQUERIMENTO Nº 386/07 Do Sr. Vic Pires Franco 
– que “solicita a convocação da Sra. Marta Suplicy, Mi-
nistra de Estado do Turismo, para prestar depoimento 
nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 387/07 Do Sr. Otavio Leite – que 
“requer a convocação da Sra. ELIZABETH MARIA 
MERCIER QUERIDO FARINA, Presidente do C.A.D.E. 
– Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para 
prestar esclarecimentos sobre acordo financeiro entra 
a Varig e a Gol a esta Comissão”. 

REQUERIMENTO Nº 393/07 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer a convocação da Sra. Mônica Zerbinato 
para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre 
denúncias de irregularidades na INFRAERO”. 

REQUERIMENTO Nº 397/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “requer a convocação do secretário da Receita 
Federal Dr. JORGE RACHID, a fim de prestar escla-
recimentos sobre free-shops”. 

REQUERIMENTO Nº 399/07 Do Sr. Gustavo Fruet – que 
“requer convite ao Sr. Ministro Augusto Nardes”. 

REQUERIMENTO Nº 401/07 Da Sra. Solange Ama-
ral – que “solicita a convocação do Sr. Paulo Roberto 
Ornelas de Linhares, Coordenador-geral de Polícia de 
Imigração– CGPI”. 

REQUERIMENTO Nº 408/07 Dos Srs. Vic Pires Fran-
co e Efraim Filho – que “solicita a convocação do Sr. 
Brigadeiro José Roberto Machado e Silva, chefe do 
subdepartamento de operações do DECEA– Depar-
tamento de Controle do Espaço Aéreo, responsável 
pela portaria que reduz o tempo de treino para forma-
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ção de novos controladores, para prestar depoimento 
nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 409/07 Dos Srs. Solange Amaral 
e Vic Pires Franco – que “solicita a convocação dos Sr. 
Takashi Muta, Diretor Presidente da Atech, para pres-
tar depoimento nesta CPI”. 

REQUERIMENTO Nº 410/07 Do Sr. Ivan Valente – que 
“requerem a convocação do Senhor Cláudio Carvas, 
Diretor da ATECH”. 

REQUERIMENTO Nº 411/07 Dos Srs. Ivan Valente e 
Luciana Genro – que “requerem a convocação do Co-
ronel Rubens Cardoso Filho, ex-Diretor do Instituto de 
Proteção ao Vôo – IPV, atual ICEA”. 

REQUERIMENTO Nº 412/07 Dos Srs. Ivan Valente 
e Luciana Genro – que “requerem a convocação 
do Senhor Ricardo Nogueira da Silva, ex-Chefe 
do CGNA-Centro de Gerenciamento de Navega-
ção Aérea”. 

REQUERIMENTO Nº 414/07 Do Sr. Marco Maia – que 
“solicita a convocação (reconvocação) Major-Brigadei-
ro-do-Ar, RAMON BORGES CARDOSO, Diretor do De-
partamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA, 
para prestar depoimento nesta CPI”. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 2, Anexo II
Horário:14h30

PAUTA

A – Relatórios
AVISO Nº 11/2007-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 417, de 2007 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram relativo ao Levantamento de 
Auditoria realizada nas obras de Implantação do Pe-
rímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas, no Estado 
do Ceará (TC-004.771/2004-1)”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 
11.451/2007 (LOA/2007) o subtítulo Implantação 
do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas, 2ª 
Etapa (UO 53.204), sem dotação específica no or-

çamento corrente, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo apresentado.
AVISO Nº 03/2007-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 53, de 2007 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram relativos ao Levantamento de 
Auditoria realizada nas obras rodoviárias emergen-
ciais na BR-070/MT, no trecho compreendido entre o 
entrocamento com a MT-453 e o entrocamento com a 
BR-163/364/MT-140 (São Vicente), km 345,4 ao km 
421,3 (TC-002.083/2006-1)”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.451/2007 
(LOA/2007) referente às obras rodoviárias emergen-
ciais na BR-070/MT, no trecho compreendido entre o 
entroncamento com a MT-453 e o entrocamento com 
a BR-163/364/MT-140 (São Vicente), do KM 345,4 ao 
Km 421,3, nos temos do Projeto de Decreto Legisla-
tivo apresentado.
AVISO Nº 10/2007-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 357, de 2007 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram relativo ao Levantamento de 
Auditoria realizada nas obras de Infra-estrutura urba-
na turístico religioso em Juazeiro do Norte – CE (TC-
008.744/2006-9).”
RELATOR: Senador EFRAIM MORAIS.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.451/2007 
(LOA/2007) o Subtítulo 23.695.1166.0564.1048 – Infra-
Estrutura Turística para o Turismo Religioso – Juazei-
ro do Norte – CE Construção de Obras Estruturantes 
– UVC – Unidade de Vizinhança Centro/ Centro de 
apoio aos Romeiros, nos temos do Projeto de Decreto 
Legislativo apresentado.
AVISO Nº 12/2007-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 637, de 2007 
-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Re-
latório e Voto que o fundamentaram relativos ao 
Levantamento de Auditoria na construção de pon-
te no Corredor Oeste – Norte – BR/364/RO ( TC 
008.426/2002-1).
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.451/2007 
(LOA/2007) o Contrato PD/22/09/2001-00, vinculado ao 
subtítulo Construção de Pontes em Rodovias Federais 
no Estado de Rondônia no Estado de Rondônia (UO 
39.252), nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
apresentado, com errata.
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AVISO Nº 04/2007-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional cópia do Acórdão nº 103, de 2007 
-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório 
e Voto que o fundamentaram relativos ao Levanta-
mento de Auditoria realizada nas obras rodoviárias 
emergenciais na BR-070/MT, no trecho compreen-
dido entre o entroncamento com a MT-110 e o en-
troncamento com a BR-453, do km 193 ao km 345,4 
(TC-002.080/2006-0).”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.451, 
de 8/2/2007, referentes às obras rodoviárias emer-
genciais na BR-070/MT, no trecho compreendido 
entre o entroncamento com a MT-110 e o entronca-
mento com a MT– 453, do Km 193,3 ao Km 345,4, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apre-
sentado.
OFÍCIO Nº 143/07-GSGMJ, do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, que solicita correção da Emenda nº 
2040006.
OFÍCIO.GAB.MM/040/2007, do Deputado Marco Maia, 
que solicita correção das Emendas nºs 20770010 e 
20770011.

PROJETO DE LEI Nº 03/2007-CN, que “altera os itens 
I.2 e I.4 do Anexo V da Lei nº 11.451, de 7 de feverei-
ro de 2007”.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.
Foram apresentadas 3 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 07/2007-CN que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), para o fim que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.
AVISO Nº 15/2007-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, o Relatório das Atividades do Tribunal de 
Contas da União, referente ao 1º trimestre do exercí-
cio de 2007”. 
RELATOR: Senador JAYME CAMPOS.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria. 

PROJETO DE LEI Nº 02/2007– CN, que “Dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
de 2008 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.
Foram apresentadas 2.356 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apre-
sentado.

B – Requerimentos

REQUERIMENTO Nº 7/2007-CMO, do Sr. Eduardo 
Valverde, que “solicita reunião de audiência Pública 
convidando a Ministra da Casa Civil, esclarecimento 
sobre o relatório de acompanhamento de gestão do 
PAC”. (Ministra Dilma Rousseff)

REQUERIMENTO Nº 8/2007-CMO, do Sr. Eduardo 
Valverde, que “solicita realização de audiência Pública 
convidando o Ministro das Cidades para prestar escla-
recimentos sobre os problemas de gestão do PAC nas 
áreas de saneamento e habitação”. (Ministro Márcio 
Fortes de Almeida)

REQUERIMENTO Nº 9/2007-CMO, do Sr. Paulo Ru-
bem Santiago, que “requer à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que sejam 
solicitados, ao Tribunal de Contas da União todos os 
processos sob fiscalização referentes à Construtora 
Gautama Ltda”.

REQUERIMENTO Nº 10/2007-CMO, do Sr. Paulo Ru-
bem Santiago, que “solicita que sejam fiscalizados todos 
os contratos, em vigor, celebrados com a Construtora 
Gautama Ltda”.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (8 DIAS)

DECURSO: 4º dia
ÚLTIMO DIA: 8-7-2007

PROJETO DE LEI Nº 10/2007-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Educação, crédito especial no valor de R$ 24.824,00 
(vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais), 
para o fim que especifica.”

PROJETO DE LEI Nº 11/2007-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, 
crédito especial no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais), para o fim que especifica.

PROJETO DE LEI Nº 12/2007-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Previdência Social, crédito suplementar 
no valor de R$ 261.932.386,00 (duzentos e sessenta 
e um milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos 
e oitenta e seis reais), para reforço de dotação cons-
tante da Lei Orçamentária vigente.

PROJETO DE LEI Nº 13/2007-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2007, em favor da Caixa 
Econômica Federal e da ELETROSUL Centrais Elétricas 
S.A., crédito especial no valor total de R$ 34.527.800,00 



(trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil e 
oitocentos reais), para os fins que especifica.

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA 
ÀS COMISSÕES 

EM 3-7-2007: 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 107/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 108/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 109/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 110/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 111/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 131/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 132/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 133/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 134/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 136/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 137/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 138/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 139/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 140/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 141/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 142/2007 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 143/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 144/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 173/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 174/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 175/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 176/2007 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 177/2007 
PROJETO DE LEI Nº 1.380/2007 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 78/2007 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 62/2007 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
87/2007 
Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 1.373/2007 
Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 1.371/2007 

PROJETO DE LEI Nº 1.372/2007 

PROJETO DE LEI Nº 1.391/2007 
Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 1.260/2007 

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 48 
minutos.)
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PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 3.371– D, DE 1997 
(Da Sra. Marinha Raupp) 

Ofício nº 541/2005

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 3.371-B, de 1997, que 
“altera o art. 259 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (relator: DEP. 
MENDES RIBEIRO FILHO).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do parecer dacomissão de constituição 
e justiça e de cidadania

I – Relatório

Trata-se de apreciar as três emendas oferecidas 
pelo Senado Federal, na qualidade de Casa Revisora, 
ao projeto de lei em epígrafe.

A proposição aprovada pela Câmara dos Depu-
tados altera o art. 259 do Código de Processo Civil, 

dispositivo este que fixa critérios para a fixação do 
valor da causa.

O projeto aprovado por esta Casa alterou a re-
dação do inciso VII e incluiu o inciso VIII ao art. 259 
do CPC.

Duas emendas do Senado Federal alteraram 
a redação dos mencionados incisos e, ainda, houve 
uma terceira emenda, que alterou a ementa da pro-
posição.

São as seguintes as redações aprovadas pelas 
duas Casas Legislativas:

TEXTO DA CÂMARA

TEXTO DO SENADO

VII – quando o litígio tiver por objeto bem 
imóvel, o valor da estimativa fiscal de lança-
mento do imposto territorial ou predial (NR).

EMENDA Nº 1 VII – quando o litígio tiver por 
objeto bem imóvel, o valor da estimativa fiscal de lan-
çamento do imposto territorial ou predial, ou a medi-
da do benefício patrimonial pretendido pelo autor, em 
sua proporção, quando for o caso, e se não se puder 
aplicar o primeiro critério (NR).

VIII – quando o litígio tiver por objeto 
bem móvel, o valor arbitrado ao bem dispu-
tado (NR).
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EMENDA Nº 2 VIII – quando o litígio tiver por objeto 
bem móvel, o valor estimado do bem disputado (NR).

(Ementa) Altera o art. 259 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

EMENDA Nº 3 (Ementa) Altera o art. 259 do Có-
digo de Processo Civil, quanto às regras para a fixação 
do valor da causa.

Cabe a esta comissão analisar as emendas do 
Senado Federal, no que concerne à constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e mérito.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A regra mais importante para a fixação do valor 
da causa é que ele deve corresponder, o mais próxi-
mo possível, ao benefício econômico pretendido pelo 
demandante ao propor sua demanda. Essa premissa é 
facilmente dedutível dos incisos I a IV do art. 259. Sem-
pre que possível, deve-se utilizar essa regra geral.

Além disso, o CPC fixou, nos incisos V a VII do art. 
259, algumas regras específicas, voltadas para os pro-
cessos que versarem sobre as questões taxativamente 
indicadas. Mas essas normas específicas também po-
dem sofrer, no caso concreto, forte influência interpre-
tativa daquela premissa de que o valor da causa deve 
corresponder ao benefício econômico postulado.

Feitas estas breves considerações, passamos a 
apreciar as emendas do Senado Federal.

EMENDA Nº 1 – atende aos pressupostos de 
constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica 
legislativa. No mérito, a emenda procede, especialmente 
no que tange às ações de divisão e de demarcação de 
bem imóvel. Com efeito, não versando a demanda sobre 
a integralidade do bem imóvel (ação reivindicatória), 
deve-se reduzir proporcionalmente o valor da causa, 
levando-se em conta a regra geral de fixação.

