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CÂMARA DOS DEPUTADOS

SEÇÃO I

SUMÁRIO

1 - ATA DA 100' SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA. DA
18 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53"
LEGISLATURA, EM 9 DE MAIO DE 2007

I - Abertura da sessão
11- Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do expediente

MENSAGEM

N'] 243/2007 - do Poder Executivo - Sub
mete a consideração do Congresso Nacional o ato
constante da Portana nr

. 951, de 20 de novembro
de 2006. que outorga permissão aRadio FM Norte
do Paraná LTDA para explorar serviço de radiodlfu
sào sonora em freqüéncra modulada no municlpio
de Rolàndia, Estado do Parana ",. 21997

OFicIOS

N" 142107 - C~~ - Do Senhor Senador Renan
Calheiros, Presidenle do Senado Federal. enca
minhando o texto promulgado da MPV n" 344107.
convertido na Lei nC

' 11.468/07........... 21998

N' 144/07 - CN - Do Senhor Senador Renan
Calheiros, PresIdente do Senado Federal, enca
minhando o texto promulgado da MPV n" 346/07.
convertido na Lei n'-' 11.469/07. 22000

N 163107 - CN - Do Senhor Senador Renan
Calheiros, Presidente do Senado Federal. enca
minhando o texto promulgado da MPV n" 337107.
convertido na Lei n° 11.470/07, 22004

N' 165/07 - CN - Do Senhor Senador Renan
Calheiros. Presidente do Senado Federal, enca
minhando o texto promulgado da MPV nL 354/07.
convertido na Lei n" 11.471/07 """.......... 22008

N 488/07 - Do Senhor Senador Gerson Ca
mata, Segundo- Secretano no exerCICIO da Primei
ra Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 43107............. 22010

N" 489/07 - Do Senhor Senador Gerson Ca
mata. Segundo-Secretário. no exerclcio da Primei
ra Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n' 41/07............. 22010

N' 490/07 - Do Senhor Senador Gerson Ca-
mata. Segundo-Secretario, no e1(erclcio da Pnmei-

ra Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 42/07............. 22011

N" 494/07 - Do Senhor Senador César Bor
ges. Terceiro-Secretario, no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autografo do PL n" 84107 .........",........................... 22011

N' 498107 - Do Senhor Senador César Bor
ges, Tercelro·Secrelário. no exercicio da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 48/07............. 22012

N" 499/07 - Do Senhor Senador César Bor
ges. Terceiro-Secretario, no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n' 50/07............. 22012

N 500107 - Do Senhor Senador César Bor
ges. Terceiro-Secretário. no exerClcio da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo nC

' 51/07....... ,.,... 22013

N' 501/07 - Do Senhor Senador César Bor
ges. Terceiro-Secretario, no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n' 53107"........... 22013

N' 502/07 - Do Senhor Senador Cesar Bor
ges. Terceiro-Secretario, no exercicio da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autografo do Decreto Legislativo n" 52/07............. 22014

N 503/07 - Do Senhor Senador César Bor
ges, Terceiro-Secretário. no exercício da Pnmeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n' 49/07.""........ 22014

N" 504/07 - Do Senhor Senador César Bor
ges. Terceiro-Secretario, no exercício da Primeira
Secretana do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n

C

56/07......... ",. 22015

N' 505/07 - Do Senhor Senador César Bor
ges. Terceiro-Secretario, no exercicio da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto LegislatiVO n' 54f07 .. ,." .. ,.... 22015

N' 506/07 - Do Senhor Senador César Bor
ges, Terceiro·Secretárlo, no exercicio da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 58/07............. 22016

N 507.107 - Do Senhor Senador César Bor-
ges. Terceiro-Secretario. no exerclcio da Primeira
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Secretaria do Senado Federal, encaminhando o Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 57/07............. 22016 autógrafo do Decreto Legislativo n" 69/07............. 22024

W 508/07 - Do Senhor Senador César Bor- N" 602/07 - Do Senhor Senador Papaléo
ges. Terceiro-Secretário. no exercicio da Primeira Paes, Primeiro Suplente. no exercicio da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógralo do Decreto Legislativo n° 59/07 ............. 22017 autógrafo do Decreto Leg;slat;\lo n' 85/07 ............. 22024

N" 509/07 - Do Senhor Senador César Bor- N' 603/07 - Do Senhor Senador Papaléo
ges, Terceiro-Secretário. no exercício da Primeira Paes. Primeiro Suplente, no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 55/07 .... " .... ". 22017 autógrafo do Decreto Legislativo n" 86/07 ............. 22025

N" 554/07 - Do Senhor Se~ador Papaléo N" 604/07 - Do Senhor Senador Papaléo
Paes, Primeiro Suplente. no exercicio da Primeira Paes. Primeiro Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do PL n' 6.164/05................................ " 22018 autógrafo do Decreto Legislativo n'· 87/07............. 22025

N' 555/07 - Do Senhor Senador Papaléo N' 605/07 - Do Senhor Senador Papaléo
Paes. Primeiro Suplente, no exercício da Primeira Paes, Primeiro Suplente, no exercicio da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do PL n" 7,225/06." ............................... 22018 autógrafo do Decreto Legislativo n' 88/07 ............. 22026

N" 556/07 - Do Senhor Senador Papaleo N'" 565/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri-
Paes. Primeiro Suplente. no exercício da Primeira beiro, Quarto Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógralo do PL n" 6.793/06........................ " .... " .. 22019 autógralo do Decreto Legislativo nC 70/07" ........... 22026

N' 569/07 - Do Senhor Senador Papaléo W 566/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri·
Paes. Primeiro Suplente. no exercício da Primeira beiro, Quarto Suplente, no exercicio da Primeira
Secretana do Senado Federal, encaminhando o Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 60107....... " ... , 22020 autógrafo do Decreto Legislativo n'" 71/07...."" ..... 22027

W 570/07 - Do Senhor Senador Papaléo N' 567/07 - Do Senhor Senador Ftexa Ri-
Paes. Primeiro Suplente. no exercicio da Primeira beiro. Quarto Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógralo do Decreto Legislativo n° 61/07............. 22020 autógrato do Decreto Legislativo n' 72/07........"". 22027

W 571/07 - Do Senhor Senador Papaléo N' 568/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri·
Paes, Primeiro Suplente, no exerclcio da Primeira beiro, Quarto Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n' 62107 ............. 22021 autógrafo do Decreto Legislativo nn 73/07............. 22028

N" 574/07 - Do Senhor Senador Papaléo N" 572/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri-
Paes. Primeiro Suplente, no exercicio da Primeira beiro. Quarto Suplente, no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legisla1ivo n° 63/07.. ........... 22021 autógrafo do Decreto Legislativo n" 74/07.. " ......... 22028

N" 575/07 - Do Senhor Senador Papaléo W 573/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri·
Paes. Primeiro Suplente. no exercícIo da Primeira beiro. Quarto Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo ri" 64/07............. 22022 autógrato do Decreto Legislativo n° 75/07...... ,...... 22029

N' 576..'07 - Do Senhor Senador Papaléo N" 579/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri-
Paes, PrimeIro Suplente, no exercicio da Primeira beiro, Quarto Suplente. no exercicio da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 65/07.. "" ....... 22022 autógrafo do Decreto Legislativo n' 68/07......" ..... 22029

N" 577/07 - Do Senhor Senador Papaléo N' 580/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri-
Paes. Primeiro Suplente. na exercicio da Primeira beiro. Quarto Suplente. no exercicio da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n!' 66/07" ........... 22023 autógrafo do Decreto Legislativo n° 76/07....... " .... 22030

N" 578/07 - Do Senhor Senador Papaléo N' 581107 - Do Senhor Senador Flexa Ri-
Paes, Primeiro Suplente. no exercicio da Primeira beiro, Quarto Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 67107.""." ..... 22023 autógrafo do Decreto Legislativo n" 77/07...... ,.,,'" 22030

N' 582/07 - Do Senhor Senador Papaléo N' 583/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri-
Paes, Primeiro Suplente, no exercicio da Primeira beiro, Quarto Suplenle, no exercicio da Primeira
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Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 78/07............. 22031

N' 584/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri-
beiro, Quarto Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 79/07............. 22031

N" 585/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri-
beiro, Quarto Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 80107............. 22032

W 586/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri-
beiro, Quarto Suplente. no exercicio da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n" 81/07............. 22032

N" 587/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri
beiro. Quarto Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal. encaminhando o
autografo do Decreto Legislativo n°' 82/07.. 22033

N' 588/07 - Do Senhor Senador Flexa Ri
beiro. Quarto Suplente. no exercício da Primeira
Secretaria do Senado Federal, encaminhando o
autógrafo do Decreto Legislativo n' 83/07............. 22033

W 818/07 - Do Senhor Deputado Arlindo
Chinaglia. Presidente da Câmara dos Deputados.
devolvendo ao Deputado Manato o PDC n') 25/07.
de autoria deste. pelas razões que adu2............... 22034

N~ 662/07 - Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves. Líder do Bloco PMDB/PTB/PSC/PTC
- indicando o Deputado Pedro Novais para integrar
o Colégio de Vice-Líderes do reterido Bloco.......... 22035

W 154/07 - Do Senhor Deputado Jovair Aran
tes, do Bloco PMDB/PTB/PSC/PTC - indicando o
Deputado Sabino Castelo Branco para integrar a
CPI do Sistema de Tráfego Aéreo Brasileiro em
substituição ao Deputado Pedro Fernandes.......... 22035

W 95/07 - Do Senhor Deputado Mendes Ri
beiro Filho. Presidente em exercício da Comissão
de ConstitUição e Justiça e de Cidadania. comuni-
cando a apreciação do PL n~ 1.735-BI03. 22035

N° 165/07 - Do Senhor Deputado Gastão Viei-
ra. Presidente da Comissão de Educação e Cultura,
comunicando a prejudicialidade do PL n° 426/07.... 22035

N° 23/07 - Do Senhor Deputado Paulo Pe-
reira da Silva, solicitando a alteração do seu nome
parlamentar................................... 22036

REPRESENTAÇÃO

S/WI07 - Do Senhor Fabio Teixeira da Silva.
contra o Senhor Deputado Clodovil Hernandes. ... 22036

PROJETOS DE LEI

N~ 811/2007 - Do Sr. Sandes Junior - Dispõe
sobre os direitos do consumidor em caso de oferta.
venda ou atendimento por telefone, determinando
que sejam gravadas as conversas para servirem
de prova, entre outras providencias....................... 22038

W 829/2007 - Do Sr. Sandro Mabel - Con
cede desconto de 50% (cinqüenta por cento) aos
estudantes do ensino fundamental, médio e supe·
rior no transporte coletivo rodoviário que interliga
municipios vizinhos de estados diferentes. _.......... 22039

NO 833/2007 - Da Sr'. Solange Amaral- Dis
põe sobre a disponibilização do percentual de 0,5%
da aliquota do IPI e do IR para aplicação em pro·
gramas de atendi menta social para a população de
idosos desempregados no Pais.... _._...................... 22039

NO 836/2007 - Do Sr. Laerte Bessa - Acresce
dispositivos à Lei n° 8.078 de 11 de setembro de
1990. para dispor acerca da rescisão contratual,
eficácia dos contratos de adesão e forma de desis
tência de contrato firmado com Concessionárias do
Serviço Publico e Instituições. 22040

NO 876/2007 - Do Senado Federal- Altera a
Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para dispor
sobre reserva de vagas para pessoas com defici
ência nos programas de qualificação profissional
financiados com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) -.- -....... 22041

W 880/2007 - Do Senado Federal- Altera
a Lei n" 662. de 6 de abril de 1949. para incluir a
terça-feira de Carnaval, a sexta-feira da Paixão e
a quinta-feira de Corpus Christi entre os feriados
nacionais, e a Lei nQ 9.093, de 12 de setembro
de 1995. para excluir a sexta-feira da Paixão dos
feriados religiosos e da outras providências. ..... 22041

NO 939/2007 - Da Procuradoria-geral da Re
pública - Dispõe sobre a estrutura organizacional
e funcional do Conselho Nacional do Ministério
Público e da outras providências. 22042

W 940/2007 - Da Procuradoria-geral da Re-
publica - Dispõe sobre a remuneração dos membros
do Conselho Nacional do Ministério Publico. ........ 22052

MEDIDA PROVISÓRIA

W 365/2007 - Do Poder Executivo - Abre
crédito extraordinário. em favor de Encargos Finan
ceiros da União. no valor de R$ 5.200.000.000.00.
para o fim que especifica. Pendente de parecer da
Comissão Mista de Planos. Orçamentos Publicas
e Fiscalização _.............. 22058

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

NO 26/2007 - Da Comissão de Relações Ex
teriores e de Defesa Nacional - Aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação no DominlO da Defesa
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil
e o Governo da República da Guatemala, assinado
em Brasília. em 13 de março de 2006 ".. 22059

NO 27/2007 - Da Comissão de Relações Ex
teriores e de Defesa Nacional - Aprova o texto
revisado do Regulamento Sanitário Internacional,
aprovado pela 58a Assembléia Geral da Organiza-
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ção Mundial de Saúde. em 23 de maio de 2005,
com vistas à sua entrada em vigor no Brasil.... ..... 22064

INDICAÇÕES

N° 387/2007 - Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere a Ministra de Estado da Casa Civil. a criação
de força-tarefa com a participação dos Ministérios
da Defesa e da Justiça. para a implementação de
ações contra o narcotráfico na região Amazõnica. 22110

NQ 389/2007 - Da Comissão de Legislação
Participativa - Sugere ao Ministério da Saúde. que
o fornecimento de remédios pelo setor público seja
vinculado obrigatonamente à apresentação de recei
ta assinada por médico conveniado ou pertencente
ao quadro do Sistema Único de Saúde (SUS). ..... 22110

N" 390/2007 - Do Sr. Walter Ihoshi - Sugere
ao Ministério da Fazenda a cunhagem de moeda
comemorativa de prata e de moeda metálica alusi-
vas ao centenário da imigração japonesa. 22112

NO' 391/2007 - Do Sr. Armando Abilio - Su
gere ao Ministério da Educação a criação de uma
unidade do Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica da Paraíba, no municipio de Conceição......... 22113

N" 392/2007 - Do Sr. Lira Maia - Sugere ao
Ministério da Educação a implantação do Centro
Federal de Educação Tecnológica do Oeste do Pará
- CEFET, com sede no Municipio de Santarém. Es-
tado do Pará. 22113

NU 393/2007 - Do Sr. Marcelo Melo - Suge
re ao Ministério da Educação. com vistas a criar a
Universidade Federal da Região Integrada de De-
senvolvimento do Entorno do Distrito Federal....... 22114

N" 394/2007 - Da Sr'. Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministério da Saúde a adoção de me
didas urgentes visando agilizar o andamento dos
processos e da execução de vistorias nos postos
da ANVISA localizados no Estado do Amazonas.. 22115

N" 395/2007 - Do Sr. Jorge Khoury - Sugere
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento - MAPA, Ministério da Fazenda - MF e ao
Banco Central. a adoção de providências visando
melhor adequação da política de crédito rural às
necessidades da agricultura irrigada e a implemen-
taçào do seguro rural. 22115

N" 396/2007 - Da Sr". Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministério da Educação a adoção de
medidas para a criação de uma Unidade de Ensino
Descentralizada no município de Itacoatiara. Estado
do Amazonas............... 22116

N" 397/2007 - Da Sr". Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministro do Planejamento. Orçamen
to e Gestão descontingenciamento dos recursos
referentes as pesquisas científicas e tecnológicas
na Amazóm8....... . 22117

N° 398/2007 - Da Sr". Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministério das Comunicações que a
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
tome providências para agilizar a implantação do

Plano de metas para a universalização da Telefonia
Fixa em instituições de Assistência às Pessoas com
Deficiência Auditiva..... 22117

N° 399/2007 - Do Sr. Lira Maia - Sugere ao
Ministério da Educação. a implantação do Centro
Federal de Educação Tecnológica do Sul do Pará
- CEFET. com sede no Municipio de Marabá, Es-
tado do Pará. 22118

N° 400/2007 - Do Sr. Osvaldo Reis - Suge
re a implantação de eclusas nas hidrelétricas em
construção ou preVistas, no âmbito do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC, para o Estado
de Tocantins........................................................... 22118

N° 401/2007 - Do Sr. Praciano - Requer o
envio de Indicaçào ao Poder Executivo. sugerindo
ao Ministério da Previdência Social providências
para a liberação de recursos que possibilitem o des
locamento de Médicos Peritos do INSS da Cidade
de Manaus até o municipio de Parintins - AM. ..... 22119

N° 402/2007 - Do Sr. Praciano - Requer o
envio de Indicação ao Poder Executivo. sugerindo
ao Mmistério da Previdência Social providências
que viabilizem a realização de concurso público
para Médicos Peritos do INSS. a serem lotados nos
municlpios de Tefé. Itacoatiara e Parintins.localiza-
dos no Estado do Amazonas................................. 22120

W 403/2007 - Da S~. Sandra Rosado - Re·
quer o envio de Indicação ao Mimstério da Educação
e ao Ministério da Cultura, solicitando implantação
de uma Biblioteca Publica na Cidade de Apodi no
Estado do Rio Grande do Norte. 22121

REQUERIMENTOS

N° 818/07 - Do Senhor Deputado Marcos
Montes, Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Ru
ral, requerendo a reconstituição do PL n° 2.358/03
e do PL nO 3.918/04. apensado. 22121

N" 855/07 - Do Senhor Deputado Albano Fran
co, Presidente em exercício da Comissão de Desenvol
vimento Econômico, Indústria e ComérCIO, requerendo
a apensaçâo do PL nO 7.662/06 ao PL nO' 7.661106.. 22121

N" 850/07 - Do Senhor Deputado Gastão Viei
ra. Presidenle da Comissão de Educação e Cultura.
requerendo a revisão do despacho de distribuição
aposto ao PL n° 6.403/02. 22121

N° 801/07 - Do Senhor Deputado Nilson Pin
to. Presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, requerendo o desar
quivamento das proposições de autoria da referida
Comissão............................................................... 22122

W 853/07 - Do Senhor Deputado Marcondes
Gadelha. Presidente em exercicio da Comissão
de Relações Exteriores e de Delesa Nacional, re
querendo a reconstituição dos Projetos de Lei que
especifica. 22122
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N' 780107 - Do Senhor Deputado Benedito
de Lira, requerendo o desarquivamento dos PLs
nOs 3.338104 e 1.428/03..... 22122

N" 787/07 - Do Senhor Deputado Sandro
Matos. requerendo o desarqUlvamento das propo-
sições que especifica............................................. 22123

N' 790/07 - Do Senhor Deputado Giacobo.
requerendo o desarquivamento das proposições
que especifica............................... 22123

N" 794/07 - Da Senhora Deputada Inny Lopes.
requerendo o desarquivamento do PL n'> 2.882/04. 22123

Nr. 824/07 - Do Senhor Deputado Nilmar RUlz.
requerendo a apensação dos PLs nOs 6.603/06 e
1.858/99... 22124

W 825/07 - Do Senhor Deputado Dr. Rosl-
nha. requerendo a retirada do PL n° 33/07. 22124

N' 829107 - Do Senhor Deputado Bonifácio
de Andrada. requerendo o desarquivamento do
PL n° 409/99. 22124

N' 830:07 ~ Do Senhor Deputado Bonifácio
de Andrada. requerendo o desarquivamento do
PLnú 410/99 22125

N" 831/07 - Do Senhor Deputado Bonitacio
de Andrada. requerendo o desarquivamento do
PL n" 992103.. 22125

N' 832/07 - Do Senhor Deputado BOnlfaclO
de Andrada. requerendo o desarquivamento do
PL n" 1.689/03. 22125

N' 833/07 - Do Senhor Deputado Bonifacio
de Andrada, requerendo o desarquivamento do
PLn05.141/01 22125

N' 834/07 - Do Senhor Deputado Bonifácio
de Andrada. requerendo o desarquivamento do
PL n" 496/03. 22125

N" 838/07 - Do Senhor Deputado FlavIO Be-
zerra. requerendo a retirada do PL n° 467/07. ...... 22126

N" 842107 ~ Do Senhor Deputado Cristiano
Matheus. requerendo o desarquivamento do PL n"
6.505/06............................ 22126

N" 846/07 - Do Senhor Deputado Colbert
Martins. requerendo o desarquivamento do PL n°
2.473/03........................ 22126

N' 847f07 - Do Senhor Depulado LUIZ Carlos
Hauly. requerendo o desarquivamento da PEC n°
123/95... 22126

N" 851/07 - Da Senhora Deputada Janete
Rocha Pleta E' outros. requerendo o desarquiva-
menta da PEC nr

. 536/06....................................... 22126

W 859/07 - Do Senhor Deputado Lobbe
Neto, requerendo o desarquivamento da PEC nO
445/05.. 22127

N" 861/07 - Da Senhora Deputada Jane-
te Capiberibe, requerendo a retirada do PL n"
2.354/03................................................................. 22127

N' 879/07 - Do Senhor Deputado Jutahy
JUnior. requerendo o desarquivamento do PLP nü

42/99...................................................................... 22127
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 9-5-07
IV - Breves Comunicações
PERPETUA ALMEIDA (Bloco/PCdoS - AC

- Pela ordem) - Pedido à Presidência de conces-
são da palavra aoradora................. 22127

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Indeferi-
mento do pedido da Deputada Perpétua Almeida. 22127

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
- Visita do Papa Bento XVI ao Brasil. Canonização
do Frei Galvão. Expectativa quanto a beatificação
do Padre Cicero Romào Batista............................ 22127

LEONARDO MONTEIRO (PT - MG) - Rea
lização do VII Seminario Nacional da Associação
dos Terapeutas Alternativos na Saúde e Cultura
do Brasil - ATENAS, no Municipio de Governador
Valadares. Estado de Minas Gerais....................... 22128

LUIZ ERUNDINA (Bloco/PSB - SP) - Solici
tação à Presidência de ações a favor do reajuste
do tíquete-alimentação e contra o atraso no paga·
mento dos trabalhadores terceirizados da Câmara
dos Deputados....................................................... 22128

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
aDeputada Luiza Erundina. 22128

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB - AC)
- Realização do l Q Encontro de Legisladores do
Estado do Acre. destinado ao debate do desen
volvimento sustentável do Estado. Homenagem
póstuma ao empresa rio Octavio Frias de Oliveira,
dirigente do jornal Fofha de S.Paulo. Aplausos ao
Presidente Luiz Inacio Lula da Silva e ao Ministro
da Saude. José Gomes Temporâo, pela quebra da
patente do medicamento Efavirenz utilizado no tra-
tamento da AIDS. 22128

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Matéria
publicada pela revista fSrOE sobre investigação
de juizes e desembargadores pela Polícia Federal.
Críticas a atuação do Poder Judiciário. Natureza
tendenCiosa de deCisões de Tribunais Superiores.
Conveniemcia da criação de CPI para investigação
de ações da Justiça brasileira................................ 22130

LEO ALCÂNTARA (PR - CE) - Acerto da ini
ciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza de cna
çào da Casa de Cultura Rodolfo Teófilo. no Estado
do Ceará Visita do Papa Bento XVI ao BrasiL..... 22131

VICENTINHO (PT - SP) -Implantação. pela
Camisaria Colombo LIda, de sistema de cotas para
admlssào de afro-descendentes em seu quadro
funcional. Aprovação. pela Comissào do Trabalho,
de Administração e Serviço Público. do Projeto de
Lei nÜ 367. de 2007. sobre a criação da Univer
sidade Federal Rural da Mata Sul, no Estado de
Pernambuco........................................................ 22132

MARCELO TE IXEI RA iPR - CE) - Conquista,
pelo Fortaleza Esporte Clube. do titulo de Campeão
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Estadual de 2007. Realização, pela Confederação
Brasileira de Futebol- CBF, de reunião para debate
dos locais dos jogos da Copa do Mundo de 2014. 22133

PAULO RENATO SOUZA (PSDB - SP. Discur
so retirado pelo orador para revisão.) - Apresentação
de requerimento de apreciação. pelo Plenário, do
Projeto de Lei n" 001. de 2007. acerca do reajuste
do salário mínimo. 22133

DA. TALMIR (PV - SP) - Necessidade de
discussão da Medida Provisória n° 366. de 2007,
sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Con·
servação da Biodiversidade e sobre a competência
do IBAMA. Visita do Papa Bento XVI ao Brasil...... 22133

DOMINGOS DUTRA (PT - MA) - Adoção.
pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado do
Maranhão, das providências necessárias em prol
dos habitantes da área atingida pela construção da
Usina Hidrelétrica de Estreito. 22134

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM)
- Reestruturação do IBAMA. Protesto contra o fe·
chamento de unidades do órgão no interior do Es-
tado do Amazonas.. 22134

WELLlNGTON FAGUNDES (PR - MT) - Re-
alização da 14" Festa Internacional do Pantanal, em
Cuiabá. Estado de Mato Grosso............................ 22134

JOÃO PIZZOLATTI (PP - SC) - Precarie
dade do setor de saneamento básico no Brasil.
Liberação de recursos ao Municipio de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, para execução de obras
de saneamento................................ 22135

CARLOS SOUZA (PP - AM) - Pedido à Con
federação Nacional da Indústria de intercessão jun·
to ao Ministério do Meio Ambiente para celeridade,
pelo IBAMA. na concessào de licença ambiental
para construção de usinas hidrelétricas do Rio Ma·
deira........................................................................ 22136

VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB - PB)
- Elogio ao Governo Luiz Inácio Lula da Silva pela
quebra da patente do medicamento Efavirenz. des·
tinado ao tratamento da AIDS. Agradecimento ao
Deputado Ronaldo Cunha Lima pela homenagem
ao ex-Deputado Federal Vital do Rêgo. ....... .......... 22136

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS)
- Considerações sobre a Proposta de Emenda à
Constiluiçào n° 50, de 2007. acerca da prorrogação
da Contribuiçào Provisória sobre a Movimentaçào
Financeira - CPMF. Apresentação de emenda à
PEC sobre nova sistemática de distribuição dos
recu rsos oriundos da arrecadação da CPMF. ....... 22137

CLAUDIO CAJADO (DEM - BA) - Protesto
contra a rejeição, pela Câmara de Vereadores, do
Plano Diretor da cidade de Dias D'Ávila, no Estado
da Bahia................................................................. 22138

NELSON BORNIER (Bloco/PMDB - RJ) - En·
gajamento da sociedade civil e das instâncias go-
vernamentais na luta pela erradicação da AIDS. .. 22139

SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Visita do Papa
Bento XVI ao Brasil. 22139

FELIPE BORNIER (Bloco/PHS - RJ) - Com-
bate ao câncer de próstata no Pais. 22139

SABINO CASTELO BRANCO (Bloco/PTS
- AM) - Apoio ao Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC. Urgente liberação de recursos
do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia para
a recuperação de estradas no Estado................... 22140

INOCENCIO OLIVEIRA (PR - PE) - Congra
tulações ao Governador do Estado de Pernambuco
pela edição do decreto sobre isenção de cobrança
de ICMS nas tarifas de energia elétrica de usuários
com consumo mensal abaixo de 220 kwh. Aplauso
aproposta do Governo Eduardo Campos de reali·
zação de auditoria fiscal e contábil na Companha
Energética de Pernambuco - CELPE. Ampliação
da eletrificação rural no Estado. 22141

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM) -In
cidência da doença de Chagas na comunidade de
Santa Maria, na Costa do Jussara. no Município de
Coari. Estado do Amazonas. Apelo às autoridades
governamentais de atendimento às comunidades
ribeirinhas expostas acontaminação da moléstia
pelo consumo de vinho de açai............................. 22142

LUIZ CARLOS HAULY (PSOB - PR) - Cria
ção da Secretaria Municipal do Trabalho de Curiti·
ba. Estado do Paraná. Aplauso à nomeação, pelo
Prefeito Municipal Beta Richa, do dirigente sindical
Manassés Oliveira para o novo cargo.................... 22142

NEILTON MULlM (PR - RJ)- Posicionamento
do orador contrário ao Projeto de Lei nO 5.003, de
2001, sobre a determinação de sanções às práticas
discriminatórias em razão da orientação sexual das
pessoas. 22142

REBECCA GARCIA (PP - AM) - Edição pelo
Governo do Estado do Amazonas de decreto sobre
as politicas de combate ao aquecimento global.
Realizaçào do 4" Encontro Nacional de Transporte
Alternativo de Passageiros e do 1° Encontro Coo
perativista Amazonense do Ramo do Transporte,
em Manaus, Estado do Amazonas. Potencialidades
do cooperativismo amazonense................ ....... ..... 22145

V - ordem do Dia
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Discus

são, em turno unico, da Medida Provisória n° 358
A, de 2007, que altera dispositivos das Leis nOs
11.345, de 14 de setembro de 2006, 8.212, de 24
de julho de 1991, e 8.685, de 20 de julho de 1993.
e dá outras providências........................................ 22149

Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados SILVIO TORRES (PSDB - SP).
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP). OTAVIO
LEITE (PSDB - RJ), MAGELA (PT - DF), CHICO
ALENCAR (PSOL - RJ). ZÉ GERALDO (PT - PA). 22150

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação
de requerimento de encerramento da discussão e
do encaminhamento da votação da matéria.......... 22158
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
SILVIO TORRES (pSDB - SP) "

Usou da palavra para encaminhamento d~

votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SA
(Bloco/PTB - SP) .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados SILVIO TORRES (PSDB - SP), ARNALDO
FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP). CHICO ALENCAR
(PSOL - RJ) .

PRESIDENTE (Arlindo Chmagllal- Proposta
ao Plenário de suspensão da sessão por 5 mmutos
para procedimento das alterações no parecer da
Relatora .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HENRIQUE FONTANA (PT - RS) ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Decisào
da Presidência acerca da Questão de ordem n"
50. de 2007, formulada pelo Depulado Regis de
Oliveira em sessào anterior ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP).........

REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC, SP - Pela
ordem) - Apresentação a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania de recurso contra a
decisão da Presidência sobre a questão de ordem
do orador ..

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ - Pela or
dem) - Apoio à decisão da Presidência sobre a
questão de ordem do Deputado Regis de Oliveira.

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia,l- Resposta
ao Deputado Miro Teixeira .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ L1NHARES (PP - CE) ..

CARLOS WILLlAN (BloCO/PTC - MG) - Ques
tâo de ordem sobre o registro de presença dos Par
lamentares nas sessões deliberallvas da Casa.....

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - Respos
ta ao Deputado Carlos Willian. Esclarecimento ao
Plenário sobre o teor de matérias constantes na
pauta ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados PASTOR MANOEL FERREIRA (Bloco/PTB
- RJ), WALTER PINHEIRO (pT - BA) .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Participa
ção do Presidente da Casa na recepção do Papa
Bento XV, em São Pauto, Estado de São Paulo.lm
portância da transparência na votação da proposta
de reajuste dos subsidias dos Deputados ..

Usou da palavra Sra. Deputada GORETE
PEREIRA (PR - CE), Relatora da matéria, para
reformulação do parecer ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CHICO ALENCAR (PSOL - RJ) ..

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

Encerramento da discussão da matéria ..

22158

22158

22159

22159

22159

22159

22160

22160

22161

22161

22161

22161

22161

22162

22163

22164

22164

22164
22164

CARLOS SANTANA (PT - RJ - Pela ordem)
- Aumento do número de vítimas de bala perdida
na região da Leopoldina, Estado do Rio de Janeiro.
Necessidade de Implementaçào de politicas publicas
eficazes para o combate da violência em regiões
carentes................................................................. 22165

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB - RS)... 22165

DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB- BA- Pela
ordem. Discurso retirado pelo orador para revisão.)
- Preocupação do orador com o anunciado plano
de reestruturação do Banco do Brasil S/A............. 22165

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB - RS)... 22165

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - Votação
do parecer da Relatora quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência
e de sua adeqüaçào financeira e orçamentária, nos
termos do art. 8" da Resolução na 01, de 2üü2-CN. 22166

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
SILVIO TORRES (PSDB - SP).... 22166

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados FERNANDO CORUJA
(PPS - SC), VICENTINHO (PT - SP), LEONAR
DO VILELA (PSDB - GOl. BETO ALBUQUERQUE
(Bloco/PSB - RS). 22166

ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP
- Pela ordem.) - Protesto contra a distribuição ao Ple-
nario de texto' manUSCrito da matéria em votação. ... 22166

PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 22166

Leitura das alterações do parecer da Rela-
tora....................... 22167

Aprovação do parecer, com o voto contrário
do Deputado Waller Pinheiro................................. 22167

Votação do parecer da Relatora pelo não
atendimento dos pressupostos constitucionais de
relevânCia e urgência e de sua adequação financeira
e orçamentária. nos termos do art. 8Q da Resoluçáo
n0 01,de2002-CN 22167

Usou da palavra para encaminhamento
da votação o Sr. Deputado LEONARDO VILELA
(PSDB - GO)................ 22167

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO CORUJA (PPS - SC). 22168

Usou da palavra para encaminhamento d~

votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SA
(Bloco/PTB - SP)...... 22168

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS
Pela ordem) - Solicitação à Presidéncia de retirada
da expressão "Presidente Fanfarrão", constante do
discurso do Deputado Arnaldo Faria de Sá..... ...... 22168

LEONARDO VILELA (PSDB - GO) - Retirada
de requenmento de destaque para a Emenda n° 11. 22169

PRESIDENTE (Osmar Serraglio) -Informação
ao Plenario sobre a votação nominal da proposta
de emenda à Constituição acerca da extinção do
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voto secreto nas decisões das duas Casas do Con-
gresso Nacional. .

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados SILVIO TORRES (PSDB
- SP), POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS).

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSE UNHARES (PP - CE) .

Usaram da palavra para orientação das respec
tivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO CO
RUJA (PPS - Se), MARCELO ORTIZ (PV - SP) ...

PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Aprova
ção do parecer. com o voto contrário do Deputado
Walter Pinheiro ..

Votaçào do Projeto de Lei de Conversão ofe
recido pela Relatora da Comissão Mista. incluindo
as alterações feitas pela Relatora, em Plenário,
ressalvados os destaques ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ROCHA (PR - BA) .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALEN
CAR (PSOL - RJ), JOSÉ UNHARES (PP - CE),
RONALDO CAIADO (DEM - GO), JOSÉ ROCHA
(PR - BA), OTAVIO LEITE (PSDB - RJ). URZENI
ROCHA (PSDB - RR), MARCELO ORTIZ (PV - SPl,
MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM), MAR
CELO GUIMARÃES FILHO (BlocolPMDB - BA),
FERNANDO CORUJA (PPS - SC). LUIZ SÉRGIO
(PT - RJ), HENRIQUE FONTANA (PT - RS)........

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprova
ção do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados
os destaques ..

GERSON PERES (PP - PA) - Reclamação
contra o horário de reahzação da ordem do Dia...

PRESIDENTE (InocêncIo Oliveira) - Resposta
ao Deputado Gerson Peres. Aviso ao Plenário sobre
a realização de sessão extraordinária hoje, as 15h.

ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP
- Pela ordem) - Indagação a Presidência sobre a
possibilidade de intervalo entre as sessões extra-
ordinárias ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. Consulta ao Pie
nario sobre a possIbilidade de manutenção do pamel
eletrônico na próxima sessão extraordinária ..

Usaram da palavra pela ordem 05 Srs. Depu
tados LUIZ SERGIO (PT - RJ). COLBERT MARTINS
(Bloco/PMDB - BA). MARCELO ORTIZ (pV - SP),
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP) .........

CEZAR SILVESTRI (PPS - PR - Reclamaçào)
- Efeitos da realização de sessões extraordinárias
matutinas as quartas-feiras sobre os trabalhos das
Comissões ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Cezar Silvestri. ..

22169

22169

22170

22170

22171

22171

22174

22174

22176

22176

22176

22176

22176

22176

22177

22177

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BAl
- Questào de ordem sobre a votação nominal de
requerimentos de urgência .

Usou da palavra pela ordem o Sr, Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP) ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Informa
ção ao Plenário sobre o cancelamento da sessão
ordinária .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reque
rimento de destaque para votação em separado da
expressão "salvo realização de diligência externa
para suprir a necessidade de informação ou ado
tar providência que as circunstâncias assim reco
mendarem. com vistas a adequada instrução de
processo de manutençào do Certificado, situação
em que este prazo ficará suspenso-, constante do
§ 2° do art. 7° do Projeto de Lei de Conversão......

Usou da palavra para encaminhamento da
votação °Sr. Deputado FERNANDO CORUJA
(PPS - SC) .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados SILVIO TOR·
RES (PSDB - SPl, MARCELO ORTIZ (PV - SP).

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejeição
do requerimento .

Manutenção da expressão destacada ..

Requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda n° 22 ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
SILVIO TORRES (PSDB - SP) .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprova-
ção da emenda .

Requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda nO 23 .

SILVIO TORRES (PSDB - SP - Pela ordem)
- Retirada do requerimento de destaque .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral, incluindo o processado .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
do Requerimento nO 700. de 2007, para tramitação,
em regime urgência, do Projeto de Lei n° 426, de
2007, sobre a instituição do Dia de Santo Antônio
de Sant'Anna Galvão - 11 de maio .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprova-
ção do requerimento .

PRESiDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
do Requerimento nO 885, de 2007. para a tramita
ção. em regime de urgência, do Projeto de Decre
to Legislativo n" 35. de 2007. sobre a fixação dos
subsidios dos membros do Congresso Nacional..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CHICO ALENCAR (PSOL - RJ) ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados GERSON

22177

22177

22177

22177

22178

22178

22178

22178

22178

22179

22179

22179

22179

22179

22182

22182

22183

22183

22183
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PERES (PP - PAI, LEONARDO VILELA (PSDB
- GOj. RONALDO CAIADO (DEM - GO). CHICO
ALENCAR (PSOL - RJ). 22183

PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira') - Esclare
Cimento ao Plenario sobre a necessidade de corre
çao dos SubSidIas percebidos pelos Parlamentares.
Perspectiva de votação imediata da proposta de
emenda à ConstitUlçào sobre o aumento no re
passe de recursos do Fundo de Participação dos
Municlpios em 1";'. 22184

ARNALDO FARIA DE SA (Bloco/PTB - SP
- Pela ordem) - Indagação à Presidéncia sobre a
votaçào da proposta de emenda a Constituição so·
bre o aumento no repasse de recursos do Fundo
de Participação dos Munlciplos em P". 22184

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CHICO ALENCAR (PSOL - RJI............................ 22184

PRESIDENTE (InocênCIO Ohvelra) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sa. 22184

ARNALDO FARtA DE SÁ (BlocoiPT8 - SP
- Pela ordem) - Apresentaçào de recurso à Comis
são de ConslitUlção e Justiça e de Cldadama contra
decisão da Presidência acerca da apreciação da
propOSição. 22185

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco·
Ihimento do recurso apresentado pelo Depulado
Arnaldo Faria de Sa.............................................. 22185

JOSE GENOINO (PT - SP - Pela ordeml
- Disposição do PT para a retirada do requerimen
to de urgência. ante a falta de consenso sobre a
matéria.. .. 22185

PRESIDE NTE (Inocêncio Oliveira) - Consulta
aos demaiS partidos sobre a retirada do requeri-
mento de urgência.......... 22185

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES (PP - PA). 22185

PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - AnunCIO
da votação da matéria. ante a ausência de mani-
festaçào contraria dos Lideres parlldanos........ ..... 22185

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu·
tados CHICO ALENCAR IPSOL - RJ), CIRO GO-
MES (Bloco/PSB - CE). 22185

Usaram da palavra para orientação das respec
tivas bancadas os Srs. Deputados MIRO TEIXEIRA
lBloco/PDT - RJ.I. MARCELO ORTlZ IPV - SP). JOSE
CARLOS ARAUJO IPR - BA). ZONTA (PP - SG)... 22186

LUIZ SERGIO (PT - RJ - Como Lider) - Mo
tivo da orientaçào da respectiva bancada pela re
jeição do requerimento de tramltaçào da proposla
de reajuste dos subsidlos dos Parlamentares em
regime de urgência..... 22t87

PRESIDENTE (InocenclO Oliveira) - Realiza
ção de acordo entre o Presidente Arlindo Chinaglia
e o Lider do partido Democratas, Deputado Ony)(
Lorenzoni, relativo a votaçào do requerimento de
urgência. Convocação dos Deputados ao plenario. 22187

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados COLBERT
MARTINS (BlocofPMDB - BA). FERNANDO CO-
RUJA (PPS - SC) ..

CIRO GOMES (Bloco/PSB - CE - Pela ordem)
- Prejuízos para a Casa decorrentes da divergência
entre o PSDB - o partido Democratas e o PT com
respeito à proposta de reajuste dos subsídios dos
Parlamentares .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Escla
recimento ao Plenario sobre o eventual voto de
desempate na presente votação ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO IPSDB - SP). LUIZ SERGIO
(PT - RJ) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ONYX LORENZONI (DEM - RS) _ .

MARCELO ORTIZ (pV - SP - Pela ordem)
- Reclamaçào ante a impOSSibilidade de uso da pa
lavra como Lider. Criticas aOposição pela postura
adotada na votação de requerimento de urgência.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.l- Resposta
ao Deputado Marcelo Ortiz ..

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ - Como Lider)
- Defesa da discussão de critério definitivo para o
reajuste dos subsídios dos Parlamentares. Reper
cussão da declsâo da Casa sobre o reajuste em
Estados e municipios .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer·
ramento da votação .

Aprovação do requerimento .

Aviso ao Plenario sobre a pauta da sessão
extraordinaria ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de ur
gência do Projeto de Decreto Legislallvo n~ 36, de
2007, sobre a fixação dos subsidias do Presidente
e do Vice-Presidente da República e dos Ministros
de Estado ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SA (Bloco/PTB - SP).........

PRESIDENTE (InocênCIO Oliveira) - Aviso ao
Plenario sobre a imediata votação do requerimento
de urgência .

VI- Encerramento
2-ATA DA 101" SESSÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS. EXTRAORDlNÂRIA, VESPERTINA,
DA 1" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53"
LEGISLATURA, EM 09 DE MAIO DE 2007

I - Abertura da sessào
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
lIt - Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 9-5-07

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agra-
deCimento aos Parlamentares pela compreensão

22187

22188

22188

22188

22189

22190

22190

22190

22191

22191

22201

22201

22202

22202
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a propósito da manutenção, pela Mesa. do painel
eletrônico de presença para realização da presente
sessão extraordinária. 22211

CARLlTO MERSS (PT - SC - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior. 22211

IV - Breves Comunicações
PEDRO EUGÊNIO (PT - PE) -InconSistência

da matéria publicada pelo Jornal Correio Braziliense.
acerca da incorporação dos Bancos do Nordeste e
da Amazônia pelo Banco do Brasil........................ 22211

JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB - GO - Pela
ordem) - Indagação a Presidência sobre a pauta
de votaçães............................................................ 22211

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Jovair Arantes. 22211

MAURO BENEVIDES (BIOCO/PMDB - CE)
- Protesto contra a idéia de extinção do Banco do
Nordeste do Brasil SfA. 22211

ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP)
- Conveniência de aprovação, pela Casa. da emen
da apresentada à medida provisória sobre a fixação
do novo valor do salário mínimo, com vistas à ex·
tensão do percentual de reajuste aos aposentados
e pensionistas............. 22212

VIGNATTI (PT - SC) - Solicitação aos mem
bros da Comissão Especial destinada ao exame do
Projeto de Lei n° 3.937. de 2004. de comparecimento
a reuniâo do órgão................................................. 22212

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Falecimento
do ex-Presidente da Federação dos Trabalhadores
na Agricultura do Estado de Pernambuco. Januario
Moreira da Silva.............. 22212

DUARTE NOGUEIRA (PSDB - SP) - Apro
vaçâo. pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle. da proposta de fiscalização das obras
realizadas pela INFRAERO no Aeroporto Interna-
cional de Congonhas, no Estado de São Paulo..... 22212

LEONARDO MONTEIRO (PT - MG) - Parti
cipação do orador na solenidade de lançamento do
Plano de Desenvolvimento da Educação. Objetivos
e metas do PDE........ 22213

CARLOS ZARATIINI (PT - SP) - Repudio à
violência praticada pela Policia Militar contra mili
tantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto,
em São Paulo. Estado de São Paulo. Pedido à Co
missão de Direitos Humanos e Minorias de adoção
das providências cabiveis a respeito do caso. ...... 22214

ARNALDO JARDIM (pPS - SP) - Perple
xidade ante fi inqUirição do Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Jerson Kelman, pelo Ministério Publico................. 22214

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM)
- Artigo Parlamentares em defesa das mulheres.
de autoria do Presidente da Sociedade Brasileira
de Imunizações - Regional do Rio de Janeiro, Edi-
mllson Migowski..................................................... 22214

NELSON PELLEGRINO (pT - BA) - Apoio à
mobilização em favor da instalação de universidade
pública no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Esta
do da Bahia. Anuncio de manifestação popular por
ocasião do transcurso dos 9 anos do assassinato
do Vereador Pedro Carlos. do municipio baiano de
Candeias................................................................ 22214

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
- Falecimento do ex-Diretor Geral da Càmara dos
Deputados. José Ferreira de Aquino. 22215

PEDRO WILSON (PT - GO) - Visita do Papa
Bento XVI ao Brasil. Realização da Conferência
Geral do Episcopado da América Latina e Caribe.
no Município de Aparecida, Estado de São Paulo.
Canonização de Frei Galvão............. 22215

OSVALDO REIS (Bloco/PMDB - TO) - Difi
culdades enfrentadas pelos Municípios brasileiros.
Oportunidade de relormulação do pacto federativo.
Efeitos positivos da X Marcha a Brasilia em Defesa
dos Municípios. Apoio incondicional à causa muni-
cipa lista.. 22217

INOCÊNCIO OLIVEIRA (pR - PE) - Visita
do Papa Bento XVI ao Brasil. Canonização de Frei
Galvão.................................................................... 22218

PROFESSOR RUY PAULETII (PSDB - RS)
- Artigo Cara de palhaço. de Paulo Sant'Ana. pu-
blicado pelo jornal Zero Hora............ 22218

AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF) - Pro-
testo contra a retomada. pelo Banco do Brasil, do
Plano de Demissão Voluntária de funcionarias. .... 22219

VANDER LOUBET (PT - MS) - Liberaçào de
recursos para construção de moradias destinadas
a trabalhadores rurais assentados no Estado de
Mato Grosso do Sul. 22220

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB - AC)
- Apreensão do orador com a anunciada demissão
de funcionários e extinção de agências do Banco
do Brasil S/A. Apresentaçào de requerimento de
informações sobre a incorporação de bancos es-
tatais pela instituição financeira............................. 22220

Apresentação de proposiçôes: CÂNDIDO
VACCAREZZA. DR. TALMIR, EMANUEL, FERNAN
DO COELHO FILHO. NELSON MEURER. SABINO
CASTELO BRANCO, ANTONIO CARLOS PANNUN
ZIO, ERNANDES AMORIM, MARCOS MEDRADO,
MÁRCIO FRANÇA, ULDURICO PINTO, LÉO AL
CÂNTARA. LUIZ CARLOS HAULY. ELlSEU PADI
LHA. FERNANDO DE FAB1NHO. ADÃO PRETTO,
JORGE TADEU MUDALEN. TADEU FILlPPELLI,
JOVAIR ARANTES. MANOEL JUNIOR, MANUELA
D·ÁVllA. MARIA LÚCIA CARDOSO, RONAlOO
CUNHA LIMA. LEONARDO QUINTÃO, GERALDO
THADEU. COMISSÃO DE TURISMO E DESPOR
TO. DAGOBERTO. CELSO RUSSOMANNO, VIEI
RA DA CUNHA, ClEBER VERDE. FÁBIO FARIA.
ANTONIO CARLOS MENDES THAME........... ...... 22222
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v- ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação

de requerimento para tramitaçào em regime de ur
gência do Projeto de Decreto Legislativo n" 36, de
2007. sobre a fixação dos subsídios do Presidente
e do Vice-Presidente da República e dos Ministros
de Estado .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO
CAIADO (DEM - GO). COLBERT MARTINS (Blo
co/PMDB - BA). JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB
- GO), MARCELO ORTIZ (PV - SP). IRINY LOPES
(PT - ESl. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ). CIRO
GOMES (Bloco/PSB - CE). ALINE CORRÊA (PP
- SP). L1NCOLN PORTELA (PR - MG). FERNAN-
DO CORUJA (PPS - SC) .

IRINY LOPES (PT - ES - Pela ordem) - Re-
gistro de voto proferido em sessão anterior ..

LELO COIMBRA (Bloco/PMDB - ES - Pela
ordem) - Registro de voto proferido em sessão an-
terior ..

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO (PSDB - SP) .

JOSE MENTOR (PT - SP - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessào anterior...

Usou da palavra para orientação da respec·
tiva bancada o Sr. Deputado JOVAIR ARANTES
(Bloco/PTB - GO) .

JOÃO OLIVEIRA (DEM - TO - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior. ..

RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior.......

ZÉ GERALDO (PT - PA - Pela ordem) - Re-
gistro de voto proferido em sessão anterior ..

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO
- Pela ordem) - Registro de voto proferido em ses-
são anterior ..

NEUCIMAR FRAGA (PR - ES - Pela ordem)
- Reglslro de voto proferido em sessão anterior...

ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB - CE - Pela
ordem) - Registro de voto proferido em sessão
anterior.. .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reafir
mação da importância da correção dos subsídios
dos Parlamentares. Esclarecimento ao Plenario so
bre a apreciação das matérias constantes da pauta
e o encerramento da votação em curso .

JUSMARI OLIVEIRA (PR - BA - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior...

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Cumpri
mento pela Presidência dos ditames regimentais
durante a ordem do Dia .

JAIME MARTINS (PR - MG - Pela ordem)
- Registro de voto proterido em sessão anterior...

NERI GELLER (pSDB - MT - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior...

22230

22230

22231

22231

22231

22232

22232

22232

22232

22232

22232

22232

22232

22232

22232

22232

22233

22233

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer·
ramento da votação .

Aprovação do requerimento .
Usaram da palavra pela ordem - para registro

de voto, os Srs. Deputados PAULO BORNHAUSEN
(DEM - SC), ZÉ GERALDO (PT - PA) .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ois·
cussão, em turno unico, do Projeto de Lei nQ 696,
de 2007, que institui o Dia de Santo Antônio de
Sanl'Anna Galvão - 11 de maio ..

Usaram da palavra pela ordem - para re
gistro de voto, os Srs. Deputados PEDRO NOVAIS
(Bloco/PMDB - MA), MANOEL SALVIANO rpSDB
- CE), REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC. SP). WIL
SON SANTIAGO (Bloco/PMDB - PB). LUCENIRA
PIMENTEL (PR - AP) .

Usou da palavra para proferir parecer ao projeto.
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada
nia, o Sr. Deputado BRUNO ARAúJO (PSDB - PE) ..

Usaram da palavra pela ordem - para re
gistro de voto, os Srs. Deputados ANTONIO JOSÉ
MEDEIROS (PT - PI), LUIS CARLOS HEINZE (PP
- RS) .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado GILMAR MACHADO (PT - MG)...

Usou da palavra pela ordem - para regis
tro de voto. o Sr. Deputado DAGOBERTO (Blo-
co/PDT - MS) ..

Usou da palavra para discussão da materia
o Sr. Deputado OTAVIO LEITE (PSDB - RJ) .........

Usaram da palavra pela ordem - para registro
de voto, os Srs. Depulados WLADIMIR COSTA (Blocol
PMDB - PAI, ILDERLEI CORDEIRO (PPS - AC)....

Usou da palavra para discussào da mate
ria o Sr. Deputado CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC
-MG) .

Usaram da palavra pela ordem - para regis
tro de voto. os Srs. Deputados EDUARDO GOMES
(pSDB- TO), SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN. AC),
ABELARDO LUPION (DEM - PR) ..

Usou da palavra para discussão da maté
ria o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB
-PR) ..

Usou da palavra pela ordem - para registro de
voto. o Sr. Depu1ado RAUL JUNGMANN (PPS - PElo

MARCELO ORTIZ (pV - SP - Como Lider)
- Defesa da inclusão do Dia NaCional de Frei Galvão
no calendario histórico-cultural brasileiro. Anúncio da
apresentaçâo de declaração de voto a materia.....

Usou da palavra pela ordem - para registro de
voto. o Sr. Deputado MILTON MONTI (pR - SP) ...

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (pSDB
- SP - Como Lider) - Pedido de preferência para
a votação do projeto sobre a instituição do Dia de
Santo Antônio de Sanl'Anna Galvão ..

ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP
- Pela ordem) - Concordância com os argumentos

22233
22233
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do Líder do PSOB - Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio, em favor da aprovação do projeto sobre a
instituição do Dia de Santo Antônio de SanfAnna
Galvão.................................................................... 22247

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Satis
fação com o pedido de preferência formulado pelo
Lider do PSDB - Deputado Antonio Carlos Pan-
nunzio. 22247

Usou da palavra pela ordem - para registro
de voto, o Sr. Deputado CAMILO COLA (Blocol
PMDB - ES)............ 22248

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado IVAN VALENTE (PSOL - SP). ...... 22248

Usou da palavra pela ordem - para registro
de voto. o Sr. Deputado JACKSON BARRETO (Blo
co/PMDB - SE)...................................................... 22248

PERPETUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB - AC
- Pela ordem) - Tratamento desrespeitoso dispen
sado à bancada federal do Estado do Acre por parte
do Presidente do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária -INCRA. 22248

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Enca
minhamento da reclamação da Deputada Perpétua
Almeida ao Presidente Arlindo Chinaglia. Defesa da
adoção de providências ante o ocorrido.......... ...... 22249

Usou da palavra pela ordem - para registro
de voto. o Sr. Deputado ADEMIR CAMILO (Blocol
PDr - MG).......... 22249

Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados POMPEO DE MATTOS (Blocol
PDT - RS), MAGELA (PT - DF)............................ 22249

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da discussão.... 22252

Usou da palavra pela ordem - para registro de
voto, o Sr. Deputado CHICO D'ANGELO (PT - RJ). 22252

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)..................... 22252

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados MARIA DO RosARIO
(PT - RS), ÁTILA LIRA (Bloco/PSB - PI). 22253

Usaram da palavra pela ordem - para regis
tro de voto. os Srs. Deputados JULIO SEMEGHI
NI {pSDB - SP). PAULO RUBEM SANTIAGO (PT
- PE), EDUARDO VALVERDE (PT - RO). 22253

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados JOÃO CAMPOS (PSDB
- GO), JOSÉ UNHARES (PP - CE). 22253

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reque-
rimento de preferência para votação do Projeto de
Lei n° 696, de 2007................................................ 22254

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados GILMAR MACHA
DO (PT - MG), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP).......................................................... 22254

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALEN-
CAR (pSOL - RJ), MARCELO ORTlZ (PV - SP),

FERNANDO CORUJA (PPS - SC), JOSE CAR
LOS ARAÚJO (PR - BAl. BENEDITO DE LIRA (PP
- AL). RONALDO CAIADO {DEM -GO), ANTONIO
CARLOS PANNUNZ10 (PSDB - SP), GIVALDO CA
RIMBÃO (Bloco/PSB - AL), MARCELO ORTIZ (PV
- SP), LUIZ SE:RGIO (PT - RJ), HENRIQUE EDU
ARDO ALVES (Bloco/PMDB - RN), OTAVIO LEI
TE (PSDB - RJl. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ),
JOSE MUCIO MONTEIRO (Bloco/PTB - PE)....... 22255

PRESIDENTE (InocênCIO Oliveira) - Suspen-
são da sessào por 5 minutos... 22258

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reaber-
tura dos trabalhos. 22258

Encaminhamento à Mesa Diretora da Casa
da reclamação da Deputada Cida Diogo contra o
Deputado Clodovil Hernandes por insultos à Par-
lamentar................ 22258

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reque-
rimento de preferência para votação do projeto
oriundo do Senado Federal. 22258

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSE MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTB - PE)....... 22258

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Escla
recimento ao Plenário sobre o procedimento de
votação do requerimento............ 22259

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSE MUCIO MONTEIRO (Bloco/PTB - PE)....... 22259

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter-
minação da votação nominal do requerimento...... 22259

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados LUIZ SERGIO (PT - RJ), EDUARDO CUNHA
(Bloco/PMDB - RJ), RONALDO CAIADO (DEM-
GO).............................. 22259

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Presen
ça no plenario do Governador do Estado do Ceará,
Cid Gomes............ 22260

Uso da palavra pela ordem o Sr. Deputados,
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ). 22260

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ - Como Líder) - So
lidariedade aDeputada Clda Diogo, alvo de insultos
pelo Deputado Clodovil Hernandes. Importãncia da
participação da mulher brasileira no cenário político.
Imperiosidade do respeito às diferenças de opinião
no Parlamento nacional. 22260

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC - Pela or
dem) - Importància da realização de investimentos
na area energética. Defesa de ampliação do uso do
carvão mineral como fonte alternativa de energia. 22261

PRESIDENTE (Inocêncio de Oliveira) - Escla
recimento sobre as manifestações de solidariedade
à Deputado Cida Diogo dirigidas à Mesa. 22262

DOMINGOS DUTRA (PT - MA - Pela ordem)
- Cancelamento de audiência do Presidente do IN
CRA, Rolf Hackbart, à bancada do Estado do Acre
em virtude de desencontro de agendas. Manifes-
tação de solidariedade a Deputada Cida Diogo.... 22262
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MARCELO ORTIZ (PV - SP - Pela ordem)
- Repudio do Partido Verde a mamfeslaçéies de
caraler ofensivo amulher parlamentar brasileira... 22262

Usou da palavra pela ordem - para registro
de voto. o Sr. Deputado PASTOR MANOEL FER·
REIRA (Bloco/PTB - RJ>................... 22263

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejeição
do requerimento de inversào da pauta. 22263

Usaram da palavra pela ordem - para regis
tro de voto. os Srs. Deputados PAULO PIAU (BlocOi
PMDB - MG). NAZARENO FONTELES (PT - Pilo
JOÃO CARLOS BACELAR (PR - BA). 22271

SOLANGE AMARAL (DEM - RJ - Pela oro
dem) - Manifestação de solidariedade aDeputada
Cida Diogo. 22271

Usaram da palavra pela ordem - para registro de
voto, os Srs Deputados AFONSO HAMM (PP - RS),
ELlSMAR PRADO (PT - MGI, LEANDRO SAMPAIO
(PPS - RJ). RàMULO GOUVEIA IPSDB - PB), ........ 22272

MARIA DO RosARIO (PT - RS - Pela ordem)
- Manifestação de solidariedade a Deputada Cida
Diogo diante do incidente com o Deputado Clodovil
Hernandes ,""'" .. ,"............. 22272

Usaram da palavra pela ordem - para regis
tro de voto. os Srs, Deputados ALBANO FRANCO
fPSDB - SE), BERNARDO ARISTON (BlocoiPMDB
- RJ), EUGÊNIO RABELO (PP - CE). SANDRO
MATOS (PR - RJ). ALINE CORRÊA (PP - SP),
ABELARDO CAMARINHA (BlocofPSB - SPl. CAR-
L1TO MERSS (pT - SC). 22272

COLBERT MARTINS (BlocOiPMDB - BA 
Pela ordem} - Manrfestação de solidariedade a
Deputada Cida Dlogo. em nome da Liderança do
PMDB. ".. 22272

PRESIDENTE (InocênCIO Oliveira) - Votação
e aprovaçào da emenda adotada pela Comissão de
Educaçào e Cultura. 22273

Volaçao e aprovação do Projeto de Lei n 696,
de 2007. com o voto contrario do Deputado João
Oliveira...... 22273

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depulado
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJI. "...... . 22273

Usou da palavra pela ordem - para registro de
voto. o Sr. Deputado CAMILO COLA (BlocOiPMDB
- ES) " ",.' 22273

PRESIDENTE (lnocencio Oliveira) - Votaçào
e aprovaçào da redação final. com os votos contra-
rios dos Oepulados João Oliveira e Silas Câmara. 22273

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral. ,' 22274

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - AnúnCIO
ao Plenario sobre convocaçao de sessão exlraor·
dinaria e a presença do PreSidente Arlindo China
glia. Esclarecimento à Casa sobre a procedência
da proposta de reajuste de vencimentos dos Par-
lamentares ' 22276

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS)
- Pedido a PreSidência de esclarecimento sobre a
inclusào na pauta da proposta de recomposição do
Fundo de Participação dos Municípios em 10 0...... 22276

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Depurado Beta Albuquerque. .. 22276

Usou da palavra pela ordem - para regis-
tro de voto. o SI. Deputado VANDERLEI MACRIS
(pSDB - SP).......................................................... 22276

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS
- Pela ordem) - Relevância da instalação do Parla-
mento do MERCOSUL. em Montevidéu. Uruguai. 22276

Usaram da palavra pela ordem - para regis
tro de volo. os Srs, Deputados ANTONIO PALOCCI
(PT - SPI. ELlSMAR PRADO (PT - MG). ANGELO
VANHONI (PT - PR). MARCONDES GADELHA
(Bloco/PSB - PB). ANTÔNIO ANDRADE (Blocol
PMDB - MG), VITOR PENIOO (DEM - MG)......... 22277

ONYX LORENZONI (DEM - RS) - Questão
de ordem sobre a continuidade do processo de
volação anle a existência de matérias na ordem
do Dia. Sugestão de imediata votaçâo da proposta
de recomposição do Fundo de Participação dos
Municipios em 1°Q " "..... 22277

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposla
à questão de ordem do Deputado Onyx Lorenzoni. 22277

Usou da palavra pela ordem - para registro de
valo. o SI. Deputado LEO ALCÃNTARA (PR - CE). 22277

EDUARDOVALVERDE (PT - RO- Pela ordem)
- Posicionamento favorável avotação da proposla de
reajuste dos subsidiaS dos Parlamentares... " ... "."... 22277

CARLOS WILLlAN (BlocofPTC - MG - Pela
ordem) -Imediata votação da proposta de reajuste
dos subsidios dos Parlamentares.......................... 22278

FERNANDO GABEIRA (PV - RJ - Pela oro
dem) - Inoportunidade da apreciação da proposta
de reajuste dos subsidias dos Parlamentares....... 22278

Usou da palavra pela ordem - para registro
de voto, o Sr. Deputado RODRIGO ROLLEMBERG
(Bloco/PSB ~ DF). """ .. " ....... "", ....... ,,"", ..... ,,...... 22279

PAULO PIMENTA (PT - RS - Pela ordem) -In
conformismo ante a produção. pela Casa. de fatos
atentalórios asua imagem perante a sociedade..... 22279

Usaram da palavra pela ordem - para registro
de voto. os Srs. Deputados MARCELO CASTRO (Blo
cofPMDB- PI). CIRO PEDROSA (PV - MG). PEDRO
EUGÊNIO (pT - PElo LELO COIMBRA (Bloco/PMDB
- ES), MIGUEL MARTINI (Bloco/PHS - MG). .......... 22279

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - DISCUS
são, em lurno úniCO, do Projeto de Decreto Legislati
vo n'" 35. de 2007. que fixa o subsidio dos membros
do Congresso Nacional, e da outras providências. 22279

ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB - SP
- Pela ordem) - Alerta a Presidência sobre a ne-
cessidade de prorrogação da sessão" _.. 22280

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Agrade-
cimento ao Deputado Arnaldo Farra de Sá........... 22280
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PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votaçào
de requerimento de retirada do projeto de decreto de requerimento de encerramento da discussão da
legislativo da pauta ................................................ 22280 matéria................................................................... 22287

Prorrogação da sessão por 1 hora............... 22280 Usou da palavra para encaminhamento da
Usaram da palavra pela ordem - para regis- votação o Sr. Deputado POMPEO DE MAnOS

tra de voto, os Srs. Deputados JOSE FERNANDO (Bloco/PDT - RS).................................................. 22287
APARECIDO DE OLIVEIRA (PV - MG), ARNON PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aprova-
BEZERRA (Bloco/PTB - CE). JUSMARI OLIVEIRA ção do requerimento.............................................. 22288
(PR - BA) ............................................................... 22280 Encerramento da discussão......................... 22288

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejeição Usou da palavra para proferir parecer às
do requerimento....................................,., .............. 22280 Emendas de Plenario de nOs 1 a 3, pela Mesa Di-

Usou da palavra para emissão de parecer ao retora. o Sr. Deputado OSMAR SERRAGLlO (Blo-
projeto e as Emendas de Plenário de nDs 1 a 3, pela co/PMDB - PR)..................................................... 22289
Comissão de Finanças e Tributação. o Sr. Deputado VI- Encerramento
EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB - RJ)............... 22280 3 - ATA DA 1028 SESSÃO DA CÃMARA DOS

Usou da palavra para emissão de parecer ao DEPUTADOS. EXTRAORDINÁRIA. NOTURNA, DA
projeto e as Emendas de Plenario de nOs 1 a 3, pela 18 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 538

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. LEGISLATURA. EM 09 DE MAIO DE 2007
o Sr. Deputado NEUCIMAR FRAGA (PR - ESl. '" 22281 I - Abertura da sessão

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ - Pela or- U- Leitura e assinatura da ata da sessão

dem) - Indagação à Presidência sobre a eventual anterior

substituição dos avulsos distribuidos ao plenário, 111 - Leitura do expediente

em razão do acolhimento de emenda................... 22281 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 9-5-07

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Leitura IV - Breves Comunicações

das Emendas de Plenário...................................... 22281 PAULO ROCHA (pT - PA) - Encerramento

CIRO GOMES (Bloco/PSB - CE - Pela ordem) do Grito da Terra realizado em Belém, Estado do

- Considerações sobre o eventual acolhimento das Para. Empenho no atendimento às reivindicações

emendas pelo Relator............................................ 22281 de trabalhadores rurais. Apoio às proposições de

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esclare-
interesse da Confederação Nacional dos Trabalha-

cimento ao Plenário sobre as emendas................ 22282
dores na Agricultura - CONTAG........................... 22297

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ - Pela or-
MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM) -

dem) - Necessidade de distribuição de avulsos das
Possibilidade de formaçào de oligopólio no setor
de telefonia móvel pela empresa Telefônica. Ne-

emendas ao Plenário............................................. 22282
cessidade de posicionamento da Agência Nacional

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Desne- de Telecomunicações - ANATEL sobre a questão.
cessidade de distribuição de avulsos das emendas Vantagens da participação da iniciativa privada na
de Plenario............................................................. 22282 administraçào pública. Modernidade da gestão do

RONALDO CAIADO (DEM - GO - Pela or- Prefeito Serafim Fernandes Corrêa. do Municipio
dem) - Indagação à Presidência sobre a eventual de Manaus, Estado do Amazonas......................... 22299
votação em separado de emenda de Plenario...... 22282 MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Escla- - Eleição de Dom Geraldo Lyrio Rocha para a Pre-
recimento ao Plenário sobre a apreciação das sidência da Conferência Nacional dos Bispos do
emendas............................................................. 22282 Brasil - CNBB........................................................ 22300

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB - GO) - Pro-
MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT - RJ) ....................... 22283 blemática do fenômeno de aquecimento global.

Usou da palavra pela ordem - para registro Atenção redobrada do Brasil para conservação de
de voto, o Sr. Deputado ALBERTO SILVA (BlocOI florestas nativas e reservas hídricas. Conveniência
PMDB - PI) ............................................................ 22283 de cautela, com adoção de tecnologias limpas e ri-

Usou da palavra para discussão da matéria goroso planejamento ambiental, na expansão dos
a Sra. Deputada LUCIANA GENRO (PSOL - RS). 22283 canaviais brasileiros para atendimento da demanda

Usaram da palavra pela ordem - para registro por elanol. .............................................................. 22300

de voto, os Srs. Deputados GUILHERME CAMPOS FELIPE BORNIER (Bloco/PHS - RJ) - Trans-
(DEM - SP), GIACOBO (PR - PR) ....................... 22283 curso do aniversário de emancipação político-ad-

Usaram da palavra para discussão da matéria ministrativa do Município de Itaperuna, Estado do

os Srs. Deputados RAUL JUNGMANN (PPS - PElo Rio de Janeiro. Agradecimento aos eleitores da

CHICO ALENCAR (PSOl - RJ), EDUARDO VAL- municipalidade pelos votos destinados ao orador. 22301

VERDE (PT - RO), LUIZA ERUNOINA (8loco/PSB RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES) - Artigo
- SP), CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC - MG)....... 22284 Escola dá vida. sobre a correlação entre a melhoria
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da escolaridade e a redução da violência, de Gil
berto Dimenstein. publicado pelo jornal Folha de
S.Paulo .

V - ordem do Dia

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação.
em turno unico, do Projeto de Decreto Legislativo
n" 35-A, de 2007. sobre a fixação dos subsídios
dos membros do Congresso Nacional e dá outras
providências .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado FERNANDO GABEIRA
(PV - RJ) .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Contesta
çào ao discurso do Deputado Fernando Gabeira ..

FERNANDO FERRO (PT - PE - Pela ordem)
- Pedido de esclarecimento sobre a delegação par
lamentar participante da instalação do Parlamento
do MERCOSUL.lnconlormtdade com as alegações
do Deputado Fernando Gabeira de excessivo nú-
mero de Parlamentares da Casa no evento ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esclare
cimento sobre a viagem da delegação parlamentar
ao Uruguai. InexistênCia do gasto excessivo alegado
pelo Deputado Fernando Gabeira ..

JULIO REDECKER (PSDB - RS - Como lí
der) - Relevància da instalação do Parlamento do
MERCOSUL. em Montevidéu, Uruguai. Informação
sobre as atividades da delegação parlamentar bra-
sileira presente no evento ..

VIEIRA DA CUNHA (Bloco/PDT - RS - Pela
ordem) - Relato sobre a participação dos Depu
tados brasileiros na instalação do Parlamento do
MERCOSUL. em Montevidéu. Uruguai ..

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - SP
- Pela ordem) - Comprovação de pagamento das
despesas pessoais efetuadas durante viagem a
Montevideu. Uruguai. ao ensejo da instalação do
Parlamento do MERCOSUL. ..

FERNANDO GABEIRA (PV - RJ - Pela oro
dem) - Esclarecimento sobre pronunciamento acer
ca dos gastos da delegação da Casa na instalação
do Parlamento do MERCOSUL em Montevidéu,
Uruguai ..

JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB - GO) - Ques·
lão de ordem sobre o retorno das votações da pauta
original. ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deferi·
menta da questão de ordem formulada pelo Depu-
tado Jovair Arantes ..