EMENDA Nº 2 – atende aos pressupostos de 
constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica 
legislativa. No mérito, deve-se considerar que, em sen-
do reivindicado bem móvel, deverá prevalecer a regra 
geral, segundo a qual o valor da causa deve corres-
ponder ao benefício econômico postulado. De acordo 
com o dicionário Aurélio, “arbitrar” significa decidir, 
resolver, segundo a própria consciência. Já “estimar” 
seria determinar por cálculo ou avaliação o preço ou 
o valor de algo. Assim, a emenda parece mais preci-
sa, quanto aos fins colimados pelo legislador, deven-
do prosperar.

EMENDA Nº 03 – atende aos pressupostos de 
constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica 
legislativa. No mérito, a emenda deve prevalecer, uma 
vez que não há, na proposição aprovada pela Câmara, 

artigo inaugural com o objeto da lei, conforme preconi-
za a Lei Complementar nº 95/98, e a emenda elucida 
a matéria tratada pela lei.

O voto, destarte, é pela constitucionalidade, juridi-
cidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação das emendas de nºs 01, 02 e 03 do Senado 
Federal ao Projeto de Lei nº 3.371 – B, de 1997. 

Sala da Comissão, 1º de agosto de 2005. – Depu-
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

 
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em virtude das discussões e questionamentos 
levantados acerca das emendas apresentadas pelo 
Senado Federal ao projeto de lei em epígrafe, solicitei 
a sua retirada de pauta, a fim de estudar mais profun-
damente os temas suscitados.

O projeto de lei original pretendia a alteração 
do art. 259 do CPC com o fito de estabelecer regras 
próprias para a fixação do valor da causa nas ações 
sobre bens imóveis e móveis e nas ações de despe-
jo, sob a justificativa de que a medida seria de grande 
valia à fluência dos processos, evitando-se reiteradas 
impugnações ao valor da causa.

Sob o entendimento de que, no tocante aos bens 
imóveis, bastaria a alteração do inciso VII do art. 259, 
dando-lhe maior abrangência, esta Comissão aprovou 
substitutivo a determinar que, quando o litígio tiver por 
objeto bem imóvel, o valor da causa será o equivalen-
te ao da estimativa fiscal de lançamento do imposto 
territorial ou predial.

No entanto, o dispositivo sofreu emenda no Se-
nado Federal (Emenda nº 1). Pela nova redação dada 
ao art. 259, VII, do CPC, propõe a Casa Revisora que, 
quando a causa versar sobre bem imóvel, o seu va-
lor será o “da estimativa fiscal de lançamento do im-
posto territorial ou predial, ou a medida do benefício 
patrimonial pretendido pelo autor, em sua proporção, 
quando for o caso, e se não se puder aplicar o primei-
ro critério”.

Por ser o inciso cuja alteração suscitou o maior 
número de ponderações nesta Comissão, procedi a 
um estudo mais aprofundado da matéria, subsidiando-
me dos lineamentos da doutrina e da jurisprudência 
assente em nossos Tribunais.

No tocante à emenda ao inciso VII do art. 259 do 
CPC, assinale-se, inicialmente, que a redação atual do 
dispositivo estabelece como valor da causa a estimativa 
oficial para lançamento do imposto nas ações de divi-
são, de demarcação e de reivindicação. No particular, 
é de extrema importância que destaquemos o objeto 
da lide em cada uma dessas ações.
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Segundo o art. 946, I, do CPC, cabe a ação de 
demarcação ao proprietário para obrigar o seu confi-
nante a estremar os respectivos prédios, fixando-se 
novos limites entre eles ou aviventando-se os já apa-
gados. Por tratar de limites de prédios, o seu objeto há 
de ser, necessariamente, bem imóvel.

Por sua vez, o art. 946, II, do CPC, determina 
caber a ação de divisão, ao condômino, para obrigar 
os demais consortes a partilhar a coisa comum. E, da 
sua interpretação conjunta com o art. 967, I, do CPC, 
extrai-se que o objeto da ação é bem imóvel, eis que 
a origem da comunhão e a sua denominação, situa-
ção e limites característicos devem ser indicados na 
petição inicial.

Diferentemente, a ação reivindicatória pode re-
cair tanto sobre bem imóvel quanto sobre bem móvel 
ou semovente, a teor do disposto nos arts. 70, I, 822,I 
e 907, I, do CPC.

Esse motivo, por si só, já é suficiente para se pro-
ceder à alteração do art. 259, VII, do CPC, porquanto 
não se pode aferir o valor da causa de uma ação de 
reivindicação de bem móvel ou semovente tendo por 
base a estimativa oficial para lançamento do imposto, 
exclusiva dos bens imóveis.

Além disso, devemos considerar que, se o 
imóvel objeto da lide não for tributável ou tributa-
do, a regra prevista no inciso VII não há como ser 
aplicada.

A título exemplificativo, destaque-se os bens 
públicos, que podem ser objeto de qualquer des-
sas ações, mas que não estão sujeitos à tributa-
ção, razão pela qual inexiste a estimativa oficial 
do seu valor.

Cite-se, ainda, a hipótese em que o imóvel, por 
qualquer motivo, não haja sido cadastrado ou lançado 
para fins de tributação e, consequentemente, seu valor 
não tenha sido estimado para tal finalidade.

Ademais, ressalte-se existir diferença notória en-
tre a utilidade econômica resultante da reivindicação e 
a que advirá da demarcação ou da divisão.

Segundo o processualista Egas Dirceu Moniz 
de Aragão, nos seus “Comentários ao Código de Pro-
cesso Civil” 1:

1 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Pro-
cesso Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. II: arts. 154-
269. 9.ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1998, pp. 323-325.

“Na reivindicação, o autor visa integrar o 
bem em seu patrimônio, que será acrescido na 
exata medida do valor da coisa. Neste caso, a 
regra do texto se mostra adequada.

O mesmo não sucede, porém, com a 
demarcação e a divisão, pois o bem já se en-

contra no patrimônio do autor e o acréscimo 
resultante do acolhimento de sua pretensão 
será unicamente a valorização que o imóvel 
obtiver em virtude de passar a estar demar-
cado ou dividido.

É fora de dúvida que a incerteza dos li-
mites prejudica o valor da propriedade, o qual, 
pelo fato de cessar essa dúvida, aumenta após 
a demarcação, cujo valor, portanto, é precisa-
mente a diferença entre o que a propriedade 
valia antes e o que passou a valer depois de 
demarcada.

Ao contrário da opinião mais divulgada, 
tampouco a divisão poderá ter valor igual ao 
do imóvel sobre o qual versa. Divisão não é 
sinônimo de reivindicação, nem a tanto se 
presta.

Antes da divisão, cada co-proprietário já 
é titular do domínio, podendo exercê-lo livre-
mente, sujeito, no entanto, às limitações pe-
culiares ao estado de indivisão (Código Civil, 
art. 623) [corresponde ao art. 1.314 do Código 
Civil em vigor]. Essas restrições, que tolhem 
ao condômino a plenitude do exercício da pro-
priedade, reduzem, para cada qual, o valor de 
sua propriedade, que é apenas ideal. Extinto 
o condomínio, porém, cada um adiciona ao 
seu patrimônio a diferença entre o valor que 
tinha o quinhão ideal – sujeitos às restrições 
aludidas – e o que passa a ter o imóvel, livre 
e desembaraçado. Essa diferença para mais 
é que representa o valor da causa. Não se 
perca de vista que a divisão é mais imprópria 
para reivindicar, e que isto não se obtém por 
seu intermédio.”

O ilustre doutrinador ensina, ainda, que,

“se a demarcação for parcial – even-
tualmente a divisão poderá sê-lo – a regra 
prescrita no código só incidirá até o limite do 
valor da parte que for objeto da demarcação 
ou da divisão.

Não é lógico que tivessem igual valor a 
demarcação de todo o imóvel, ou a sua divisão 
integral e a que tem por objeto apenas uma 
de suas partes.

Em tais casos, se a estimativa oficial 
for global, terá de ser proporcionalmente re-
duzida.”

Diante das omissões da lei quanto ao tema, a 
jurisprudência procurou supri-las por meio do arbitra-
mento do valor da causa em observação à regra geral 
constante do art. 258 do CPC, ou seja, tomando-se 
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por base o conteúdo econômico imediato da deman-
da, consubstanciado no benefício patrimonial a ser 
auferido pelo autor.

Nesse sentido se encontram os seguintes prece-
dentes do Superior Tribunal de Justiça:

“VALOR DA CAUSA NA AÇÃO DE USU-
CAPIÃO.

NÃO NEGA VIGÊNCIA AO ART. 259, VII, 
DO CPC, O ACORDÃO QUE FIXAR O VALOR 
DA CAUSA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO EM 
OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO DO ACRÉSCI-
MO PATRIMONIAL E NÃO O DA ESTIMATIVA 
OFICIAL PARA EFEITO DE LANÇAMENTO 
DE TRIBUTOS, CRITÉRIO ESTE PREVISTO 
NAQUELE TEXTO APENAS PARA AS AÇÕES 
NELE REFERIDAS.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(Recurso Especial 1.853, Rel. Min. Gueiros Leite, 
DJU de 03.09.1990)

“Processo civil. Impugnação ao valor 
da causa. Possessória. Ação de manutenção 
de posse. Proveito econômico. Aplicação por 
analogia do art. 259, VII, do CPC. Impossibi-
lidade.

– Na ação possessória, sem pedido de 
rescisão contratual nem perdas e danos, o 
valor da causa é o benefício patrimonial pre-
tendido pelo autor, dada a omissão legislati-
va e não a estimativa oficial para lançamento 
do imposto.

– Mesmo que não se vislumbre um pro-
veito econômico imediato na ação de manu-
tenção de posse, inexistindo pedido de per-
das e danos, não se pode olvidar a natureza 
patrimonial da demanda, que está associada 
ao benefício buscado em juízo, que, por seu 
turno deve corresponder ao percentual da área 
questionada, devendo ser considerados, entre 
outros elementos, o preço pago pela posse.”

(Recurso Especial 176.366, Rel. Min. Nancy An-
drighi, DJU de 09.10.2001)

“Processual civil. Recurso especial. Ação 
de imissão na posse. Valor da causa. Peculia-
ridades da situação fática concreta.

– À falta de disposição legal específica 
no CPC acerca do valor da causa nas ações 
possessórias, entende a jurisprudência as-
sente no STJ que tal valor deve corresponder 
ao benefício patrimonial pretendido pelo autor 
com a imissão, a reintegração ou a manuten-
ção na posse.

– Ainda que não se vislumbre proveito 
econômico imediato na ação de imissão na 
posse, não se pode desconsiderar a natureza 
patrimonial da demanda.

– Assim sendo, à causa deve ser dado 
o valor despendido pelo autor para aquisição 
da posse, que, na situação fática específica 
dos autos, corresponde ao valor da adjudica-
ção do imóvel sobre o qual o autor pretende 
exercê-la.”

(Recurso Especial 490.089, Rel. Min. Nancy An-
drighi, DJU de 13.05.2003)

Todas essas ponderações nos permitem con-
cluir não somente pela conveniência e oportunidade 
da aprovação da Emenda nº 1 do Senado Federal, 
como também pela necessidade de preenchimento 
das lacunas ainda existentes no CPC, no que guarda 
pertinência com a fixação do valor da causa.

Por sua vez, a Emenda nº 2 do Senado Federal 
se restringe à substituição da expressão “arbitrado”, 
constante da redação do inciso VIII que se pretende 
acrescentar ao art. 259 do CPC, nos termos do subs-
titutivo aprovado por esta Casa, pela expressão “es-
timado”.

No particular, há de se mencionar que, confor-
me determina o caput do art. 259, o valor da causa 
sempre deve constar da petição inicial, pois dessa é 
requisito.

Assim sendo, se mantida a redação do substitu-
tivo, criaremos óbice que poderá dificultar a aplicação 
da regra, eis que poderá ser muito difícil ou mesmo 
impossível para parte “arbitrar” o valor do bem antes 
da propositura da ação, como nas situações em que 
não dispõe de elementos suficientes a tanto ou sequer 
tenha acesso ao bem objeto do litígio.

De modo a evitar esse problema, afigura-se mais 
conveniente e oportuno que o autor apresente o va-
lor estimado do bem móvel como sendo o valor da 
causa.

Por fim, impõe-se a aprovação da Emenda nº 3 
por questão de técnica legislativa, em atendimento aos 
ditames da Lei nº 95, de 1998.