Usou da palavra para encaminhamento da vo
tação o Sr. Deputado GERSON PERES (PP - PAi.

Usou da palavra pela ordem - para registro
de voto. o Sr. Deputado JOÃO MAGALHÃES (Blo-
colPMDB - MG) .

Usou da palavra para encaminhamento da vo
tação o Sr. Deputado IVAN VALENTE (PSOL - SP).

22302

22309

22309

22310

22311

22312

22312

22313

22313

22313

22313

22313

22313

22314

22314

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC - MG) ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado SÉRGIO MORAES (Blo-
co/PTB - RS) .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação
da Emenda n" 1, com pareceres divergentes, res·
salvados os destaques .

Usou da palavra para encaminhamento da
volação o Sr. Deputado CARLOS WILLlAN (BIO-
co/PTC - MG) .

RONALDO CAIADO (DEM - GO - Pela or
dem) - Conveniência de manutenção da votação
da Emenda n° 1 .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta
ao Deputado Ronaldo Caiado ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC - MG) ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Impos
sibilidade regimental de retirada indiViduai das
emendas ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HENRIQUE EDUARDO ALVES (BlocoIPMDB - RN).

ONYX LORENZONI (DEM - RS - Pela ordem)
- Considerações sobre o debate polêmico entre os
Deputados Carlos Willian e Ronaldo Caiado.........

PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) - Resposta
ao Deputado Onyx Lorenzoni. ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ GENOiNO (PT - SP) ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Consulta
ao Plenario sobre existência de acordo para retirada
das Emendas de nOs 1 a 3 ..

Retirada das emendas .

PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) - Volação
e aprovação do projeto de decreto legislativo. res-
salvado o destaque , , .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAULO PEREIRA DA SILVA (Bloco/PDT - SP) .....

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia.t - Requeri
mento de destaque para votação em separado do
art. 2" ..

Usou da palavra para encaminhamento da vota·
ção o Sr. Deputado MAURíCIO RANDS (PT - PE)..

PRESIDENTE (ArlindoChinaglial - Rejeição
do dispositivo destacado .

Votação e aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe·
deral .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ'), MAURI
CIO RANDS (PT - PElo BENEDITO DE LIRA (PP
- AL). CHICO ALENCAR (PSOL - RJ) .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Infor
mação sobre os gastos da Casa com a viagem de

22315

22315

22316

22316

22317

22317

22317

22317

22317

22317

22318

22318

22318

22318

22318

22319

22319

22319

22319

22319

22320

22320
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Parlamentares a Montevidéu para instalação do MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT - RJ - Pela or-
Parlamento do MERCOSUL. ................................. 22320 dem) - Conveniência de imediata votação da pro-

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Discus- posta de emenda à Constituição, ante a redução

são. em turno único, do Projeto de Decreto Legis- do quorum no plenario............................. ,............. 22324

lativo n" 36. de 2007, sobre a fixação dos subsidios Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
do Presidente, do Vice·Presidente da República e tados FERNANDO CORUJA (PPS - SC). MARCE·
dos Ministros de Estado......................................... 22321 LO OATIl (PV - SP). ONYX LORENZONI (DEM

Usou da palavra para proferir parecer ao pro- - RS). BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS).

jeto. pela Comissão de Constituiçào e Justiça e de ONYX LORENlONI (DEM - RS). ANTONIO CAR-

Cidadania. o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA (Blo- LOS PANNUNZIO (PSOB - SP) ............................ 22325

co/POT - RJ) ........................................................ 22321 PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação

Usou da palavra para proferir parecer ao pro- de requerimento de constituição de projeto em se-

jeto. pela Comissão de Finanças e Tributação. o Sr. parado, com a manutençào do incIso I, alínea ~b· do

Deputado EDUARDO CUNHA (BlocO/PMOB - RJ). 22321 art. 159, constantes dos arts. 10 e 2" do substitutivo

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado da Comissão Especial. .......................................... 22326

MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB - RS)... 22321 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra- ONYX LORENZONI (DEM - RS).......................... 22326

mento da discussâo............................................... 22321 PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aprova-

Votação e aprovação do projeto de decreto
ção do requerimento.............................................. 22326

legislativo, ressalvado o destaque......................... 22321 PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Infar-

Requerimento de destaque para votação em maçào ao Plenario sobre a redução da Proposta

separado do art. 5" do projeto de decreto legislativo. 22322
de Emenda à Constituição na 285, de 2004 ao art.
159. inciso I, alinea "b", bem como a sua apensa-

Usou da palavra para encaminhamento da vota- ção à Proposta de Emenda à Constituição n° 58.
ção o Sr. Deputado MAURíCIO RANDS (PT - PEJ.. 22322 de 2007.................................................................. 22326

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Supres- PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Reque-
são do dispositivo destacado................................. 22322 rimento de preferência para votação da Proposta

Votação e aprovação da redação final. ........ 22322 de Emenda aConstituição na 58. de 2007............ 22326
Encaminhamento da matéria ao Senado Fe- Usaram da palavra para encaminhamento

deral.. ..................................................................... 22322 da votação os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Discus- PANNUNZIO (PSD8 - SP). 8ETOALBUQUERQUE

são. em primeiro turno. da Proposta de Emenda a (Bloco/PSB - RS) .................................................. 22326
Constituição n° 285, de 2004. que altera o Sistema PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aprova-
Tributário Nacional e dá oulras providências. (Tendo çào do requerimento.............................................. 22327
apensada a PEC 58/07) ........................................ 22322 Aviso ao Plenário sobre a existência de re-

Usou da palavra pela ordem - para registro querimentos de destaque...................................... 22327
de voto, a Sra. Deputada MARIA DO CARMO LARA PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Votação
(PT - MG).............................................................. 22323 da Proposta de Emenda à Constituição nO 58, de

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 2007, apensada. ressalvados os destaques.......... 22327
MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ) ....................... 22323 Usaram da palavra para orientação das res-

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
- SP - Pela ordem) -Inexistência de acordo sobre CORUJA (PPS - SC). MARCELO ORTIZ (PV - SP),
o texto apresentado pela base governista............. 22323 RONALDO CAIADO (DEM - GO)...... ,.................. 22328

ONYX LORENZONI (DEM - RS - Pela ordem) Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
- Razões da divergência entre a base governista tados JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM - BA). HEN-
e a Oposição com respeito a matéria em aprecia- RIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB - RN),
ção. Possibilidade de acordo de procedimentos JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM - BA), ANTONIO
nas votações subseqüentes. Excepcionalidade do CARLOS PANNUNltO (PSOB - SP), MIROTEIXEI-
acordo para a apensação da proposta de emenda RA (Bloco/PDT - RJ), JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
à Constituição. com vistas à sua célere apreciação (Bloco/PTB - PE), COLBERT MARTINS (Bloco/
pelo Plenário.......................................................... 22323 PMOB - BAl, MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ),

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esclare- JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTB - PE)....... 22329
cimento ao Plenário acerca do caráter excepcional PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra-
da apensação da matéria...................................... 22323 menta da votação.....................................,............ 22330

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Aprovação. em primeiro turno, da Proposta
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTS - PE)....... 22324 de Emenda à Constituição n° 58, de 2007............ 22330
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Usaram da palavra pela ordem - para registro
de voto. os Srs. Deputados JAIR BOLSONARO (PP
- RLI), ARNALDO MADEIRA (pSD8 - SPt, MICHEL
TEMER (BlocO/PMDB - SPL PAULO BORNHAU-
SEN (DEM - SC). 22340

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial- Requeri
mento de destaque para votação em separado da
expressão "que será entregue no primeiro decênio
do mês de dezembro de cada ano", constante da
ahnea "d", inciso I. art. 159 do art. 1" da Proposta
de Emenda à ConstitUIção n" 58. de 2007. 22340

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO (PSDB - SP), FERNANDO CORUJA
(PPS - SC). 22340

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados BETO ALBU
QUEROUE (Bloco/PSB - RS). MANOEL JUNIOR
(BlocoiPSB - PBl. MARCELO ORTIZ (PV - SP).
LUCIANO CASTRO (PR - RR). CHICO ALENCAR
(PSOL - RJl. ROBERTO BRITTO (PP - BA). RO
NALDO CAIADO (DEM .. GOl. LEONARDO VILELA
(PSDB - GOl. MARCELO ORTIZ (PV - SP), LUIZ
SÉRGIO (PT - RJ), CELSO MALDANER (Blocol

PMDB - SC), PAULO ABI-ACKEL (PSDB - MG).. 22340

Usou da palavra pela ordem - para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado EDUARDO SCIARRA
(DEM - PR)......................................................... 22342

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado BETO ALBUQUERQUE
(Bloco/PSB - RS). .. 22342

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SA (BlocoiPTB - SPl......... 22342

HE NRIQUE EDUARDO ALVES (BlocOiPMDB
- RN - Pela ordeml - Solicitação aos Deputados do
PMDB de comparecllnenlo ao plenario. Orientação
da respectiva bancada.... 22342

BETa ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS
- Pela ordeml- SoJlcltaçào aos Deputados da base
governista de comparecimento ao plemirio. Orien-
tação da respectiva bancada................................. 22343

Usaram da palavra pela ordem - para registro
de voto, os Srs. Deputados SARAIVA FELIPE (Blo-
coiPMOB - MG1, BRUNO ARAÚJO (PSDB - PEj. 22343

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTB - PEt....... 22343

COLBERT MARTINS (BlocoiPMDB - BA 
Pela ordem) - SoliCitação aos Depulados do PMDB
de comparecimento ao plenar io. Orientação da res-
pectiva bancada.......... 22343

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Convo-
cação dos Parlamentares ao plenarlo. 22343

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados JOSE CARLOS ALELUIA (DEM - BM. COL
BERT MARTINS (BlocoiPMDB - BA). BETO AL
BUQUERQUE (Bloco/PSB- RS). MIRO TEIXEIRA
(Bloco/PDT - R,J)................... 22343

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - Encerra-
mento da votação ..

Manutenção da expressão destacada .

PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) - Requeri
mento de destaque para votação em separado do
art. 20 da proposta de emenda à Constituição.......

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados CELSO MALDANER
(Bloco/PMDB - SC), ONYX LORENZONl (DEM
- RS) .

Usou da palavra para onentaçào da respectiva
bancada o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA (Bloco!
PDT - RJI · ..

JULIO REOECKER (PSDB- RS-Como Líder)
- Criticas à obstrução da votação da matéria. Apelo
à base do Governo de aprovação da maléria .

JOSÉ MUCIO MONTEIRO (Bloco/PTB - PE
- Como Líder) - Orientação da respectiva bancada.

Usaram da palavra para orientação elas respecti
vas bancadas os Srs. Deputados NELSON MARQUE
ZELLI (Bloco/PTB - SP), LUIZ SERGIO (PT - RJ) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO CAIADO (DEM - GO) .

FERNANDO CORUJA (PPS - SC - Como
líder) - Criticas à base de apoio do Governo pela
obstrução da votação. Sugestão para retirada de
dispositivo com vistas à aprovação da matéria....

Usou da palavra pela ordem - para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCELO ITAGIBA (Blo-
co/PMDB - RJI. ..

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP
- Como Líden - Solicitação à respectiva bancada
de permanência no plenário. Descumprimento pelo
Governo Federal de acordo firmado com Prefeitos
Municipais ..

Usou da palavra pela ordem - para registro
de voto. o Sr. Deputado EDSON EZEQUIEL (810-
co/PMDB - RJI ..

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS)
- Questão de ordem sobre os efeitos da aprova
ção do requerimento de destaque para votação
em separado com respeito ao texto aprovado pelo
Senado Federal. ..

PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) - Resposta
ao Deputado Beto Albuquerque .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RONALDO CAIADO (DEM - GO) .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO TEI
XEIRA (BlocolPDT - RJ1. LUCIANO CASTRO (PR
- RR), BENEDITO DE LIRA (PP - AL) .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com
plementação da resposta dada ao Deputado Beto
Albuquerque .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP) ...
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Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO
CAIADO (DEM - GO). PAULO ABI-ACKEL (PSDB
- MG). CHICO ALENCAR (PSOL - RJ). FERNAN
DO CORUJA (PPS - SC). MARCELO ORTIZ (PV
- SP), BENEDITO DE LIRA (PP - AL). LUIZ CAR
LOS HAULY (PSDB - PR). COLBERT MARTINS
(Bloco/PMDB - BA), JOSE MUCIO MONTEIRO
(Bloco/PTB - PE) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA) .

FERNANDO CORUJA (PPS - se - Pela
ordem) - Indagação à Presidência sobre a possi
bilidade de convocação de sessão extraordinária
matutina ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta
ao Deputado Fernando Coruja .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ CARLOS HAULY (pSDB - PR) .

ONYX LORENZONI (DEM - RS':'" Pela ordem)
- Conveniência de convocação de sessão extraor
dinária matutina, tendo em vista a importância da
conclusão da votação da proposta sobre a recompo
sição do Fundo de Participação dos Municípios...

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta
ao Deputado Onyx Lorenzoni .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
COLBERT MARTINS (Bloco/PMOB - BA) .

JULIO REDECKER (PSD- RS - Pela ordem)
- Sugestào à Presidência de convocação de sessão
extraordinária para o dia 10 de maio de 2007. com
vistas à continuação da votação da matéria .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Risco
para a imagem da Casa representado pela provável
falta de quorum para votação da matéria na even
tualidade da convocação de sessão ex1raordinária
matutina para o dia 10 de maio de 2007 .

ONYX LORENZONI (OEM - RS - Como li
der) - Viabilidade da convocação de sessão extra
ordinária matutina para o dia 10 de maio de 2007.

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Convo
cação de sessão ex1raordinária para o dia 10 de
maio de 2007, as 10h30min. sob a condição de
existéncia de acordo para votação da matéria......

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JULIO REDECKER (PSOB - RS) .

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA 
Pela ordem) - Responsabilidade dos Parlamen
tares pelo alcance do quorum para a votação da
matéria ..

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Escla
recimento ao Plenário sobre o painel na sessào
extraordinária ..

Encerramento da votação .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DR. UBIALl (Bloco/PSB - SP) .
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ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP
- Pela ordem) - Responsabilidade das bancadas
dos partidos politicos pelo alcance de quorum para
a votação da matéria .

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eslorço
realizado pela Casa para desobstrução da pauta.

Adiamento da votação da matéria em face da
evidente falta de quorum para deliberação .

VI- Encerramento
4 - DECISÃO DO PRESIDENTE

Arquivamento de proposições nos termos do
§ 4" do artigo 164 do RiCO .

5 - PARECER - Projeto de Lei nO 1.735-
C/03 .

COMISSÕES

6 -ATAS

Comissão de Agricultura. Pecuária, Abasteci
mento e Desenvolvimento Rural, 9" Reuniào (Audiên
cia Publica). em 03.04.07. 10" Reunião (Ordinaria).
em 04.04.07,11" Reunião (Ordinária). em 18.04.07
e 12" Reunião (Audiência Publica), em 24.04.07....

Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio. 8" Reunião (Ordinária). em
25-4-07 .

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público. 13" Reunião (Ex1raordinária Audiência
Publica), em 18-4-07. 14" Reunião (Audiência Publica).
em 24-4·07 e 17" Reunião (Ordinaria), em 3-5-07....

Comissão de Turismo e Desporto. 7" Reunião
(Ordinaria), em 28.03.07,9" Reunião (Ordinária), em
18.04.07 e lO" (Audiência Pública), em 19.4.07....

Comissão de Viação e Transportes, r Reu-
nião (Ordinária). em 28.03.07 .

7 - DESIGNAÇÃO
Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público. em 9-5-07 .

SEÇÃO It

8 - ATA DA MESA
- 5' Reunião da Mesa. em 9-5·07 .
9 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Tornar sem Efeito Nomeação: Dayane
Araujo Negreiros. Eugênio José Coimbra, Luiz Felli
pe Mello Salomon. Maria Fátima de Sousa. Vera
Lucia Costa Ferreira ..

b) Exonerar: Amanda Miranda de Araujo,
Daniela Balisla Sakamoto. Daniele Gomes Car
neiro. Eloisa Margareth de Andrade. Eros Romão
Pereira, Fabrício Geovane Monteiro Fagundes. José
Moisés da Silva Oliveira, Livia Maria Pontes Vieira.
Luiz Henrique Sampaio Guimarães. Marcia Regina
Coser. Margrit Dutra Schmidt. Maria Vitória Leite
Gomes. Roberto Tenorio de Albuquerque Costa.
Rosilene Rodrigues Moura, Sérgio Jaeger Júnior.
Vicente de Paula Silva Junior. .

c) Nomear: Adna Maria Coelho Serra. Andrei
José Braga Mendes. Angela Rosa Lira Sarros, Bru-
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22435

22436

22436

22452

22453
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no Augusto Silva Guimaràes. Cezar Tupinambá de
Oliveira, Deysl Oliveira Ctoccari, Diovana Zaquia Mi
ziara. Douglas Hudson de Araujo Góis, Lívia Maria
Pontes Vieira, Luciana da Costa e Souza, Luiz Henri
que Sampaio Guimarães. Marra Monteiro Fagundes,
Rafaela Honesko de Alarcão, Roberto Tenorio de
Albuquerque Costa. Sérgio Jaeger Junior, Simone

Bezz dos Santos Gentil. Solange Souza Teixeira,

Ursula Coelho Serra Gonçalves Barbalho. 22454

lO-MESA
11 - LíDERES E VICE-lÍDERES
12 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
13 - COMISSÕES
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Ata da 100a Sessão, Extraordinária,
Matutina, em 9 de maio de 2007

Presidênda dos Srs. Arlindo Chinaglia. Presidente;
Inocêncio Oliveira. 2° Vice-Presidente

Maio de 2007

ÀS 11 HORAS COMPARECEM À CASA
OSSRS.:

Arlindo Chinaglia
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Oeley

RORAIMA

Angela Portela PT
Francisco Rodrigues OEM
Mareio Junqueira OEM
Urzeni Rocha PSOB
Presentes Roraima: 4

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Jurandil Juarez PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Sebastião Bala Rocha POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Amapá: 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Bel Mesquita PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Nilson Pinto PSOB
Paulo Rocha PT
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSOB
Zequinha Marinho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Presentes Pará: 9

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Silas Câmara PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Vanessa Grazziotin PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Lindomar Garçon PV
Mauro Nazif PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Rondônia: 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Lázaro Botelho PP
Osvaldo Reis PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 5

MARANHÃO

Cleber Verde PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Davi Alves Silva Júnior POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Gaslão Vieira PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Julião Amin POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Nice Lobão DEM
Pedro Novais PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Pinto Itamaraty PSOB
Professor Setimo PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSOB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 13

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Chico Lopes pedoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
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Eunleio Oliveira PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Flávio Bezerra PMDB Pmdb Ptb Pse Pie
José Guimaràes PT
José Pimentel PT
Léo Alcàntara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Paulo Henrique Lustosa PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Raimundo Gomes de Malas PSDS
Zé Gerardo PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Presentes Ceará: 13

PIAuí

Antonio José Medeiros PT
Átila Lira PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB Pmdb Ptb Psc Pie
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTS Pmdb Ptb Psc Pte
Presentes Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra Pl
Presentes Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Armando Abílio PTB Pmdb Ptb Pse PIe
Damiào Felieiano S.Part.
Manoel Junior PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Ronaldo Cunha Lima PSDS
Presentes Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
André de Paula DEM
Bruno Araujo PSDS
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Fernando Ferro Pl
Gonzaga Patriota PSB Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs
José Mendonça Bezerra DEM
José Mucio Monteiro PTS Pmdb Ptb Psc Pte
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Roberto Magalhàes DEM
Silvio Costa PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Wolney Oueiroz PDl Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Pernambuco: 13

ALAGOAS

Augusto Farias PTS Pmdb Plb Psc Pte
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB Pmdb Ptb Psc Pie
Francisco lenorio PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs

Joaquim Beltrão PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Alagoas: 5

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC Pmdb Ptb Pse PIe
Iran Barbosa PT
Jaekson Barreto PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Presentes Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colberl Martins PMDB Pmdb Ptb Pse Pie
Daniel Almeida PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn P8n Phs
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes Pl
Jorge Khoury DEM
José Carlos Araujo PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcos Medrado PDT Psb Pdl Pcdob Pmn Pan Phs
Mario Negromonle PP
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDl Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Severiano Alves PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Uldurico Pinto PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Walter Pinheiro PT
Presentes Bahia: 25

MINAS GERAIS

Ademir Camllo PDl Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Aelton Freitas PR
Araeely de Paula PR
BiJac Pinto PR
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PlC Pmdb Plb Psc P1c
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Geraldo Thadeu PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
João Magalhães PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Julio Delgado PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs



21996 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

Juvenil Alves S. Part.
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mário Heringer POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Miguel Corrêa Jr. PT
Paulo Piau PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Reginaldo Lopes PT
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido OEM
Presentes Minas Gerais: 25

EspíRITO SANTO

Neucimar Fraga PR
Sueli Vidigal POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB Pmdb Plb Psc Ptc
Chico Alencar PSOL
Chico OAngel0 PT
Cida Diogo PT
Edson Ezequiel PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Edson Santos PT
Felipe Bornier PHS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Filipe Pereira PSC Pmdb Ptb Pse Ptc
Hugo Leal PSC Pmdb Ptb Pse PIe
Jorge Bittar PT
Luiz Sérgio PT
Marina Maggessi PPS
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMOB Pmdb Ptb Pse Ptc
Pastor Manoel Ferreira PTS Pmdb Ptb Psc Pte
Sandro Matos PR
Simão Sessim PP
Solange Amaral OEM
Presentes Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Antonio Carlos Mendes Thame PS08
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Bispo Gê Tenuta DEM
Cãndido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSOB
Carlos Zarattini PT
Oevanir Ribeiro PT
Dr. Neehar PV
Or. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB Psb Pdl Pcdob Pmn Pan Phs
Duarte Nogueira PSDB
Emanuel PSOS
Fernando Chucre PSDS

Francisco Rossi PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Frank Aguiar PTB Pmdb Ptb Psc Plc
Ivan Valente PSOL
João Dado PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
João Paulo Cunha PT
José Aníbal PSOB
José Genoino PT
Julio Semeghini PSOB
Lobbe Neto PSDB
Luiza Erundina PSS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Milton Monli PR
Nelson Marquezelli PTS Pmdb Ptb Psc Pte
Paulinho da Força POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Paulo Maluf PP
Paulo Renato Souza PSOS
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC Pmdb Ptb Psc Ptc
Reinaldo Nogueira POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Renato Amary PSDS
Ricardo Berzoini PT
Roberto Santiago PV
Silvinho Peceioli DEM
Silvio Torres PSDS
Vanderlei Macris PSDS
Vieentinho PT
William Woo PSOB
Presentes São Paulo: 42

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Eliene Lima PP
Valtenir Pereira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jotran Frejat PR
Laerte Bessa PMDS Pmdb Plb Psc Ptc
Osório Adriano DEM
Tadeu Filippelli PMD8 Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Distrito Federal: 5

GOIÃS

Carlos Alberto Leréia PSDS
João Campos PSOB
Jovair Arantes PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Leandro Vilela PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Leonardo Vilela PSOB
Luiz Bittencourt PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcelo Melo PMDB Pmdb Ptb Psc PIC
Pedro Chaves PMD8 Pmdb Ptb Pse Ptc
Pedro Wilson PT
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Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Presentes Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Nelson Trad PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Presentes Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Alceni Guerra OEM
Alex Canziani PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Assis do Couto PT
Gustavo Fruet PSOB
Luiz Carlos Hauly PSOB
Luiz Carlos Setim DEM
Moacir Micheletto PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Ricardo Barros PP
Presentes Paraná: 14

SANTA CATARINA

Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Djalma Berger PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Edinho Bez PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Fernando Coruja PPS
João Matos PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Eliseu Padilha PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Júlio Redecker PSDB
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marco Maia PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Onyx Lorenzoni OEM
Paulo Pimenta PT

Paulo Roberto PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Pepe Vargas PT
Professor Ruy Pauletti PSOB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Tarcísio Zimmermann PT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 19

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista

de presença registra na Casa o comparecimento de
283 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. LEONARDO MONTEIRO, servindo como
2" Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. LEONARDO MONTEIRO, servindo como
1'" Secretário. procede à leitura do seguinte:

111 - EXPEDIENTE

MENSAGEM N° 243, DE 2007
(Do Poder Executivo)

AVISO N° 330/2007 - C.CIVIL

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 951,
de 20 de novembro 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 radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rolândia, Estado do Paraná.

- TVR N° 124/2007
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia.

Comunicação e Informática e de Constituiçào
e Justiça e de Cidadania (art. 54. RICD).

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

com o § 3°, 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 n° 951 .
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de 20 de novembro de 2006, que outorga permissão
à Rádio Fm Norte do Paraná Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
no Município de Rolãndia. Estado do Paraná.

Brasília. 18 de abril de 2007 - Luís Inácio Lula
da Silva.

MC 00751 EM

Brasília, 30 de novembro de 2006

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

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter
minou-se a publicação da Concorrência n° 092/2000
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
Municipio de Rolândia, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitaçào. constituida
pela Portaria n° 811. de 29 de dezembro de 1997, e suas
alterações, depois de analisar a documentação de habi
litação e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei n°
8.666. de 21 de junho de 1993, e da legislação especí
fica de radiodifusão. concluiu que a Rádio FM Norte do
Paraná Ltda. (Processo n° 53740.000847/2000) obteve
a maior pontuação do valor ponderado. nos termos es
tabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei. havendo por bem outorgar a permis
são, na forma da Portaria inclusa.

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

Respeitosamente, - Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA N° 951, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA
ÇÕES. no uso de suas atribuições, em conformida
de com o art. 32 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795. de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto n° 1.720, de 28 de novembro de
1995, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53740.000847/2000, Concorrência n° 092/2000-SSR/
MC. resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Fm Norte do
Paraná LIda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada. no Município de
Aolândia, Estado do Paraná.

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

Art. 3° 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 tornar-se
nulo. de pleno direito. o ato de outorga.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Hélio Costa.

Aviso n° 330 - C. Civil

Em 18 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex

celentíssimo Senhor Presidente da República, na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n° 951, de 20 de novembro de
2006, que outorga permissão à RÁDIO FM NORTE
DO PARANÁ LTDA. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada no Município
de Rolândia. Estado do Paraná.

Atenciosamente, - DUma Rousseff, Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú
blica da Presidência da República.

Ofício n° 142 (CN)

Brasilia, 17 de abril de 2007

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

Assunto: Promulgação de Medida Provisória

Senhor Presidente.
Com referência ao Ofício n° 41/07/PS-GSE, de

2 de março de 2007. dessa Casa, comunico a Vossa
Excelência que. nos termos do art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 32, o Congresso Nacional aprovou e esta
Presidência promulgou a Lei n° 11.468,17 de abril de
2007, que "Abre crédito extraordinário. em favor dos
Ministérios da Educação. dos Transportes e da Inte
gração Nacional. no valor global de R$181.200.000,OO,
para os fins que especifica", cujas disposições foram
adotadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República como Medida Provisória nO 344, de 5 de
janeiro de 2007.
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Em anexo. encaminho a Vossa Excelência o texto
promulgado para arquivo nessa Casa.

Atenciosamente, - Senador Renan Calheiros,
Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

LEI NO 11.468, DE 17 DE ABRIL DE 2007

Abre crédito extraordinário. em favor
dos Ministérios da Educação. dos Trans
portes e da Integração Nacional, no valor
global de RS181.200_000.00. para os fins
que especifica.

Faço saber que o PreSidente da Republica adotou
a Medida Provisória n° 344, de 2007, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu. Renan Calheiros. Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do
disposto no art. 62 da Constituição Federal. com a re-

dação dada pela Emenda Constitucional n° 32, com
binado com o art. 12 da Resolução n° 1, de 2DD2-CN,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 10 Fica aberto crédito extraordinário, no valor de
R$181.200.000,OO (cento e oitenta e um milhões e du
zentos mil reais), em favor dos Ministérios da Educação.
dos Transportes e da Integração Nacional. para atender
à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2" Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1° desta Lei correrão à conta
de Recursos Ordinários do Tesouro Nacional.

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

Congresso Nacional. 17 de abril de 2007. - 1860

da Independência e 1190 da República. - Senador
Renan Calheiros. Presidente da Mesa do Congresso
Nacional.
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Oficio n D 142/07 Congresso Nacional
Encaminha 'e)(to promulgado da MPv 344/07. convertido na Lei n 11.468. de 17/04/07_
ErTY. O"-j 1'05>- 107

Publique-se. Arquive-se

~-,~4
ARr:;rNó(f'"~~LIA

Presidente

Ofício n° 144 (CN)

Brasília, 17 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chlnaglia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Promulgação de Medida Provisória

Senhor Presidente.
Com referência ao Ofício na 88/07/PS-GSE, de 2

de abril de 2007, dessa Casa, comunico a Vossa Ex·
celência que. nos termos do art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Consti
tucional n° 32, o Congresso Nacional aprovou e esta
Presidência promulgou a Lei n° 11.469, de 17 de abril
de 2007, que "Abre crédito extraordinário, em favor da
Presidência da República, dos Ministérios dos Trans
portes, da Cultura e do Planejamento, Orçamento e
Gestão e de Encargos Financeiros da União. no valor
global de R$452.183.639,OO (quatrocentos e cinqüenta
e dois milhões, cento e oitenta e três mil. seiscentos e
trinta e nove reais), para os fins que especifica", cujas
disposições foram adotadas pelo Excelentissimo Se-

nhor Presidente da República como Medida Provisória
n° 346, de 22 de janeiro de 2007.

Em anexo. encaminho a Vossa Excelência o texto
promulgado para arquivo nessa Casa.

Atenciosamente. Senador Renan Calheiros,
Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

LEI W 11.469, DE 17 DE ABRIL DE 2007

Abre crédito extraordinário, em favor
da Presidência da República, dos Ministé
rios dos Transportes, da Cultura e do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão e de En
cargos Financeiros da União. no valor glo
bal de R$452.183.639,OO, para os fins que
especifica.

Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória n° 346, de 2007. que o Congresso
Nacional aprovou. e eu, Renan Calheiros, Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do
disposto no art. 62 da Constituição Federal. com are·
dação dada pela Emenda Constitucional n° 32. com·



Maio de 2007 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 22001

binado com o art. 12 da Resolução n° 1, de 2002-CN.
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário, em fa
vor da Presidência da Republica. dos Ministérios dos
Transportes. da Cultura e do Planejamento, Orçamento
e Gestào e de Encargos Financeiros da União, no valor
global de R$452. 183.639.00 (quatrocentos e cinqüenta
e dois milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos
e trinta e nove reais), para atender às programações
constantes do Anexo desta Lei.

ORG",,"O ~ J.DOOn- - PAFSI'DF'.NCI" ....A RFPUBl...lcA
.JNIDADIF ~ ZOII ... ADVOCAC .....-GI!:AAL nA UNLAO

.l\NE.XO

IPROGRA~AIr.D~ TRAB...... LHO

Fl..Jl''''''C PRO<JRAM ...... TICA

Art. 20 A abertura do crédito de que trata o art.
10 desta Lei correrá à conta de Recursos Ordinários
do Tesouro Nacional e de Títulos de Responsabilidade
do Tesouro Nacional.

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

Congresso Nacional. 17 de abril de 2007. 1860

da Independência e 1190 da República. - Senador
Renan Calheiros. Presidente da Mesa do Congresso
Nacional.
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ORCAO : 47000 . MINISTEIUO DO PLANUAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO
UNIDADE: 47101 - MIIIIISTERIO DO Pl.ANEJAMENTO.ORCAMENTO EGESTAO

ANEXO CREDITO EXTRAORDINARJO
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FERROV1ARlA FEDERAL S A. - RFFSA· NACIONAL {CREDIT(
EXTRAORDrNARIOI

F 3 2 90 o 14' ~1)(l.OOO.OOO

TOTAI.. • FISCAL

"TOTAL - SEGURIDADE

TOT AL . OERAL

300.000.00il

o

300.000.000



22004 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

QRG...... : .:!119000 - ...... N • .!'IT~FI.O no~ T N:!'II--.RTI!'I'io
"-'N'P')o .... OIf: .. ').9''''2 PFP.......... """' ....... N"Tol .. N orION .... 'l....hll! 'IN ..AA-.RTA.. ITU'lllt ..... bF TK.o"I.N'R.""-JPI,," .. a - Dl'41.T

C~DI"O I-:)('T'RAOIlt['JIN ......JO

IlEl;:l11'1 S...,O; DE TODA'!'> A~ f'~-)Nl ES· ~S t. '-In

:r. 7.3 0:1 .........,,"'. ...........NU...- C .....O I[ ç:r.::ST .... O PO:S "'Tn.·O&' ...I":_.., os
16 "'1!.3 0:12.. IltoQ .... 0'01 .....~ Ep.,IC .... O If GE:5r .... c.. ~s .4TZ...·OS F""I::RAO IARLCC.S_

NAÇICllNAL 1:<LII'EDITU F')C' rR-"'~I'I.DINA"'II--"1

lo...seo.IJOO
10 "1)1)000

1l..."A..-;. ......"1I : "11000. _INlos:.-r..RIO D .... oIl';"LI"LTLlIR..A.
LIN~AD~ •• :1:.10. - 'N"Ii'IT~r~ no PA"-RIJlI.'II(""JoI""IIIIl"-. .u.. T'Oo .....-CO .... MT"t.......CO ....AC1~N .....

C~ST"O IH. E'o'll .........u-r.NC- ....OD•••Nl!II MO'\,o"W'15 F. ''''''0'\0" r. I:fi, .... ..::
r:.:~L.c:>R ....... r.'5T'1.cllJ. H.A.. OIU'..... ., K CIl'LT ... I'I....oIliIL DA r;:-.:-r ..... TA
I.....D .. FEA"OVlA'ft..LIIIr, F.OI!R..4L. S Ao R:FFS~

oLoE:~T AO E ~t"nrT'H·n:-"''O 'D'Iõ: II!l~N'5 1'40.... 1:.1~ ...........o ..... "'.s DI"
......... aR ....... rtSTu..::n. HISTOIUCI:)o E ell] .-L1R L DA F"': rr-NTA.
'MF'nE ,,-,;;:1tR.c-' .......... RI .... FlIiDl:fI...A.L S -" . Ft..F"F"~ NA'- .""'AI
,cp:r r.UTI:1 'F-"OtTRADlI:no'''''''ARro,

PRESIDÉNCIAlSGM
Oficio ..,0 1 44/07 Co..,g~essoNacional
Encarrunha te)(to prolTlulgado da MPv 346/07, convertido na Lei n 11.469, de 17/04/07.
Em" 0'1 / V,,"· /07

Publique-se. A~quive-se

Ofício n° 163 (CN)

Brasília. 19 de abril de 2007

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

Assunto: Promulgação de Medida Provisória

Senhor Presidente,
Com referência ao Oficio nO 39/07/PS-GSE. de

2 de março de 2007, dessa Casa, comunico a Vossa
Excelência que, nos termos do art. 62 da Constituição
Federal. com a redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 32, o Congresso Nacional aprovou e esta
Presidência promulgou a Lei n° 11.470. de 19 de abril
de 2007. que "Abre crédito extraordinário, em favor dos
Ministérios da Educação, da Saúde. dos Transportes e
das Cidades, no valor de R$506.528.000.00 (quinhen
tos e seis milhões, quinhentos e vinte e oito mil reais),
para os fins que especifica", cujas disposições foram

adotadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República como Medida Provisória n° 337, de 28 de
dezembro de 2006.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência o texto
promulgado para arquivo nessa Casa.

Atenciosamente. Senador Renan Calheiros,
Presidente da Mesa o Congresso Nacional.

LEI N° 11.470, DE 19 DE ABRIL DE 2007

Abre crédito extraordinário, em favor
dos Ministérios da Educação, da Saúde,
dos Transportes e das Cidades, no valor
de R$506.528.000,00 (quinhentos e seis mi
lhões, quinhentos e vinte e oito mil reais).
para os fins que especifica.

Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória n° 337, de 2006, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do
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disposto no art. 62 da Constituição Federal. com a re
dação dada pela Emenda Constitucional n° 32, com
binado com o art. 12 da Resolução n° 1. de 2002-CN,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1" Fica aberto crédito extraordinário. no va
lor de R$506.528.000,OO (quinhentos e seis milhões,
quinhentos e vinte e oito mil reais). em favor dos Mi
nistérios da Educação. da Saúde. dos Transportes e
das Cidades, para atender à programação constante
do Anexo I desta Lei.

Ar!. 2" Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1" desta Lei decorrem de:

1- superávit financeiro apurado no Balan
ço Patrimonial da União do exercicio de 2005.

no valor de R$476.528.000.00 (quatrocentos
e setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e
oito mil reais); e

II - anulação parcial de dotações orça
mentárias. no valor de R$30.000.000,OO (trinta
milhões de reais). conforme indicado no Anexo
11 desta Lei.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Congresso Nacional, 19 de abril de 2007, 1860

da Independência e 1190 da República. - Senador
Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso
Nacional.

ORGAO : 26000 - MINISTF.:RIO nA 'l':DUCACAO
UNIDA.DE ':. ~61911- FUNnO NAoCIONiI4.L 'OII!. DI!:'5I!:NvOt...vIMt::'1""t-.-o DA. €''P'UC,..CAO

ANIEXOJ

PRC1IGA...A.I'\.'1 .... o..:. TR.A.IIAL'IIO

CRFOITO F-XTR...AOR...DrNARJO

RECURSOS OE TODAS .-...s FONTES R$]. 00

F"I.J'NC PRCH:lRAMATICA J"RC)(JIRA""A/ACAO/SUBTIT1Jl....CJ,o"PRODLrrO VAI.OR

IU61 BRASIL 'ESCOLAM...IZAnO 2'0.000.00'"

O'PE:RACOES ~Sr~C'.....IS.

lZ 361 10610509 APlDIO AO bRI5ENVOI.VTJ'Ir'I"ENTO DA. ~DtJr""'CAOBoASICAro :I~O.OOO.OOD

J236a '06' 0.50~ {I1110~ APOIO .....O .u~SENVOL.vlMJ:..N1.0 DA I;,OUCACAO BASICA· 250.QfJO 000
NACIONAl. (CREDITO E~TRAOR..DINAR..IU'

O" IF l 2 30 '2:50000000

TOT AL - FlSCAI.

TCJT A.L - SIli<JURJDA..DE

TOTAL - O:JiRAL

O'ftGAO ~ 36000 - ",,".I"N1~"'I!H.IO DA $AUbE
UNID.A...DIE ~ ,:1;&901 - FUNDO NACIONAL DIIE SAII..RlII'.

""""E.Xo.

PI'lOGRAM...... nF TKA.RA1~'HO

~-'Of}OO.OOO

o

2S0 000 Or..ln

R.E.C\.JR..SCIS DE. 1 OOAS AS "'"O..." ~ - RS •• 00

F\..rNC PRc:>oGR-AM A Tlr PRO<'lRAMAJACAO.'SUBTIn..JLO/PAon-..rro V A L- Cl R

1220 ATI!:NCAO HOSPITAL...... .-: B AMBULATORIAL NO SI5TltM.A UN'lCO 'UIE SJllo.'lJU~. 2, DO.OOO.ooo

ATIVIDA..DE~

103102 1 z~O 1IJ!,1I'5 ATE...CAU A SA'lJDE DA P!OPULACAO NOS MUNICIPIOS :1'00.000.000
~_Rn...ITA...I>OS '-:Jil,oI G.II:lIIijiTJltaO PI_Jr.:NA DU SIS...J[.1'lo'Lll. E NOS

10302 I Z20 858.5 0101 ES~~~~:J~~~~~A~~~~~:t::oP:;~~~~~~~~A 1.9100ClO
•• ABILITI\.O'C).S 'EM OESTAO PLENA:OO SISTl:."-1.A E NOS
I'STAJXloS HA.HILITADoQ.S I!I\4 GIRSTAO PLE:NAJAVANC,o'I...DA -
NACIONAl. (CR~DITOF..)CTRAORDrNA..R,()) .. 3 I )0 ° )" '.9~OOQO

lO 3o.z 1220 85K~ 0]01 A.TFNCAO Ao 'sAl.IDE D,;A. P'OPUL.A.-CAO N05 hoWU"NlCJPIOS 13960ltOO
HAD1LIT.A.D<JlS EM OE!.STAD PL.ENA~ S~ST"'E.'-"""'" E NOS
,"-ST.A..IX:>.S HAAII IT AD<).$ F. ...... <)J;'8TAD PL.ENAi'AVA.NC'ADA _
NO E.5T A.DC:I DA. 'DA.H.l Ao. IC~D1TO 'l!XT'A...A.D'RDINA.lUO)

S 3 I 30 o 35. I:J 960000
10302 12208:58.5 o IO~ Alo hNCAO A. SAUDE DA POPULAC'AO NOS MLINICrPIO'!i. :J ~IO 000

HAIBILITA.DOS EM OE5TAO PLI6NA:DO SIST"'I5MA F: NOS
IiSTA..D<:)S HA.HILITAr::x::JoS IRM ClIESTAO PLEN....~A.VA.NC'ADA. -
NCJ E.STA~ DA PA...R..AlDA. CCR..eDITO e;:l(~AORD.lNA.R...IO)

S ]. I )0 .. l> J. :-'0000
lO ],0:2 1220 '8.:58~ 01Q7 .....~ENCAO A S ..... \..IDE DA. 'POPULACAO NOS MUN'ICL"'OS 2 3'1i1o OOD

IIABTLITAD'OS EM OE5TAO PLENA DO' SIST"'F.M.A E NOS
ESTA.DOS HADILITADC7S E:M GESTAO PLENAJAVANCADA .
NO !ESTAr::><> nr,:: ~OOAt.S.CREOIT"O- F.XTI'.-AOR..DrN"'IUOl

" ]. 1 )0 o '" 2.89'0000
10 :10:2 '~20 1\:5-"5 0109 A.TE.~CAO A SAUDE DA. POPu\"ACAO NOS M\.rN1c"'IPI~ :5.670000

... ADll..ITA..DOS EM GESTAO Pt....E.NA DO SISTEM.A E NOS
F.:STA.J>CIIS HADILITADC)S 13M CiESTAO PI.FNIV ....VANCADA ~

NO EST,A.DIQ DE QOIAS CÇ'R..E.DJTO E)CTIRAORDINAIUOI
S ) I 30 {) lS ~ 6700'00

.. o ],CZ ''2'20 85fL5 OI " A.TE.NCAO A. SA.UO~ n ..... PO-PU ..... Al.: ...U NOS M1...rNlC'Pl0S 11IiI''960.fJOO
HA.bILI ......A...OCJS ErvI OE5TAO PL.ENA DO SI'STEf'IoitA. E NOS
ESTA.l:JOS HADILITA..J'"X:IoS EM OESTAO PLE.N,-'./AV"",NCA.f>A.-
NO ES"'l"ADo Dl:: I'vfINA..Si OER..A.IS (C"R..EDITO
Ex T R...A.OR..DrNAR 10)
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S 3 1 30 o 3s 2.720.000
10302 1220 8s8s 0141 ATENCAO A SAUOE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS 2.860.000

HABILITADOS EM GESTAO PLENA IX) SISTEMA E NOS
EST ADOS HABIUT ADOS EM GESTAO PLENA'AV ANCADA -
NO ESTADO 00 "'lATO GROSSO 00 SUL (CREDITO
EXTRAOJU)INARIOI

S 3 I 30 o 35 2.860.000
10302 122085850143 ATENCAO A SAUOE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS .5.560.000

HABILITADOS EM GESTAO PLENA 00 SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA-
NO ESTADO DO PARA (CREOITO EXTRAOlUl(NI'>RlO)

S 3 1 lO o 35 5.560.000
10302 1220 8s85 o 14:S ATENCAO A SAUDE DA POPULACAONOS MUN1CIPIOS 12.270.000

HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS
f'STADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENAlAVANCADA-
NO EST ADO DO PAKANA (ClUOOlTO EXT1VI.OllDJNAJUO)

o 35.5S ) I )0 12.270.000
10302 1220858.5 0141 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIP10S 2.840.000

HABILITADOS EM GESTAO PL.ENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILITAIXJS EM GESTAO PLENAfAVANCADA.
NO EST ADO 00 P1AUJ tCREDITO EXTRAORDINAJUO}

o :U5s 3 I lO 2.840.000
10302 12208585 oL49 ATENCAO A SAUDE DA POPULACA,O NOS MUNlCIP10S 18.920.000

HABIUTADOS EM OESTAOPLENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA-
NO EST ADO DO RIO DE JA.'lEIRO tCREOITO
EXTRAORDINARJO)

o 35~S 3 I 30 18.920.000
10302 1220 8s85 0151 ATENCAO A SAUOE DA POPULACAO NOS MUNICJPIOS 2.710.000

HABI LITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILITADOS EM OESTAO PLENA/AVANCADA •
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE tCREDlTO
EXTRAORDINAR10)

S 3 I 30 O 35.:5 2.710.000
10 ]02 12208585 o ISJ ATEl'lCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNlCIPIOS 11.720.000

HABILITADOS EM OESTAO PLENA DO SISTEMA E 1'105
ESTADOS HABILITADOS EMOESTAO PLENA/AVANCAOA-
NO ESTADO DO RlO ORANDE DO SUL tCREDlTO
EXTRAORDINARJO)

S ] I 30 o ~S5 13.7:10.000
10 J02 1220858.:50155 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS 2.420000

HABILITADOS EM GESTAO PI-ENA 00 SiSTEMA E NOS
ESTADOS HAD1UTADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA.
NO OISTRrTO FEDERAL (C~OITOEXTRAORDINARlO)

S ] I lO o 3S 2.4:10.000

10302 1220858.:5 0113

lO 302 1220'158.:5 OU5

10302 12.'20 85&S 0\17

\0302 1220851\50119

10302 122085850121

10 lO:! 122085850123

10302 122085850125

TOTAL - FISCAL

TOT....L - SEGURlDADE

TOTA.l.. • (] ERAL

ATEHCAO A SAUOE DA POPULACAO NOS MUNIClPIOS
HABILITADOS EM CiESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILITADOS EM OESTAO PLENA/AVANCAOA
NO ESTADO DE PERNAMBUCO (CllEDITO
EXTRAORDINARIO)

....TENC...O A SI'I.UOE DA POPULACAONOS M\JNlC1P1OS
HABIUTADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILlTAOOS EM GESTAO PLeNA/AVANCADA
NO ESTADO DE RONDQNIA (CREDITO EXTRAORDrNARfO)

ATENCAO A SA\JOE. DA POPU1.ACAO NOS MUNICIPlOS
HABILITADOS EMGE..<;TAO PLENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENAI...VANCADA
NO ESTADO DE RORAIMA (CREDITO EXTRAORDINARJO)

ATENr.AO A SAUDE. DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS
HA81LITADOS EM GESTAO PLENA DOSISTE:MA E NOS
ESTADOS HADtLITAOQS EMGEST....O PLENAlAVANCJo,.D.... 
NO EST ADO DE SANTA CATARINA (CREDITO
EX TRAORDJNARJO)

ATFNCAO A SALJOE DA POPULACAD NOS MUNICIPIOS
HA.BtLtT A,DOS EM (]ES'rAO PLEN.... DO SiSTEMA E NOS
ESTADOS HABILITADOS EM GESTAÚ PLENA/AVANCADA.
NO ESTADO DE SAO PAULO (CREDITO EXTRAORDINAlllOl

ATENCAO A SAUOE DA POPUL....CAO NOS MUNICIPIOS
l-IABll..lT AOOS EM GE.STAO PLENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCAOA.
NO ESTADO DE SERGIPE ICREDITO EXTRAORDIN....RJO)

ATENr.AO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNlCIPIOS
HABll.lT ADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA/AVANCADA 
NO ESTADO DE TOCANTINS (CREDITO EXTRAORDINARlO)

5 3 I 30 o 35

5 ) I 30 o 35

S ) 1 30 o 35

S ) I 30 o 35

S 3 I )0 o 35

S ) I 30 o 35

S 3 I 30 O 35

o

200.0oo.DOO

200.000.000

19060.000
8.810.000

8.810.000
1.230.000

1.230.000
)30.000

))0.000
S.890 000

5.800.000
49.060.000

49.060.000
1.910000

1910.000
1.390.000
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IOJ02 12208~850l27

lO J02 '21085850129

\0302 122085850131

10 ~02 122085115 013l

10302 122085850135

10 ;02 1'22085850\3'

10 J02 12208585 0139
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ATENCAO A. SAUDE DA POPULACAO NOS M\JNICIPIOS
HABILlTADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABII.ITADQS EM OESTAO PLENA/AVANCADA·
NO ESTADO DO ACRE (CREDITO EXTRAORDINARJO)

ATENCAO A SAUDE DA POPU1..ACAO NOS MUN1.CIPIOS
HABI1.ITP>.OOS EM GESTAO PLENA 00 SISTEMA E NOS
ESTAOOS HABILITADOS EM GESTAO PLENA!AVANCAOA •
NO ESTADO DO AMAPA (cREDITO EXTRAORDrNARlO)

ATENCAQ A SAUDE DA POPULACi\O NOS MUNlCIPIOS
HABILIT ADOS EM GESTAO PLENA. DO SiSTEMA E NOS
ESTADOS HABIUT ADOS EM GESTAO PLENIVAV ANCI\DA·
NO ESTADO 00 AMAZONAS (CREDITO EXTRAORDINARJO)

ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNlC1PIOS
HABILITADOS EM GESTAO PLENA DO SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILlT ADOS EM GEST A.O PLENNAV ANCADA 
NO ESTADO DO CEARA (CREDITO EXTRAORDINARJO)

ATENCAO A SAUDE DA POPlfLACAO NOS MUNlCIPIOS
HABILITADOS EM GESTAO PLENA 00 SISTEMA E NOS
ESTADOS HABIUTADOS EM GESTAOPLENAlAVANCADA·
NO [STADO DO ES PI RITO SANTO (CREDITO
EXTRAORDrN ARI0)

ATENCAO A SAUDE DA POPUl.ACAONOS MUNIClPIOS
HABILITADOS EM GESTAOPLENA 00 SISTEMA E NOS
EST A OOS HABlllTADOS EM GESTAO PLENA!AV ANCAnA 
NO ESTADO 00 MARANHAO (CREDITO f.XTRAORDtNARlO)

ATfNCAO A SAUDE DA POPULACAO NOS MUNICIPIOS
HABILlTADOS EM GESTAO PLENA IX) SISTEMA E NOS
ESTADOS HABILITADOS EM OESTAO PLENNAV ANCADA 
NO ESTADO DO MATO GROSSO (CREDITO
IOYTIl Anllnl'N A Dln.
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1.39Q.OOO
680.000

680.000
480,000

480.000
2.740.000

2.740.000
7.480.000

7.4~O.OOO

3.330.000

3.330.000
4.950.000

4.950.000
2.720.000

ORGAO : 39000· MrNlSTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INf'RA-ESTRUT1JRA DE TRANSPORTES· DNIT

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABAI.HO

CREDITO EXTRAORDfN i\RIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - RI I. 0(1

~I~
R M I F

FUNC PROGRAMAT1CA PROGRAM AIAC AOIS UBTITULOIPROOUfO P o U T VALOR
FID D E

OUIJ MANUTENCAO 01\ MALHA ROnOVlARIA FEDERAL 10.000.000

PROJETOS

26782 0%20 JE46 RECUPERACAO DE TRECHOS RODOVlARl05 - POCOS DE 10.000_000
CALDAS· DIVISA MCfSP- NA. BR-4S9· NO ESTADO DE
MINAS GJlRAIS

26782 0120 JE46 0101 RECUPERACAO DE TRECHOS ROOOVIARlOS - POCOS DE 20.000.000
CALDAS - DIVISA MO/SP - NA 811.-459 - NO ESTADO DE
MINAS GERAIS. NO ESTAI)() DE MINAS GERAIS (CREDITO
EXTRAORDTNARIO)

F 4 2 90 o 311 20.000.000

TOTAL • ASCAL

TOlAL • SEGUJUDADE

TOTAL-GERAL

20.000.000

o

20.000.000
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PRE:sID~NCIAJSGlVl
orlcio n~ 163/07 Congresso Nacional
Encaminha texto prorY"lulgado da lVIPv 337/06, convertido na Lei n 11.470. dA 19/04/07
Em" ("....9 / r~- /07