Esses são, pois, as considerações adicionais que 
presto, de modo a reforçam as conclusões de meu voto 
no sentido da constitucionalidade, juridicidade, boa 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação das 
Emendas nºs 1, 2 e 3 do Senado Federal ao Projeto 
de Lei nº 3.371-B, de 1997.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2007. – Depu-
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, con-
tra os votos dos Deputados Moreira Mendes e Regis de 
Oliveira, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação das Emendas 
do Senado Federal, ao Projeto de Lei nº 3.371-C/1997, 
nos termos do Parecer, com complementação, do Re-
lator, Deputado Mendes Ribeiro Filho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Pre-
sidentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Benedito 
de Lira, Bonifácio de Andrada, Bruno Araújo, Cândido 
Vaccarezza, Ciro Gomes, Edmar Moreira, Edson Apa-
recido, Efraim Filho, Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, José Genoíno, 
Magela, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Már-
cio França, Maria Lúcia Cardoso, Maurício Quintella 
Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Moreira 
Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, 
Paes Landim, Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Regis de 
Oliveira, Renato Amary, Roberto Magalhães, Ronaldo 
Cunha Lima, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Sérgio Brito, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vilson 
Covatti, Wilson Santiago, Wolney Queiroz, Zenaldo 
Coutinho, Alexandre Santos, Antonio Bulhões, Carlos 
Abicalil, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, George 
Hilton, Iriny Lopes, João Campos, José Pimentel, Luiz 
Couto, Ricardo Tripoli, Veloso e William Woo. 

Sala da Comissão, 29 de maio de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.650-B, DE 2005 
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho)

Acrescenta parágrafos aos artigos 
430 e 443, Código de Processo Penal Mili-
tar – Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro 
de 1969; tendo pareceres: da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
pela aprovação (relator: DEP. MARCONDES 
GADELHA); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação, com substitutivo 
(relator: DEP. CEZAR SCHIRMER).

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 
54, RICD) 

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

Publicação do parecer da comissão de constitui-
ção e justiça e de cidadania

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei que altera dispositivos 
do Decreto Lei n° 1.002, de 21 de outubro de 1969– 
Código de Processo Penal Militar (CPPM). 

Tem por objetivo atualizar a redação do texto 
desse diploma legal para que o que o procedimento 
ordinário, previsto na lei instrumental militar, seja adap-
tado às novas modificações introduzidas pela Emenda 
Constitucional n° 45, de 2004. Para tanto, o Projeto em 
destaque prevê o acréscimo de parágrafos aos artigos 
430 e 443 do CPPM.

Assevera, o autor, que “aprovadas as modifica-
ções, o novo procedimento penal militar, nos proces-
sos de competência do Juiz de Direito do juízo mili-
tar, eliminará fases processuais desnecessárias, sem 
prejuízos das garantias constitucionais, e possibilitará 
mais celeridade na prestação jurisdicional, em cumpri-
mento da nova garantia insculpida no artigo 5°, inciso 
LXXVIII, da Constituição Federal, também introduzida 
pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004”.

A proposição foi distribuída à Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, onde o Deputado Mar-
condes Gadelha, designado relator, apresentou parecer 
pugnando pela aprovação do projeto. A Comissão aprovou 
a proposição, acatando a orientação do relator.

Posteriormente, a proposição foi distribuída a esta 
Comissão para análise conclusiva acerca de sua consti-
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto encontra-se compreendido na com-
petência privativa da União para legislar sobre direito 
processual, sendo legítima a iniciativa e adequada a 
elaboração de lei ordinária (artigos 22, I e 61 da Cons-
tituição Federal). 

Observa-se que o pressuposto da juridicidade se 
acha igualmente preenchido, não sendo violados os 
princípios do ordenamento jurídico pátrio. 

Todavia, a proposição carece de alguns reparos 
para se adaptar aos comandos da Lei Complementar 
nº 95/98, que, editada em atendimento ao artigo 59, 
parágrafo único, da Carta Magna, dispõe sobre a ela-
boração, redação, alteração e consolidação das leis.

Assim, falta ao Projeto um artigo inaugural que 
delimite o objeto da lei e indique o respectivo âmbito de 
aplicação. Outrossim, a proposição legislativa carece da 
expressão “NR” logo após a redação dos novos disposi-
tivos acrescidos ao Código Processo Penal Militar.

Quanto ao mérito, consideramos o projeto louvá-
vel, e, portanto merecedor de nosso apoio.

Com efeito, o procedimento ordinário, estabeleci-
do pelo CPPM, define regras que disciplinam apenas 
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os julgamentos realizados pelos Conselhos de Justiça, 
precisando, portanto, ser modificado para se adaptar 
à nova realidade da justiça militar.

Assim, a partir da inovação introduzida na justiça 
militar, por meio da EC n° 45, que atribuiu aos juizes de 
direito do juízo militar a competência para julgar ações 
contra atos disciplinares militares e para processar e julgar 
todos os crimes militares, quando a vítima for civil (exceto 
os crimes dolosos contra a vida, de competência do Tri-
bunal do Júri), surgiu a necessidade de o CPPM regular 
questões inerentes ao procedimento ordinário relativo 
aos processos de competência do Juiz singular. 

Dessa forma, as modificações, ora em debate, 
visam introduzir na lei processual militar normas a res-
peito do procedimento ordinário que se aplicam aos 
processos conduzidos por Juízes de Direito, no âmbito 
da justiça militar.

Com efeito, as alterações propostas regulamentam 
uma situação já posta em prática, com fundamento nas 
modificações constitucionais, introduzidas pela emenda 
n° 45, de 2004. Em verdade, a proposta reproduz o teor 
dos artigos 502 e 389 do Código de Processo Penal. 

Destarte, as revisões legislativas, ora em deba-
te, são necessárias e salutares para que os artigos 
430 do e 443 do CPPM passem a contemplar regras 
atinentes ao procedimento aplicado aos processos de 
competência do Juiz singular.

Do exposto, voto pela constitucionalidade, juridici-
dade, boa técnica legislativa, com as ressalvas feitas e, 
no mérito, pela aprovação do Projetos de Lei nº 5.650, 
de 2005, na forma do Substitutivo ora ofertado. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2006. – 
Deputado Cezar Schirmer, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
Nº 5.650, DE 2005

Acrescenta parágrafos aos artigos 
430 e 443 do Código de Processo Penal 
Militar – Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de ou-
tubro de 1969.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta parágrafos aos artigos 

430 e 443 do Decreto-lei Nº 1.002, de 21 de outubro 
de 1969 – Código de Processo Penal Militar. 

Art. 2º Os arts. 430 e 443 do Decreto-lei n. º 1.002, 
de 21 de outubro de 1969 – Código de Processo Penal 
Militar, passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 430. (...)
§ 1º – Nos processos de competência do 

Juiz de Direito do Juízo Militar, findo o prazo 
concedido para as alegações escritas, o escri-
vão fará os autos conclusos para sentença.

§ 2º – Na hipótese do parágrafo anterior, 
o Juiz de Direito poderá ordenar as diligências 
previstas no caput deste artigo e determinar 
que se proceda, novamente, o interrogatório 
do acusado ou a inquirição de testemunhas e 
do ofendido, se não houver presidido a esses 
atos na instrução criminal.” (NR)

“Art. 430. (...)
Parágrafo Único – Nos processos de com-

petência do Juiz de Direito do juízo militar, a 
sentença será publicada em mão do escrivão, 
que lavrará nos autos o respectivo termo, re-
gistrando-se em livro especialmente destinado 
a para este fim.” (NR)

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

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2006. – 
Deputado Cezar Schirmer.

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, com 
substitutivo, do Projeto de Lei nº 5.650/2005, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Cezar Schirmer.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho e Marcelo Itagiba – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Bonifácio de Andrada, Bruno 
Araújo, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Colbert 
Martins, Edson Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flávio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ger-
son Peres, Ibsen Pinheiro, Indio da Costa, José Edu-
ardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Marcelo 
Guimarães Filho, Márcio França, Maria Lúcia Cardo-
so, Maurício Quintella Lessa, Maurício Rands, Mauro 
Benevides, Mendonça Prado, Moreira Mendes, Nelson 
Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Magalhães, 
Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, Renato Amary, Ro-
naldo Cunha Lima, Sérgio Barradas Carneiro, Sérgio 
Brito, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, 
Vilson Covatti, Vital do Rêgo Filho, Zenaldo Coutinho, 
André de Paula, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, 
Bispo Gê Tenuta, Carlos Willian, Chico Lopes, Edmil-
son Valentim, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Jerônimo 
Reis, José Pimentel, Pastor Manoel Ferreira, Rubens 
Otoni, Sandro Mabel e William Woo.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC
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Acrescenta parágrafos aos artigos 
430 e 443 do Código de Processo Penal 
Militar – Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de ou-
tubro de 1969.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Esta lei acrescenta parágrafos aos artigos 

430 e 443 do Decreto-lei Nº 1.002, de 21 de outubro 
de 1969 – Código de Processo Penal Militar. 

Art. 2.° Os arts. 430 e 443 do Decreto-lei n. º 
1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de Proces-
so Penal Militar, passam a vigorar com as seguintes 
redações:

“Art. 430. (...)
§ 1º – Nos processos de competência do 

Juiz de Direito do Juízo Militar, findo o prazo 
concedido para as alegações escritas, o escri-
vão fará os autos conclusos para sentença.

§ 2º – Na hipótese do parágrafo anterior, 
o Juiz de Direito poderá ordenar as diligências 
previstas no caput deste artigo e determinar 
que se proceda, novamente, o interrogatório 
do acusado ou a inquirição de testemunhas e 
do ofendido, se não houver presidido a esses 
atos na instrução criminal.” (NR)

“Art. 430. (...)
Parágrafo Único – Nos processos de com-

petência do Juiz de Direito do juízo militar, a 
sentença será publicada em mão do escrivão, 
que lavrará nos autos o respectivo termo, re-
gistrando-se em livro especialmente destinado 
a para este fim.” (NR)

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

Sala da Comissão, 26 de junho de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.377-A, DE 2006 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 75/06 
OFÍCIO Nº 1480/06

Denomina “Rodovia Engenheiro Fabia-
no Vivacqua” o trecho da rodovia BR-482, 
entre o entroncamento com a BR-101, no 
Espírito Santo, e a divisa com Minas Ge-
rais; tendo parecer da Comissão de Viação 
e Transportes, pela aprovação (relator: DEP. 
ALEXANDRE SILVEIRA).

Despacho: Às Comissões de viação e 
transportes; educação e cultura e constituição 
e justiça e de cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

Publicação do parecer da comissão de viação e 
transportes

I – Relatório

O projeto de lei em tela pretende denominar “Ro-
dovia Engenheiro Fabiano Vivacqua” o trecho da BR-
482 situado entre o entroncamento com a BR-101, no 
Estado do Espírito Santo, e a divisa com o Estado de 
Minas Gerais.

Procedente do Senado Federal, o projeto de lei 
vem à Câmara dos Deputados para revisão nos termos 
do art. 65 da Constituição Federal. De acordo com o 
art. 32, XX, “a”, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, cabe a este órgão técnico pronunciar-
se sobre “assuntos referentes ao sistema nacional 
de viação e aos sistemas de transportes em geral”. 
Quanto ao mérito da homenagem cívica, compete à 
Comissão de Educação e Cultura manifestar-se, aos 
termos da alínea “f” do inciso IX do mesmo dispositi-
vo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Senado Federal encaminhou a esta Casa o 
PLS nº 75, de 2006, com a finalidade de homenagear 
o Engenheiro Civil Fabiano Vivacqua, que foi funcio-
nário e diretor-geral do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER) durante muitos anos. 
Tornou-se responsável pela construção de novas es-
tradas de rodagem que facilitaram melhores acessos 
entre cidades e regiões do Estado do Espírito Santo, 
modernizando o transporte rodoviário de cargas e pas-
sageiros e ampliando o potencial econômico de uma 
parte significativa do País.

A homenagem concretiza-se pela aposição de 
seu nome ao trecho rodoviário entre o entroncamento 
com a BR-101, no Estado do Espírito Santo, e a divisa 
com o Estado de Minas Gerais, que integra a Relação 
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, 
conforme a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprovou o Plano Nacional de Viação (PNV).

O projeto de lei apresentado pelo Senado Fe-
deral é amparado pelo art. 2º da Lei nº 6.682, de 27 
de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação 
de vias e estações terminais do PNV, conforme trans-
crito a seguir:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
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estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.”

Diante do exposto, no que cabe a esta Comissão 
analisar, somos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei 
nº 7.377, de 2006. 

Sala da Comissão, 17 de maio de 2007. – Depu-
tado Alexandre Silveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 7.377/06, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Alexandre Silveira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mauro Lopes e Hugo Leal – Vice-Presidentes, 

Affonso Camargo, Aline Corrêa, Beto Albuquerque, 
Camilo Cola, Carlos Brandão, Carlos Santana, Car-
los Zarattini, Davi Alves Silva Júnior, Devanir Ribeiro, 
Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, Gonzaga Patrio-
ta, Ilderlei Cordeiro, Jaime Martins, Jilmar Tatto, José 
Santana de Vasconcellos, Lael Varella, Moises Avelino, 
Nelson Bornier, Ricardo Barros, Urzeni Rocha, Cristia-
no Matheus, Edinho Bez, José Airton Cirilo, Marinha 
Raupp, Osvaldo Reis e Pedro Fernandes.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2007. – Depu-
tado Mauro Lopes, Vice-Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.508-C, DE 2006 
(Do Tribunal Superior do Trabalho) 

OF.GDGCA.GP.Nº 499/2006

Dispõe sobre a criação de funções 
comissionadas no Quadro de Pessoal do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
e dá outras providências; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, pela aprovação, com 
emenda (relator: DEP. EDINHO BEZ); da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária deste 
e da emenda da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (relator: 
DEP. EDUARDO CUNHA); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste e da emenda da Comis-
são de Trabalho, Administração e Serviço 
Público (relator: DEP. MENDES RIBEIRO 
FILHO).