Publique-se" Arquive-se

~~~A.R~~~·~L..JA
Presidente

Oficio no:. 165 (CN)

Brasília. em 19 de abril de 2007

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

Assunto: Promulgação de Medida Provisória

Senhor Presidente.
Com referência ao Oficio n~ 43/07/PS-GSE. de 7

de abril de 2007, dessa Casa, comunico a Vossa Ex
celência que, nos termos do art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Consti
tucional n<' 32, o Congresso Nacional aprovou e esta
Presidência promulgou a Lei n° 11.471, de 19 de abril
de 2007, que "Abre crédito extraordinário, em favor

do Ministério das Relações Exteriores, no valor de R$
20.000.000,00. (vinte milhões de reais), para os fins
que especifica", cujas disposições foram adotadas pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República como
Medida Provisória nQ 354, de 22 de janeiro de 2007.

Em anexo. encaminho a Vossa Excelência o texto
promulgado para arquivo nessa Casa.

Atenciosamente, - Senador Renan Calheiros,
Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

LEI Na 11.471, DE 19 DE ABRIL DE 2007

Abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério das Relações Exteriores, no
valor de R$ 20.000.000,00. (vinte milhões de
reais), para os fins que especifica.
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Faço saber que o Presidente da República adotou

a Medida Provisória n° 354, de 2007, que o Congresso

Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente

da Mesa do Congresso Nacional. para os efeitos do

disposto no art. 62 da Constituiçào Federal, com a re

daçào dada pela Emenda Constitucional n" 32. com

binado com o art. 12 da Resolução n~ 1, de 2üü2-CN,

promulgo a seguinte Lei:

Art. 1(> Fica aberto credito extraordinário, em favor

do Ministério das Relações Exteriores, no valor de R$

ORGAO : J~llOO· MINlSTERIO DAS RELACOES rXTl:RIORES
UNIDADE: J51 OI - MlNISTERlO DAS RELACOES EXnRlORES

,\Nf.xo

PROGRAMA DE TRAIlALHO

20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para atender à

programaçâo constante do Anexo desta Lei.

Art. 2° A abertura do crédito de que trata o art.

10 desta Le'l correrá à conta de Recursos Ordinários

do Tesouro Nacional.

Art. 3') Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação,

Congresso Nacional. 19 de a 186" da Independên

cia e 1190 da República. - Senador Renan Calheiros,

Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

CIlEDITO E."(TRAO~INAlUO

RECURSOS DE TODAS AS FONnS - RI 1,00

~ ~ I: M 1 F
fUNC I"ROORAMAnCA Pll00RAMAlACAOISUBTITULOIPROI>lTl'O o l T 'VALOR

F [ o E

12601 RELACOt:S DO BRASIL COM ESTADOS ESTRANGEIROS 10.000.000

A1lVTDADES

01211 1264 6214 RF.U.COUi E NF.GOCIACOES COM OS 'AISE5-MIMBROS 20.000.000
00 MERCADO COMUM DO SUL. MERCOSUL E
I\SSOCIAOOS

{I72ll 1264 6284 [llOI RELACOES E NEOOCIACOES COM os PA.lSES.MEMBROS ~.llOOOOO

DO MERCAOO COMUM DO SUl . MERCOSUL E
ASSOCIADOS - NAOONAL ICREDITO EXTIlAORDINWOl

f J 2 ~ o 101 ~O.llOO.OOO

101AL - ASCAl

rorAL - SEGUlUDADE

TOTAL. GERAL

2lHlOO,lm

o

20.000.000

PRESIDÊNCIAl5GM
Ofício n° 165/07 Congresso Nacional
Encaminha texto promulgado da MPv 354/07, convertido na Lei n 11.471, de 19104/07.
Em: OqICS" /07

Publique-se. Arquive-se
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Brasília, 28 de março de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência. para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 43, de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Clube de Botucatu LIda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Botucatu, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n" 2.298, de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 468, de 2006.

Atenciosamente, Senador Gerson Camata, Se
gundo-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII. do Regimento in
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 43, DE 2007

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Ctube de Botucatu LIda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de
Botucatu, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 2.300, de 31 de outubro de 2002, que renova
por 10 (dez) anos. a partir de 15 de setembro de 1998,
permissão outorgada à Rádio Clube de Botucatu Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Botucatu, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de março de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Brasília, em 28 de março de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglío
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins. o autógrafo do Decreto Legislativo nO 41. de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Fe
deral, que "Aprova o ato que autoriza a Associação de
Difusão Cultural e Comunitária Boas Novas De Assis
- SP a executar serviço de radiodifusào comunitária
na cidade de Assis, Estado de São Paulo."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nO 2.294, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n° 465, de 2006.

Atenciosamente, Senador Gerson Camata, Se
gundo-Secretário, no exercicio da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 41, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Difusão Cultural e Comunitária Boas
Novas de Assis - SP a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de As
sis, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 123, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza
a Associação de Difusão Cultural e Comunitária Boas
Novas de Assis - SP a executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Assis. Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de março de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente de Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasília, em 2 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Depulado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encammho a Vossa Excelencia, para os devidos

fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n" 42, de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que autoriza a Associação de Ra
diodifusào Sonora e Cultural de São Pedro do Iguaçu a
executar serviço de radiodifusào comunitaria na cidade
de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.295. de 2006. origináno da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n" 466. de 2006.

Atenciosamente, Gerson Camata, Segundo-Se
cretario. no exercício da Primera-secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 42. DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Radiodifusão Sonora e Cultural de
São Pedro do Iguaçu a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São
Pedro do Iguaçu. Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1c· Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 474, de 31 de outubro de 2005, que autoriza
a Associação de Radiodifusão Sonora e Cultural de
São Pedro do Iguaçu a executar. por 10 (dez) anos.
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Pedro do Iguaçu, Es
tado do Paraná.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de março de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. ArqUive-se
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san
cionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câmara
n° 7, de 2007 (PL n° 84, de 2007, nessa Casa), san
cionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República e transformado na Lei n° 11.459. de 21 de
março de 2007. que "Altera a Lei n° 9.096, de 19 de
setembro de 1995. para estabelecimento do critério
de distribuição do Fundo Partidário".

Atenciosamente, Senador César Borges, Terceiro
Secretario. no exercício da Primeira-Secretaria.

Altera a Lei n° 9.096. de 19 de setembro
de 1995, para estabelecimento do critério
de distribuição do Fundo Partidário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A lei n'" 9.096, de 19 de setembro de 1995,

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 41-A:

"Art. 41-A. 5°'~ (cinco por cento) do tolaI
do Fundo Partidário serão destacados para
entrega, em partes iguais, a todos os parti
dos que tenham seus estatutos registrados
no Tribunal Superior Eleitoral e 95°'0 (noventa
e cinco por cento) do total do Fundo Partidá
rio serão distribuídos a eles na proporção dos
votos obtidos na última eleição geral para a
Câmara dos Deputados."

Art. 2° Revogam-se o inciso V do art. 56 e o in
ciso II do art. 57. ambos da Lei n" 9.096, de 19 de se
tembro de 1995.

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

Senado Federal. 10 de março de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasllia. 3 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 48. de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Mirante Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
São Luís, Estado do Maranhão".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto le
gislativo n° 533. de 1997, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 69, de 1998.

Atenciosamente, Senador César Borges. Tercei
ro-Secretário. no exercício da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO W 48, DE 2007

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Mirante Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de São Luís,
Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n" 815, de 21 de outubro de 1994, que renova por
1O (dez) anos, a partir de 9 de julho de 1990, a per
missão outorgada à Rádio Mirante Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de São
Luís, Estado do Maranhão.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-2007. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

Senhor Prímeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto legislativo nú 50, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Educativa e Social de Paracatu (ONGPAR)
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Paracatu, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n" 2.273, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisâo, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n" 440. de 2006.

Atenciosamente, Senador César Borges, Terceiro
Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO W 50, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Educativa e Social de Pa
racatu (ONGPAR) a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pa
racatu, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 651, de 22 de dezembro de 2005, que
autoriza a Associação Comunitária Educativa e So
cial de Paracatu (ONGPAR) a executar, por 10 (dez)
anos. sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Paracatu, Estado
de Minas Gerais.

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.



Maio de 2007

Oficio n~ 500 (SF)

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Oficio n" 501 (SF)

Brasília. 3 de abril de 2007

Quinta-feira 10 22013

Brasília. 3 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretario da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n' 51, de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Cultural Pinheirinho do Vale a executar serviço
de radiodifusào comunitária na cidade de Pinheirinho
do Vale, Estado do Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nr

, 2.225, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n" 449, de 2006.

Atenciosamente, Senador César Borges, Terceiro
Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 51, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Cultural Pinheirinho do
Vale a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pinheirinho do
Vale, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1·" Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria n< 663. de 26 de dezembro de 2005, que
autoriza a Associação Comunitária Cultural Pinheiri
nho do Vale a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Pinheirinho do Vale. Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal. 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n':' 53, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que outorga permissão à
Laudano Comunicações LIda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Pojuca. Estado da Bahia".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n" 2.235. de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 451 , de 2006.

Atenciosamente, Senador César Borges, Terceiro
Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48. inciso XXVIII. do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 53. DE 2007

Aprova o ato que outorga permissão
à Laudano Comunicações ltda. para ex·
piorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Pojuca.
Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,. Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n" 317, de 24 de agosto de 2004, que outorga per
missão à Laudano Comunicações LIda. para explorar.
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade. ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Pojuca, Estado da Bahia.

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal. 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chignalia, Pre

sidente.
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Brasília, 3 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 52, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Amigos de Bairros da Comunidade de Dolcinópolis a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Dolcinópolis. Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.243. de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 452, de 2006.

Atenciosamente. Senador César Borges, Tercei
ro-Secretário. no exercício da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48. inciso XXVIII. do Regimento in
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 52, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Amigos de Bairros da Comunidade De
Dolcinópolis a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Dolcinó
polis, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'" Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 697. de 9 de dezembro de 2003, que au
toriza a Associação Amigos de Bairros da Comuni
dade de Dolcinópolis a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Dolcinópolis, Estado
de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal. 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Arquive-se. Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 49, de 2007.
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Educativa e Cultural Vivaldo Nascimento Piotto para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.249, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n° 454, de 2006.

Atenciosamente, Senador César Borges, Tercei
ro-Secretário, no exercício da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48, incIso XXVIII. do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 49, DE 2007

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Educativa e Cultural Vivaldo
Nascimento Piotto para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Passos, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'" Fica aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n°, de 15 de fevereiro de 2006. que outorga
concessão à Fundação Educativa e Cultural Vivaldo
Nascimento Piotto para executar. por 15 (quinze) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Passos. Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal. 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Arquive-se. Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasilia, 3 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autografo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n" 56. de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Rádio Samaritana FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bela Vista
do Maranhão. Estado do Maranhào."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.269. de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 458. de 2006.

Atenciosamente. Senador César Borges, Tercei
ro-Secretário. no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros, PreSidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" 56, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Rádio Samaritana FM a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Bela Vista do Maranhão.
Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1,. Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nO 148. de 16 de abril de 2004. que autoriza a
Associaçào Comul1ltária Rádio Samaritana FM a exe
cutar, por 10 (dez) anos. sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bela
Vista do Maranhão, Estado do Maranhão.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na dala de sua publicação.

Senado Federal. 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente.

Publique-se. ArqUIve-se.
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

Sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 54, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Dos Moradores de Uruana de Minas a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Uruana de Minas, Estado de Minas Gerais."

Refere-se esse afo ao Projeto de Decreto Le
gislativo na 2,286. de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 459, de 2006.

Atenciosamente. Senador César Borges, Tercei
ro-Secretário. no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 54, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária dos Moradores de Uruana
de Minas a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Uruana de Minas,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria na 679, de 28 de dezembro de 2005, que au
toriza a Associação Comunitária dos Moradores de
Uruana de Minas a executar, por 10 (dez) anos. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Uruana de Minas. Estado de
Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de abril de 2907. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 9·5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.
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Brasília, 3 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 58, de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Waldomiro de Freitas Sant'anna' a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita do
Passa Quatro, Estado de São Paulo."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.288. de 2006. originário da Càmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 461. de 2006.

Atenciosamente, Senador César Borges, Tercei
ro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO W 58, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural "Waldomiro de Freitas Sant'anna"
a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1a Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria n'" 440, de 28 de agosto de 2003, que au
toriza a Associação Cultural "Waldomiro de Freitas
Sanf'Anna" a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de
São Paulo.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado FederaL 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

Brasília, 3 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 57, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Râdío Piratininga de São José dos Cam
pos Uda. para explorar serviço de radíodífusão sonora
em freqüência modulada na cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.289, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 462, de 2006.

Atenciosamente, Senador César Borges, Tercei
ro-Secretário. no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 57. DE 2007

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Piratininga De São José
dos Campos LIda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de São José dos Campos,
Estado de São Paulo.

Congresso Nacional decreta:
Art. 1c' Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria n" 446, de 24 de novembro de 2004, que re
nova por 1O(dez) anos, a partir de 28 de fevereiro de
1999. a permissão outorgada à Rádio Piratininga de
São José dos Campos Uda. para explorar, sem direi
lo de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de São José dos
Campos. Estado de São Paulo.

Art. 2 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se_
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasília, 3 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primei ro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n': 59, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal. que "Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação de Educação e Telecomunicação de Barre
tos para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Barretos, Estado
de Sào Paulo."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n 2.296. de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n" 467, de 2006.

Atenciosamente. Senado César Borges. Terceiro
Secretário, no exercicio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N~ 59, DE 2007

Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação de Educação eTelecomunicação
de Barretos para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Barretos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 1, de 12 de janeiro de 2005. alterada pela
Portaria n° 252. de 9 de maio de 2005, que outorga
permissào à Fundação de Educação e Telecomuni
cação de Barretos para executar. por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Barretos, Estado de
São Paulo.

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Brasília. 3 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n'-' 55. de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio e TV Centauro Uda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Itamonte. Estado de Minas Gerais."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n~ 2.305, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 470, de 2006.

Atenciosamente. Senador César Borges. Tercei
ro-Secretário, no exercicio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu. Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 55, DE 2007

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e TV Centauro Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada na cidade de Itamonte. Es
tado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ç Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 695. de 29 de dezembro de 2005, que outorga
permissão à Rádio e TV Centauro Uda. para explorar.
por 10 (dez) anos. sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Itamonte, Estado de Minas Gerais.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 3 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.
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Brasília, 10 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san
cionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins. o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câmara
n° 111, de 2006 (PL n° 6.164, de 2005, nessa Casa),
sancionado pelo Excelentissimo Senhor Presidente
da República e transformado na Lei n° 11.465, de 28
de março de 2007, que ;'Altera os incisos I e 111 do ca
put do art. 10. da Lei nO. 9.991, de 24 de julho de 2000,
prorrogando, até 31 de dezembro de 2010. a obrigação
de as concessionárias e permissionárias de serviços
públicos de distribuição de energia elétrica aplicarem,
no mínimo. 0,50~'o (cinqüenta centésimos por cento)
de sua receita operacional líquida em programas de
eficiência energética no uso final."

Atenciosamente, - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Altera os incisos Ie 11I do caput do art.
1° da Lei n° 9.991, de 24 de julho de 2000.
prorrogando, até 31 de dezembro de 2010.
a obrigação de as concessionárias e per
missionárias de serviços públicos de dis
tribuição de energia elétrica aplicarem, no
mínimo, 0,50% (cinqüenta centésimos por
cento) de sua receita operacional líquida
em programas de eficiência energética no
uso final.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os incisos I e 111 do caput do art. 1- da Lei

n° 9.991, de 24 de julho de 2000, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1'" .
1- até 31 de dezembro de 2010, os per

centuais minimos definidos no caput deste ar
tigo serão de 0,500.'0 (cinqüenta centésimos por
cento). tanto para pesquisa e desenvolvimento
como para programas de eficiência energética
na oferta e no uso final da energia:

111 - a partir de 1" de janeiro de 2011,
para as concessionárias e permissionárias
cuja energia vendida seja inferior a 1.000 (mil)
GWh por ano. o percentual mínimo a ser apli
cado em programas de eficiência energética no
uso final poderá ser ampliado de 0,25C!"o (vinte

e cinco centésimos por cento) para até 0,50%
(cinqüenta centésimos por cento);

......................................................" NR)

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

Senado Federal, 13 de março de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Ofício nC
' 555(SF)

Brasília, 10 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san
cionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência. para os devidos

fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei do Senado
n° 136, de 2006 (PL n° 7.225, de 2006, nessa Casa),
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
da República. nos termos do Substitutivo dessa Casa,
e transformado na Lei n° 11.466. de 28 de março de
2007. que "Altera a Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984
- Lei de Execução Penal, e o Decreto-Lei n° 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever
como falta disciplinar grave do preso e crime do agente
público a utilização de telefone celular."

Atenciosamente. - Papaléo Paes, Primeiro Su
plente, no exercício da Primeira Secretaria.

Altera a Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1984 - Lei de Execução Penal, e o Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, para prever como falta dis
ciplinar grave do preso e crime do agente
público a utilização de telefone celular.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1(10 art. 50 da Lei n° 7.210, de 11 de julho

de 1984 - Lei de Execução Penal, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso VII:

·'Art.50 _ .

VII - tiver em sua posse, utilizar ou for
necer aparelho telefônico. de rádio ou similar,
que permita a comunicação com outros presos
ou com o ambiente externo.

" (NR)•• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• I •••••••••••••



Maio de 2007 DIARIO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 22019

Art. 2" O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a
vigorar acrescido do seguinte art. 319-A:

·'Art. 319-A. Deixar o diretor de penitencia
ria elou agente publico. de cumprir seu dever de
vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico. de
rádio ou similar, que permita a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo:

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1
(um) ano."

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

Senado Federal, 13 de março de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

MENSAGEM N° 194

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos lermos do art. 66 da Constituição, comunico

a Vossas ExcelênCias que acabo de sancionar o pro
jeto de lei que "Altera a Lei n" 7.210, de 11 de julho
de 1984 - Lei de Execução Penal, e o Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para
prever como falta disciplinar grave do preso e crime do
agente pUblico a utilização de telefone celular". Para o
arquivo do Congresso Nacional. restituo, nesta opor
tunidade. dois autógrafos do texto ora convertido na
Lei n<' 11.466, de 28 de março de 2007.

Brasilia. 28 de março de 2007. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

Arquive-se. Publique-se.
Em 9·5·07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Oficio n(' 556 (SF)

Brasilia, 10 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Camara dos Deputados

Assunto: Encaminha autógrafo de projeto de lei san
cionado

Senhor Primeiro-Secretario,
Encaminho a Vossa Excelência. para os devidos

fins. o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câma
ra n° 8. de 2007 (PL n° 6.793, de 2006, nessa Casa).
sancionado pelo Excelentissimo Senhor Presidente
da República e transformado na Lei nO 11.464. de 28
de março de 2007. que "Dá nova redação ao art. 2"
da Lei n° 8.072. de 25 de julho de 1990, que dispõe
sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII
do art. 5° da Constituição Federal".

Atenciosamente, - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro-Suplente, no exercicio da Primelra·Secretaria.

Dá nova redação ao art. 2° da Lei nO
8.072, de 25 de julho de 1990. que dispõe
sobre os crimes hediondos. nos termos
do inciso XLIII do art. 5° da Constituição
Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" O art. 2(' da Lei n" 8.072, de 25 de julho de

1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° ..

11 - fiança.
§ 1° A pena por crime previsto neste

artigo será cumprida inicialmente em regime
fechado.

§ 2° A progressão de regime, no caso dos
condenados aos crimes previstos neste arti
go, dar·se·á após o cumprimento de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário.
e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

§ 3t
' Em caso de sentença condenatória.

o JUIz decidirá fundamentadamente se o réu
poderá apelar em liberdade.

§ 4'" A prisão temporária, sobre a qual
dispõe a Lei n° 7.960. de 21 de dezembro de
1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
per iodo em caso de extrema e comprovada
necessidade." (NR)

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

Senado Federal, 13 de março de 2007, - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

MENSAGEM N° 192

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição Federal,

comunico a Vossas Excelências que acabo de san
cionar o projeto de lei que "Dá nova redação ao art. 2°
da Lei n" 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe
sobre os crimes hediondos. nos termos do inciso XLIII
do art. 5° da Constituição Federal", Para o arquivo do
Congresso Nacional. restituo. nesta oportunidade, dois
autógrafos do texto ora convertido na Lei n° 11.464. de
28 de março de 2007.

Brasília, 28 de março de 2007. - Luiz Inácio
lula da Silva.

Arquive-se. Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasília, 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 60, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associaçâo
Comunitária Solidariedade Casa do Povo a executar
serviço de radiodifusâo comunitária na cidade de Gua
riba, Estado de São Paulo."

Refere-se esse ato ao Prbjeto de Decreto Le
gislativo n° 2.227, de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisâo, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 477. de 2006.

Atenciosamente, - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 60, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa·
ção Comunitária Solidariedade "Casa do
Povo" a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Guariba, Estado
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 283. de 28 de junho de 2005. que autoriza a
Associação Comunitária Solidariedade "Casa do Povo"
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Guariba. Estado de Sâo Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação. .

Senado Federal, 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 09-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n° 61. de
2007. promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
dos Jovens Unidos de Lagoa Real a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa Real,
Estado da Bahia."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.173, de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisâo, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 480, de 2006.

Atenciosamente, - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 61, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção dos Jovens Unidos de Lagoa Real a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Lagoa Real, Estado da
Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 413, de 12 de novembro de 2004. que autori
za a Associação dos Jovens Unidos de Lagoa Real a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi·
dade. serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Lagoa Real, Estado da Bahia.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal. 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.
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Brasilia, 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo,

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 62. de
2007. promulgado pelo Senhor Presidente do Sena
do Federal, que "Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Gaivota FM de Barra do Mendes Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Barra do Mendes, Estado
da Bahia."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.245. de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n° 484, de 2006.

Atenciosamente, Senador Papaléo Paes. Primeiro
Suplente. no exercicio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII. do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 62 , DE 2007

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Gaivota FM de Barra do Mendes
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Barra do Mendes, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 413. de 14 de agosto de 2003. que outorga
permissão à Rádio Gaivota FM de Barra do Mendes
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Barra do Mendes,
Estado da Bahia.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Càmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência. para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n° 63, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Vida Nova a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Cruz Alta, Estado do
Rio Grande do Sul."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.281, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 488, de 2006.

Atenciosamente, - Senador Papaléo Paes, no Pri
meiro Suplente. no exercicio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 63. DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Vida Nova a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cruz Alta, Estado do Rio Gran
de do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 86, de 16 de fevereiro de 2005. que autoriza
a Associação Comunitária Vida Nova a executar. por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cruz Alta,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal. 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente.

Publique-se.
Em 9-5-07, - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasilia, 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 64. de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
dos Moradores de Três Forquilhas a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Três Forqui
lhas, Estado do Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.300, de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n" 489, de 2006.

Atenciosamente. - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 64, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção dos Moradores de Três Forquilhas a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Três Forquilhas. Estado
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n-' 595, de 24 de novembro de 2005, que autoriza
a Associação dos Moradores de Três Forquilhas a exe
cutar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusào comunitária na cidade de Três
Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n° 65, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária, Cultural. Recreativa e Social Bauru Centro
Leste a executar serviço de radiodifusão comunitária
na Cidade de Bauru. Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.307, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 490, de 2006.

Atenciosamente. - Senador Papaléio Paes, Pri
meiro Suplente. no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 65. DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária, Cultural, Recreativa e So
cial Bauru Centro Leste a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 131, de 16 de fevereiro de 2005. que au
toriza a Associação Comunitária, Cultural. Recrea
tiva e Social Bauru Centro Leste a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusào comunitária na cidade de Bauru, Estado
de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07, - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasilia, 13 de abril de 2007

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretario da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autografo de Decreto legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto legislativo n' 66, de
2007. promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal. que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de Carnau
bais/RN - ACCRN. a executar serviço de radiodifusão
comunitária na Cidade de Carnaubais, Estado do Rio
Grande do Norte".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto le
gislativo n' 2.315, de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisào. pelo Senado Fe·
deral. onde tomou o n' 492. de 2006.

Atenciosamente. - Senador Papaléo Paes. Pri
meiro Suplente, no exercicio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, Inciso XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DeCRETO LEGISLATIVO N' 66. DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Comunicação e Cultu
ra de CarnaubaislRN - ACCRN a executar
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Carnaubais. Estado do Rio Grande
do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n" 540, de 17 de novembro de 2005. que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Carnaubais/RN - ACCRN, a executar, por 10 (dez)
anos. sem direito de exclusividade. serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Carnaubais. Estado
do Rio Grande do Norte.

Art. 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

Brasília. 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto legislativo n' 67, de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio A Tribuna de Santos LIda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Santos. Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n" 2.321, de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nC

' 493, de 2006.
Atenciosamente, - Senador Papaléo Paes, Pri

meiro Suplente. no exercicio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48, inciso XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 67. DE 2007

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio A Tribuna de Santos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Santos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o ato a que se relere a Por

taria n" 162. de 16 de fevereiro de 2005, que renova.
por 1O(dez) anos, a partir de 28 de fevereiro de 1999,
a permissão outorgada à Rádio A Tribuna de Santos
LIda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Santos. Estado de São Paulo.

Art. 2'- Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência. para os de

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 69
. de 2007. promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Ecológica Santo
Antonio - ACESA. a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santo Antônio do Sudoeste,
Estado do Paraná."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo nO' 2.362, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral, onde tomou o na 499, de 2006.

Atenciosamente, - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro Suplente, no exerclcio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO W 69, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Cultural e Ecológica Santo
Antonio - ACESA, a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Santo
Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n'J 117. de 23 de março de 2006, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Ecológica Santo
Antonio - ACESA, a executar. Po( 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Santo Antônio do Sudoeste,
Estado do Paraná.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência. para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n" 85, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal. que "Aprova o ato que autoriza a Associação
dos Candangos do Paranoá - ACP, a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade do Paranoá.
Distrito Federal."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n'J 2.213, de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral. onde tomou o nQ 448, de 2006.

Atenciosamente, - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro Suplente. no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inCISO XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 85, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção dos Candangos do Paranoá - ACP,
a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade do Paranoá. Distrito
Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n~ 477, de 19 de setembro de 2003, que autoriza
a Associação dos Candangos do Paranoá - ACP, a
executar. por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
do Paranoá, Distrito Federal.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.
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Brasília, 17 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo,

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nO' 86, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Beneficente Acácia Branca. a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pal
meira dos índios, Estado de Alagoas."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n" 2.257, de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral onde tomou o n': 455, de 2006.

Atenciosamente. - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro Suplente. no exercicio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII. do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO W 26. DE 2007

Aprova o ato que autoriza a associa
ção comunitária beneficente acácia branca
a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Palmeira dos índios,
Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1:. Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n~ 560. de 18 de novembro de 2005. que autoriza
a Associação Comunitária Beneficente Acácia Branca
a executar. por 10 (dez) anos. sem direito de exclusi
vidade. serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Palmeira dos índios. Estado de Alagoas.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal. 17 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n' 87. de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
da Cidadania e dos Direitos Humanos - ACDH. a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Paraiso do Tocantins, Estado do Tocantins."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n': 1.276. de 2001, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nO: 7, de 2007.

Atenciosamente. - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 87, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção da Cidadania e dos Direitos Humanos
- ACDH, a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Paraíso do
Tocantins, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria n° 588, de 14 de setembro de 2000. que
autoriza a Associação da Cidadania e dos Direitos
Humanos ACDH a executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Paraiso do Tocantins, Estado
do Tocantins.

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de Abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasília, 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n') 88, de 2007.
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Maior de Comunicação ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Elisiário. Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.303. de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n') 13, de 2007.

Atenciosamente. - Senador Papaléo Paes, Pri
meiro Suplente, no exercício da Primeira Secretaria,

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 88, DE 2007

Aprova o ato que outorga permissão à
Sistema Maior de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Elisiário,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o ato a que se refere à

Portaria nU 208. de 14 de março de 2005. que ou
torga permissão ao Sistema Maior de Comunicação
ltda. para explorar. por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Elisiario, Estado de
São Paulo.

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Càmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n° 70, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal. que "Aprova o ato que outorga concessão à
Rede Brasileira de Rádio e Televisão Uda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Edéia, Estado de Goiás."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.061. de 2005. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nO' 421, de 2006.

Atenciosamente. - Senador Flexa Ribeiro, Quarto
Suplente. no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48, inciso XXVIII. do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 90, DE 2007

Aprova o ato que outorga concessão
à Rede Brasileira de Rádio eTelevisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na Cidade de Edéia,
Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/n". de 8 de dezembro de 2003, que outor
ga concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Edéia, Estado de Goiás.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal. 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasília, 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretario da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autografo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n" 71 , de
2007. promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associaçào
Comunitária Crixás para Todos a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Crixas, Estado
de Goiás".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n' 2.282, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisào, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n< 443, de 2006.

Atenciosamente. - Senador Flexa Ribeiro. Quarto
Suplente. no exercicio da Primeira Secretana.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 71. DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Crixas para todos
a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Crixás, Estado
de Goias.

o Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n' 513. de 8 de novembro de 2005, que autoriza a
Associaçào Comunitária Cnxás para Todos a executar.
por 10 (dez) anos. sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Crixás,
Estado de GOiás.

Ar!. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicaçao.

Senado Federal. 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se,
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n: 72. de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural Beneficente e Comunitária Caminhos da Vida
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Itumbiara. Estado de Goiás".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n" 2.284, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n" 445. de 2006.

Atenciosamente. - Senador Flexa Ribeiro, Quarto
Suplente, no exercicio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos lermos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 72, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Cultural Beneficente e Comunitária
Caminhos da Vida a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itum
biara. Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1: Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n" 552, de 18 de novembro de 2005, que autoriza
a Associação Cultural Beneficente e Comunitária Cami
nhos da Vida a executar, por 1O (dez) anos, sem direito
de exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.

Art. 2 e

, Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicaçâo.

Senado Federal, 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasilia, 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência. para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n<' 73. de
2007. promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que autoriza a Rádio Co
munitária Atividade Lapão FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lapão, Estado
da Bahia".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n" 2.313. de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n" 473. de 2006.

Atenciosamente, Senador Flexa Ribeiro, Quarto
Suplente. no exercicio da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 73, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Rádio Co
munitária Atividade Lapão FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Lapão, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refere a Por·

taria n' 553, de 5 de novembro de 2003. que autoriza
a Rádio Comunitária Atividade Lapão FM a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser·
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Lapão.
Estado da Bahia.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislalivo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n° 74. de
2007. promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal. que "Aprova o ato que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária São Domingos/Rádio
Comunitária São Domingos FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Domingos,
Estado de Sergipe".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n~ 2.255. de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n" 485, de 2006.

Atenciosamente, - Senador Flexa Ribeiro, Quarto
Suplente. no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inCISO XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 74, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção De Radiodifusão Comunitária São Do
mingos/Rádio Comunitária São Domingos
FM a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de São Domingos, Es
tado de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n'" 57. de 4 de fevereiro de 2005, que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária São Domin
gos/Rádio Comunitária São Domingos FM a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão comunitária na cídade de São Domin
gos. Estado de Sergipe.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de abril de 2007.- Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07 - Arlindo Chinaglia, Presi

dente.
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Brasília, 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n' 75, de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal.
que "Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Cultural e Educativa Jorge Elias para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Pa
trocinio. Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.263. de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe·
deral, onde tomou o n"' 487. de 2006.

Atenciosamente. - Senador Flexa Ribeiro, Quarto
Suplente. no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII. do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO W 75, DE 2007

Aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Cultural e Educativa Jorge Elias
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Patrocínio,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n. de 24 de abril de 2006. que outorga con
cessão à Fundação Cultural e Educativa Jorge Elias
para executar. por 15 (quinze) anos, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão de sons e ima
gens. com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Patrocínio. Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal. 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em: 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro·Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n" 68, de 2007.
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que outorga permissão ao Estúdio
Roquete Pinto de Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na Cidade de Imbifuva. Estado do Paraná".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le·
gislativo n'-' 2.331, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n" 495. de 2006.

Atenciosamente. - Senador Flexa Ribeiro, Quarto
Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 68. DE 2007

Aprova o ato que outorga permissão
ao Estúdio Roquete Pinto de Comunicações
ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Imbituva, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,) Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria na 327, de 30 de agosto de 2004. que outorga
permissão ao Estúdio Roquete Pinto de Comunicações
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de 1mbituva. Estado do
Paraná.

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação,

Senado Federal. 11 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.
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Brasília, em 13 de abril de 2007 Brasília, 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 76,
de 2007, promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "Aprova o ato que autoriza a
Fundação Marica Saraiva a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Alto Longá, Es
tado do Piaui",

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.336, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 497, de 2006.

Atenciosamente, - Senador Flexa Ribeiro, Quar
to-Suplente, no exercício da Primeira·Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 76, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Marica Saraiva a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Alto
Longá, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 102, de 16 de março de 2006, que autoriza
a Fundação Marica Saraiva a executar. por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Alto Longá, Estado
do Piauí.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 77. de 2007.
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Comunitária de Peixoto de Azevedo a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Peixoto de
Azevedo. Estado de Mato Grosso."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.342, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n° 498, de 2006.

Atenciosamente, - Senador Flexa Ribeiro, Quar
to-Suplente, no exercício da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu. Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII. do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 77, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Cultural Comunitária de Peixoto de
Azevedo a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Peixoto de
Azevedo, Estado de Mato Grosso.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 107, de 20 de março de 2006. que autoriza a
Associação Cultural Comunitária de Peixoto de Azevedo
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Peixoto de Azevedo. Estado de Mato Grosso,

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasilia, 13 de abril de 2007

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado Osmar Serragho
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autografo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nO 78. de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "Aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Educacional Cultural Comunitária de Inte·
graçào do Sudoeste de Minas para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São
Sebastião do Paraíso. Estado de Minas Gerais."

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.322, de 2006, originário da Cámara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe·
deral. onde tomou o n" 508, de 2006.

Atenciosamente. Senador Flexa Ribeiro. Quarto
Suplente. no exercicio da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu. Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII. do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 78, DE 2007

Aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Educacional Cultural Comunitária
de Integração do Sudoeste de Minas para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de São Sebastião do
Paraíso, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1c. Fica aprovado o ato a que se refere o De·

ereto sin°. de 26 de abril de 2006, que outorga conces
são a Fundaçào Educacional Cultural Comunitária de
Integração do Sudoeste de Minas para executar. por
15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão de sons e imagens. com fins exclusi
vamente educativos. na cidade de Sao Sebastião do
Paraíso. Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Brasília, 13 de abril de 2007

A Sua Exceléncia o Senhor
Depulado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo n° 79, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal. que "Aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural e Comunitária de Amigos - ACCA a executar
serviço de radiodifusâo comunitária na cidade de Ju
ina, Estado de Mato Grosso".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislatiVO n° 2.340, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisào, pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n° 511 . de 2006.

Atenciosamente. - Senador Flexa Ribeiro, Quar
to-Suplente. no exercicio da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
lemo, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 79. DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Cultural e Comunitária de Amigos 
ACCA a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Juína, Estado de
Mato Grosso.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 81, de 16 de março de 2006, que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária de Amigos - ACCA
a executar. por 10 (dez) anos. sem direito de exclusi
vidade. serviço de radiodifusào comunitária na cidade
de Juína. Estado de Mato Grosso.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal. 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Brasília. e'7l 13 de abril de 2007 Brasília, 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 80, de
2007, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal. que "Aprova o ato que outorga permissão à
JR Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.344, de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral. onde tomou o na 512, de 2006.

Atenciosamente, - Senador Flexa Ribeiro. Quar
to-Suplente, no exercício da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 80, DE 2007

Aprova o ato que outorga permissão à
JR Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Porto Real do Colégio,
Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria n" 238, de 24 de abril de 2006. que outorga
permissão à JR Radiodifusão Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência. para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo na 81, de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Centenário de Araras Uda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Araras. Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gíslativo na 2.270. de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nC' 9, de 2007.

Atenciosamente. - Senador Flexa Ribeiro, Quar
to-Suplente, no exercício da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 81, DE 2007

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Centenário de Araras
Lida. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Araras. Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 673, de 26 de dezembro de 2005, que renova
por 10 (dez) anos. a partir de 13 de junho de 2001, a
permissão outorgada à Rádio Centenário de Araras
Ltda. para explorar. sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Araras, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal. 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.
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Brasília. 13 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins. o autógrafo do Decreto Legislativo nQ 82.
de 2007. promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal. que "Aprova o ato que autoriza a
Associação Barreirense de Cultura e Comunicação
Social a executar serviço de radiodifusào comuni
tária na cidade de Novo Barreiro, Estado do Rio
Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.306. de 2006, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão. pelo Senado Fe
deral. onde tomou o n° 14, de 2007.

Atenciosamente, - Senador Flexa Ribeiro. Quar
to-Suplente, no exercício da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48. inciso XXVIII. do Regimento In
terno. promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 82, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Barreirense de Cultura e Comunicação
Social a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Novo Barreiro,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1C' Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 36, de 8 de fevereiro de 2006, que autoriza a
Associação Barreirense de Cultura e Comunicação So
cial a executar, por 10 (dez) anos. sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Novo Barreiro, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Osmar Serraglio
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário.
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 83, de 2007,
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal,
que "Aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Cultural do Santo Cristense a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santo Cristo,
Estado do Rio Grande do Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le
gislativo n° 2.319, de 2006. originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o n° 16, de 2007.

Atenciosamente, - Senador Flexa Ribeiro. Quar
to-Suplente. no exercício da Primeira-Secretaria.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
nos termos do art. 48. inciso XXVIII, do Regimento In
terno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 83, DE 2007

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Cultural do Santo Cristense
a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Santo Cristo, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria n° 42, de 8 de fevereiro de 2006, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural do Santo Cristense
a executar, por 10 (dez) anos. sem direito de exclUSI
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santo Cristo, Estado do Rio Grande do Sul.

Ar!. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.
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Of. n° 818/07/SGM/P

Brasilia, 9 de maio de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Manato
Anexo 111 - Gabinete n~ 280
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo n°

25. de 2007, de sua autoria, que "Autoriza a realiza
ção de plebiscito que definirá o limite de idade para a
imputabilidade do menor infrator".

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos
sível dar seguimento à proposição em apreço, uma vez
que a referida matéria deve ser regulada em decreto
legislativo. proposto por um terço, no mínimo, dos mem
bros que compõe qualquer das Casas do Congresso
Nacional, de conformidade com o artigo 3"', in fine. da
Lei n° 9.709, de 18 de novembro de 1998. que "regu
lamenta a execução do disposto nos incisos I, II e 111
do artigo 14 da Constituição Federal".

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução
o Projeto de Decreto_Legislativo n<' 25, de 2007, nos
termos do artigo 137, § 1°, inciso I, do Regimento In
terno.

4. No caso de complementação do número das
assinaturas, nova proposição deverá ser apresentada
diretamente em sessão plenária.

Atenciosamente, - Arlindo Chinaglia, Presi
dente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 25, DE 2007

(Do Sr. Manato e outros)

Autoriza a realização de plebiscito que
definirá o limite de idade para a imputabili
dade do menor infrator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Será realizado no dia 7 de outubro de

2007. em todo o território nacional, a ser organizado
pelo Tribunal Superior Eleitoral, plebiscito que defini
rá o limite de idade para a imputabilidade do menor
infrator, nos termos do art. 49, Inciso XV, da Constitui
ção Federal, combinado com a Lei nCJ 9.709, de 18 de
novembro de 1998.

§ 1<) As células eleitorais serâo registradas com
quatro alternativas:

I - Diminuição da idade penal para 14
anos;

11 - diminuição da idade penal para 15
anos;

111 - diminuição da idade penal para 16
anos; e

IV - Manutenção da legislação em vigor
com a inimputabilidade para os menores de
18 anos.

§ 2'" Somente poderão participar da con·
sulta popular de que trata este artigo os elei
tores inscritos até cem dias antes do plebis
cito.

Art. 2~ Será considerada vencedora a alternati
va que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos
os em branco.

Art. 3° O voto no plebiscito é obrigatório para
maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos,
maiores de 70 e menores de 18 anos.

Parágrafo único. Ao eleitor em trânsito ou resi
dente no exterior fica assegurado o direito de votar,
obedecidas às normas especificas baixadas pelo Tri
bunal Superior Eleitoral.

Art. 4" Durante os 90 que antecederem a véspera
da realização do plebiscito, as emissoras de rádio e
televisão reservarão, diariamente, 30 minutos de sua
programação. divididos em blocos de no máximo cin
co minutos cada, para divulgar, em rede nacional, a
propaganda relativa ao plebiscito.

Parágrafo único. O espaço destinado à publici
dade sobre o plebiscito terá caráter imparcial e infor
mativo, vedada qualquer manifestação que caracterize
posicionamentos doutrinários ou ideológicos sobre o
objeto do plebiscito.

Justificação

O acirramento da violência é um fato incontestá
vel e a crescente participação de menores em crimes
tem aumentado assustadoramente. Muitos envolvidos
diretamente em crimes hediondos.

Isso tem suscitado acaloradas discussões sobre
a legislação em vigor que considera os menores de
dezoito anos inimputáveis e quando cometem crimes
são submetidos a medidas sócio-educativas até atin
girem os 21 anos, quando então a pena passa a ser
considerada como cumprida.

A opinião pública encontra-se claramente dividida
sobre o assunto e. por isso. entendemos que o mais
oportuno é a utilização da prerrogativa contemplada
pelo inciso I do art. 14 da Constituição Federal. sub
metendo a decisão a um plebiscito.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2007. - Depu
tado Manato PDT/ES.
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Mem. n' 56/2007/Serap

Brasilia, 8 de maio de 2007

Ao Senhor Secretario-Geral

Assunto: Conferência de assinaturas de deputados

Comunico a Vossa Senhoria que o Projeto de De
creto Legislativo n' 25, de 2007. do Senhor Deputado
Manato e outros. que "Autoriza a realização de plebis
cito que definirá o limite de idade para a imputabilidade
do menor infrator". nào contém número suficienle de
signatários. constando a referida proposição de:

104 Assinaturas confirmadas;
013 Assinaturas nào confirmadas:
002 Deputados Fora do Exercido;
029 Assinaturas Repetidas.

Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva.
Chefe.

Devolva-se a Proposição por contrariar
o disposto no art. 3" da Lei n" 9.709/98 ele
o art. 137 § 1'. inciso I do RICO. Oficie-se e.
após, publique-se.

Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.

OF/GAB/I/N" 662

Brasilia, 9 de maio de 2007

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

Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Pedro Novais passa a integrar o Colégio de Vice-lí
deres do Bloco PMDB. PTB, PSC e PTC.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Henrique
Eduardo Alves, Lider do Bloco.

Defiro. Publique-se.
Em 9-5-07. ~ Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Olicio n" 154/2007

Brasília, 8 de maio de 2007

Excelentissimo Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor DepU1ado Sabi

no Castelo Branco (PTB - AM), na qualidade de Suplente.
e em substituição ao Senhor Deputado Pedro Fernandes
(PTB - MA), para integrar a Comissão Parlamentar de In-

quérito destinada a investigar as causas, conseqüências e
responsáveis pela crise do sistema de tráfego aéreo brasi
leiro, desencadeada após o acidente aéreo ocorrido no dia
29 de setembro de 2006. envolvendo um Boing 737-800.
da Gol (vôo 1907) e um jato Legacy, da América ExcelAi
re, com mais de uma centena de vítimas.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Jovair Arantes.
Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Or. n" 95 - PP/2007 - CCJC

Brasília, 26 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Arlindo Chinaglia
DO. Presidente da Cámara 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 n" 1.735-B/2oo3.

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

Atenciosamente, - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

Or. Pres - nn 165/07-CEC

Brasilia, 26 de abril de 2007

A Sua Excelência o Senhor
Arlindo Chinaglia
Presidente da Cámara dos Deputados

Assunto: Comunica prejudicialidade de Proposição.

Senhor Presidente.
Nos termos do inciso 11 do caput do art. 164 do

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que
resolvi declarar prejudicado o Projeto de Lei n° 426/07,
que "institui o Dia de Santo Antônio de Sant'Anna Gal
vão, a ser comemorado no dia 11 de maio". em con
seqüência da aprovação do Projeto de Lei na 696/07,
ocorrida na reuniào deste Órgào realizada hoje,

Atenciosamente. - Deputado Gastão Vieira, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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Ofício n° 23/2007

Brasília. 9 de maio de 2007

Exmo Sr. Presidente
Deputado Arlindo Chinaglia
Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Alteração Nome Parlamentar

Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos. solicito a alte

raçào do meu nome parlamentar para Paulo Pereira
da Silva.

Nestes termos peço deferimento.
Atenciosamente. - Deputado Paulinho da força.

Deputado Federal, PDT/SP

Defiro. Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

Exmo Presidente da Câmara dos Deputados
DD. Dr. Arlindo Chinaglia

Exmo Presidente.
Estou lhe enviando o texto abaixo encaminhado

ao DD. Presidente da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados. Peço-lhe o
encaminhamento legal e regimental a presente re
presentação.

Exmo Sr.
Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamen
tar da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Exmo Presidente,
Na qualidade de cidadão brasileiro, e, em atendi

mento ao prescrito no art. 13. inciso do Código de Ética
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, soli
cito dessa Comissão a abertura de Processo Disciplinar
contra o Exm,. Deputado Sr. d Clodovil Hernandes, em
face do pronunciamento o citado Deputado na Ses
são Legislativa de hoje. 25 de abril. e em referência a
pronunciamento do Deputado Clodovil a respeito das
mulheres. Conduta incompatível com a atividade par
lamentar (art. 231, art. 244 e art. 253 do RI da Câmara
dos Deputados). esse Parlamento deve, no mínimo,
aplicar censura a esse Deputado.

Escrevo como cidadão eleitor e cioso de que a
conduta na vida pública há de ser calcada no equilíbrio
e no respeito ao povo que elege os seus representan
tes no Parlamento.

Peço o encaminhamento legal e regimental a
presente representação e. respeitando-se o direito ao

contraditório e à ampla defesa. sejam aplicadas as
sanções pertinentes frente aos abusos praticados pelo
Exmo Deputado representado (as provas encontram-se
nos Anais da Câmara, Sessão Legislativa de hoje. 25
de abril de 2007).

O SR. CLODOVIL HERNANDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CLODOVIL HERNANDES (Bloco/PTC - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S!"" e Srs. Deputados, funcionários da Casa. solicito
a todos um minuto de atenção para que ouçam uma
explicação que sei que será difícil. Quando somos acu
sados de algo. o que acontece? As pessoas que ficam
sabendo da acusação não tomam conhecimento das
arrumações existentes por trás dela, e, mesmo que o
acusado seja inocente, quem lê a notícia da acusaçào
nem sempre lê o desmentido.

Domingo. estreei novo programa de televisão.
Gostaria que todos os senhores e senhoras soubessem
que exigi da emissora que a primeira hora do progra
ma, ou seja. de 20h às 21 h. fosse destinada à defesa
da Casa. que. de certa forma, é sempre vilipendiada,
pois sobre ela só se ouve falar de coisas desonestas
e de defeitos. muito pouco das suas qualidades. Nin
guém vai me dever nada. porque eu não quero nada.
Eu acho justo defendê-Ia, uma vez que aqui fui bem
recebido. Mas, mesmo que não o tivesse sido, eu o
faria do mesmo jeito. porque não tenho por hábito re
tribuir grosserias. Isso não faz parte do meu espírito,
nem da formação que recebi da minha família na mi
nha casa. Estou aqui neste momento para justiticar
algo que aconteceu na semana passada.

Tornei-me garoto-propaganda da Câmara dos
Deputados. Acontece algo, e a mídia corre atrás de
mim para saber noticia. Mas isso foi conquistado com
trabalho e não com desonestidade. Tenho SOO mil
votos para me defender, votos pelos quais paguei
R$26,70 na primeira etapa e 14 mil reais na segunda
etapa. Por quê? Eu acredito numa política de nome.
tradição. familia. Creio que aqui há muita gente assim.
Mas o que se fala sempre é aquela maldição de que
há gente vendida. que pega dinheiro para depois ter
de pagar. gente que faz coisas erradas porque está
comprometida. E hoje em dia o dinheiro não é correto
como era antigamente. Todas as coisas que eu sei ...
Eu não sou analfabeto. não sou imbecil. Estou aqui
porque muitas pessoas me escolheram. eu quero fazer
justiça a essa escolha.

Eu disse na semana passada que as mulheres
estão perdendo referência. estão trabalhando deitadas
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e descansando em pé. O que eu quis dizer com isso?
Não todas as mulheres. porque isso é ... (Pausa.)

Se a senhora quiser falar, eu deixo.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Por

favor. não estamos no Grande Expediente, fase em
que se pode conceder apartes. A palavra está garan·
tida ao orador.

O SR. CLODOVIL HERNANDES - Desculpe-me.
mas as pessoas fazem tudo para ser notícia. e não é
assim que a gente se torna noticia.

Eu cresci enfeitando as mulheres. tenho cons
ciência disso, e foi só por isso que eu cheguei aonde
cheguei. Os meus votos são das màes de família. das
pessoas que acreditam na televisão limpa que eu sem·
pre fiz. Agora, é evidente, agradar a todos é impossível.
Se Jesus nào agradou. por que eu, um pobre mortal.
agradaria a todos?

Pois bem, eu disse isso para defender as mulhe
res. Não me digam que uma moça que vai fazer filme
pornô pode servir de referência na televisão.

A SRA CIDA DIOGO - Mas dizer que todas fi
caram ordinárias?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A pa
lavra está com o orador, por favor. ilustre Deputada.
Depois V. Exa pode conversar com seu nobre colega.

Por favor. conclua. ilustre Deputado.
O SR. ClODOVll HERNANDES - Em uma entre

vista de televisão, se todos falarem ao mesmo tempo.
ninguém se entende. Disse isso quando cheguei aqui.
Infelizmente. trouxe o artista junto comigo e achei es
tranho que as pessoas fizessem tanto barulho quando
alguém falava.

Mas posso dizer, religioso que sou, por acreditar
em Deus, que em cada poltrona vazia dessa há uma
pessoa que os outros não vêem, mas eu vejo. São
pessoas que já nâo estão aqui, e podem nos nortear
para fazermos as coisas do jeito que temos de fazer.
Por que não acreditar nisso? Eu tenho que ouvir uma
coisa que não foi dita dessa maneira? A senhora pre
cisa do meu apoio? Use-o. por favor. Tanta gente usa
o meu apoio. Tem muita gente que nunca me pagou e
que fala bobagem.

A SRA. CIDA DIOGO - Eu tenho meu próprio
apoio. Eu luto pelo meu direito.

O SR. CLODOVll HERNANDES - Eu sei. Eu
conheço bem o andamento... Quando eu estava com
câncer no hospital. a senhora foi me visitar?

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Ilus
tre Deputada. oportunamente, concederei a palavra a
V.Exa

. Nâo é momento de debate. Peço desculpas aos
oradores. Repito: não é momento de debate. Oportu
namente V. Ex a vai poder pronunciar-se.

O ilustre Deputado Clodovit Hernandes pediu 3
minutos para fazer um esclarecimento. Vou garantir-lhe
a palavra para que conclua seu comunicado ao Plenário.
Dentro de instantes daremos início à ordem do Dia.

O SR. CLODOVIL HERNANDES - Muito obri
gado.

De qualquer maneira, todo mundo sabe que eu
luto pelas mulheres. Mas há mulheres de todo tipo.
como há homens de todo tipo. Quando eu me percebi
homossexual. minha senhora, eu parei e olhei para a
direita e vi os travestis que vilipendiam as mulheres.
Em nome da beleza, que é Deus, viraram para lá. E.
deste lado esquerdo, estavam Leonardo da Vinci, Gar
cia Lorca, Santos Dumont. Eu virei para a esquerda.
A senhora vire para o lado que quiser. Eu jamais vili
pendiaria o nome das mulheres.

A SRA. CIDA DIOGO - Tenho direito a resposta.
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - V. Ex"

terá oportunidade.
SR. CLODOVIL HERNANDES - Querida. a se

nhora tem um programa. com duração de 1 hora, aos
domingos, de graça - eu não trabalho só por dinheiro
-, para se defender e dizer o que quiser. Eu convido
a senhora para participar do meu programa, quando
poderá me atacar. Esse é um direito seu.

A SRA. CIDA DIOGO - Não quero ataca-lo.
SR. CLODOVll HERNANDES - Não, a senho

ra está aqui me fazendo um favor. Por favor, minha
senhora.

SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Que
ro, por favor. pedir ao ilustre orador que conclua seu
pronunciamento, porque este não é momento de de
bate.

O SR. CLODOVIL HERNANDES - Exatamente.
Tenho visto exatamente isto. Desnecessariamente, hoje,
numa Comissão. eu disse que não adiantava discutir
sobre faculdade, quando na verdade precisamos de
homens instruídos. "Ah, mas e o dinheiro?"Bem, o di
nheiro. esse é um outro trajeto que não me diz respeito.
O que me interessa são as pessoas. Eu só posso falar
bem porque o meu pai me deu essa chance: "Voce vai
estudar, é a herança que eu VOll deixar pra voce". Eu
verbalizo bem por isso.

Entào, o que interessa é a criança que precisa
da escola. Problemas pessoais resolvemos de outro
jeito.

Muito obrigado.

Arquive-se, tendo em vista a inépcia da
Representação formulada. consoante o dis
posto no art. 10 § 1°, do Ato da Mesa n° 17.
de 2003. Publique-se. Oficie-se.

Em 9-5-07 - Arlindo Chinaglia, Presi
dente.
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PROJETO DE LEI N° 811, DE 2007
(Do Sr. Sandes Júnior)

Dispõe sobre os direitos do consumi
dor em caso de oferta, venda ou atendimen
to por telefone, determinando que sejam
gravadas as conversas para servirem de
prova, entre outras providências.

Despacho: Apense-se à(ao) PL n°
3.811/2004.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Ar!. 2411.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os custos das ligações telefônicas refe

rentes à oferta ou venda de produtos e serviços. bem
como ao atendimento a consumidores, correrão por
conta exclusiva do fornecedor.

Art. 2° O tempo de espera, no atendimento tele
fônico, para o atendimento inicial e para cada etapa
desse atendimento, ou transferência da ligação, será
de, no máximo, dois minutos.

Art. 3° As ligações a que se refere o art. 1° serão
gravadas do início ao fim e mantidas em arquivo pelo
fornecedor pelo prazo de cinco anos.

§ 1° A cada gravação será atribuído um número
de identificação, que será informado ao consumidor
no início e ao final de cada ligação.

§ 2° Para todos os fins de direito, as informações
prestadas durante a ligação obrigam o fornecedor e
integram o contrato que vier a ser celebrado.

§ 3° O consumidor terá livre e imediato acesso às
gravações. durante o período de cinco anos. previsto
no caput deste artigo.

Art. 4° Os infratores desta norma de defesa do
consumidor ficam sujeitos às sanções previstas no ar!.
56 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. sem
prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das
definidas em normas específicas.

Art. 5° Esta lei entra em vígor no prazo de 90
(noventa) dias. a partir de sua publicação.

Justificação

Os serviços de telefonia estão cada vez mais
acessíveis à população e, dia após dia, os fornece
dores utilizam-se desse eficaz meio de comunicação
para divulgar e vender seus produtos. assim como para
prestar atendimento ao consumidor.

Infelizmente, à medida em que o uso do telefo
ne se populariza em nosso país, passamos a ter mais
notícias de fornecedores inescrupulosos que, conti
nuamente. dedicam-se a inventar novas maneiras de

levar vantagens indevidas sobre os consumidores e
ficam impunes.

Por exemplo, muitos fornecedores disponibilizam
atendimento rápido, sem burocracia e ligações gratui
tas para quem deseja adquirir seus produtos ou servi
ços. Porém, se o consumidor quer desistir da compra
ou do contrato, surpreendentemente, se vê obrigado
a arcar com os custos da ligação e passa a dispor de
um atendimento modorrento, que objetiva unicamen
te vencê-lo pelo cansaço, para que renuncie a seus
direitos de consumidor.

Outro exemplo freqüente de como levar vanta
gem pelo telefone é induzir o consumidor em erro,
prestando informações enganosas ou omitindo infor
mações relevantes a respeito de determinado produto
ou serviço.

Quantos consumidores só ficaram sabendo que
seu contrato de prestação de serviço continha cláusu
las leoninas de fidelidade, apenas no instante em que
quiseram cancelá-lo?

Muito embora a Lei n° 8.078/90 ocupe-se, espe
cialmente nos arts. 30. 33 e 49, de regular as vendas
por telefone, tais dispositivos têm se mostrado insufi
cientes para coibir as inovadoras práticas prejudiciais
ao consumidor.

Desse modo, dado o desmedido crescimento do
uso da telefonia para oferta e venda de produtos e aten
dimento a consumidores, estamos convictos da urgente
necessidade de fixar uma legislação específica sobre
o assunto, de maneira a modernizar e aperfeiçoar a
proteção e a defesa do consumidor.

Assim, entendemos que firmar um tempo máxi
mo para atendimento por telefone, seja uma manei
ra eficiente de evitar a imposição de uma canseira
insuportável ao consumidor. com o claro propósito
de forçá-lo a abrir mão de seus direitos. Também
acreditamos que, gravar o teor das ligações e man
tê-Ias à disposição do consumidor, é providência
imprescindível. que coloca ao seu alcance, de for
ma inequívoca. os meios necessários à sua defesa.
Além disso, especificar claramente, na legislação de
defesa do consumidor, que as informações presta
das por telefone integram o contrato de venda de
produto ou serviço, também constituirá forma efi
caz de evitar que fornecedores maliciosos tentem
aproveítar-se da ingenuidade e da boa fé de alguns
consumidores.

Pelas razões acima, contamos com o indispen
sável apoio dos nobres Pares para a aprovação da
presente proposição.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2007. - Depu
tado Sandes Júnior.
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PROJETO DE LEI N° 829, DE 2007
(Do Sr. Sandro Mabel)

Concede desconto de 50% (cinqüenta
por cento) aos estudantes do ensino fun
damentai. médio e superior no transporte
coletivo rodoviário que interliga municípios
vizinhos de estados diferentes.

DESPACHO: Apense-se ata0) PL nü

608/1999.
Apreciação: Proposição Sujeita aApre

ciaçào do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica concedido desconto de 50°" (cinqüen

ta por cento) aos estudantes do enSino fundamental,
médio e superior no transporte coletivo rodoviário que
interliga municipios vizinhos de estados diferentes.

Ar!. 2') O beneficio de que trata esta lei será finan
ciado com recursos do Orçamento da União.

Art. 30 Esta lei entra em vigor noventa dias a con
tar da data de sua publicação oficial.

Justificação

Na sua grandiosidade e diversidade. o Brasil apre
senta áreas urbanas continuas e interativas localizadas
nas diVisas de diferentes unidades da federação.

Terezina, capital do Estado do Piaui, e Timão. mu
nicipio maranhense: Petrolina, no Estado de Pernam
buco. e Juazeiro, na Bahia: como tambem o Distrito Fe
deral e os municipios goianos Iimitrofes de Valparaizo.
luisiània, Santo Antônio do Descoberto. entre outros.
e Unai. no Estado de Minas Gerais sào exemplos da
Inter-relação de áreas de Influência reciproca.

No caso da interação entre o Distrito Federal e
os municipios do entorno. observa-se uma dinâmica
intensa que resulta da grande atraçào exercida pela
capital do Brasil. Como centro administrativo do País,
Brasilia oferece diversas possibilidades de Irabalho e
serviços capazes de gerar um forte vetor de desloca
mentos humanos em sua direçào.

O serviço publico de educação nao foge a regra.
Tanto pela qualirlade. quanto pelo número de vagas
disponiveis, o ensino oferecido pela rede pública de
enSino do Distrito Federal atrai fortemente a populaçào
em Idade escolar do entorno. promovendo um fluxo im
portante de estudantes para as unidades Implantadas
em seu território.

No entanto, na busca por oportunidades, os es
tudantes deparam-se com limitações de ordem finan
ceira. pela dificuldade ou impossibilidade de custear o
valor das passagens do transporte coletivo nas viagens
diárias enlre os seus locais de moradia e de estudo.
Por envolver percursos mais extensos, o monlante co-

brado é mais elevado, comprometendo o orçamento
doméstico. além de pôr em risco a permanência dos
alunos na escola.

Considerando a especificidade e quantidade re
duzida do público alvo da proposta e os beneficios
dela oriundos, sua relação custo-beneficio mostra-se
positiva. Por incentivar a continuidade dos estudos, a
medida é de fato um elemento de combate à evasão
escolar.

Desse modo, tendo em vista o elevado retorno
social do projeto de lei ora apresentado. contamos com
o apoio dos nossos Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2007. - Depu
tado Sandro Mabel.

PROJETO DE LEI N° 833, DE 2007
(Da Sra. Solange Amaral)

Dispõe sobre a disponibilização do
percentual de 0,5% da alíquota do IPI e do
IR para aplicação em programas de aten
dimento social para a população de idosos
desempregados no Pais.

Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Familia; Finanças e Tributação (Mérito
e Art. 54. RICO) e Constituição e Justiça e de
Cidadania ("Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita aAprecia
çào Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Eobrigatório a disponibilização de 1°0 (um

por cento) da aliquota do IPI e do IR para aplicação
em programas de atendimento da população de ido
sos desempregados.

Art. 2" Considera-se a população objeto da pre
sente lei todos os idosos que não percebem rendi
mentos de seguro desemprego.

Art. 3° A Umào regulamentará a presente lei em
um prazo de até 30 (trinta) dias e fará os remaneja
mentos orçamentários necessários ao cumprimento
do disposto no art. 1"

Art. 4° Esta lei entrará em, vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A população de idosos. em todo o mundo. cresce
a cada ano. E também no Brasil.

Em virtude desse fenômeno, aumenta, igualmen
te. o número de idosos desempregados.

E um fenõmeno já identificado que numerosas
famílias sobrevivem às custas dos salários. dos pro
ventos dos seus idosos.
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Quanto esses perdem seus empregos, ocorre uma
inevitável crise familiar, decorrente da absoluta falta de
recursos que garantam a subsistência diária.

A presente iniciativa objetiva garantir a obrigató
ria aplicação de recursos financeiros em programas
de atendimento social para garantir recursos mínimos
que garantam a sobrevivência -dessas pessoas e de
sua famílias.

Direcionar parte da alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados e do Imposto de Renda. não
passíveis de contingenciamento, garantira recursos re
gulares. estáveis e carimbados para amenizar o drama
dessa parcela da população brasileira.

Sala das Sessões. 25 de abril de 2007. - Depu
tada Solange Amaral.

PROJETO DE LEI N° 836. DE 2007
(Do Sr. Laerte Bessa)

Acresce dispositivos à Lei n° 8.078 de
11 de setembro de 1990, para dispor acerca
da rescisão contratual, eficácia dos contra
tos de adesão e forma de desistência de
contrato firmado com Concessionárias do
Serviço Público e Instituições.

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Defesa do
Consumidor; Finanças e Tributação (Mérito e
Art. 54, RICO) e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

O Congresso Nacional decreta:
Acresça-se ao artigo 6° da Lei n° 8.078 de 11

de setembro de 1990, o inciso XI com a seguinte re
dação:

Art. 6° ..

Xl - ao seu critério, realizar rescisão con
tratual direta e pessoalmente. com imediato
recebimento de comprovante do seu distrato.

Art. 2°. Acresça-se ao artigo 46 da Lei n° 8.078
de 11 de setembro de 1990, o parágrafo único com a
seguinte redação:

Art. 46 ..

Parágrafo único. Os contratos de adesão
ou com cláusulas pré-estabelecidas. entabula
dos sem a presença física do consumidor, só
surtirão efeitos após a entrega de uma de suas
vias ao contratante. devendo as fornecedoras

guardarem em seus arquivos comprovantes
incontroversos de seus recebimentos.

Art. 3°. Acresça-se o § 1° ao artigo 49 da lei n°
8.078 de 11 de setembro de 1990. renumerando-se o
parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 49 , ..

§ F. Em se tratando de contrato com cláu
sula de fidelização. o consumidor pode desistir,
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do inicio
do uso do serviço ou recebimento do produto,
sem qualquer ônus, guardada a obrigação de
devolução do produto ou o pagamento propor
cionai pelos serviços prestados.

Art. 4°. As Concessionárias de Serviço Publico e
as Instituições Bancárias deverão disponibilizar aten
dimento direto e pessoal ao consumidor para fins de
rescisão do contrato, com a imediata entrega de seu
termo de distrato ao contratante.

§ 1°. O distrato não gerará qualquer ônus para o
consumidor, a exceção daqueles decorrentes do pró
prio contrato.

§ 2°. A nào observância do disposto neste artigo
acarretará multa diária de 20.000 (vinte mil) Ufir's e. em
caso de reincidência. importará na rescisão contratual
pelo Poder Concedente ou na perda da autorização.

Art. 5°. As Concessionárias de Serviço Público
e as instituições bancárias terão o prazo de 30 (trinta)
dias, a partir da vigência desta Lei, para adequação.

Art. 6°. As Concessionárias de Serviço Público
e as instituições bancárias deverão receber cheques
em pagamentos de contas, desde que o titular desta
seja o mesmo descrito na cobrança.

Parágrafo único. Na hipótese do caput. a quita
ção do titulo somente se dará com a compensação do
cheque, quando será disponibilizado ao consumidor,
na própria empresa, o respectivo recibo. ou a ele re
metido por via postal.

Art. ]O. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto visa elastecer a proteção ao
consumidor e dar cabo à verdadeira odisséia enfren
tada pelo cidadão, quando procura desvencilhar-se
de um contrato de prestação de serviços ou produtos,
em especial as concessionárias de serviço público e
as instituições bancárias. que vez ou outra utilizam de
inusitadas artimanhas para a mantença do contrato já
indesejado.

Fatos ordinariamente destacados pela mídia, são
as atitudes das concessionárias de serviços de telefo-
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nia que obrigam o consumidor a procurar sua central
de relacionamento. via telefone. como único meio para
se livrar do contrato entabulado. fazendo passar por
longas e tortuosas horas de espera ouvindo propa
gandas da própria empresa ou músicas enfadonhas,
sem, ao fim, dar cabo ao pacto ou. se tiver sorte em
conseguir o distrato, encerra a ligação telefônica sem
qualquer prova desse desfazimento.

Os dados junto à ANATEL sinalizam que entre
janeiro de 2004 a janeiro de 2005, as reclamações
por tais problemas elevaram-se vertiginosamente ao
patamar de 410,"0, passando de 18.243 para 25.726
consumidores insatisleitos.

O direito ao distrato é sagrado e deve guardar
o seu devido relevo, ainda mais quando a matéria de
fundo é consumerista, razão pela qual deve o legisla
dor buscar solução a esse tipo de conduta que tanto
incomoda a sociedade. por ser esse um dos principais
papéis do Parlamentar.

Também se busca nesta proposição disciplinar a
obrigatoriedade das demais Concessionárias de Servi
ço Público e as Instituições Bancárias disponibilizarem
essa faculdade ao consumidor. com multa impactante
ou até a possibilidade de cessar a concessão ou a au
torização, pelo descumprimento.

Procurou-se também afastar qualquer ônus para
o consumidor com a implementação dessas medidas.
por mostrar-se inaceitável o repasse de qualquer custo
inerente a uma obrigaçào legal e justa.

Frise-se que a previsão legal pretendida afigura-se
como direito do consumidor de levar a efeito a rescisão
do contrato de forma direta e pessoal, o que, além de
representar facilidade para o distrato, lhe dará a devi
da garantia, pois terá em mãos o termo, como prova
cabal de sua ocorrência, o que. sem imposição legal
correlata, hoje se limita, quando muito. a um simples
protocolo, cujo controle é da própria empresa.

Buscou-se, de igual modo, resolver outro grande
problema enfrentado pelo consumidor, que é o eventual
descontentamento com o resultado de contrato com
cláusula de fidelização firmado. quando esta proposi
ção pretende permitir a desistência, dentro de 30 dias.
sem qualquer ônus. obviamente guardada a obrigação
de devolução do produto ou o pagamento proporcional
pelos serviços prestados.

É comum que o consumidor se depare com ser
viços dissociados do prometido ou proposto pelo for
necedor, nada podendo fazer senào aguardar insatis
feito o decurso do prazo fixado, ou pagar multas de
alta monta por sua rescisào prematura.

Em síntese, este projeto de lei, se aprovado. tra
rá significativas garantias ao consumidor e corrigira
omissões legais que atualmente permitem tratamento

dispensado por alguns inescrupulosos fornecedores,
que tanto incomodam o cidadão.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2007. - Depu
tado Laerte Bessa. PMDB/OF.

PROJETO DE LEI N° 876, DE 2007
(Do Senado Federal)

PLS N° 295/04
OFíCIO N° 631/07 (SF)

Altera a Lei n° 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, para dispor sobre reserva de vagas
para pessoas com deficiência nos progra
mas de qualificação profissional financia
dos com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).

Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família; Trabalho, de Administração e
Serviço Público e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
çào Conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 11 da Lei na 7.998, de 11 de janeiro

de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11 .

Parágrafo único. Os programas de qua
lificação profissional financiados. total ou par
cialmente, com recursos do FAT reservarão, no
mínimo. 5~'o (cinco por cento) de suas vagas
para pessoas com deficiência." (NR)

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

Senado Federal, 24 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI N° 880, DE 2007
(Do Senado Federal)

PLS N° 295/04
OFíCIO N° 631107 (SF)

Altera a Lei n° 662, de 6 de abril de
1949, para incluir a terça-feira de Carnaval, a
sexta-feira da Paixão e a quinta-feira de Cor
pus Christi entre os feriados nacionais, e a
Lei n° 9.093, de 12 de setembro de 1995, para
excluir a sexta·feira da Paixão dos feriados
religiosos e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida
dania (Art. 54 AICO).
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Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1°da Lei n° 662, de 6de abril de 1949,

com a redação dada pela Lei n° 10.607. de 19 de dezem
bro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° São feriados nacionais os dias
1" de janeiro, 21 de abril, 1° de maio, 7 de
setembro. 12 de outubro. 2 de novembro, 15
de novembro, 25 de dezembro, terça-feira de
Carnaval, sexta-feira da Paixão e a quinta-feira
de Corpus Christi." (NR)

Art. 2D O art. 2° da Lei n° 9.093. de 12 de setembro
de 1995. passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° São feriados religiosos os dias
de guarda, declarados em lei municipal, de
acordo com a tradição local e em numero não
superior a 3 (três)." (NR)

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

Senado Federal, 24 de abril de 2007. - Senador
Renan Calheiros. Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI N° 939. DE 2007
(Da Procuradoria-Geral da República)

MSC n° 0112007 - PGR

Dispõe sobre a estrutura organiza
cional e funcional do Conselho Nacional
do Ministério Público, e dá outras provi
dências.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho.
de Administração e Serviço Público; Finanças
e TributaçãolArt.54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - At. 2411.

O Presidente da República Faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica criada a estrutura organizacional do
Conselho Nacional do Ministério Público, conforme
Anexo I desta Lei.

Art. 2" Ficam criados os Cargos em Comissão e
as Funções de Confiança constantes do Anexo 11, que
passam a integrar o Quadro de Pessoal do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Art. 3" A retribuição pelo exercício de Cargo em
Comissão e de Funções de Confiança é a constante
dos Anexos 111 e IV da Lei n" 11.415, de 15 de dezem
bro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Ser
vidores do Ministério Público da União.

Parágrafo único. Ao servidor ocupante de cargo
efetivo. investido em função de confiança ou em cargo

em comissão, é facultado optar pela remuneração do
cargo efetivo acrescida de 65°;0 dos valores fixados
nos Anexos 111 e IV ou pelo valor integral da função de
confiança ou do cargo em comissão.

Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação des
ta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do
Conselho Nacional do Ministério Público, e seus efeitos
financeiros retroagirão à data de sua implantação.

Art. 5° Revoga-se o artigo 6° da Lei n° 11.372.
de 28 de novembro de 2006.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília.

Justificação

Criado pela Emenda Constitucional nC
' 45, de

8 de dezembro de 2004, e instalado em 21 de junho
de 2005. ao Conselho Nacional do Ministério Público
compete o controle da atuação administrativa e finan
ceira do Ministério Público e do cumprimento dos de
veres funcionais de seus membros. cabendo-lhe, en
tre outras atribuições. zelar pela autonomia funcional
e administrativa do Ministério Público, bem como pela
observância dos princípios da legalidade, impessoa
lidade. moralidade, publicidade e eficiência dos atos
administrativos praticados por membros ou órgãos do
Ministério Público da União e dos estados.

Proposta a regulamentação do artigo 130-A, § 1c·

da CF, para que ficasse explicitada a forma de indica
ção dos membros do CNMP, a definição dos subsidias
dos Conselheiros e os cargos efetivos e em comissão
para apoio técnico-administrativo. o Projeto de Lei n°
5.049, de 2005. foi transformado na Lei n° 11.372. de
28 de novembro de 2006. Ocorre que com a aposição
de veto ao artigo que estabelecia a estrutura organi
zacional do CNMP. com o que remanesceram apenas
3 (três) dos 58 (cinqüenta e oito) cargos de confiança.
circunstância que restringiu dramaticamente a estrutura
de apoio técnicoadministrativo, inviabilizando o exercí
cio de parte substancial das atribuições do Conselho.
Entretanto, ao Conselho Nacional de Justiça foram as
segurados 43 (quarenta e três) cargos em comissão e
funções comissionadas pela Lei n° 11.364, de 26-10
2006, verificando-se tratamento discriminatório entre
dois Conselhos Nacionais da mesma importância.

Este projeto de lei, que reduz de 58 (cinqüenta e
oito) para 39 (trinta e nove) os cargos e comissão e as
funções de confiança anteriormente propostos. tem como
objetivo, fundamentalmente. permitir que o Conselho
Nacional do Ministério Público possa execer plenamen
te suas atribuições constitucionais e, ao mesmo tempo
em que visa eliminar esta injustificável diversidade de
tratamento entre os Conselhos Nacionais.
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N° de Denominação Código
Cargosl
Funções

-

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PRESIDÊNCIA

01 Chefe de Gabinete CC-OS

01 Assessor CC-04

01 Secretário Administrativo FC-03

CORREGEDORIA

01 Chefe de Gabinete CC-OS

01 Assessor CC-04

01 Secretário Administrativo FC-03

GABINETE DOS CONSELHEIROS

12 Assessor CC-Q4

12 Secretârio Administrativo FC-03

SECRETARIA GERAL

01 Secretário-Geral CC-O?

01 Secretário-Geral Adjunto CC-06

01 Assessor CC-04

01 Assessor de Comunicaçao Social CC-03

01 Secretário Administrativo FC-03

COORDENADORIA PROCESSUAL

01 Coordenador CC-03

01 Secretário Administrativo FC-02

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

01 Coordenador CC-03

t 01 Secretário Administrativo FC-02
..,.

~-
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ANEXO li
(Criação de Cargos em Comissão e Funções de Confiança)

Maio de 2007

CARGOIFUNÇÃO - CÓDIGO DENOMINAÇÃO QUANTIDADE

CC-O? Secretãrio-GeraJ 01

CC-06 Secretário-Geral Adjunto 01

CC-OS Chefe de Gabinete 2

CC-04 Assessor 15
~---

CC-03 Assessor de Comunicação Social 1

CC-03 Coordenador 2
-~----

FC-03 Secretário Administrativo 15
-

FC-02 Secretário Administrativo 2

Informe SG/SPO n° 51/2007

Brasília - DF, 27 de março de 2007

Da: Secretária de Planos e Oryamento

Ao: Senhor Secretário-Geral do Ministério Público Federal

Assunto: Criação de cargos em comissão e funções
de confiança para o CNMP

Referência: Projeto de lei que dispõe sobre a estrutu
ra organizacional e funcional do Conselho Superior do
Ministério Público e dá outras ~rovidências

1. O projeto de lei supracitado observa as pro
jeções exigidas pela Lei Complementar n° 101. de 4
de maio de 2000, respeitando os limites da Respon-

sabilidade Fiscal. inclusive considerando os ingressos

de servidores dos cargos contingenciados no período

2007/2008 e o reajuste de 5% previsto no projeto de

lei que dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral

da República e seus reflexos.

2. O impacto apurado. da ordem de 0,00046~'o,

se configura como residual diante do limite máximo de

0,60,'0 da RCL. atribuído pela LRF ao MPU.

À consideração do Excelentíssimo Senhor Se

cretário-Gerai do Ministério Público Federal. - Sandra

Jandyra de Oliveira Sandres. Secretária de Planos

e Orçamento.

CONSli.:LHO NACIONAL DO MINISTtlUO PlJBUCO

CFunç6es)
RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL

Dli.:MONSTRATIVO DI\ DESPESA COM PESSO"L
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE. SOCtAL

PRO.JEÇÃO
2007

LRF

DBSPESA COM PESSOAL

DI!5PBSA BRIITA COM PSSSO"'-L (I)

PessoeJ Ali\oo

OutfU Despesas de pc'SSOI. deCOlT'eMI:'S de contralc)lll d~ lercl::iri.zaçlo (an 18, f 1" d. LRF)

DESPesAS NÃO COMPUTADAS lart 19. Il"dl LRI'l (li)

Indc:l'i7.açócB por Oemlssiil.o e Incen.ivos *Dernkst.o Volun,'ria

Occarn:nles de: [)c.cislo 1udle"l

De~ de: EJi:crdçros A.n.eriof'C's

1h.llvOl c: Peh8io.n~las com RC'RlI"SO'- Vinc:alados

R~P"SS"SPREVID~NCIÁRIOSAO REGIM!! PROPRIO Df. PREVID~NCI"SOCIAL (111) c .....rlbaiçGft I'al.-a"

TOTAL DA'DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE AI't.JRAÇ"ÃO DO LIMITE. TJ)r 'V = (1-11+111)

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI

% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACÃO DO LIMITE. TDP ......... RCL (IV' VJ • 1110

LIMITE MÁ1(IMO ...ri.... I. 11 ~ 111. an. ~O da LRFl • <0.60%>

LIMITE PRt.lDENCIAL (I Ualco. an. ~l'" LRF) . <8,~7'''''''

1.S89

344.731.433

0.00046

2.068.389
1.964.969
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RELATÓRIO DE GESTÃO RSCAL
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PROJEÇÃO
2008
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RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL
DESPESA UQUIDADA

PROJEÇÃO

DESPESA BRUTA COM PESSOAl (Q 2.535
Pessoal Alivo 2.535
Pessoal lnalivo ePell'iionisl3s O
OUlras Despesas lk pessoal decorrelies de COllll1llos de lerceirização (art. 18, 110 da LRF) O

DESPESAS NÃO COMPlTTADAS (art. 19, § I" d.a !.RF) (li) O
Inden~ por Demissio eIncenlivos àDemissão Vo1unlãria O
Oecorrenles de Decisão Judicial O
Despesas de Exercícios Ameriores O
lnalivos e Pell'iionistas tcIm Recursos Vinculados O

REPt\S$ES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVlDtNCIA SOCIAL (111) ealllibuiç6es Pllronais O

TOTAL DA DESPESA COM P[SS()AL PARA FINS DE APURAÇÃO 00 LIMln· TOP IV =(1-11+111)
2.535

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) 379.204.576

"A do TOTAL DA DESP ESA COM P[SSOA LPARA 1'1 NS DE APURAÇÃO DO LIMITE -TO' sobrei RCL (IV IV) • 100
0,00061

LIMITE MÁXIMO (inoS05l, 11 e 111, .rt. 10 d. LRF) • <0,60%> 2.275.227

LIMITE PRUDENClAL l§ unito, uI. 12 d. LRF} • 4,57"10> 2.161.466
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(Funções)
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DEMONSTRATrvO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL

PROJEÇÃO
2009
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RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL
DESPFSA UQlJIDADA

PROJEÇÃO

DESPESA BRlJI'ACOM PESSOAL (Q 2.884
Pessoal Ativo 2.884
Pessoal Inativo cI'ensionistas o
Oulras Despesas de pessoal deCOlTtlllcs de alntr1tos de lerte~ (an. 18, t I" da Ul.f) O

DESPESAS NÃO COMPlTTADAS (1ft 19, §IOda LRf) (IQ O
Indenizaçócs por DemissâQ cIncelllivos l Demissio VolWlliria O
[ltcornntes de Decisão Judicial O

Despesas de wlcicios Anteriores O
lnalrros c PCllSlOnlSlas com RcCUlSos Vinculados O

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVJDÊNCIA SOCIAL jUl) Coatribaiçks PllroDais O

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAçAO DO LIMITE -TOr IV l: (1-11+11I) 2.884

RECEITA CORRENTE LiQUIDA - RCLM 417.125.034

"/o do TalAL DA DESPESA COM PESSOA LPARA fiNS DE APwçAo DO LIMITE - TOP .blt I RCL (IV / V) • 100
0,00069

LI MlU MÁXIMO (incisos I, 11 r IIhrt. 10 dil.RF) • 4,60'4> 2.502.750

LIMITE PRUDENCIAL (I ínic., 11'1. l1dIlRF) - <1,57%> 2.317.6U
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CERTIDÃO

Quinta·feira 10 22051

Certifico que o Conselho Nacional do Ministério Público,

na Terceira Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de março de 2007, apreciou o

Projeto de Lei que dispõe sobre a estrutura organizacional e funcional do Conselho

Nacional do Ministério Público e aprovou a redação proposta, por unanimidade,

deliberando pela remessa ao Congresso Nacional.

Brasília, 26 de abril de 2007.

\

I , ~'L) "JOSE ADONIS LOU DE ARAUJO SA
Procurador egional da República

Secretáno·Geral do CNMP
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PROJETO DE LEI N° 940, DE 2007
(Da Procuradoria-Geral da República)

MENSAGEM N° 02/2007 - PGR

Dispõe sobre a remuneração dos mem
bros do Conselho Nacional do Ministério
Público.

Despacho: Às Comissões de trabalho.
de Administração e Serviço Público; Finanças
e Tributação (Mérito e Art. 54. RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenario.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Os membros do Conselho Nacional do Mi

nistério Público perceberão mensalmente subsídio equi
valente ao de Subprocurador-Geral da República.

§ 1~ Os Conselheiros detentores de vínculo efe
tivo com o poder público ou que percebem proventos
em órgãos públicos federais. estaduais ou municipais,
da administração direta ou indireta, manterão a remu
neração ou os proventos no órgão de origem. acres
cida da diferença entre estes, se de menor valor. e o
subsídio referido no caput deste artigo.

§ 20 Além da remuneração prevista neste artigo,
os Conselheiros receberão passagens e diárias, equiva
lentes às pagas ao Subprocurador-Geral da República,
para atender aos deslocamentos em razão do serviço.

Art. 2< As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta dos créditos consignados
ao Conselho Nacional do Ministério Público no Orça
mento Geral da União.

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. com efeitos financeiros a partir de 21 junho
de 2005. data da instalação do Conselho Nacional do
Ministério Público.

Brasília.

Justificação

Criado pela Emenda Constitucional n" 45, de
8 de dezembro de 2004. e instalado em 21 de junho
de 2005, ao Conselho Nacional do Ministério Público
compete o controle da atuação administrativa e finan
ceira do Ministério Público e do cumprimento dos de
veres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, en
tre outras atribuições. zelar pela autonomia funcional
e administrativa do Ministério Público. bem como pela
observância dos princípios da legalidade, impessoa
lidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos
administrativos praticados por membros ou órgãos do
Ministério Público da União e dos estados.

Proposta a regulamentação do artigo 130-A, § 1~

da CF, para que ficasse explicitada a forma de indicação
dos membros do CNMP. a definição dos subsídios dos
Conselheiros e os cargos efetivos e em comissão para
apoio técnico-administrativo. o Projeto de Lei n" 5.049,
de 2005. foi transformado na Lei no' 11.372, de 28 de no
vembro de 2006. Ocorre que com a aposição de veto ao
artigo que estabelecia o valor dos subsídios, os membros
do CNMP até hoje, próximos de completarem o mandato
de 2 (dois) anos. não receberam qualquer remuneração.
Tal situação torna-se dramática na medida em que os
subsídios dos membros do Conselho Nacional da Magis
tratura foram fixados pela Lei n° 11.365. de 26-10-2006,
caracterizando-se tratamento discriminatório entre dois
Conselhos Nacionais da mesma importância.

Este projeto de lei. que adota o mesmo critério e,
portanto. o mesmo valor dos subsídios estabelecido em
favor dos membros do CNJ pela Lei n° 11.365/2006.
tem como objetivo eliminar esta injustificável diversi
dade de tratamento e remunerar, desde a instalação
do Conselho. a atividade dos membros do CNMP, bem
como prever o direito de percepção de passagens e
diárias sempre que necessário o deslocamento.

Observo, finalmente, que os membros do CNMP
detentores de vínculo efetivo com o poder público ou que
percebam proventos em órgãos públicos federais. esta
duais ou municipais, da administraçào direta ou indireta.
manterão a remuneraçào ou os proventos no órgão de
origem, acrescido da diferença entre estes. se de menor
valor. e o subsídio previsto, que corresponde ao do car
go de Subprocurador-Geral da República. Ressalto que.
diante de tal previsão. o Presidente do CNMP, que é o
Procurador-Geral da Republica. e a atual Corregedora
Geral, que é Subprocuradoria-Geral do Trabalho. não per
ceberão qualquer quantia e, por outro lado, a maioria dos
demais Conselheiros, porque titulares de outros cargos
públicos ou já aposentados, perceberão apenas pequena
diferença. de modo que o projeto terá modesto impacto
orçamentário. - Antonio Fernando Barros e Silva de
Souza. Procurador-Geral da República.

Informe SG/SPQ n" 050/2007

Brasília, DF. 27 de março de 2007

Da: Secretária de Planos e Orçamento.
Ao: Senhor Secretário-Geral do Ministério Público
Federal.

Assunto: Remuneração dos membros do CNMP.

Referência: Projeto de Lei que dispõe sobre a remu
neração dos membros do Conselho Nacional do Mi
nistério Público.

1. O Projeto de Lei supracitado observa as pro
jeções exigidas pela Lei Complementar n° 101, de 4
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de maio de 2000, respeitando os limites da Respon

sabilidade Fiscal, inclusive considerando os ingres

sos de servidores dos cargos autorizados no período

2007/2008, pela Lei n° 10.771/2003, e o reajuste de 50,"0

previsto no projeto de lei que dispõe sobre o subsidio

do Procurador-Geral da República e seus reflexos.

o impacto apurado. da ordem de 0,000590,/0. se
configura como residual diante do limite máximo de
O.6~"0 da ReL, atribuído pela LRF ao MPU,

À consideração do Excelentissimo Senhor Se
cretário-Gerai do Ministério Público Federal.

Sandra Jandyra de Oliveira Sandres, Secretá
ria de Planos e Orçamento.

LRt

CONSELHO NACIONAL DO MINllIT"ÉKlO PÚlILI<':O

(Conselheiros)
RELATóRIO OI> GESTÃO f1SCAL

DEMONSTRATIVo DA bl;SPESA COM PI"SSOAL
--ORÇAMIiNTOS-flSCA~ DA-SliCiURJDADI>SOCIAb-

PRO.JEÇÃO
2007

.lU 100

DESPESA COM PESSOAL
OE.SPESA LIQUIDADA

PROJEÇÃO

DE.~PF.sA BRlITA <':.UM PESSOA.l. ti) '.660
~oal"'bva 1.660
~I lnatr.-o I:~Aas o
'-Mra!I~ d.. __ d__doo ...-. d. lan:cuizIoçiID {art '.,' '" .... LRF) o

P€SPESAS NÃO COMPUTADAS C-. '9. I I" da L.RF} Im o
Inden~ por 1.Jic'fd''''''' e: lneentivtnl. OBm_lSI.o VtJhlnljria o
Drc:oln-nte&. de [}eIc.asAo ludlÇ4a1 O
Oc~"!i de l:1xe-rç.l'CKtS Ap:tcnores O
IruoVD's I: PenSlomstaS DOm Rec4lf'KJS Y\DÇtIlados O

IU:P"-SSES I'RLVTDENCIÁR.lOS"'O REGI.....E I'",OI'RIO DI: PREVlDINCI... SOCI... L (lU, CODtri~_I'._b 365

TOTAL DA Dt;SI'IlSA COM PESSOAL PARA ""'8 D& .....U1tA('ÃO 00 LI...n& - TPP IV = (1-'''111'
2.0~5

RECUTA CORR&NTI> LIQUIDA - RCL M 344.731433

% .. TO r AL DA DESI'I:SA. CO... PESSOAL PARA nllls In. M'JRAÇÃO DO LIMITE - TO• ......,. RCL IIV 1 V) • leo
0,000'9

LIMITE MAxIIOtO1_ " ... UI••ri. 10 <Uo LR'" ~...,..,~

2.068389
L1MITIl l'RUDI'.I"(."IAL 41 __ .rI. .u • LRW} - ",51%.> ! 964 969

CONSELHO NACiONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SUBsIDIO PL 72911/0&

SUBS[OIOPL
SUBslolONO VALOR72'98J06---- GAR~~Ab-------

CARGO ATUAL·'
___ o

CNMP-- . DIFERENÇA

A (B) C'-B·A
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLlCA -
SUBPROCURADORA-GERAL DO TRABALHO :i!4.438 75 24.43875
PROCURADORA REGIONAL DA REPUBUCA 23.21681 24.43875 1.22194
PROCURADOR DA JUSTICA MILITAR :23.21681 24.438 75 1.22194
PROMOTOR DE JUSTlCA - MPDFT 22.05597 24.43875 2,38278
PROCURADOR DE JUSTICA - MP/GO 22.05597 24.438,75 2.38278
PROCURADOR DE JUSTICA· MP/AL 22.05597 24.43875 2.36278
PROMOTOR DE JUSTI A-MPIES 22.05597 24.43875 2.38278
JUIZ DO TRABALHO 22.055,97 24.43875 2.38278
JUIZ FEDERAL 22.05597 24.43875 2.38278
ADVOGADO 24.43875 24.43875
ADVOGADO 24.43875 24.43875
ADVOGADO-GERAL DO SENADO 24.43875 24.43875
ADVOGADO 24.43875 24.43875

VALOR MENSAL - 2007
VALOR TOTAL - 2007 ALOR MENSAL X 145

VALOR MENSAL· PROJE 02008 +5% DE 2007
VALOR TOTAL· 2008 ALOR MENSAL X 14 5

VALOR MENSAL - PAOJE 02009 +5% DE 2008
VALOR TOTAL - 2009 ALOR MENSAL X 145

114.495.54
1.880.18538

120.220,32
1,743.194,65

126.231 :H
1.1130.354 39
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REFERtNCI~..
M1NlST~RIO PúBLICO FEDERAL Subsidio 2001 Sullllldlo PL 71t1101

P!oeura<lOr·Geral da Rel1Úblca 24.500.00 25.725,00

&Jbllloc:urador-Geral da RlIlllibNca 23.275,00 24.438.75

Procurador RltClklRlI da RepUblica 22.111,25 23.216,81

PrOClJ'ador da República 21.005.&9 22.055.97

MINISTERIO PúBLICO MlUTAR

Procu,lldor·Ge,lllda Juslita MilIlar 23.275.00 24043875

SubDrOQ.lradOT-Geral da Justiça MlIlar 23.215.00 24.438,75

ProçurM1or~ JIISlQ Militar 22.111~ 23.216,81

Pl'omotol da JustIÇa Militar 21.005.69 22.05597

MlNlSltRlO PUBLICO DO Df E TERRlTORIaS

Procurador·Geral de Justiça 23.275.00 24.438.15

Pfocurador de Justiça 22.111.25 23.218,81

PlOmo'or de Justlca 21.005,69 22.055,97

Plomo,or de JustlCa Adjunto 19.955,40 20.953,17
.NISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO

PIOCuIac!OI·Geral do Trabalho 23.275.00 24.431,15

Subprowradol-GlIraI do Trabalho 23.275,00 24.438,75

Procurador Regional do Trsbll1l'lO 22.111.25 23.216,81

PrDC\llador do Trabal10 21.005,69 22.055.97

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

(Conselheiros)
RElATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA'=--_.

PROJEÇÃO
2008

RS 100LRF ,

DESPESA COM PESSOAL
DESPESA UQUIDADA

PROJEÇÃO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.743
Pessoal A1i\oo 1.743
PessolllNI;"o e hnslor>islas O
o"tJa5 Despesas "" pus",,1 detonenl.S de OOnl..l<>5 de terccirizlçào (art. 18, 110 da LU) O

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (ui 19, f I" da LRF) (11) O
Indelliuç6es por Demissio e InCl:n1iYoS ia De.m.sio Volunllria O
~~nIts de Decis10 Judicial O
~pe5as de EJlelCkios Mcrion:s O
l....ivos e Pell5ionistas [I)III ReQllS05 VilK'Ulldos O

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIOi:NClA SOCIAL (111) Co.lrlllll~1es hmau
383

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA. flN$ DE APURAÇÃO 00 LIMITE .11), IV '"' (1-11+111)
2.126

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - ReL (V) 379.204.576

"/. do TOTAL DA DESPESA COM pESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE· TUP solln .ReL (IV I V) • 100

0,00056

LIMITE MÁXIMO (iDdJn 1,11 .111. aFt. 10 d. LRF') . <0,60%>
2,215.221

LIMITE PRUDENCIAL (I';";"o,.rt- U da tRI') <0,57%> 2.16].466
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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SUBsíDIO PL 7298106

Quinta-feira 10 22055

SUBSIDIO PL
SUBsíDIO NO VALOR

CARGO ATUAL 7298{O6
__C.!l_~P- _DIFERENÇA-- ._----- €ARGO-A"fUAt- -'-

(A) (B] C=B·A
PROCURADOR·GERAL DA REPUBLlCA - . .
SUBPROCURADORA-GEAAL DO TRABALHO 24.438 75 24.438,75
PROCURADORA REGIONAL DA AEPUBLlCA 23,21681 24.438 75 1.22194
PROCURADOR DA JUSTlCA MILITAR 23.215,81 24.438,75 1.22194
PROMOTOR DE JUSTICA - MPDFT 22.05597 24.43875 2.382,78
PROCURADOR DE JUSTICA - MP/GO 22.055 97 24.438,75 2.38278
PROCURADOR DE JUSTiÇA - MP/AL 22.055,91 24.438 75 2.382,78
PROMOTOR DE JUSTlCA . MP/ES 22.05591 24.43875 2.382,78
JUIZ DO TRABALHO 22.05597 24,438,75 2.382,78
JUIZ FEDERAL 22.05597 24.43875 2.38278
ADVOGADO . 24.43875 24.438,75
ADVOGADO - 24.438,75 24.43875
ADVOGADO-GERAL 00 SENADO - 24.438,75 24.438,75
ADVOGADO . 24.436,75 24.438,75

VALOR MENSAL - 2007
VALOR TalAL • 2007 ALOR MENSAL X 14 5

REFER~NCIA..

MlNlSTtRIO PúBLICO fEDERAL Subsidio 2001 SllllslcllO Pl 7291101

Procurador·Gela! da Replibl«:a 24.500,00 25.725,00

Sulll)locurador·Geral da RepúbliCa 23.275.00 24A38.75

P,ocurador RegIonal da Repúbl«;a 22.111,25 23.216.81

Procurador da RepUblíca 21.005.89 22055.97

MINIST~RIOPUBUCO MlUTAR

PrOCUl"ador-Geral da JuSlI~ Milft•• 23.275,00 24.438.75

Sullprocurador-Garal da Ju~lIt;a Mifltar 23.275.00 24.438.15

Procurador da Justiça Mil~ar 22.111,25 23.216.81

Promotor da Justiça Militar 21.l105,69 22.055.97

MINlST~RIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS

Procurador·Geral de JuS11ça 23.275,00 24438.75

Procurador de Jusliça 22.111,25 23.216.81

Promo1or de Jllsllt;a 21005,69 22.055.97

Promolor de Juslica Adiun.o 19.955.40 20.953.17

MINIST~RIO PUBLICO 00 TRABALHO

Procurador·Geral do Trabalho 23.275,00 24.438.75

Subprocurador·Geral do Trabalho 23.275.00 24.438.75

Procurallor Regional ao Trabaho 22.111.25 23216,81

Procurador do Trabalho 21.005.69 22.055.97

114.495,54
1.610.18538

120.220,32
1.743-.194 65

126.23134
1.830.354,39

ValOr mensal CNMP - Conselheiros.xls Subsidio PL 7298 06
27/3(2007 10:30
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CONSELHO NACIONAL DO MINISTtRIO PVBLlCO

(Conselheiros~

RElATóRIO DE GESTÃO flSCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMEmoS-F1~AbSoDA-SEGlJRIDADSoSO(;lAb

PROJEÇÃO
2009

RS I 00LRF ,

DESPESA COM PESSOAL DESPESA UQUIDADA.
PROJEÇÃO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (lI 1.830
Peno•• Ativo 1.030
huo.t In.acivo C Pensionistas O
0..,,,,,, De"""".. de pessoal decom:nle.'" conlnlos de I<:rceirizaçao (olt. 18, f 1° do Ulf) O

DESPESAS NÃO COMPllTADAS (olt. 19. f •• do LRf) (11) O
Indcniuçlles "'" Demisslo • Incentivos 1 DemissAo Volunliria O
DecoJTl:'ntes de Drc.i5lo Judicial O
Dcspe<a. de E><..leiM AnIeria... O
Ina,i~(K c Pc'h5ian;SI8S cem Ruursos Vintu!ldos O

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE I'REVlDtNCIA SOCII\L 11lI) C...lri";~I.. P.t.....h
403

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACÃO DO LlMITE- TOI' IV =(1-11+1111
2.233

ROCEITA. CORRENTE LIQUIDA - RCL M 417.125.034

% de TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇAo DO LIMITE. TO. obre. RCL (IV I V) • 108

O,OOOS4

UMITE MA"IMOfilldsasl, 11 elll..... lOd. LRF) . <8,60%>
2.502.750

UM ITE PRlIDENCIAL (llÍnlc.a, an. n d. LRF) - <0,57"/0> 2.377.613

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO

SUBsiDIO Pl 7298/06

SUBSIOIOPl
SUBsiDIO NO VALOR

CARGO ATUAL 7298fOe _CNlI.1P__ . DIFERENÇA
~- -- --- t-€ARGo-ATUAt·

(Al CBl C..B·A
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLlCA · . -
SUBPROCURAOORA-GERAl DO TRABALHO 24.43875 24.438,75 -
PROCURADORA REGIONAL OA REPUBLlCA 23.21681 24.43875 1.221 94
PROCURADOR DA JUSTICA MILITAR 23.21681 24.438,75 1.22194
PROMOTOR DE JUST1C A • MPDFT 22.05597 24.438 75 2.382 78
PROCURADOR DE JUSTICA . MP/GO 22.05597 24.43875 2.382 78
PROCURADOR DE JUSTICA - MP/AL 22.05597 24.438.75 2.38278
PROMOTOR DE JUSTiÇA - MP/ES 22.05597 24.438 75 2.38278
JUIZ DO TRABALHO 22.05597 24.438 75 2.38278
JUIZ FEDERAL 22.055.97 24.438 75 2.38278
ADVOGADO · 24.438 75 24.43875
ADVOGADO - 24.438 75 24.43875
ADVOGADO-GERAL DO SENADO · 24.438 75 24.43875
ADVOGADO · 24.43875 24.438.75

VALOR MENSAL - 2007
VALOR TOTAL- 2001
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REfERtNtIA:
MINISTERIO MUCO FEDERAL. Subaldlo 2001 SuIlIldIo PL 728IlOl

ProcUlado,·Geral da ReDÚblice 24.500.00 25.725.00
Subprocuradof-Getll da RepubiCI 23.275.00 24.431.75
ProcuradOr Reoiooal da ReOlibica 22.111.25 23.216,81

PJocurador da RepLlbica 21.00!">.69 22.055,97

MlNISTERIO PúBlICO Mll.ITAR
Procurador-Geral da JuSlica MiIl8r 23.215,00 24.438.15
SulnlrocuraQo!-Geral da Justiça Miilar 23.215,00 ~.438.75

Procurador da Ju51iça Miilar 22.111.25 23.216.81
Promolor da Jusll(;a MiDtar 21.005.69 22.055.97

MlNlSU;R10 PúBlICO DO DF E TERRITÓRIOS

Procwador-Geral de Justiça 23.275.00 24.438.75
PTOcuradOr de Jus1iça 22.111,25 23.216,81

Promotor de Justiça 21.005.69 22.055.97
Promolor de JusIICa AdlunlO 19.955,40 20.953,17

MlNlSrtRIO PÚBlICO 00 TRABALHO

Procurador-Geral elo Trabatlo 23.275,00 24.438.75
SUbDlocurador-Garal do Trabat10 23.275,00 24.438,75
Procurador Rllgional do -I'faballo 22.111,25 23.218.&1

Procurador do Trallallo 21.005,69 220~.97

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CERTIDÃO

Certifico que o Conselho Nacional do Ministério Público,

na Terceira Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de março de 2007, apreciou o

Projeto de Lei que dispõe sobre a remuneração dos seus membros e aprovou a

redação proposta, por unanimidade, deliberando pela remessa ao Congresso

Nacional.

Brasília, 26 de abril de 2007.

~JJOSÉ ADONIS ALlDU DE ARAÚJO SÁ
Procurador egional da República

Secretário-Geral do CNMP
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MEDIDA PROVISÓRIA N~ 365, DE 2007
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 272107
AVISO W 357/07 - C. Civil

Abre crédito extraordinário, em favor
de Encargos Financeiros da União, no va
Iar de R$ 5.200.000.000,00, para o fim que
especifica. Pendente de parecer da Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao
Plenário.

Apreciação: Proposta sujeita à aprecia
ção do Plenário.

O Presidente da República, no uso da atribuição
Que lhe confere o art. 62, combinado com o § 30 do art.

167. da Constituição, adota a seguinte Medida Provi

sória. com torça de lei:
Art. 10 Fica aberto. em favor de Encargos Fi

nanceiros da União, crédito extraordinário no valor de
R$5.200.000.000,00 (cinco bilhões e duzentos milhões

de reais), para atender à programação constante do

Anexo desta Medida Provisória.

Art. 2° Os recursos necessários à abertura do

crédito de que trata o art. 10 decorrem de superávit

financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União

do exercício de 2006.
Art. 3° Esta Medida Provisória entra em vigor na

data de sua publicação.
Brasílía, 23 de abril de 2007; 186° da Independên

cia e 119~ da República. - Luiz Inácio Lula da Silva.

·ORGAO : 71010 • ENCARGOS FINANCEIROS DA UNlAO
UNIDADE: 71101 ·1tECtntSOS SOB St1tERVlSAO DO MIN1STEIUO DA FAZENDA

. ANEXO

'PROGRAMA DE11t.4BALIIO RECURSOS DE TODAS AS F'ONTES ·1lS 1,00