Despacho: Às Comissões de 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 apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

Publicação do parecer da comissão de constitui-
ção e justiça e de cidadania

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, propõe a criação de duzen-
tos e quinze (215) cargos em comissão no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
– TRT da 21ª Região. 

Na justificativa, o autor informa que “a proposta 
representa apenas a ratificação, pela via legislativa da 
criação de funções comissionadas por ato administra-
tivo interno daquela Corte Regional à época conside-
rada possível, advindo determinação posterior do Tri-
bunal de Contas da União, em exame de tomada de 
contas, Acórdão 334/2004 – Plenário, para a adoção 
das providências necessárias ao exato cumprimento 
do art. 48, inciso X, c/c art. 96, inciso II, alínea “b”, da 
Constituição Federal, a fim de regularizar as referidas 
funções”.

Ressalta, ainda, que “a criação dessas funções 
não implicará aumento de despesa com pessoal, pois 
a composição orçamentária do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região já inclui, há anos, os respec-
tivos valores, estando, portanto, ao abrigo da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Responsabilida-
de Fiscal”.

O projeto foi aprovado pela Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público com emenda 
e pela Comissão de Finanças e Tributação. 

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, inciso IV do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, cumpre a esta 
Comissão se pronunciar acerca da constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
7.508, de 2006, e da emenda aprovada pela Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Estão obedecidos os requisitos constitucionais 
relativos à competência legislativa da União (art. 22, 
XVII, CF), às atribuições do Congresso Nacional no 
que concerne à criação, transformação e extinção de 
cargos, empregos e funções públicas (art. 48, X, CF) 
e à iniciativa reservada dos tribunais (art. 96, II, b, 
CF), além de atendidas as restrições impostas pelo § 
1º do art. 169 da Carta Magna, conforme salientado 
pelo parecer aprovado pela Comissão de Finanças e 
Tributação. 
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Quanto à juridicidade, nada a opor. 
A técnica legislativa e a redação empregadas 

estão adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, 
de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 
2001.

Isto posto, nosso voto é no sentido da constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei nº 7.508, de 2006, e da emenda apro-
vada pela Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público.

Sala da Comissão, 13 de junho de 2007. – Depu-
tado Mendes Ribeiro 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 e 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 7.508-B/2006 e 
da Emenda da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leonardo Picciani – Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba – Vice-Presi-
dentes, Antonio Carlos Magalhães Neto, Bruno Araújo, 
Cândido Vaccarezza, Cezar Schirmer, Ciro Gomes, 
Colbert Martins, Edmar Moreira, Edson Aparecido, 
Felipe Maia, Flávio Dino, Francisco Tenorio, Gerson 
Peres, Indio da Costa, João Paulo Cunha, José Eduar-
do Cardozo, José Genoíno, Marcelo Ortiz, Maria Lúcia 
Cardoso, Mauro Benevides, Mendonça Prado, Michel 
Temer, Moreira Mendes, Nelson Trad, Paes Landim, 
Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, Regis 
de Oliveira, Renato Amary, Roberto Magalhães, Sérgio 
Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vilson Covatti, Wilson Santiago, André 
de Paula, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Domingos Dutra, Edmilson Va-
lentim, Eduardo Cunha, Fernando Coruja, Hugo Leal, 
João Campos, José Pimentel, Pastor Manoel Ferreira, 
Ricardo Barros, Sandro Mabel, Solange Amaral, Velo-
so e William Woo.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2007. – Depu-
tado Leonardo Picciani, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 383-A, DE 2007 
(Do Sr. Onyx Lorenzoni)

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação (relator: DEP. AL-
CENI GUERRA).

Despacho: Às Comissões de segurida-
de social e família e constituição e justiça e de 
cidadania (Mérito E Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II

Publicação do parecer da comissão de seguridade 
social e família

I – Relatório

O projeto de lei ora sob exame, tem por objetivo 
inserir um dispositivo no art. 932 do Código Civil, que 
trata dos responsáveis pela reparação civil, para que 
o cônjuge ou companheiro que ameaçar ou causar le-
sões corporais ao outro também passe a ser obrigado 
a tal indenização.

O autor justifica sua proposição argumentando 
que organismos internacionais começaram a se mo-
bilizar contra agressões, assassinatos ou estupros de 
mulheres ou meninas.

Cabe a esta Comissão, nos termos da alínea t 
do inciso XVII, do art. 32 do Regimento Interno, pro-
nunciar-se sobre o mérito.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A questão tratada neste projeto é de grande im-
portância e alcance social. De fato, o autor do projeto 
tem razão quando diz que a violência, especialmente 
à mulher e à criança, tem de ser contida. Os organis-
mos internacionais hoje estão atentos a este tipo de 
violência, que é atentatória aos direitos humanos.

É preciso que também nós façamos a nossa parte. 
Creio que com a previsão de pagamento de indeniza-
ção, haverá uma redução na violência. Afinal, temos de 
tentar todo o tipo de intimidação para que atos brutais 
como a violência doméstica tenham um fim.

Pelo exposto, voto pela aprovação do PL 
383/2007.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2007. – Depu-
tado Alceni Guerra, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 383/2007, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Alceni Guerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jorge Tadeu Mudalen – Presidente, Alceni Guerra, 

Ribamar Alves e Cleber Verde – Vice-Presidentes, Arman-
do Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Chico D’Angelo, Cida Dio-
go, Darcísio Perondi, Dr. Talmir, Eduardo Amorim, Eduardo 
Barbosa, Geraldo Resende, Henrique Eduardo Alves, Jô 
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Moraes, João Bittar, Jofran Frejat, José Linhares, Neilton 
Mulim, Pepe Vargas, Rafael Guerra, Raimundo Gomes 
de Matos, Rita Camata, Roberto Britto, Saraiva Felipe, 
Geraldo Thadeu, Gorete Pereira, Guilherme Menezes, 
Íris de Araújo, Leandro Sampaio, Nazareno Fonteles, 
Sebastião Bala Rocha e Simão Sessim.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2007. – Depu-
tado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

ERRATA

SERVIÇO DE ATAS

No DCD nº 084, de 10-5-07, página 22.327, co-
luna 2.
....................................................................................

Onde se lê:
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a Mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

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

Leia-se:
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) – Sobre 
a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do inci-

so I e do § 2º do art. 161 do Regimento Interno, desta-
que para votação em separado da expressão “que será 
entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de 
cada ano da alínea “d” inciso I art. 159 constante art. 
1º da PEC 58/07.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007. – Jutahy 
Junior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA 

DEM

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, e º 2º, do artigo 2º da PEC 58/07.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2007. – Ronaldo 

Caiado, Vice-Líder do DEM.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

inciso I e do § 2º do art. 161 do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da expressão 
“realizada a partir de 1º de setembro de 2007” do art. 
2º constante na PEC 58/2007.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007. – Jutahy 
Junior, Vice-Líder do PSDB.
....................................................................................

 
COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 40ª Reunião Ordinária Deliberativa Re-
alizada em 20 de Junho de 2007. 

Às dez horas e trinta e três minutos do dia vinte de 
junho de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de Edu-
cação e Cultura, no Plenário 10 do Anexo II da Câmara 
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Gas-
tão Vieira – Presidente. Compareceram os Senhores 
Deputados Maria do Rosário, Frank Aguiar e Osvaldo 
Reis – Vice-Presidentes; Alex Canziani, Alice Portugal, 
Angelo Vanhoni, Antonio Bulhões, Antônio Carlos Bi-
ffi, Antonio José Medeiros, Ariosto Holanda, Átila Lira, 
Clóvis Fecury, Fátima Bezerra, João Matos, Joaquim 
Beltrão, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Neri Geller, Nice 
Lobão, Paulo Renato Souza, Paulo Rubem Santiago, 
Professor Setimo, Raul Henry, Rogério Marinho e Wal-
dir Maranhão – Titulares; Andreia Zito, Angela Amin, 
Dr. Ubiali, Eduardo Lopes, Eliene Lima, Flávio Bezer-
ra, Gilmar Machado, João Oliveira, Lira Maia, Mauro 
Benevides, Neilton Mulim, Pedro Wilson, Raimundo 
Gomes de Matos e Reginaldo Lopes – Suplentes. Dei-
xaram de comparecer os Deputados Carlos Abicalil, 
Ivan Valente, Nilmar Ruiz, Professor Ruy Pauletti e Se-
veriano Alves. Justificaram a ausência os Deputados 
Clodovil Hernandes e Ribamar Alves. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação 
as Atas das 37ª, 38ª e 39ª reuniões, realizadas nos 
dias seis, quatorze e dezenove de junho do corrente 
ano, respectivamente. Em votação, foram aprovadas 
unanimemente as atas. EXPEDIENTE: O Presidente 
comunicou aos membros as designações de relatoria 
das seguintes proposições: PLs nºs 256/07, 258/07, 
7.324/06, 5.644/05, 7.331/06, 4.023/04, 1.003/07, 
6.186/05, 6.202/05, 1.000/07, 1.126/07, 1.080/07, 
5.968/05, 1.065/07, 7.090/06, 6.587/06, 7.698/06, 
991/07, 1.140/07, 6.427/05, 1.100/07, 7.370/06, 
1.099/07, 1.024/07, 6.277/05, 1.031/07, 7.680/06, 
899/07, 1.088/07, 6.074/05, 3.790/04, 819/07, 7.332/06, 
228/07, 1.030/07, 1.189/07, 7.569/06, 1.204/07, PDC 



Julho de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 4 34103 

54/07 e PRC 287/06. ORDEM DO DIA: 1. PROJETO DE 
LEI Nº 7.701/06 – do Senado Federal (Senador Eduar-
do Siqueira Campos – PLS nº 5/04) – que “altera a Lei 
nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Supe-
rior (FIES), com o fim de criar forma especial de amor-
tização mediante serviço social”. (Apensados: PLs nºs. 
362/07, 530/07, 5.794/01, 6.258/02, 1.548/03, 6.318/02, 
103/03, 6.290/02, 6.319/02, 820/03, 6.463/02, 102/03, 
666/03, 370/03, 484/03, 1.170/03, 4.292/04, 3.083/04, 
1.898/03, 6.926/02, 6.740/02, 663/03, 2.410/03, 109/03, 
5.210/05, 5.412/05, 570/07 e 920/07) RELATOR: Depu-
tado ROGÉRIO MARINHO. PARECER: pela aprova-
ção dos PLs nºs. 5.210/05, 109/03, 920/07, 6.319/02, 
820/03, 102/03, 103/03, 666/03, 1.898/03, 6.463/02, 
6.290/02, 5.412/05, 6.318/02, 484/03, 370/03, apen-
sados, e das Emendas de Plenário nºs 3, 7, 10, 11, 
13, 14, 18, 19, 23, 29, 34 e 36, nos termos do Subs-
titutivo, e pela rejeição do PL nº 7.701/06 e dos PLs 
nºs. 1.170/03, 2.410/03, 6.926/02, 4.292/04, 6.740/02, 
3.083/04, 530/07, 362/07, 6.258/02, 1.548/03, 5.794/01, 
570/07, 663/03, apensados, e das Emendas de Ple-
nário nºs 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 35. Discutiram a 
matéria os Deputados Rogério Marinho, João Matos, 
Paulo Renato Souza, Angela Amin, Waldir Maranhão, 
Alex Canziani, Átila Lira, Lobbe Neto e Gilmar Macha-
do. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer 
do relator, com complementação de voto, com três su-
bemendas ao Substitutivo. ENCERRAMENTO: Deixa-
ram de ser deliberados o PLC nº 355/06 e os PLs nºs 
7.327/06, 1.444-A/03, 2.636/03, 4.285-A/04 e 130/07. 
O Presidente encerrou os trabalhos às treze horas e 
um minuto, antes convocando os membros para Reu-
nião Ordinária de Audiência Pública sobre “a questão 
do reconhecimento dos diplomas dos brasileiros que 
fizeram pós-graduação no exterior”, dia vinte e um 
de maio, às dez horas no Plenário 10 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados. E para constar, eu, Iracema 
Marques, Secretária, lavrei a presente ATA, que depois 
de lida e aprovada será assinada pelo Deputado Gas-
tão Vieira, Presidente, e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 43ª Reunião Ordinária Deliberativa Re-
alizada em 27 de Junho de 2007. 