~~~ P_~~__M_~__~_R_~ ~~ VALOR

0M9 OPERACOES E.SI'F..C1AIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

OPERACOES ESPEaAIS

2114' 19090C34 CONCESSAO DECREDO'O A CAIXA ECONOMlCA I'mERAL uoe.ooo.aao
NA roaMA DE INSTRUMENTO BIBRIDO DE CAPITAL E
DIVIDA (MEDIDA PaOVlSORJA N- 347, DE 2OG'7)

·28146 0909 OCM 0101 a>NC:ESSAO DE a.EDn'O A CAIXA ECONOMlCA FEDBt.AL 5.200.oClO.GOO
NA FORMA DE INSTRUMENTO HIB1UDO Da CAPffALE
DIVIDA (MEDIDA PIlOVISOlUA~ ]47. DE 2007) ~ NACONAL
(0lEDIT0 EX'I'ltAORDINAIUO)

F , o 90 o l~ 1.200.000.000
F 5 o 90 lo ]J 4.000.000.000

TorAL - FISCAL

TOTAL· SEOUIUDADE!

TOrAL - OERAL

5.200.000.000

o

5.200.000.000
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EM nn 52/MP

Excelentissimo Senhor Presidente da RepLlblica,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de medida provisoria que abre crédito extraor
dinário. no valor de R$5.200.000.000,00 (cinco bilhões
e duzentos milhões de reais). em favor de encargos
financeiros da União.

2. Por meio da Medida Provisória n<'347. de 22
de janeiro de 2007, a União foi autorizada a conceder
crédito de R$5,2 bilh6es à Caixa Econômica Federal
- CEF. com o obietivo de constituir fonte de recur
sos adicional para ampliação do limite operacional
da CEF, viabilizando o financiamento de ações dos
setores publico e privado, pnncipalmente nas áreas
de saneamento básico e habitação popular, de forma
a proporcionar a universalização desses programas
de infra-estrutura e Irazer o benefício do aumento da
oferta de empregos. Além disso. esses recursos po
derão ser aplicados em outras operações previstas no
estatuto social da CEF.

3. De acordo com a EM Interministerial nQ 5/2007
- MF, de Sde janeiro de 2007, esse aporte de recursos
é essencial, tendo em vista a necessidade de adequa
çào do nível minimo de patrimônio líquido exigido da
CEF para amparar novas contratações com estados.
mUllicipios e empresas controladas no volume preten
dido pelo Governo Federal. Portanto. a transação em
questão nada lem a ver com a situação econômica e
financeira da Caixa, sendo o objetivo principal alavancar
o património de referência e a capacidade operacional
da instituição no setor de infra-estrutura. bem como na
qualificação de mão-de-obra e Viabilização de novos
empreendimentos no Pais. Cabe salientar que essa
concessão de crédito está prevista no "Programa de
Aceleração do Crescimento 2007-2010" divulgado no
iniCIO deste ano.

4. Ainda segundo a referida EM Interministerial,
a operaçào será realizada sob condições financeiras e
contratuais que permitam o seu enquadramento como
instrumento híbrido de capital e divida, contorme defi
nido pela Resolução n" 2.837, de 30 de maio de 2001,
do Conselho Monetário Nacional - CMN. Ressalte-se
que o empréstimo será concedido com Incidência de
juros que permitam a equivalência econômica da ope
ração em relação ao custo de captação de longo prazo
do Tesouro NaCional, na data de sua efetivação.

5. Dessa forma, o assunto reveste-se de rele
vància e urgencla, uma vez que apesar dos avanços
continuos na melhOria das condições da infra-estru
tura do Pais, os dlagnosticos do setor aponlam para o
tato de que parte significativa da população ainda não
lem acesso a serviços básicos como rede de esgoto e

distribuição de água potável, A imprevisibilidade desse
crédito deve-se à publicação da Medida Provisória n°
347. de 2007. que autorizou a concessão de crédito
à CEF, não estando, no entanto, tal despesa prevista
na Lei Orçamentária de 2007.

6. Esclareça-se que a proposição está em confor
midade com o disposto no art. 62. combinado com o §
3° do art. 167, da Constituição Federal, e será atendi
da com recursos provenientes de superávit financeiro
de 2006. apurado com base em dados constantes do
Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI.

7. Nessas condições. tendo em vista a relevân
cia e urgência da matéria, submeto à consideração
de Vossa Excelência. em anexo. proposta de medida
provisória que visa efetivar a abertura do referido cré
dito extraordinário.

Respeitosamente. Paulo Bernardo Silva.

Ofício na 178 (CN)

Brasília. 8 de maio de 2007

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

Assunto: Encaminha medida provisória

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser subme

tida à apreciação da Câmara dos Deputados, nos termos
do § 8Q do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional na 32, a Medida Pro
visória na 365, de 2007, que "Abre crédito extraordinário,
em lavor de encargos financeiros da União. no valor de
R$S.200.DOO.000,00, para o fim que especifica".

À medida não foi oferecida emendas e a Comis
são Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscali
zação não emitiu parecer previsto no § 60 do art. 2° da
Resolução n° 1. de 2D02-CN.

Atenciosamente, Senador Renan Calheiros,
Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 26. DE 2007

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N" 91612006
AVISO N° 123712006 - C. CIVIL

Aprova o texto do Acordo sobre Co
operação no Domínio da Defesa entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Guatemala.
assinado em Brasília, em 13 de março de
2006.
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Despacho: À Comissão de: Constituição
e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita aapre
ciação do Plenário.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Eaprovado o texto do Acordo sobre Co

operação no Domínio da Defesa entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Guatemala, assinado em Brasília. em 13 de
março de 2006.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo ou que. nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

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

Sala da Comissão. 11 de abril de 2007. - Depu
tado Vieira da Cunha. Presidente.

MENSAGEM N° 916, DE 2006
(Do Poder Executivo)

AVISO N° 1.237/2006 - C. Civil

Submete à consideração do Con·
gresso Nacional o texto do Acordo sobre
Cooperação no Domínio da Defesa entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Gua
temala, assinado em Brasília, em 13 de
março de 2006.

Despacho: Às Comissões de: Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; e Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita aapre
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII. da Constituição. sub
meto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto
do Acordo sobre Cooperaçào no Domínio da Defesa
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Guatemala, assinado em
Brasília, em 13 de março de 2006.

Brasília. 31 de outubro de 2006. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM N° 373 COCITIDAI/DCCIMRE- ASEG-BRAS-GUAT

Brasília, 22 de setembro de 2006

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

de Vossa Excelência o "Acordo sobre Cooperação
no Domínio da Defesa entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República da
Guatemala", assinado em Brasília, em 13 de março
de 2006.

2. O referido Acordo tem como propósito promover
a cooperaçào em assuntos relativos à defesa, especial
mente nas áreas de planejamento, pesquisa e desen
volvimento, apoio logístico e aquisição de produtos e
serviços: o intercâmbio de tecnologia militar, inclusive
com visitas recíprocas de cientistas e técnicos: o inter
câmbio de experiências e conhecimentos em assuntos
relacionados à defesa; educação e treinamento militar;
e cooperação em outras áreas de interesse mútuo no
campo da defesa.

3. O Ministério da Defesa conduziu as negocia
ções do Acordo. com a participação do Itamaraty, e
aprovou seu texto final.

4. À luz do exposto e com vistas ao encaminha
mento do assunto à apreciação do Poder Legislativo,
conforme prevê o inciso VIII do artigo 84 da Constitui
çâo Federal, submeto a Vossa Excelência projeto de
Mensagem ao Congresso Nacional. juntamente com
cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente - Celso Amorim.

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO NO DOMíNIO
DA DEFESA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DA GUATEMALA

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República da Guatemala
(doravante referidos como as "Partes" e separa-

damente como a "Parte"),
Tendo em mente o interesse comum na manu

tenção da paz e segurança, em âmbito internacional,
e que os conflitos internacionais sejam solucionados
por via pacífica;

Desejando incrementar as boas e cordiais rela
ções entre os dois países;

Reconhecendo a soberania e igualdade dos es
tados e a nào-interferência nas áreas de jurisdição
exclusiva dos mesmos:

Aspirando fortalecer várias formas de colaboração
entre as Partes. tendo como base o estudo recíproco
de assuntos de interesse mútuo,

Acordam o seguinte:
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ARTIGO I
Objeto

A cooperação entre as Partes, regida pelos prin
cipios da igualdade. da reciprocidade e do interesse
mútuo. em respeito pelas respectivas legislações na
cionais e pelas obrigações internacionais assumidas.
tem como objetivos:

a) promover a cooperação entre as Partes em
assuntos relativos à defesa. nomeadamente nas áreas
de planejamento, pesquisa e desenvolvimento. apoio lo
gístico e aquisição de produtos e serviços de defesa;

b) partilhar conhecimentos e experiéncias adqui
ridas no campo de operações, utilização de equipa
mento militar de origem nacional e estrangeira. bem
como no cumprimento de operações internacionais de
manutenção de paz;

c) partilhar conhecimentos nas áreas da ciência
e tecnologia;

d) promover ações conjuntas de treinamento e
instrução militar. exercicios militares combinados, tam
bém como a correspondente troca de informação;

e) colaborar em assuntos relacionados a equipa
mento e sistemas militares;

f) cooperar em outras áreas no dominio da defe
sa que possam ser de interesse mútuo.

ARTIGO 2
Âmbito da Cooperação

A cooperação entre as Partes. no domínio da
defesa. desenvolver-se-á da seguinte forma:

a) visitas mútuas de delegações de alto nível a
entidades civis e militares;

b) reuniões de pessoal e reuniões técnicas;
c) reuniões entre as instituições de defesa equi

valentes:
d) intercâmbio de instrutores e estudantes de

instituições militares;
e) participação em cursos teóricos e práticos.

estágios, seminários. debates e simpósios em entida
des militares, bem como em entidades civis de inte
resse para a defesa e outras, de comum acordo entre
as Partes;

f) visitas de navios de guerra;
g) eventos culturais e desportivos;
h) facilitar a aquisição de equipamento e arma

mento não letal relacionado com a defesa;
i) implementação e desenvolvimento de progra

mas e projetos de aplicação de tecnologia de defesa,
com a possibilidade de participação de entidades mili
tares e civis de interesse estratégico para as Partes.

ARTIGO 3
Responsabilidades Financeiras

1. Cada Parte será responsável por suas despe
sas. incluindo:

a) os custos de transporte de e para o ponto de
entrada no Estado anfitriào;

b) as despesas relativas ao seu pessoal, incluin
do as de alimentação e de alojamento;

c) as despesas relativas a tratamento médico,
dentário. remoçào ou evacuação do seu pessoal do
ente, ferido ou falecido.

2. Todos os custos decorrentes das atividades
sob este Acordo estarão sujeitas à disponibilidade de
verbas entre as Partes.

ARTIGO 4
Assistência Médica

Sem prejufzo do disposto no inciso c, do artigo 3.
a Parte receptora devera prover o tratamento médico
de enfermidades que exijam tratamento emergencial no
pessoal da Parte remetente, durante o desenvolvimento
de atividades no âmbito de programas bilaterais de co
operação no domínio da defesa. em estabelecimentos
médicos das Forças Armadas e. caso necessário, em
outros estabelecimentos ficando, a Parte remetente
responsavel pelas despesas com esse pessoal.

ARTIGO 5
Responsabilidade Cível

1.Uma Parte nào instituirá nenhuma ação civel
contra a outra Parte ou membro das Forças Armadas
da outra Parte por danos causados no exercício de
alguma das atividades que se enquadrem no âmbito
do presente Acordo.

2. Quando membros das Forças Armadas de
qualquer das Partes causarem perda ou dano a ter
ceiros, por imprudência, imperfcia ou negligência, tal
Parte será responsável pela perda ou dano. conforme
a legislação vigente do Estado anfitrião.

3. Nos termos da legislação nacional do Estado
anfitrião, as Partes indenizarào qualquer dano causado
a terceiros por membros das suas Forças Armadas.
por ocasião da execução de seus deveres oficiais, nos
termos deste Acordo.

4. Se as Forças Armadas de ambas as Partes
forem responsáveis pelo dano causado a terceiros. as
sumirão ambas, solidariamente, a responsabilidade.

ARTIGO 6
Segurança das Matérias Classificadas

1. A segurança das matérias classificadas no do
mínio da defesa que vierem a ser trocadas sob este
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Acordo, será regulada entre as Partes por intermédio
de acordo para a proteçào de matéria classificada.

2. Enquanto o acordo supracitado a que se refere
o item anterior não entrar em vigor, toda a informação
militar sigilosa, trocada diretamente entre as Partes,
bem como a informação de interesse comum gerada
de outras formas, por cada uma das Partes, será pro
tegida de acordo com os seguintes princípios:

a) Parte destinatária não proverá a terceiros paí
ses qualquer equipamento militar, tecnologia ou difun
dirá informação obtida sob este Acordo, sem a prévia
autorização da Parte remetente;

b) a Parte destinatária procederá à classificação
de igual grau de sigilo ao atribuído pela Parte remetente
e conseqüentemente tomará as necessárias medidas
de proteção:

c) a informação será apenas usada estritamente
para a finalidade para que foi produzida ou obtida;

d) o acesso à informação classificada é limita
do às pessoas que tenham "necessidade de conhe·
ce?" e que, no caso de informação classificada como
"Confidencial" ou superior, estejam habilitadas com a
adequada "Credencial de Segurança Pessoal" emitida
pelas respectivas autoridades competentes:

e) as Partes informarão. mutuamente, sobre as
alterações ulteriores dos graus de classificação da in
formação classificada transmitida;

f) a Parte destinatária não poderá diminuir o grau
de classificação de segurança ou desclassificar a in
formação recebida. sem prévia autorização escrita da
Parte remetente.

3. As respectivas responsabilidades e obrigações
das Partes, quanto a providências de segurança e de
proteção de matéria classificada, continuarão aplicá
veis não obstante o término deste Acordo.

ARTIGO 7
Ajustes Complementares

Emendas/Revisão/Programas

1.Com o consentimento das Partes. Ajustes Com
plementares poderão ser assinados em áreas especí
ficas de cooperação de defesa. envolvendo entidades
civis e militares. nos termos deste Acordo.

2. Os programas de atividades decorrentes do
presente Acordo ou dos referidos Ajustes Complemen
tares serào elaborados, desenvolvidos e implementa
dos por pessoal autorizado do Ministério da Defesa
da República Federativa do Brasil e do Ministério da
Defesa Nacional da República da Guatemala, respec
tivamente.

3. Este Acordo poderá ser emendado ou revisado
com o consentimento das Partes, por intermédio de
troca de notas. pelos canais diplomáticos.

4. O início das negociações dos Ajustes Comple
mentares, das emendas e das revisões deverá ocorrer
dentro de sessenta dias após a recepção da última noti
ficação e entrarão em vigor conforme previsto no artigo
10, passando a ser parte integrante deste Acordo.

ARTIGO B
Resolução de Controvérsias

Qualquer disputa relativa à interpretação ou apli
cação deste Acordo será resolvida por intermédio de
consultas e negociações entre as Partes. no âmbito
do Ministério da Defesa do Brasil e do Ministério da
Defesa Nacional da Guatemala.

ARTIGO 9
Vigência e Denúncia

Este Acordo permanecerá em vigor até que uma
das Partes decida, a qualquer momento, denunciá-lo.

A denúncia deverá ser notificada à outra Parte, por
escrito e por via diplomática, produzindo efeito noventa
(90) dias após a recepção da respectiva notificação.

A denúncia não afetará os programas e ativida
des em curso ao abrigo do presente Acordo, a menos
que as Partes decidam de outro modo. em relação a
um programa ou atividade concreta.

ARTIGO 10
Entrada em vigor

O presente Acordo entrará em vigor no trigési
mo (30) dia após a data da recepção da última notifi
cação, por escrito e por via diplomática. de que foram
cumpridos os requisitos de direito interno das Partes,
necessários para a sua entrada em vigor.

Em fé do que. os representantes das Partes, devi
damente autorizados para tal, firmam o presente Acor
do, em dois originais, nos idiomas português e espanhol,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Feito em Brasília. em 13 de março de 2006. - Pelo
Governo da República Federativa do Brasil, Samuel
Pinheiro Guimarães, Mínistro, interino, das Relações
Exteriores - Pelo Governo da República da Guate
mala. Jorge Braiz Abularach, Ministro das Relações
Exteriores.

I - Relatório

O Presidente da República submete ao Con
gresso Nacional, por meio da Mensagem n° 916. de
31 de outubro de 2006. o texto do Acordo sobre Co
operação no Domínio da Defesa entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Guatemala, assinado em Brasília em 13 de
março de 2006.

Segundo a Exposição de Motivos n° 373 COCIT/
DAI/DDC/MRE-ASEG-BRAS-GUAT. assinada pelo Mi-
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nistro de Estado das Relações Exteriores. Celso Amo
rim, o propósito do Acordo é promover a cooperação
em assuntos relativos à defesa. especialmente nas
areas de planejamento, pesquisa e desenvolvimento:
apoIo logistico e aquisição de produtos e serviços de
defesa: o intercàmbio de tecnologia mlhlar. inclusive
com visitas recíprocas de cientistas e técnicos: o inter
câmbio de experiências e conhecimentos em assuntos
relacionados à defesa; educação e treinamento militar;
e cooperação em outras areas de interesse mútuo no
campo da defesa.

Em seu texto, o Acordo estabelece que o âmbito
de cooperação abrangerá: a) reuniões de téCnicas e
de pessoal e de instituições de defesa equivalentes:
b) Visitas ou intercâmbios de delegações de alto nivel.
instrutores e estudantes de Instituições mililares. de na
vios de guerra: c) implementação e desenvolvimento de
programas e de projetos envolvendo tecnologia militar
e de eventos culturais e desportivos: d) participaçào
de mihtares e civis dos Estados-partes em cursos te
óricos e praticas. estágios, semimi.rios e simpósios: e)
faCilitação da aquislçao de equipamento e armamento
não letal relacionado com a delesa.

Brasil e Guatemala assumirão, cada um, a parte
dos custos correspondente ao seu pessoal e as suas
responsabilidades para com a implementação das
ações previstas no Acordo. inclusive quando elas de
correrem de atendimento médico emergencial preslado
pelo pais que receber a delegação da outra nação.

O Acordo veda a instauração de processo civil
contra o Estado-parte. ou contra militar desse Estado.
por danos decorrentes da execução das atividades nele
previstas. cabendo. no entanto, ao Estado-parte. arcar
com os prejuizos de danos a terceiros decorrentes de
Imperícia, imprudênCia ou negligência, nos termos da
legislação do Estado em que se der o dano,

Com relação ao tratamento de dados ou matérias
classificadas como sigilosas, estabelece a disciplina
da matéria por meio de um Acordo bilateral entre os
Estados-partes e a aplicacão de principiaS de prote
ção e utilização da informação Sigilosa, que enumera,
enquanto não for concluido o Acordo bilateral Já cita
do. Determina que o sigilo das informações obtidas
com base no Acordo permanecera mesmo se ele vier
a ser denunciado.

Define que poderão ser celebrados ajustes com·
plementares. em areas espeCificas. com o consenti
mento das partes e nos termos que estabelece: ele
ge a consulta e a negociação direta entre as Partes
como sistema de resoluçào de conlroversias e prevé
a POSSibilidade de denúncia do Acordo, obedecidas as
etapas que fixa. A cláusula de VIgênCia determina que
o Acordo entrara em vigor tnnta dias apos a data da

recepção da llltlma notificação de que foram cumpridos
os requisitos do direito interno dos Estados-partes.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Acordo sobre Cooperação no Domínio da De
fesa entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Guatemala está em har
monia com os objetivos da política externa brasileira
de consolidar a atuação internacional do Estado bra
sileiro. no âmbito do continente americano. por meio
de ações de cooperação e de intercâmbio. nas áreas
de defesa, ciênCia e tecnologia e economia, e da par·
ticipação em missões de paz.

A análise do conteúdo do Acordo indica que
nenhum dos seus objetivos ou do campo de abran
gência de suas ações ofende a qualquer dispositivo
constitucional. Nele foram definidas medidas preven
tivas e operacionais, nas áreas financeira. jurídica e
de segurança de informações sigilosas. que protegem
os interesses do BraSil e afastam a possibilidade de
qualquer conflito entre os Estados-partes. durante a
sua execução.

A implementação do Acordo sob análise. indubi
tavelmente. irá cooperar para a consolidação do papel
do Brasil no cenário americano, credenciando-o para
assumir outras responsabilidades no plano internacio
nal. inclusive no âmbito da Organizaçào das Nações
Unidas.