Às dez horas e vinte e três minutos do dia vinte 
e sete de junho de dois mil e sete, reuniu-se a Co-

missão de Educação e Cultura, no Plenário 10 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Gastão Vieira – Presidente; 
Frank Aguiar – Vice-Presidente; Alex Canziani, Alice 
Portugal, Angelo Vanhoni, Antonio Bulhões, Antônio 
Carlos Biffi, Antonio José Medeiros, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Carlos Abicalil, Fátima Bezerra, Ivan Valen-
te, João Matos, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, Lobbe 
Neto, Nilmar Ruiz, Paulo Rubem Santiago, Professor 
Ruy Pauletti, Professor Setimo, Raul Henry, Rogério 
Marinho, Severiano Alves e Waldir Maranhão – Titu-
lares; Andreia Zito, Angela Amin, Angela Portela, Dr. 
Ubiali, Eduardo Lopes, Elcione Barbalho, Eliene Lima, 
Elismar Prado, Flávio Bezerra, Gilmar Machado, João 
Oliveira, Jorginho Maluly, Lira Maia, Mauro Benevides, 
Neilton Mulim, Pedro Wilson, Raimundo Gomes de Ma-
tos e Ronaldo Cunha Lima – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Clóvis Fecury, Neri Geller, 
Nice Lobão e Osvaldo Reis. Justificaram as ausências 
os Deputados Ribamar Alves, Paulo Renato de Souza, 
Clodovil Hernandes e Maria do Rosário. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação 
as Atas das 41ª e 42ª reuniões, realizadas nos dias 21 
e 26 de junho, respectivamente. Em votação, as Atas 
foram aprovadas unanimemente. ORDEM DO DIA: 1 
– PROJETO DE LEI Nº 993/07 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o estágio de estudantes de insti-
tuições de educação superior, de educação profissio-
nal e de ensino médio, altera a redação do art. 428 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. PA-
RECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 993/07 
e das Emendas de Plenário nºs 2/07, 5/07, 6/07, 8/07, 
9/07, 10/07, 11/07, 14/07, 16/07, 20/07, 23/07, 25/07, 
27/07, 28/07, 31/07, 33/07, 37/07, 39/07 e 48/07, e 
pela aprovação parcial da Emenda de Plenário nº 
47/07, com Substitutivo, e pela rejeição das Emendas 
de Plenário nºs 1/07, 3/07, 4/07, 7/07, 12/07, 13/07, 
15/07, 17/07, 18/07, 19/07, 21/07, 22/07, 24/07, 26/07, 
29/07, 30/07, 32/07, 34/07, 35/07, 36/07, 38/07, 49/07, 
50/07, 51/07, 52/07 e 53/07. Discutiram a matéria os 
Deputados Átila Lira, Lobbe Neto, Angelo Vanhoni e 
Severiano Alves. ENCERRAMENTO: Deixaram de ser 
deliberados os PLs nºs 993/07, 7.237/06, 1.444-A/03, 
2.636/03, 4.285-A/04, 130/07 e PLP nº 355/06, tendo 
em vista o início da ordem do dia do Plenário. O Pre-
sidente encerrou os trabalhos às onze horas e vinte 
e nove minutos, antes convocando os membros para 
Reunião Ordinária de Audiência Pública sobre “a situ-
ação salarial, com suas reposições, dos professores 
da Universidade Federal de Santa Catarina”, dia vinte 
e oito de junho, às dez horas, Plenário 10 do Anexo II 
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da Câmara dos Deputados e Reunião Ordinária Deli-
berativa, dia três de julho, às quatorze horas, no mes-
mo Plenário. E para constar, eu, Iracema Marques, 
Secretária, lavrei a presente ATA, que depois de lida e 
aprovada será assinada pelo Deputado Gastão Vieira, 
Presidente, e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 44ª Reunião Ordinária de Audiência 
Pública Realizada em 28 de Junho de 2007. 

Às dez horas e dez minutos do dia vinte e oito 
de junho de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de 
Educação e Cultura, no Plenário 10 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência alternada 
dos Deputados Gastão Vieira, Presidente, e Angela 
Amin, com a presença dos Senhores Deputados Alex 
Canziani, Antonio Bulhões, Carlos Abicalil, João Matos, 
Joaquim Beltrão, Lobbe Neto, Nilmar Ruiz, Professor 
Setimo, Severiano Alves e Waldir Maranhão – Titula-
res; Dr. Ubiali, Elismar Prado, João Oliveira, Jorginho 
Maluly, Neilton Mulim e Raimundo Gomes de Matos 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Alice Portugal, Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, 
Antonio José Medeiros, Ariosto Holanda, Átila Lira, Cló-
vis Fecury, Fátima Bezerra, Frank Aguiar, Ivan Valente, 
Lelo Coimbra, Maria do Rosário, Neri Geller, Nice Lo-
bão, Osvaldo Reis, Paulo Rubem Santiago, Professor 
Ruy Pauletti, Raul Henry e Rogério Marinho. Justifica-
ram as ausências os Deputados Paulo Renato Souza, 
Clodovil Hernandes e Ribamar Alves. ABERTURA: A 
Deputada Angela Amin declarou abertos os trabalhos 
e deu início à Audiência Pública sobre a situação sala-
rial dos professores da Universidade Federal do Estado 
de Santa Catarina, evento decorrente da aprovação 
do Requerimento nº 29, de 2007, de sua autoria. Em 
seguida, convidou para compor a Mesa os Senhores 
Paulo Marcos Borges Rizzo, Presidente da Associação 
Nacional dos Docentes do Ensino Superior (Andes); 
Gil Vicente Reis de Figueiredo, Presidente do Forum 
de Professores das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Proifes); Lúcio José Botelho, Reitor da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Timothy 
Martin Mulholland, Reitor da Universidade de Brasília, 
representando a Andifes; e a Senhora Maria do Socor-
ro Mendes, Coordenadora-Geral de Gestão de Pes-
soas do Ministério da Educação (MEC). A Presidente 
concedeu a palavra aos expositores e, encerradas as 
exposições, deu início aos debates. Manifestaram-se 
os Deputados Lobbe Neto e Severiano Alves, e os Se-
nhores Cláudio Scherer, Maria Luiza A. Von Holleben 

e Lúcio Hagermann, representantes da Associação 
dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (ADUFRGS). ENCERRAMENTO: Encerrados 
os debates, a Presidente passou a palavra aos expo-
sitores para que fizessem suas considerações finais 
e encerrou os trabalhos às onze horas e cinqüenta e 
cinco minutos. E para constar, eu, Iracema Marque, 
Secretária, lavrei a presente ATA, que depois de lida e 
aprovada será assinada pela Deputada Angela Amin, 
Presidente em exercício, e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o acervo documental desta reunião. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 24ª reunião, realizada em 27 de junho 
de 2007.

Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do 
dia vinte e sete de junho de dois mil e sete, reuniu-se 
ordinariamente a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo 
II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado João Campos. A lista de presença regis-
trou o comparecimento dos Deputados João Campos 
– Presidente; Pinto Itamaraty, Raul Jungmann e La-
erte Bessa – Vice-Presidentes; Arnaldo Faria de Sá, 
Fernando Melo, Francisco Tenorio, Guilherme Cam-
pos, José Eduardo Cardozo, Lincoln Portela, Marcelo 
Itagiba, Paulo Pimenta e Sérgio Moraes – Titulares; 
Afonso Hamm, Alex Canziani, Marcelo Almeida, Neu-
cimar Fraga, Pedro Chaves, Valtenir Pereira e William 
Woo – Suplentes. Deixaram de registrar presença os 
Deputados Alexandre Silveira, Edmar Moreira, Marina 
Maggessi, Rita Camata e Vieira da Cunha. O Deputado 
Neilton Mulim apresentou escusa pela ausência a esta 
reunião. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação a Ata da vigésima terceira reunião, cuja 
leitura foi dispensada a pedido do Deputado Marcelo 
Itagiba. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO 
DIA: O Deputado Marcelo Itagiba solicitou inversão de 
pauta para a apreciação do Projeto de Lei nº 145/07, 
que, submetida a votação, foi aprovada. Em seguida, 
registrou seu repúdio à violência praticada por um grupo 
de rapazes contra uma empregada doméstica no Rio de 
Janeiro no último fim-de-semana. REQUERIMENTO Nº 
47/07 – do Sr. Valtenir Pereira – que “Solicita inclusão 
no Requerimento nº 33/07 do Perito em Odontologia, 
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Sr. Antônio Medeiros, e do Antropólogo e Cientista 
Político, Sr. Luiz Eduardo Soares para participar da 
Audiência Pública que debaterá a Situação da Perícia 
Oficial no Brasil.” Em discussão, usaram da palavra o 
autor e os Deputados Marcelo Itagiba e Arnaldo Faria de 
Sá. Submetido a votação, o requerimento foi aprovado. 
REQUERIMENTO Nº 55/07 – dos Srs. João Campos 
e Guilherme Campos – que “Requer que a Comissão 
realize seminário internacional sobre as medidas na 
área de segurança pública implementadas na Colôm-
bia”. Em discussão, usaram da palavra os autores e os 
Deputados Sérgio Moraes, Marcelo Itagiba e William 
Woo. Submetido a votação, conduzida pelo Deputado 
Pinto Itamaraty, o requerimento foi aprovado. PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 33/07 – da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 
899/06) – que “Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Mútua entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Bolívia para 
Combater o Tráfego de Aeronaves Envolvidas com 
Atividades Ilícitas Transnacionais, assinado em La 
Paz, em 9 de dezembro de 2005”. RELATOR: Depu-
tado LINCOLN PORTELA. PARECER: pela aprovação. 
Adiada a discussão por duas sessões, a requerimen-
to do Deputado Lincoln Portela, Vice-Líder do PR, em 
20/06/07. Retirado de pauta, em face da ausência do 
relator naquele momento. PROJETO DE LEI Nº 145/07 
– do Sr. Neucimar Fraga – que “Altera a redação da 
Lei nº 10.201, de 2001, condicionando o acesso aos 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública à 
efetiva participação na atualização dos cadastros do 
SINARM e do INFOSEG”. (Apensado: PL 461/07) RE-
LATOR: Deputado RAUL JUNGMANN. PARECER: pela 
aprovação deste, com emenda, e pela prejudicialidade 
do PL 461/07, apensado. Vista ao Deputado Marce-
lo Itagiba, em 05/06/07. O Deputado Marcelo Itagiba 
apresentou voto em separado em 13/06/07. Com a pa-
lavra, o Deputado Marcelo Itagiba justificou seu voto 
em separado, esclarecendo que a alteração na Lei 
10.201/01 dificultará a percepção dos recursos pelos 
Estados e violará o pacto federativo, impondo obriga-
ções aos Estados que não estão constitucionalmente 
estatuídas. Usaram da palavra os Deputados Arnaldo 
Faria de Sá, Sérgio Moraes e William Woo. Retirado 
de pauta, em face da ausência do relator naquele mo-
mento. PROJETO DE LEI Nº 588/07 – do Sr. Carlos 
Bezerra – que “Dispõe sobre a falsa comunicação de 
seqüestro”. RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. Retirado de pauta, em face 
da ausência do relator naquele momento. PROJETO 
DE LEI Nº 969/07 – do Poder Executivo – (AV 376/07) 
– que “Dispõe sobre a inclusão de presos em estabe-
lecimentos penais federais e a transferência de presos 

para os mencionados estabelecimentos, e dá outras 
providências”. RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: a proferir. Retirado de pauta a requeri-
mento do relator. PROJETO DE LEI Nº 4.004/01 – do 
Sr. Lincoln Portela – que “Proíbe a divulgação prévia 
de informações referentes a operações policiais e dá 
outras providências”. RELATOR: Deputado SÉRGIO 
MORAES. PARECER: pela aprovação. Retirado de 
pauta a requerimento do relator. PROJETO DE LEI 
Nº 4.970/05 – do Sr. Takayama – que “Dispõe sobre 
o registro das ações dos órgãos policiais no contro-
le de manifestações coletivas”. RELATOR: Deputado 
MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela rejeição. 
O Parecer do Deputado Cabo Júlio passou a consti-
tuir voto em separado em 07/06/06. Retirado de pau-
ta a requerimento do Deputado Sérgio Moraes, com 
a anuência do Plenário. PROJETO DE LEI Nº 61/07 
– do Sr. Eduardo Sciarra – que “Altera o anexo da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre o registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 
– Sinarm, define crimes e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 113/07) RELATOR: Deputado WILLIAM 
WOO. PARECER: pela aprovação deste e do PL 113/07, 
apensado, com substitutivo. Dada a palavra ao relator, 
este deu conhecimento ao Plenário de medida provi-
sória em fase de elaboração pelo governo para alterar 
as taxas previstas no anexo da Lei 10.826/03. Em dis-
cussão, manifestaram-se os Deputados Arnaldo Faria 
de Sá, que sugeriu o sobrestamento da apreciação da 
matéria em razão da notícia da medida provisória a 
ser editada; Francisco Tenorio, Marcelo Itagiba, Sérgio 
Moraes e Laerte Bessa. Consultado sobre a proposta 
do Deputado Arnaldo Faria de Sá, o relator requereu a 
retirada do Projeto de Lei da pauta, tendo sido aprova-
da pelo Plenário. O Deputado Neucimar Fraga sugeriu 
reavaliação do procedimento adotado nesta Comissão 
acerca da não-apreciação de proposições cujo relator 
não está presente, uma vez que os relatores poderão 
inviabilizar a votação das matérias. Ou, ainda, que 
seja nomeado relator para a leitura do parecer e sua 
votação em caso de não haver divergência entre os 
presentes. O Deputado Arnaldo Faria de Sá contradi-
tou o Deputado Neucimar Fraga, argumentando que o 
procedimento é adotado com fundamento em decisão 
em questão de ordem do Plenário, e ressaltando que 
em caso de procrastinação por parte da relatoria, po-
derá o Presidente nomear outro relator. O Deputado 
Marcelo Itagiba sugeriu a designação de outro relator, 
para dar prosseguimento à discussão das matérias em 
pauta, quando o relator anteriormente designado não 
estiver presente. O Presidente prontificou-se a realizar 
estudo para propostas de procedimento próprio nesta 
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Comissão, com fundamento no art. 51 do Regimen-
to Interno da Casa, que permite a adoção de regras 
para a organização e o bom andamento dos trabalhos, 
observadas as normas fixadas no Regimento Interno 
da Casa e no Regulamento das Comissões. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às quinze horas e vinte e seis 
minutos, antes, porém, convocou reunião ordinária para 
o dia três de julho, às quatorze horas, no Plenário 6. 
E, para constar, e, Kátia da Consolação dos Santos 
Viana, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
João Campos, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 26ª reunião ordinária audiência pública 
realizada em 12 de junho de 2007. 

Às quatorze horas e trinta e três minutos do dia 
doze de junho de dois mil e sete, reuniu-se a Comis-
são de Seguridade Social e Família, no Plenário 07 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a pre-
sença dos Senhores Deputados Jorge Tadeu Mudalen 
– Presidente; Alceni Guerra, Ribamar Alves e Cleber 
Verde – Vice-Presidentes; Armando Abílio, Arnaldo 
Faria de Sá, Chico D’Angelo, Dr. Talmir, Eduardo Bar-
bosa, Geraldo Resende, João Bittar, Jofran Frejat, 
José Linhares, Pepe Vargas, Rafael Guerra, Raimun-
do Gomes de Matos e Roberto Britto – Titulares; Acé-
lio Casagrande, Antonio Bulhões, Dr. Nechar, Geral-
do Thadeu, Guilherme Menezes, Leonardo Vilela, 
Mário Heringer, Nazareno Fonteles, Pastor Manoel 
Ferreira e Vital do Rêgo Filho – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Angela Portela, Bispo 
Gê Tenuta, Cida Diogo, Darcísio Perondi, Eduardo 
Amorim, Enio Bacci, Germano Bonow, Henrique Fon-
tana, Jô Moraes, Marcelo Castro, Maurício Trindade, 
Neilton Mulim, Rita Camata, Saraiva Felipe e Solan-
ge Almeida. Os Deputados Clodovil Hernandes e Iris 
de Araújo justificaram as suas ausências. ABERTU-
RA: O Presidente Deputado Jorge Tadeu Mudalen 
declarou abertos os trabalhos e informou ao Plenário 
que a reunião fora convocada nos termos do Reque-
rimento de autoria dos Deputados Leonardo Vilela e 
Rafael Guerra, aprovado por esta Comissão, para 
“discutir o Programa de Distribuição de Medicamentos 
de Alto Custo”, tendo como convidados os senhores 
Dirceu Barbano, Diretor do Departamento de Assis-
tência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Mi-
nistério da Saúde; Pedro José Baptista Bernardo, 
Chefe do Núcleo de Assessoramento Econômico em 

Regulação da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária/ANVISA; Renê dos Santos, Assessor Técnico do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde/CONASS; 
Antônio Carlos Salles, Diretor de Assuntos Corpora-
tivos do Laboratório Bristol-Mayers Squibb Farma-
cêutica Ltda., representando a FEBRAFARMA; e a 
senhora Aparecida Linhares Pimenta, Secretária Mu-
nicipal de Saúde de Amparo/SP – membro da Dire-
toria do Conselho Nacional de Secretários Munici-
pais/CONASEMS. Em seguida, solicitou aos convi-
dados que tomassem assento à Mesa e comunicou 
aos membros da Comissão que os convidados teriam 
o prazo de quinze minutos cada para fazer suas ex-
posições, prorrogáveis a juízo da Presidência, não 
podendo ser aparteados e que os Deputados inscri-
tos poderiam interpelá-los estritamente sobre o as-
sunto da exposição pelo prazo de três minutos, ca-
bendo aos expositores o mesmo tempo para respon-
der, falcultadas as réplicas e as tréplicas, pelo mesmo 
prazo; dando prosseguimento aos trabalhos, o Depu-
tado Alceni Guerra, no exercício da Presidência, pas-
sou a palavra ao Senhor Dirceu Barbano que explicou 
que os medicamentos de alto custo são denominados 
tecnicamente de medicamentos de dispensação em 
caráter excepcional os quais desempenham um papel 
importante por serem disponibilizados gratuitamente 
através do Sistema Único de Saúde/SUS, abrangen-
do um conjunto de doenças graves e raras que en-
volvem tratamentos caros e em alguns casos inexis-
tente. Comentou que o programa tem como priorida-
de garantir a integralidade da assistência médica 
prevista pela Constituição Federal, que determina o 
atendimento a todas as doenças e não exclusivamen-
te as de assistência básica. Ressaltou a evolução do 
gasto com o programa que distribui cento e três prin-
cípios ativos, em duzentas e dezoito apresentações. 
Relatou que o Sistema de Saúde Único/SUS gastou 
quatrocentos e sessenta e dois milhões de reais em 
2002 e que a previsão para este ano é de um bilhão 
setecentos e oitenta e cinco reais, sendo que com a 
participação dos estados, os recursos chegam a três 
bilhões de reais ao ano. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o Presidente passou a palavra ao senhor 
Pedro Bernardo que explanou sobre a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária/ANVISA que prioriza o 
registro dos medicamentos, baseado na sua eficácia 
e segurança regulando os preços. Destacou a criação 
do Câmara de Medicamentos e o suporte técnico que 
a ANVISA representa no processo; e concluiu rela-
tando que estudos realizados apontaram a redução 
no preço para aquisição dos medicamentos. Em se-
guida, o Presidente passou a palavra ao senhor René 
Santos que lembrou a criação do programa em mil 
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novecentos e noventa e três, o aparecimento de no-
vos mendicamentos e de novas patologias; citou a 
Política Nacional de Atenção Farmacêutica e a ne-
cessidade de revisão dos Protocolos, valores e finan-
ciamento; confirmou o crescimento exponencial do 
aumento no atendimento da população. Abordou 
questões como: equilíbrio nos recursos humanos; 
demandas judiciais por uso de mediciamentos expe-
rimentais e sem registro; sustentabilidade do Sistema 
Único de Saúde/SUS; definição de responsabilidade, 
co-financiamento dos estados; protocolos com cará-
ter vinculativo; regulamentação do acesso aos medi-
camentos através de uma lei; melhora na gestão do 
sistema; ampliação dos recursos federais e da oferta 
de medicamentos; propriedade intelectual e interesse 
público. Na seqüência, o Presidente passou a palavra 
à senhora Aparecida Linhares Pimenta que afirmou 
que os Municípios foram os que mais aumentaram 
os gastos com Saúde, chegando a vinte por cento do 
orçamento próprio, superior aos quinze por cento 
previstos na Emenda Constitucional nº 29, de 2000; 
reforçou a necessidade de discussão no âmbito da 
assistência farmacêutica e na interlocução com o 
Minsitério Público a respeito dos mandatos judiciais, 
tendo em vista o grande número de prisões decreta-
das aos secretários municipais por não cumprirem 
determinações judiciais de compra de medicamentos, 
alguns ainda sem liberação para uso comercial pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Deputado 
Geraldo Resende, no exercício da Presidência, pas-
sou a palavra ao senhor Antônio Carlos Salles que 
criticou a morosidade do Ministério da Saúde na ava-
liação de novas tecnologias dos fabricantes de me-
dicamentos entre 2002 e 2006, o que causou a es-
tagnação do programa neste período; enfatizou que 
a competição do setor produtivo é a melhor forma de 
controle de custos e que a não inclusão de novos 
medicamentos cria uma forma de reserva de merca-
do para os medicamentos que fazem parte da lista; 
concluiu defendendo a isenção de impostos incididos 
sobre o alimento e o medicamento; definição de cri-
térios básicos de inclusão na relação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária/ANVISA; revisão dos 
medicamentos já relacionados; criação de protocolos 
quanto à prescrição e suspensão de medicamentos. 
Na seqüência, o Presidente passou a palavra ao 
Deputado Leonardo Villela que ressaltou que os dis-
positivos constitucionais, não garantem o acesso 
universal e igualitário da população brasileira a uma 
saúde pública de qualidade e tão pouco aos medica-
mentos excepcionais ou de alto custo cedidos pelos 
Estados, Municípios e União. Observou que ao mes-

mo tempo que a União concentra cada ano mais re-
cursos arrecadados, força o aumento na responsabi-
lidade dos Estados e Municípios, enfatizando que o 
atual modelo está exaurido. Dando prosseguimento 
aos trabalhos, o Presidente passou a palavra ao 
Deputado Rafael Guerra que considerou grande a 
resistência do Governo em aprovar o financiamento 
da saúde, contando com um investimento de um pon-
to, setenta e cinco por cento do Produto de Interno 
Bruto/PIB; ressaltou a necessidade de um diálogo 
com o Poder Judiciário. Questionou quando e como 
foi criado o co-financiamento; quais os medicamentos 
pendentes de inclusão na relação e desde quando; 
e quais os medicamentos que aguardam registro e 
desde quando. Em seguida, o Presidente passou a 
palavra ao Deputado Armando Abílio que questionou 
a existência de decisões judiciais para distribuição de 
remédios não registrados; quanto ao papel social do 
programa; e ao processo de licitação contendo preços 
diferentes para os mesmos remédios. Na seqüência, 
o Presidente passou a palavra ao Deputado Acélio 
Casagrande que indagou quanto a padronização dos 
medicamentos. O Deputado Geraldo Thadeu que co-
mentou o Plano Nacional das Hepatites; ressaltou a 
sobrevida e a qualidade de vida; defendeu as pesqui-
sas; a compra centralizada; e a inclusão de medica-
mentos para hepatite na relação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária/ANVISA. Dando prossegui-
mento aos trabalhos, o Presidente passou a palavra 
ao senhor Dirceu Bardano para as considerações fi-
nais que esclareceu que com o co-financiamento 
criado em 1999 entre o Governo, Estados e Municí-
pios; a compra de medicamentos passou a ser cen-
tralizada pelo Ministério da Saúde; comentou sobre 
a pactuação tripartite; que o repasse aos Estados e 
Municípios é mensal; que atualmente existem ses-
senta e seis medicamentos pendentes no CITEC, com 
prazo de seis meses para aprovação; que procede 
ação judicial concedendo medicamentos que não têm 
registro na ANVISA. Na seqüência, o Presidente pas-
sou a palavra ao senhor Pedro Bernardo que relatou 
que quanto à isenção de impostos, o ICMS é através 
de convênio com o CONFASS; e o IPI é zero para 
todos. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao 
senhor René dos Santos que declarou que a respon-
sabilidade é de todos e que não há pactuação quan-
to ao percentual de participação. A senhora Apareci-
da Linhares Pimental comentou o peso da assistência 
farmacêutica para a sustentabilidade do Sistema Úni-
co de Saúde/SUS; o abuso quantos as liminares ju-
diciais; e defendeu um pacto em defesa do Sistema 
Único de Saúde/SUS. Na seqüência, o Presidente 
passou a palavra ao senhor Antônio Carlos Salles 
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que ressaltou a importância da regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000; lembrou os 
“sangue-sugas” e “vampiros”, considerando o risco 
da centralização de medicamentos pelo Ministério da 
Saúde. ENCERRAMENTO: O Presidente encerrou a 
presente reunião às dezessete horas e três minutos, 
antes convocando os membros da Comissão para a 
Reunião Deliberativa Ordinária, a realizar-se no dias 
treze, às nove horas e trinta minutos. E, para constar, 
eu, Wagner Soares Padilha, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Deputado Geraldo Resende, Presidente em exercício, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

53ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 29ª reunião ordinária realizada em 26 
de junho de 2007. 

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia 
vinte e seis de junho de dois mil e sete, reuniu-se a 
Comissão de Seguridade Social e Família, no Plenário 
7 – Anexo II da Câmara dos Deputados, com a pre-
sença dos Senhores Deputados Jorge Tadeu Mudalen 
– Presidente; Alceni Guerra – Vice-Presidente; Arnal-
do Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Chico D’Angelo, Cida 
Diogo, Darcísio Perondi, Eduardo Barbosa, Geraldo 
Resende, Jô Moraes, João Bittar, Jofran Frejat, José 
Linhares, Marcelo Castro, Neilton Mulim, Pepe Vargas, 
Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Rita Ca-
mata, Roberto Britto e Solange Almeida – Titulares; 
André de Paula, Antonio Bulhões, Dr. Nechar, Efraim 
Filho, Geraldo Thadeu, Gorete Pereira, Guilherme Me-
nezes, Íris de Araújo, Mário Heringer, Nazareno Fon-
teles, Pastor Manoel Ferreira, Sebastião Bala Rocha 
e Vital do Rêgo Filho – Suplentes. O Deputado Riba-
mar Alves. Deixaram de comparecer os Deputados 
Angela Portela, Armando Abílio, Cleber Verde, Dr. Tal-
mir, Eduardo Amorim, Enio Bacci, Germano Bonow, 
Henrique Eduardo Alves, Henrique Fontana, Maurício 
Trindade e Saraiva Felipe. ABERTURA: Havendo nú-
mero regimental, o senhor Presidente Deputado Jorge 
Tadeu Mudalen declarou abertos os trabalhos e colo-
cou à apreciação do Plenários as Atas das 27ª e 28ª 
reuniões, realizadas nos dias 19 e 20 de junho, res-
pectivamente. Em votação, as Atas foram aprovadas. 
EXPEDIENTE: O Presidente Deputado Jorge Tadeu 
Mudalen comunicou ao plenário que a Comissão havia 
recebido as seguintes correspondências: 1) do presi-
dente do CONASEMS, Sr. Helvécio Magalhães Júnior, 
convite para o XXIII Congresso Nacional e o IV Con-
gresso Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não-Vio-
lência, no período de 27 a 30 de junho do corrente, em 

Santa Catarina, evento para o qual indicava o Depu-
tado Acélio Casagrande. Em votação, a indicação foi 
aprovada; 2) convite expedido pela Organização Mun-
dial da Saúde para participar da 2ª Conferência das 
partes da Convenção-Quadro para controle do Uso do 
Tabaco-COP2, entre os dias 31 de junho e 06 de julho 
próximos, em Bangcoc, na Tailândia, evento para o 
qual o Presidente da Comissão, Deputado Jorge Tadeu 
Mudalen, foi indicado. Em votação, a indicação foi apro-
vada. ORDEM DO DIA: 1) Projeto de Lei Complemen-
tar nº 311/02 (item de nº 04 da pauta) – da Comissão 
de Legislação Participativa – (SUG 3/2001) – que “dis-
põe sobre revisão, reposição de valores e manutenção 
dos seguros da Previdência Social e dá outras provi-
dências”. Relator: Deputado Arnaldo faria de Sá. Pa-
recer: Relator, Dep. Arnaldo Faria de Sá, acata parecer 
do relator anterior, Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), 
pela aprovação, com substitutivo. Vista ao Deputado 
Pepe Vargas, em 19/06/2007. Em votação, o Parecer 
do Relator foi aprovado por unanimidade. 2) Projeto 
de Lei nº 5.536/01 (item de nº 07 da pauta) – do Poder 
Executivo – (MSC 1082/2001) – que “submete à deli-
beração do Congresso Nacional projeto de lei que “Cria 
o Conselho Nacional do Idoso””. Relator: Deputado 
Arnaldo Faria de Sá. Parecer: pela aprovação, com 
emendas. Vista ao Deputado Chico D’Angelo, em 
19/06/2007. Em votação, o Parecer do Relator foi apro-
vado por unanimidade. 3) Projeto de Lei nº 7.376/06 
(item de nº 09 da pauta) – do Senado Federal – Ro-
dolpho Tourinho – (PLS 62/2004) – que “disciplina o 
direito a alimentos gravídicos, a forma como ele será 
exercido e dá outras providências”. Relatora: Deputada 
Solange Almeida. Parecer: pela aprovação. Vista ao 
Deputado Pepe Vargas, em 23/05/2007. Em votação, 
o Parecer da Relatora foi aprovado por unanimidade. 
4) Projeto de Lei nº 495/07 (item de nº 38 da pauta) 
– do Sr. Vinicius Carvalho – que “dispõe sobre a obri-
gatoriedade de os planos de saúde e seguros privados 
incluírem a vacinação nos planos ou seguros-referên-
cia”. Relator: Deputado Jofran Frejat. Parecer: pela 
rejeição. Vista ao Deputado Roberto Britto, em 
19/06/2007. Em votação, aprovado o parecer do Re-
lator por unanimidade. 5) Projeto de Lei nº 2.413/03 
(item de nº 01 da pauta) – do Senado Federal – Tião 
Viana – que “dispõe sobre o percentual mínimo do soro 
antiofídico distribuído no País que deve estar sob a 
forma liofilizada”. Relator: Deputado Raimundo Gomes 
de Matos. Parecer: pela aprovação. Vista ao Deputado 
Pepe Vargas, em 23/05/2007. O Deputado Pepe Var-
gas apresentou voto em separado em 20/06/2007. Em 
votação, o Parecer do Relator foi aprovado por unani-
midade. 6) Projeto de Lei nº 3.350/97 (item de nº 06 
da Pauta) – do Sr. José Linhares – que “dispõe sobre 
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a instituição do Programa Nacional de Apoio à Saúde 
– PRONASA, com a finalidade de captar e canalizar 
recursos para o setor saúde”. (Apensado: PL 1318/1999). 
Relatora: Deputada Cida Diogo. Parecer: pela rejeição 
deste, e do PL 1318/1999, apensado. Vista ao Depu-
tado Rafael Guerra, em 19/06/2007. O Deputado Jor-
ge Alberto apresentou voto em separado em 24/10/2005. 
Retirado de pauta a Requerimento da Relatora. 7) Pro-
jeto de Lei nº 4.966/05 (item de nº 28 da pauta) – do 
Sr. Eduardo Cunha – que “cria o serviço de atendimen-
to integrado à mulher – CAIM, vítimas de crime de 
estupro tipificado no art. 225 do Decreto – Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940”. (Apensado: PL 5142/2005) 
Relator: Deputado Darcísio Perondi. Parecer: pela 
aprovação deste, e pela rejeição do PL 5142/2005, 
apensado. Vista concedida ao Deputado Bispo Gê. 8) 
Projeto de Lei nº 7.419/06 (item de nº 02 da pauta) – do 
Senado Federal – Luiz Pontes – (PLS 174/2000) – que 
“altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dis-
põe sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde”. (Apensado: PL 6125/2005 (Apensado: PL 
7340/2006)) Relator: Deputado Dr. Nechar. Parecer: 
pela rejeição deste, do PL 7340/2006, e do PL 
6125/2005, apensados. Em votação, foi aprovado o 
Parecer do Relator por unanimidade. 9) Projeto de Lei 
Complementar nº 358/06 (item de nº 05 da Pauta) – do 
Sr. Luiz Carlos Hauly – que “estende o piso salarial 
previsto na Lei Complementar nº 103, de 14 de julho 
de 2000, aos aposentados do Instituto Nacional do 
Seguro Social e Servidores Públicos, ativos e inativos”. 
Relator: Deputado Roberto Britto. Parecer: pela rejei-
ção. Vista concedida ao Deputado Raimundo Gomes 
de Matos. 10) Projeto de Lei nº 2.642/03 (item de nº 
08 da pauta) – do Senado Federal – Antero Paes de 
Barros – que “altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro 
de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, te-
cidos e partes do corpo humano para fins de trans-
plante e tratamento, e dá outras providências, e a Lei 
nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde”. 
(Apensados: PL 4164/2004 e PL 7128/2006) Relator: 
Deputado José Linhares. Parecer: pela aprovação do 
PL 4164/2004, apensado, com emenda e pela rejeição 
deste, da Emenda 1/2004 da CSSF, da Emenda 1/2007 
da CSSF, e do PL 7128/2006, apensado. Vista à Depu-
tada Cida Diogo, em 19/06/2007. O Relator propôs que 
o Presidente da ANS fosse convidado em Audiência 
Pública para discutir o Projeto e dar nova formatação. 
Retirado de pauta a Requerimento do Relator e apro-
vada a proposta de Audiência Pública. 11) Proposta 
de Fiscalização e Controle nº 8/07 (item de nº 14 da 
pauta) – do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – que “propõe 
que a Comissão de Seguridade Social e Família rea-

lize Fiscalização, com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, sobre a implantação do Programa Bolsa Fa-
mília no município de Guarulhos”. Relator: Deputado 
Dr. Nechar. Relatório Prévio: pelo provimento. Vista 
concedida ao Deputado Chico D´Ângelo. O Deputado 
Arnaldo Faria de Sá assumiu a direção dos trabalhos. 
12) Projeto de Lei nº 4.675/04 (item de nº 27 da pauta) 
– do Sr. Walter Feldman – que “destina o valor arreca-
dado por meio do Imposto sobre Produtos Industriali-
zados – IPI incidente sobre o cigarro e derivados do 
tabaco para o tratamento e prevenção de doenças 
provocadas pelo uso desses produtos”. Relator: Depu-
tado Roberto Britto. Parecer: pela rejeição. Vista ao 
Deputado Chico D’Angelo, em 19/06/2007. Em vota-
ção, foi aprovado o Parecer do Relator por unanimida-
de. 13) Projeto de Lei nº 4.403/01 (item de nº 17 da 
pauta) – do Sr. Ivan Valente – que “dispõe sobre a au-
torização e o funcionamento de cursos superiores de 
Farmácia e/ou de Farmácia-Bioquímica e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Geraldo Thadeu. Pa-
recer: pela aprovação deste, nos termos do substitu-
tivo da Comissão de Educação e Cultura. Vista conce-
dida ao Deputado José Linhares. 14) Projeto de Lei nº 
108/07 (item de nº 32 da Pauta) – da Sra. Solange 
Amaral – que “altera o inciso II do Art. 1.641 da Lei No. 
10.406, de 10 de janeiro de 2002”. Relator: Deputado 
Bispo Gê Tenuta. Parecer: pela aprovação. Em votação, 
o Parecer do Relator foi aprovado por unanimidade. 
15) Projeto de Lei nº 7.593/06 (item de nº 03 da Pauta) 
– do Senado Federal – Efraim Morais – (PLS 262/2006) 
– que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 
para incluir entre os benefícios do Programa Bolsa 
Família o benefício natalino”. Relator: Deputado Dr. 
Rosinha. Parecer: pela rejeição. Vista concedida ao 
Deputado Bispo Gê Tenuta. 16) Projeto de Lei nº 
7.371/06 (item de nº 11 da Pauta) – do Senado Federal 
– Juvêncio da Fonseca – (PLS 21/2006) – que “altera 
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor 
sobre a divulgação das campanhas nacionais de va-
cinação pelas emissoras de rádio e televisão”. Relator: 
Deputado Geraldo Resende. Parecer: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Maurício Trindade, em 23/05/2007. 
Adiada a discussão a requerimento de Deputado, por 
10(dez) sessões, em 30/05/2007. Em votação, o Pa-
recer do Relator foi aprovado por unanimidade. 17) 
Projeto de Lei nº 404/03 (item de nº 18 da Pauta) – do 
Sr. Mário Heringer – que “dá nova redação ao § 5º, do 
art. 47, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, am-
pliando, de 60 para 180 dias, o prazo de validade da 
Certidão Negativa de Débito – CND”. Relatora: Depu-
tada Jô Moraes. Parecer: pela aprovação. Vista con-
cedida ao Deputado Roberto Britto. 18) Projeto de Lei 
nº 912/03 (item de nº 20 da Pauta) – do Sr. Dr. Heleno 
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– que “modifica o dispositivo da Lei nº 10.211, de 23 
de março de 2001, que alterou a Lei nº 9.434, de 04 
de fevereiro de 1997, inserindo o § 3º no Art. 10 para 
permitir que a confecção da lista única de espera para 
transplantes passe a observar o grau de prioridade de 
emergência médica”. (Apensados: PL 2745/2003, PL 
4165/2004 (Apensado: PL 4320/2004), PL 7365/2006 
(Apensado: PL 7674/2006), PL 387/2007 e PL 437/2007). 
Relator: Deputado José Linhares. Parecer: pela rejei-
ção deste, do PL 2745/2003, do PL 7365/2006, do PL 
387/2007, e do PL 7674/2006, apensados, com subs-
titutivo, e pela aprovação do PL 4165/2004, do PL 
437/2007, e do PL 4320/2004, apensados. Retirado 
de Pauta a Requerimento do Relator. 19) Projeto de 
Lei nº 1.699/03 (item de nº 21 da Pauta) – do Sr. Ge-
raldo Resende – que “institui a Política de Prevenção 
e Controle dos Distúrbios Nutricionais e das Doenças 
Associadas à Alimentação e Nutrição no Sistema Edu-
cacional Brasileiro”. Relator: Deputado Jofran Frejat. 
Parecer: pela aprovação, com substitutivo. Vista à 
Deputada Cida Diogo, em 19/06/2007. Em votação, foi 
aprovado o Parecer do Relator por unanimidade. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presi-
dente em exercício, Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
encerrou a presente reunião às dezesseis horas e de-
zessete minutos, antes convocando os Parlamentares 
para a Reunião de Audiência Pública, amanhã, dia 27 
de junho, às nove horas e trinta minutos, neste Plená-
rio, para discutir o Projeto de Lei nº 1135/1991, que 
suprime o artigo 124 do Código Penal Brasileiro.E, 
para constar, eu, Wagner Soares Padilha, lavrei a pre-
sente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente, Deputado Jorge Tadeu Mudalen, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes desig-
nações de relatoria:

Ao Deputado Carlos Sampaio
PROJETO DE LEI Nº 1.373/2007 – do Sr. Bruno 

Araújo – que “altera o art. 43, caput, da Lei nº 8.078,de 
11 de setembro de 1990, para permitir a ampla infor-
mação ao consumidor em razão de recusa de seu 
acesso a crédito”.

Ao Deputado Júlio Delgado
PROJETO DE LEI Nº 137/2003 – do Sr. Inocêncio 

Oliveira – que “dispõe sobre a manutenção no mercado 
de veículos fabricados no País”.

Ao Deputado Walter Ihoshi
PROJETO DE LEI Nº 6.329/2002 – da Sra. Rose 

de Freitas – que “proíbe a utilização de substâncias 
anabolizantes hormonais ou assemelhadas, naturais 
ou sintéticas, na produção de aves e ovos destinados 
ao consumo humano”.

Sala da Comissão, 3 de julho de 2007. – Dep. 
Cezar Silvestri, Presidente.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) 
designação(ões) de relatoria:

Ao Deputado Arnaldo Jardim
PROJETO DE LEI Nº 1.299/07 – do Sr. Márcio 

França – que “estabelece programa de certificação 
para o etanol e a participação governamental sobre 
a sua produção”.

Sala da Comissão, 3 de julho de 2007. – José 
Otávio Germano, Presidente.

SEÇÃO II
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Davi Alves Silva Júnior - PDT
Domingos Dutra - PT
Flávio Dino - PCdoB
Gastão Vieira - PMDB
Julião Amin - PDT
Nice Lobão - DEM
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Ribamar Alves - PSB
Roberto Rocha - PSDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Waldir Maranhão - PP

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - PCdoB
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunício Oliveira - PMDB
Flávio Bezerra - PMDB
Gorete Pereira - PR
José Airton Cirilo - PT
José Guimarães - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Leo Alcântara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Antonio José Medeiros - PT
Átila Lira - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - DEM
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Nélio Dias - PP
Rogério Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Ronaldo Cunha Lima - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
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 - S.PART.
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 - PTB
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
Bispo Gê Tenuta - DEM
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. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Emanuel - 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
Neri Geller - PSDB
Pedro Henry - PP
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
Chico Abreu - PR
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
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 - PPS
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB
Waldir Neves - PSDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Barbosa Neto - PDT
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 - PTB

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - DEM
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
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
Júlio Redecker - PSDB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
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 Airton Roveda
Afonso Hamm Antonio José Medeiros
Anselmo de Jesus Armando Abílio
Assis do Couto Átila Lins
Beto Faro Benedito de Lira
Celso Maldaner Camilo Cola
Dilceu Sperafico Carlos Bezerra
Domingos Dutra Darcísio Perondi vaga do PV

Edio Lopes Ernandes Amorim
Flaviano Melo Fernando Melo
Homero Pereira Lázaro Botelho
Jusmari Oliveira Marcelo Melo
Leandro Vilela vaga do PV Moises Avelino
Luis Carlos Heinze Nelson Meurer
Moacir Micheletto Nilson Mourão
Nélio Dias vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Paulo Pimenta
Odílio Balbinotti Suely
Paulo Piau vaga do PSDB/DEM/PPS Vadão Gomes
Roberto Balestra Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti

Zé Gerardo
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Zonta
1 vaga

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 Neri Geller
Wandenkolk Gonçalves Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Lopes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Enio Bacci
Fernando Coelho Filho Giovanni Queiroz
Osmar Júnior Mário Heringer
Pompeo de Mattos Reinaldo Nogueira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Sandra Rosado

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB 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 Marinha Raupp
Luciano Castro vaga do PSDB/DEM/PPS Mauro Lopes
Natan Donadon Neudo Campos
Rebecca Garcia Paulo Rocha
(Dep. do PV ocupa a vaga) Vicentinho Alves
(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. S.PART. 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

S.PART.
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 Luiz Carlos Busato
Nazareno Fonteles Mário de Oliveira
Paulo Henrique Lustosa Maurício Rands
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 Takayama vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Wladimir Costa Waldir Maranhão
Zequinha Marinho Wilson Braga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

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)

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Alceni Guerra
Eduardo Sciarra vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Davi Alcolumbre

Emanuel 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 Rafael Guerra
Manoel Salviano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Raul Jungmann

Paulo Bornhausen Rodrigo de Castro
Roberto Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Zenaldo Coutinho

Rômulo Gouveia vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)

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
Luiza Erundina Ana Arraes
Mário Heringer Ariosto Holanda
Rodrigo Rollemberg Barbosa Neto
Uldurico Pinto Djalma Berger vaga do PSDB/DEM/PPS

Valadares Filho Márcio França
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Medrado

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
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 Eduardo da Fonte
Leonardo Picciani Fátima Bezerra
Magela Fernando Diniz
Marcelo Guimarães Filho George Hilton
Marcelo Itagiba Hugo Leal
Maria Lúcia Cardoso Iriny Lopes
Maurício Quintella Lessa João Magalhães
Maurício Rands Jofran Frejat
Mauro Benevides vaga do PSOL José Pimentel
Mendes Ribeiro Filho Laerte Bessa vaga do PV

Michel Temer Luiz Couto
Nelson Pellegrino Maria do Rosário
Nelson Trad Odílio Balbinotti
Neucimar Fraga Pastor Manoel Ferreira
Odair Cunha Ricardo Barros
Paes Landim Rubens Otoni
Paulo Maluf Sandes Júnior
Paulo Teixeira Sandro Mabel
Regis de Oliveira Tadeu Filippelli
Sérgio Barradas Carneiro Veloso
Vicente Arruda vaga do PSDB/DEM/PPS Wladimir Costa

Vilson Covatti
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a 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 Bispo Gê Tenuta
Efraim Filho Carlos Melles
Felipe Maia Fernando Coruja

Indio da Costa
Humberto Souto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jutahy Junior Jerônimo Reis
Mendonça Prado João Almeida
Moreira Mendes João Campos
Paulo Magalhães José Aníbal
Renato Amary José Carlos Aleluia
Roberto Magalhães Júlio Redecker
Ronaldo Cunha Lima Mussa Demes
Silvinho Peccioli Pinto Itamaraty
Zenaldo Coutinho Ricardo Tripoli
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do William Woo



PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doB ocupa a vaga)

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
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): Aparecida de Moura Andrade
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
Chico Abreu vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Hermes Parcianello
Edson Santos José Guimarães
Eliene Lima vaga do PSDB/DEM/PPS Luiz Bittencourt
Jackson Barreto vaga do PSDB/DEM/PPS Paulo Roberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão Paulo Rubem Santiago
José Airton Cirilo Pedro Eugênio



Lázaro Botelho Pedro Henry
Luiz Carlos Busato Rose de Freitas vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Melo Sérgio Moraes

Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Fernando Chucre André de Paula
Solange Amaral Carlos Brandão
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

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

1 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)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a 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 Bispo Gê Tenuta
João Campos Claudio Cajado
Onyx Lorenzoni Eduardo Barbosa
Pinto Itamaraty João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

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 (Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

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 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
Neri Geller João Oliveira
Nice Lobão Jorginho Maluly
Nilmar Ruiz Lira Maia
Paulo Renato Souza Paulo Bornhausen
Professor Ruy Pauletti 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 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. S.PART. 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)

S.PART.
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

Nelson Meurer
Luis Carlos

Heinze

Olavo Calheiros
Mauro

Benevides

Paulo Pimenta
Virgílio

Guimarães
Pedro Fernandes Wladimir Costa
Praciano 1 vaga
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 Átila Lira
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
1 vaga 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: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
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

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo

Fábio Souto
Arnaldo Jardim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Gervásio Silva Augusto Carvalho
Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Germano Bonow

Marina Maggessi Luiz Carreira
Nilson Pinto 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
Airton Roveda Aelton Freitas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Alexandre Santos Beto Faro
Andre Vargas Chico D'angelo
Bel Mesquita Deley
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo Valverde João Maia
Ernandes Amorim João Matos
Fernando Ferro Jorge Bittar
João Pizzolatti José Santana de Vasconcellos
José Otávio Germano Luiz Bassuma
Neudo Campos Luiz Fernando Faria
Rose de Freitas Marinha Raupp
Simão Sessim Nelson Meurer
Vander Loubet Paulo Henrique Lustosa
Vicentinho Alves Tatico
Zé Geraldo Valdir Colatto

Walter Pinheiro
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Edson Aparecido
Carlos Alberto Leréia Felipe Maia
Eduardo Gomes Gervásio Silva
Luiz Paulo Vellozo Lucas João Almeida
Marcio Junqueira José Carlos Aleluia
Paulo Abi-ackel Leandro Sampaio
Rogerio Lisboa Nilson Pinto
Silvio Lopes Rodovalho
Vitor Penido Urzeni Rocha

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 Henrique Fontana
George Hilton José Eduardo Cardozo
Íris de Araújo Leonardo Monteiro
Jair Bolsonaro Magela
João Carlos
Bacelar

Marcelo Castro

Laerte Bessa Paes Landim
Nilson Mourão Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga)



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 Antonio Carlos Mendes Thame
Augusto Carvalho Arnaldo Jardim
Claudio Cajado Arnaldo Madeira
Francisco
Rodrigues

Geraldo Resende vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

João Almeida Humberto Souto vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Mendonça
Bezerra

Jutahy Junior

Júlio Redecker Luiz Carlos Hauly
Raul Jungmann Marina Maggessi vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo Professor Ruy Pauletti
Roberto Magalhães

Vic Pires Franco
Walter Ihoshi

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 (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Acélio Casagrande 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 Gorete Pereira
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Guilherme Menezes
Darcísio Perondi Íris de Araújo
Eduardo Amorim Janete Rocha Pietá
Henrique Eduardo Alves Lelo Coimbra
Henrique Fontana Lucenira Pimentel vaga do PSOL

Jofran Frejat Luciana Costa
José Linhares Nazareno Fonteles
Marcelo Castro Pastor Manoel Ferreira
Maurício Trindade Professor Setimo
Neilton Mulim vaga do PSOL Simão Sessim
Pepe Vargas Vital do Rêgo Filho
Rita Camata 3 vagas
Roberto Britto
Saraiva Felipe
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra André de Paula
Bispo Gê Tenuta Efraim Filho
Eduardo Barbosa Geraldo Thadeu
Geraldo Resende Indio da Costa
Germano Bonow Leandro Sampaio
João Bittar Leonardo Vilela
Jorge Tadeu Mudalen Nice Lobão
Rafael Guerra Thelma de Oliveira (Licenciado)

Raimundo Gomes de Matos
(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
Enio Bacci Alice Portugal
Jô Moraes Marcondes Gadelha
Ribamar Alves Mário Heringer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB 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)
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
Rodrigo Maia Cláudio Magrão
Thelma de Oliveira (Licenciado) Eduardo Barbosa
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Fábio Souto

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
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

1 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. S.PART. 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

S.PART.
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 Fernando Chucre
Urzeni Rocha Neri Geller



(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
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

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
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
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Marco Maia Eudes Xavier
Pedro Eugênio José Guimarães
Pedro Henry Nelson Pellegrino
Reinhold Stephanes (Licenciado) 3 vagas
Sandro Mabel
Tarcísio Zimmermann

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Francisco Rodrigues Efraim Filho



Geraldo Resende Fernando Chucre
José Aníbal 2 vagas
Paulo Renato Souza

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 20, DE 2007, DO SENHOR

DEPUTADO FERNANDO CHUCRE QUE "DISPÕE SOBRE O
PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS E SOBRE
A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL DE ÁREAS

URBANAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
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 Ayrton Xerez
Fernando Chucre Bruno Araújo
Jorge Khoury Cezar Silvestri
Renato Amary Eduardo Sciarra
Solange Amaral Ricardo Tripoli

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Arnaldo Vianna Gonzaga Patriota
Marcelo Serafim 1 vaga

PV
José Paulo Tóffano Sarney Filho

PSOL
Ivan Valente 1 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 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: Rogerio Lisboa (DEM)
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

PSDB/DEM/PPS
José Carlos Aleluia Arnaldo Jardim
Leandro Sampaio Augusto Carvalho
Luiz Carlos Hauly Bruno Araújo
Rogerio Lisboa Edson Aparecido
Silvio Torres 1 vaga

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 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 6.666, DE 2006, DO SR. LUCIANO
ZICA, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE

1997, QUE 'DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ENERGÉTICA
NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO MONOPÓLIO

DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO NACIONAL DE



POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA NACIONAL DO
PETRÓLEO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'".

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 1 vaga

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 Dr. Ubiali
Rodrigo Rollemberg Edmilson Valentim

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 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. S.PART. ocupa a vaga)

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

S.PART.
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): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, sala 151-B
Telefones: 3216.6260
FAX: 3216.6285

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): .
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