Em face do exposto. voto pela aprovação do texto
do Acordo sobre Cooperação no Domínio da Defesa
entre o Governo da República Federativa do BraSil e
o Governo da Republica da Guatemala, assinado em
Brasllia. em 13 de março de 2006. nos termos do pro
jeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão. 27 de março de 2007. - Depu
tado Geraldo Resende. Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 916, DE 2007

(Mensagem n" 916, de 2007)

Submete à consideração do Congres
so Nacional o texto do Acordo sobre Co
operação no Domínio da Defesa entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Guatemala,
assinado em Brasília, em 13 de março de
2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Eaprovado o texto do Acordo sobre Co

operação no Domínio da Defesa entre o Governo da
Republica Federaliva do Brasil e o Governo da Repú-
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blica da Guatemala, assinado em Brasilia, em 13 de
março de 2006.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão ao referido ajuste ou que, nos termos do
art. 49, I. da Constituição Federal. acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 27 de março de 2007. - Depu
tado Geraldo Resende, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional. em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem
n° 916/2006, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta. acatando o Parecer do Relator.
Deputado Geraldo Resende.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vieira da Cunha - Presidente, Marcondes Ga

delha e José Mendonça Bezerra - Vice-Presidentes.
Aldo Rebelo. André de Paula, Átila Lins. Augusto Fa
rias. Carlito Merss. Claudio Cajado. Eduardo Lopes.
Flávio Bezerra, Francisco Rodrigues, George Hilton.
íris de Araújo. João Almeida. João Carlos Ba~elar, Julio
Redecker, Laerte Bessa, Nilson Mourão, William Woo.
Antonio Carlos Mendes Thame, Golbert Martins, Edson
Ezequiel. Geraldo Resende. Marina Maggessi, Paes
Landim. Professor Ruy Pauletti e Regis de Oliveira.

Plenário Franco Montora. 11 de abril de 2007.
- Deputado Vieira da Cunha, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No> 27. DE 2007

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 1.025/2006
AVISO N~ 1.36412006 - C. CIVIL

Aprova o texto revisado do Regula
mento Sanitário Internacional. aprovado
pela 58" Assembléia Geral da Organiza
ção Mundial de Saúde. em 23 de maio de
2005, com vistas à sua entrada em vigor
no Brasil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o texto revisado do Regu

lamento Sanitário Internacional, a~ravado pela 58"
Assembléia Geral da Organização Mundial de Saúde.
em 23 de maio de 2005, com vistas à sua entrada em
vigor no Brasil.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-

sultar em revisão do referido Regulamento Sanitário
Internacional. bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Cons·
tituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão. 11 de abril de 2007. - Depu
tado Vieira da Cunha, Presidente.

MENSAGEM W 1.025, DE 2006
(Do Poder Executivo)

AVISO Na 13.64/06 - C. Civil

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o texto revisado do Regulamento
Sanitário Internacional, aprovado pela 5811

Assembléia Geral da Organização Mundial
de Saúde. em 23 de maio de 2005, com vis
tas à sua entrada em vigor no Brasil.

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

binado com o art. 84. inciso VIII, da Constituição. sub
meto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o tex
to revisado do Regulamento Sanitário Internacional.
aprovado pela 58a Assembléia Geral da Organização
Mundial da Saúde, em 23 de maio de 2005. com vistas
à sua entrada em vigor no Brasil.

Brasília, 29 de novembro de 2006. - José de
Alencar.

EM 197 DHS/DTS/DAI- MRE-PEMU-OMS

Brasilia, 9 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Durante a 58" Assembléia Mundial da Saúde, re

alizada em maio de 2005, foi acordado texto final do
Regulamento Sanitário Internacional, que visa a esta
belecer normas sanitárias internacionais necessárias
à manutenção da segurança no âmbito da saúde em
casos de alerta epidêmico, assim como em resposta a
acidentes naturais Ou à liberação acidental ou delibera
da de agentes químicos. biológicos ou radioativos.

O novo RSI amplia a esfera de açâo do Regula
mento ora em vigor, adotado em 1969 e modificado
em 1973 e 1981. Para tanto. dispõe sobre a revogação
de diversos instrumentos internacionais, além de criar
direitos e obrigações para as Partes. A Constituição da
Organização Mundial de Saúde tOMS), contudo, nâo
prevê a aceitação obrigatória dos Regulamentos Que
a Assembléia Geral venha a aprovar, facultando aos
Membros rejeitar ou apresentar reservas aos mesmos.
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No caso do RSI 2005. o prazo para apresentação de
reservas ou rejeição do mesmo expirará em 15 de de
zembro de 2006. O novo Regulamento entrará em vigor
em 15 de junho de 2007 para todos os Membros da
OMS. com exceção daqueles Que tenham manifestado
sua rejeiçào ou reservas no prazo estabelecido.

O Brasil participou ativamente da negociação do
novo Regulamento, que envolve medidas de compe
tência multisetorial. Foram consultados os Ministérios
da Saúde. da Defesa. do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e o Itamaraty, entre outros. A incor
poraçào das recomendações constantes do RSI2005,
adotado pela 58" Assembléia Mundial da Saude, em
23 de maio de 2005, ao ordenamento sanitário brasi
leiro é assunto que se reveste de grande importância
e assume caráter de urgência, em vista da necessida
de de manter o País em consonância com os padrões
internacionais no tocante à reação a casos de alerta
epidêmico.

Em face do exposto. nos termos do artigo 49, I.
combinado com o artigo 84. VIII, ambos da Constitui
ção Federal. encaminho a Vossas Excelências o novo
Regulamento Sanitário Internacional. com vistas à sua
incorporação ao ordenamento jurídico nacional.

Respeitosamente, Celso Luiz Nunes Amorim

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS,
588 ASSEMBLÉIA MUNDIAL DE SAÚDE

Item 13.1 da Agenda

Revisão do Regulamento Sanitário Internacional

A Qüinquagésima-oitava Assembléia Mundial de
Saúde, após considerar o projeto de revisão do Regu
lamento Sanitário Internacional1.

Observando os artigos 2(k). 21 (a) e 22 da Cons
tituição da OMS:

Recordando referências à necessidade de revi
sar e atualizar o Regulamento Sanitário Internacional,
contidas nas resoluções WHA48.7 sobre a revisão e
atualização do Regulamento Sanitário Internacional.
WHA54.14 sobre a segurança mundial em saúde: aler
ta e resposta frente a epidemias, WHA55.16 sobre a
resposta mundial em saúde diante de ocorrência na
tural. liberação acidental ou uso deliberado de agentes
químicos e biológicos ou de materiais radionucleares
que afetem a saúde, WHA56.28 sobre a revisão do
Regulamento Sanitário Internacional. e WHA56.29
sobre a síndrome respiratória aguda grave (SARS),
com vistas a responder à necessidade de garantir a
saude publica mundial;

'Veia o documento A58/4

Acolhendo a Resolução n° 58/3 da Assembléia
Geral das Nações Unidas. referente ao fortalecimen
to do desenvolvimento de capacidades no campo da
saúde publica mundial, que sublinha a importância do
Regulamento Sanitário Internacional e insta a que se
dê alta prioridade à sua revisão;

Afirmando a contínua importância do papel da
üMS no alerta mundial de surtos e na resposta a
eventos de saude publica, em conformidade com seu
mandato;

Acentuando a contínua importância do Regu
lamento Sanitário Internacional como o instrumento
chave mundial de proteção contra a propagação in
ternacional de doenças;

Louvando o sucesso da conclusão das atividades
do Grupo de Trabalho Intergovernamental para a Revi
são do Regulamento Sanitário Internacional,

1. ADOTA o Regulamento Sanitário Internacio
nal revisado. anexo à presente resolução, doravante
denominado "Regulamento Sanitário Internacional
(2005)":

2. CONCLAMA os Estados-Membros e o Diretor
Geral para que implementem plenamente o Regula
mento Sanitário Internacional (2005). em conformidade
com o propósito e a abrangência declarados no artigo
2" e com os princípios enunciados no artigo 3";

3. DECIDE. para os fins do parágrafo 1" do Artigo
54 do Regulamento Sanitário Internacional (2005). que
os Estados-Partes e o Diretor-Geral deverão apresentar
seu primeiro relatório a sexagésima- primeira Assem
bléia Mundial de Saúde e que a Assembléia deverá.
nessa ocasião, revisar o cronograma para a apresen
tação desses relatórios e para a primeira revisão do
funcionamento do Regulamento. em conformidade com
o parágrafo 2: do artigo 54;

4. DECIDE AINDA que, para os fins do parágrafo
1° do artigo 14 do Regulamento Sanitário Internacional
(2005). as outras organizações intergovernamentais ou
órgãos internacionais competentes com quem a üMS
deve cooperar e coordenar suas atividades, conforme
apropriado, incluem as seguintes: Organização das
Nações Unidas, Organização Internacional do Traba
lho. Organização das Nações Unidas para a Alimenta
ção e a Agricultura, Agência Internacional de Energia
Atômica, Organização Internacional da Aviação Civil.
Organização Marítima Internacional. Comitê Interna
cional da Cruz Vermelha. Federação Internacional das
Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Verme
lho. Associação Internacional do Transporte Aéreo. Fe
deração Internacional de Navegação, e Organização
Internacional de Saúde Animal;

5. INSTA os Estados-Membros a:
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(1) desenvolver, fortalecer e manter as ca
pacidades exigidas nos termos do Regulamen
to Sanitário Internacional (2005) e a mobilizar
os recursos necessários para esse fim;

(2) colaborar ativamente entre si e com
a OMS, em conformidade com as disposições
relevantes do Regulamento Sanitário Interna
cional (2005), de modo a garantir sua imple
mentação efetiva;

(3) apoiar paises em desenvolvimento
e paises com economias em transição, caso
assim o solicitarem, no desenvolvimento, forta
lecimento e manutenção das capacidades de
saude pública exigidas nos termos do Regu
lamento Sanitário Internacional (2005):

(4) tomar todas as medidas adequadas
para favorecer os propósitos e a eventual im
plementação do Regulamento Sanitário Inter
nacional (2005). antes de sua entrada em vigor,
incluindo o desenvolvimento das capacidades
de saúde pública e dos dispositivos legais e
administrativos necessários. e, em particular,
iniciar o processo para introduzir o uso dos ins
trumentos de decisão contido no Anexo 2:

6. SOLICITA ao Diretor-Geral que:

(1) notifique prontamente a adoção do Re
gulamento Sanitário Internacional (2005), em con
formidade com o parágrafo 1c, do seu artigo 65:

(2) informe a outras organizações inter
governamentais ou organismos internacionais
competentes quanto à adoção do Regulamen
to Sanitário Internacional (2005) e, conforme
apropriado, coopere para a atualização de
suas normas e padrões e coordene com eles
as atividades da OMS nos termos do Regu
lamento Sanitário Internacional (2005), com
vistas a_garantir a aplicação de medidas ade
quadas para a proteção da saúde pública e o
fortalecimento da resposta mundial em saúde
pública quanto à propagação internacional de
doenças;

(3) transmita à Organização Internacional
de Aviação Civil (OACI) as alterações reco
mendadas na Parte de saúde da Declaração
Geral de Aeronave2 e. depois que a OACI ti
ver completado sua revisão da Declaração
Geral de Aeronave. informe a Assembléia de
Saúde e substitua o Anexo 9 do Regulamen
to Sanitário Internacional (2005) pela Parte
de saúde da Declaração Geral de Aeronave
revisada pela OACI:

, Documento A58/4 1 Ad. 2.

(4) desenvolva e fortaleça as capaci
dades da OMS para desempenhar integral
e efetivamente as funções a ela confiadas
nos termos do Regulamento Sanitário Inter
nacional (2005), particularmente por meio
de operações de saúde estratégicas que
apóiem os países na detecção e avalia
ção e resposta às emergências em saúde
pública:

(5) colabore com os Estados-Partes do
Regulamento Sanitário Internacional (2005),
conforme apropriado. inclusive por meio do
fornecimento ou facilitação de cooperação
técnica e apoio logístico;

(6) colabore, na medida do possível,
com os Estados-Partes na mobilização de
recursos financeiros para apoiar países em
desenvolvimento na criação, fortalecimento
e manutenção das capacidades exigidas nos
termos do Regulamento Sanitário Internacio
nal (2005);

(7) elabore, em consulta com os Esta
dos-Membros. diretrizes para a aplicação de
medidas de saude em passagens de frontei
ra terrestres. em conformidade com o artigo
29 do Regulamento Sanitário Internacional
(2005);

(8) estabeleça o Comitê Revisor do Re
gulamento Sanitário Internacional (2005),
em conformidade com o artigo 50 do Regu
lamento:

(9) adote medidas imediatas para a pre
paração de diretrizes para a implementação e
avaliação do instrumento de decisão contido no
Regulamento Sanitário Internacional (2005),
incluindo a elaboração de um procedimento
para revisar seu funcionamento, que serão
submetidas à consideração da Assembléia de
Saude, em conformidade com o parágrafo 3"
do artigo 54 do Regulamento;

(10) adote medidas para estabelecer um
Cadastro de Peritos do RSI e para solicitar
candidaturas para o mesmo. em conformida
de com o artigo 47 do Regulamento Sanitário
Internacional (2005).

A presente é uma cópia fiel autenticada do Re
gulamento Sanitário Internacional (2005). - Gian Luca
Burci, Advogado.

15 de junho de 2005. - Organização Mundial da
Saúde.
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REGULAMENTO SANITÁRIO INTERNACIONAL
(2005)

PARTE 1

DEFINiÇÕES, PROPÓSITO E ABRANGÊNCIA,
PRINCipiaS E AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

ARTIGO 1°
Definições

1. Para os fins do Regulamento Sanitário Internacio
nal (doravante denominado "RSI" ou "Regulamento"):

"aeronave" significa uma aeronave em
viagem internacional:

"aeroporto" significa todo aeroporto de
origem ou destino de vôos internacionais;

"atetado" signitica pessoas, bagagens.
cargas, contêineres, meios de transporte, mer
cadorias, encomendas postais ou restos hu
manos infectados ou contaminados, ou que
portem em si fontes de infecção ou contami
nação, de modo a constituírem um risco para
a saude publica.

"área afetada" significa uma area geo
gráfica para a qual a OMS recomendou es
pecificamente medidas de saúde, nos termos
deste Regulamento:

"autoridade competente" significa uma
autoridade responsável pela implementação e
aplicação das medidas de saude nos termos
deste Regulamento;

"bagagem" significa os objetos pessoais
de um viajante:

"carga" significa mercadorias transpor
tadas num meio de transporte ou num con
teiner;

"chegada" de um veículo significa:
a) no caso de uma embarcação maritima,

a chegada ou fundeio na area determinada
para esta finalidade em um porto;

b) no caso de uma aeronave, a chegada
a um aeroporto;

c) no caso de uma embarcação de nave
gação de interior numa viagem internacional,
a chegada a um ponto de entrada;

d) no caso de um trem ou veiculo rodovi
ário, a chegada a um ponto de entrada:

"contaminação" significa a presença de
uma substância ou agente tóxico ou infeccioso
na supertícle corporal de um ser humano ou
de um animal. no interior ou na superticie de
um produto preparado para consumo, ou na

superticie de outro objeto inanimado, incluindo
meios de transporte, que possa constituir ris
co para a contêiner" significa um equipamento
para transporte de carga:

a) de caráter permanente e. por conse
guinte, suficientemente resistente para permitir
seu emprego repetido;

b) especialmente projetado para facilitar
o transporte de mercadorias por um ou mais
meios de transporte, sem necessidade de ope
rações intermediárias de carga e descarga;

c) com dispositivos que facilitam seu ma
nejo, particularmente durante a transferência
de um modo de transporte para outro; e

d) projetado especialmente para facilitar
seu enchimento e esvaziamento;

"dados pessoais" significa quaisquer in
formações relativas a uma pessoa física iden
tificada ou identificável;

"descontaminação" significa um proce
dimento pelo qual são tomadas medidas de
sallde para eliminar uma substância ou agen
te tóxico ou infeccioso presente na superfície
corporal de um ser humano ou animal, no inte
nor ou na superficie de um produto preparado
para consumo, ou na superfície de outro objeto
inanimado, incluindo meios de transporte, que
possa constituir risco para a saúde publica;

"desinfecção" significa o procedimento
pelo qual são tomadas medidas de saude para
controlar ou matar agentes infecciosos na super
flcie corporal de um ser humano ou animal. no
interior ou na superfície de bagagens. cargas,
contêineres, meios de transporte. mercadorias
e encomendas postais, mediante exposição di
reta a agentes químicos ou físicos;

"desmsetização" significa o procedimento
pelo qual são tomadas medidas de saúde para
controlar ou matar insetos que sejam vetores
de doenças humanas, presentes em bagagens.
cargas, contêineres. meios de transporte, mer
cadorias e encomendas postais;

"desratização" significa o procedimento
pelo qual são tomadas medidas de saúde para
controlar ou matar roedores que sejam vetores
de doença humana, presentes nas bagagens.
carga, contéineres, meios de transporte. ins
talações. mercadorias e encomendas postais,
no ponto de entrada;

"Diretor-Geral" significa o Diretor-Geral
da Organização Mundial da Saúde;

"doença" significa uma doença ou agra
vo, independentemente de origem ou fonte.
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que represente ou possa representar um dano
significativo para seres humanos;

"embarcação" significa um barco/embar
cação de navegação marítima ou de interior
em viagem internacional;

"emergência de saúde pública de im
portância internacional" significa um evento
extraordinário que, nos termos do presente
Regulamento, é determinado como:

(i) construindo um risco para a saúde
pública para outros estados a propagação in
ternacional de doença e

(ii) potencialmente exigindo uma resposta
internacional coordenada;

"encomenda postal" significa um arti
go ou pacote com endereço do destinatário,
transportado internacionalmente por serviços
postais ou por serviços de transporte de en
comendas;

"evento" significa uma manifestação de
doença ou uma ocorrência que apresente po
tencial para causar doença:.

"evidência científica" significa informa
ções que fornecem um nível de prova com
base em métodos científicos estabelecidos
e aceitos;

"exame médico" significa a avaliação pre
liminar de uma pessoa por um profissional de
saúde autorizado ou por uma pessoa sob a
supervisão direta da autoridade competen
te, a fim de determinar o estado de saúde da
pessoa e seu potencial de risco para a saude
pública para terceiros. podendo incluir o exa
me minucioso de documentos sanitários, bem
como um exame físico quando as circunstân
cias do caso assim o justificarem;

"infecção" significa a introdução e o de
senvolvimento ou multiplicação de um agente
infeccioso no interior do organismo de seres
humanos ou animais que possa constituir um
risco para a saúde pública;

~inspeção" significa o exame, pela auto
ridade competente ou sob sua supervisão, de
áreas, bagagens, contêineres, meios de trans
porte. instalações, mercadorias ou encomen
das postais, incluindo dados e documentação
relevantes. a fim de determinar se existe risco
para a saude pública:

"intrusivo" significa causador de possível
desconforto por meio de contato próximo ou
questionamento íntimo; .

~invasivo" significa a perfuração ou incisão
na pele ou a inserção de um instrumento ou

substância estranha no corpo, ou o exame de
uma cavidade corporal. Para os fins do presen
te regulamento, são considerados como não
invasivos o exame médico de ouvido, nariz e
boca, a verificação de temperatura por meio
de termômetro auricular, oral ou cutâneo, ou
imagem térmica; a inspeção médica; a auscul
ta; a palpação externa; a retinoscopia: a coleta
externa de amostras de saliva, urina ou fezes;
a aferição externa da pressão arterial; e a ele
trocardiografia;

"isolamento" significa a separação de
pessoas doentes ou contaminadas ou baga
gens, meios de transporte, mercadorias ou
encomendas postais afetadas de outros. de
maneira a evitar a propagação de infecção ou
contaminação;

"livre prática" significa autorização para
que uma embarcação possa entrar em um
porto. embarcar ou desembarcar, carregar ou
descarregar carga ou suprimentos: para que
uma aeronave, ao aterrissar, possa embarcar
ou desembarcar, carregar ou descarregar car
ga ou suprimentos; e para que um veiculo de
transporte terrestre, ao chegar, possa embar
car ou desembarcar, carregar ou descarregar
cargas ou suprimentos;

~medida de saúde" significa os procedi
mentos aplicados para evitar a propagação
de contaminação ou doença: uma medida de
saúde não inclui medidas policiais ou de se
gurança:

"meio de transporte" significa uma aero
nave, embarcaçào, trem, veículo rodoviário,
ou outro modo de transporte numa viagem
internacional;

"mercadorias" significa produtos tangí
veis, incluindo animais e plantas, transportados
numa viagem internacional, incluindo aqueles
para uso a bordo de um meio de transporte:

Mobservação de saúde pública" significa
o monitoramento do estado de saúde de um
viajante ao longo do tempo, a fim de determi
nar o risco de transmissão de doença:

"operador de meios de transporte" signi
fica uma pessoa física ou jurídica responsável
por um meio de transporte, ou seu agente:

"Organização" ou "OMS" significa a Or
ganização Mundial da Saúde:

"passagem de fronteira terrestre" signifi
ca um ponto de entrada terrestre num Estado
Parte, incluindo aqueles utilizados por veículos
rodoviários e trens;
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"pessoa doente" significa um indivíduo
sofrendo ou afetado por um agravo fisico que
possa constituir um risco para a saúde pú
blica:

"Ponto de Contato da OMS para o RSI"
significa a unidade da OMS que estará perma
nentemente acessível para comunicação com
o Ponto Focal Nacional para o RSI;

"Ponto Focal Nacional para o RSI" sig
nifica o centro nacional, designado por cada
Estado Parte, que estará permanentemente
acessível para comunicação com os Pontos
de Contato da OMS para o RS!, nos termos
deste Regulamento:

"porto" significa um porto marítimo ou em
águas interiores, onde chegam e saem embar
cações em viagens internacionais;

"ponto de entrada" significa um local para
entrada ou salda internacional de viajantes,
bagagens. cargas, contêineres, meios de trans
porte, mercadorias e encomendas postais,
bem como as agências e áreas que prestam
serviços a eles na entrada ou saída do terri
tório nacional;

"princípios cientificos" significa as leis
fundamentais e os fatos naturais aceitos e co
nhecidos mediante os métodos cientificas:

"quarentena" significa a restrição das
atividades e/ou o separação de pessoas sus
peitas de pessoas que não estão doentes ou
de bagagens. contêineres, meios de trans
porte ou mercadorias suspeitos, de maneira
a evitar a possível propagação de infecção ou
contaminação:

"recomendação" e "recomendado" re
ferem-se a recomendações temporárias ou
permanentes emitidas nos termos deste re
gulamento:

"recomendação permanente" significa
uma orientação de natureza não vinculan
te emitida pela OMS consoante o Artigo 16,
com referência a riscos para a saúde pública
específica existente. e relativa às medidas de
saúde apropriadas, de aplicação rotineira ou
periódica. necessárias para prevenir ou redu
zir a propagação internacional de doenças e
minimizar a interferência com o tráfego inter
nacional;

"recomendação temporária" significa
uma orientação de natureza não vinculante
emitida pela OMS consoante o Artigo 15.
para aplicação por tempo limitado, basea
da num risco especifico. em resposta a uma

emergência de saúde pública de importân
cia internacional, visando prevenir ou redu
zir a propagação internacional de doenças
e minimizar a interferência com o tráfego
internacional;

"reservatório" significa um animal, planta
ou substância onde um agente infeccioso nor
malmente vive e cuja presença pode constitUlf
um risco para a saúde pública;

"residência permanente" possui o signI
ficado estabelecido na legislação nacional do
Estado Parte em questão;

"residência temporária" possui o signifi
cado estabelecido na legislação nacional do
Estado Parte em questão;

"risco para a saúde pública" significa a
probabilidade de um evento que possa afetar
adversamente a saúde de populações huma
nas, com ênfase naqueles que possam se
propagar internacionalmente, ou possa apre
sentar um perigo grave e direto;

"saída" significa, no caso de pessoas,
bagagens, carga, meios de transporte ou mer
cadorias, o ato de deixar um território:

"suspeito" significa pessoas, bagagens,
cargas, contêineres, meios de transporte.
mercadorias ou encomendas postais con
sideradas pelo Estado Parte como tendo
sido efetiva ou possivelmente expostas a
um risco para a saúde pública e que possam
constituir uma possível fonte de propagaçào
de doenças:

"pátio de contêineres" significa um local
ou instalação reservado para contéineres uti
lizados no tráfego internacional:

·'tráfego internacional" significa o movi
mento de pessoas, bagagens, cargas, contê
ineres. meios de transporte. mercadorias ou
encomendas postais através de uma fronteira
internacional, incluindo o comércio interna
cional;

"tripulação" significa as pessoas a bor
do de um meio de transporte que não sejam
passageiros;

"veículo rodoviário" significa um veicu
lo de transporte terrestre. com exceção de
trens;

"veiculo de transporte terrestre" significa
um veículo automotor para o transporte terres
tre numa viagem internacional, incluindo trens,
ônibus, caminhões e automóveis:

"verificação" significa o fornecimento de
informações por parte de um Estado Parte à
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OMS, confirmando a situação de um evento no
território ou territórios daquele Estado Parte;

"vetor" significa um inseto ou outro animal
que normalmente é portador de um agente
infeccioso que constitui um risco para a saú
de pública;

"viagem internacional" significa:
(a) no caso de um meio de transporte,

uma viagem entre pontos de entrada nos ter
ritórios de mais de um Estado, ou uma viagem
entre pontos de entrada no território ou terri
tórios do mesmo Estado, caso nesse trajeto
o veiculo entre em contato com o território de
qualquer outro Estado, porém apenas em re
lação a esses contatos;

(b) no caso de um viajante, uma viagem
envolvendo a entrada no território de um Esta
do distinto daquele Estado em que o viajante
iniciou a viagem;

'viajante~ significa uma pessoa física que
realiza uma viagem internacional:

"vigilância" significa a coleta, compilação
e a análise continua e sistemática de dados,
para fins de saúde pública, e a disseminação
oportuna de informações de saúde pública,
para fins de avaliação e resposta em saúde
pública conforme necessário.

2. Salvo especificação em contrário ou quando
assim determinado pelo contexto, a menção a este
Regulamento inclui os seus anexos.

ARTIGO 2°
Propósito e abrangência

o propósito e a abrangência do presente Regu
lamento são prevenIr, proteger, controlar e dar uma
resposta de saúde pública contra a propagação in
ternacional de doenças, de maneiras proporcionais e
restritas aos riscos para a saúde pública, e que evi
tem interferências desnecessárias com o tráfego e o
comércio internacionais.

ARTIGO 3°
Princípios

1. A implementação deste Regulamento será feita
com pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos
e às liberdades fundamentais das pessoas.

2. A implementação deste Regulamento obede
cerá à Carta das Nações Unidas e a Constituição da
Organização Mundial da Saúde.

3_ A implementação deste Regulamento obede
cera a meta de sua aplicação universal. para a prote-

ção de todos os povos do mundo contra a propagação
internacional de doenças.

4. Os Estados possuem, segundo a Carta das Na
ções Unidas e os princípios de direito internacional, o
direito soberano de legislar e implementar a legislação
a fim de cumprir suas próprias políticas de saúde. No
exercício desse direito, deverão observar o propósito
do presente Regulamento.

ARTIGO 4°
Autoridades responsáveis

1. Cada Estado Parte deverâ designar ou esta
belecer um Ponto Focal Nacional para o RSI e as au
toridades responsáveis, em suas respectivas áreas de
jurisdição, pela implementação de medidas de saúde,
em conformidade com este Regulamento.

2. Os Pontos Focais Nacionais para o RSI deverão
estar permanentemente acessíveis para comunicação
com os Pontos de Contato da OMS para o RSI, a que
faz referência o parágrafo 3° deste Artigo. As funções
dos Pontos Focais Nacionais do RSI incluem:

(a) enviar aos Pontos de Contato da OMS para
o RSI, em nome do Estado Parte em questão, comu
nicações urgentes relativas à implementação deste
Regulamento, em especial referentes aos artigos de
6 a 12; e

(b) disseminar informações aos setores admi
nistrativos relevantes do Estado Parte, assim como
consolidar as informações deles oriundas, incluindo
os setores responsáveis pela vigilância e notificação,
pontos de entrada, serviços de saúde pública, clinicas
e hospitais e outras repartições públicas.

3, A OMS designará Pontos de Contato para o RSI,
os quais estarão acessíveis permanentemente para co
municações com os Pontos Focais Nacionais para o RS!.
Os Pontos de Contato da OMS para o RSI deverão en
viar comunicações urgentes referentes à implementação
deste Regulamento, em particular ao previsto nos artigos
de 6 a 12, aos Pontos Focais Nacionais para o RSI dos
Estados Partes em questão. Os Pontos de Contato da
OMS para o RSI podem ser designados pela OMS em
sua sede ou no nivel regional da Organização.

4. Os Estados Partes deverão fornecer à OMS
informações detalhadas de contato com seu respec
tivo Ponto Focal Nacional para o RSI, da mesma for
ma como a OMS fornecerá instruções detalhadas de
contato com os Pontos de Contato da OMS para o
RS!. Essas instruções detalhadas de contato deve
rão ser atualizadas permanentemente, e confirmadas
anualmente. A OMS colocará à disposição de todos
os Estados Partes os detalhes de contato dos Pontos
Focais Nacionais para o RSI que receber, consoante
os termos deste Artigo.
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PARTE 11

INFORMAÇÃO E RESPOSTA EM SAÚDE PÚBLICA

ARTIGO 5°
Vigilância

1. Cada Estado Parte deverá desenvolver forta
lecer e manter. o mais breve possível. no mais tardar
dentro de cinco anos a contar da entrada em vigor
deste Regulamento para este Estado Parte, as ca
pacidades para detectar, avaliar. notificar e informar
eventos de acordo com este Regulamento. conforme
especificado no Anexo 1.

2. Após a avaliaçào mencionada na parte A, pará
grafo 2 do Anexo 1, um Estado Parte poderá notificar à
OMS. fundamentado numa necessidade justificada e num
plano de implementação, e, assim tazendo, obter uma ex
tensào de dois anos para o cumprimento das obrigações
constantes do parágrafo 1" deste Artigo. Em circunstân
cias excepcionaiS. e fundamentadas num novo plano de
implementaçào, o Estado Parte podera solicitar uma nova
extensão. de no máximo até dois anos, ao Diretor-Geral,
que lomara a decisão levando em consideraçào o pare
cer técnico do Comitê estabelecido nos termos do Artigo
50 (doravante denominado "Comité de Revisào"). Após o
penodo mencionado no parágrafo 1': deste Artigo, o Es
tado Parte que obtiver uma extensão devera apresentar
relatório anual à OMS acerca do progresso alcançado
com vistas a sua implemenlaçao plena.

3. A OMS fornecerá assistência aos Estados
Partes, se assim solicitada, para o desenvolvimento.
fortalecimento e manutenção das capacidades referi
das no paragrafo 1 deste Artigo.

4. A OMS coletará informações relativas a eventos
através de suas atividades de vlgilãncia e avaliará o seu
potencial para causar a propagação Internacional de
doenças e possível interlerencia com o trafego interna
cional. As informaç6es recebidas pela OMS nos termos
deste parágrafo serâo manuseadas em conformidade
com os artigos 11 e 45, quando apropriado,

ARTIGO 6°
Notificação

1, Cada Estado Parte avaliara os eventos que
ocorrerem dentro de seu território, utilizando o ins
trumento de decisão do Anexo 2. Cada Estado Parte
notificará a OMS, pelos mais eficientes meios de co
municação disponiveis. por meio do Ponto Focal Na
cional para o RSI, e dentro de 24 horas a contar da
avaliação de informações de saLide plJblica, sobre todos
os eventos em seu território que possam se constituir
numa emergência de saúde pública de importância
Internacional, segundo o instrumento de decisão, bem

como de qualquer medida de saúde implementada em
resposta a tal evento, Se a notificação recebida pela
OMS envolver a competência da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA), a OMS notificará imedia
tamente essa Agência.

2. Após uma notificação. o Estado Parte conti
nuará a comunicar à OMS as informações de saúde
pública de que dispõe sobre o evento notificado, de
maneira oportuna. precisa e em nível suficiente de
detalhamento, incluindo. sempre que possível, defi
nições de caso, resultados laboratoriais. fonte e tipo
de risco, número de casos e de óbitos. condições que
afetam a propagação da doença; e as medidas de
saúde empregadas. informando, quando necessário,
as dificuldades confrontadas e o apoio.necessário para
responder à possivel emergência de saúde pública de
importância internacional.

ARTIGO 7°
Compartilhamento de informações durante

eventos sanitários inesperados ou incomuns

Caso um Estado Parte tiver evidências de um
evento de saúde publica inesperado ou incomum dentro
de seu território. independentemente de sua origem ou
fonte. que possa constituir uma emergência de saú
de pública de importància internacional. ele fornecerá
todas as informações de saúde pública relevantes à
OMS. Nesse caso, aplicam-se na integra as disposi
ções do Artigo 6".

ARTIGO 8°
Consultas

No caso de eventos ocorrendo em seu território
que não exijam notificação, conforme estabelecido pelo
Artigo 6:', especialmente eventos sobre os quais as in
formações disponíveis são insuficientes para completar
o instrumento de decisão, ainda assim um Estado Parte
poderá manter a OMS informada a respeito do evento.
por meio do Ponto Focal Nacional para o RSI. e consul
tar a OMS acerca de medidas de saúde apropriadas.
Essas comunicações serão tratadas em conformidade
com os parágrafos 2" a 4" do Artigo 11. O Estado Par
te em cujo território ocorreu o evento poderá solicitar
à OMS assistência para avaliar quaisquer evidências
epidemiológicas obtidas por esse Estado Parte.

ARTIGO 9°
Outros informes

1. A OMS poderá levar em conta informes de
outras fontes, além das notificações ou consultas. e
avaliará tais mformes de acordo com princípios epi
demiológicos estabelecidos, transmitindo a seguir in-
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formações acerca do evento ao Estado Parte em cujo
território supostamente está ocorrendo o evento. An
tes de tomar qualquer medida com base nesses in
formes, a OMS realizará consultas no intuito de obter
verificação junto ao Estado Parte em cujo território
supostamente está ocorrendo o evento, em conformi
dade com o procedimento estabelecido no Artigo 10.
Para tanto. a OMS disponibilizará as informações re
cebidas aos Estados Partes, e somente em caso que
esteja devidamente justificado poderá a OMS manter
a confidencialidade da fonte. Essas informações se
rão utilizadas em conformidade com o procedimento
estabelecido no Artigo 11.

2, Na medida do possível, os Estados Partes in
formarão à OMS. dentro de um periodo de até 24 horas
a contar do recebimento de evidências, qualquer risco
para a saúde pública identificado fora de seu território
que possa causar a propagação internacional de doen
ças. manifestado pela importação ou exportação de:

(a) casos humanos.
(b) vetores portadores de infecção ou

contaminação, ou
(c) mercadorias contaminadas,

ARTIGO 10
Verificação

1. Em conformidade com o Artigo 9°, a OMS so
licitará a verificação, por um Estado Parte. de relatos
recebidos de outras fontes. além de notificações ou
consultas, quanto a eventos que possam constituir
uma emergência de saúde púb-lica de importância in
ternacional que supostamente estejam ocorrendo no
território desse Estado. Nesses casos, a OMS infor
mará o Estado Parte em questão acerca dos relatos
que procura verificar.

2. Consoante os termos do parágrafo anterior e
do Artigo 9°, todo Estado Parte, quando assim solici
tado pela OMS, verificará e fornecerá

(a) num prazo de 24 horas, uma resposta
inicial à solicitação da OMS, ou acusação de
seu receb'lmento:

(b) num prazo de 24 horas. as informa
ções de saúde pública disponíveis sobre a
situação dos eventos mencionados na solici
tação da OMS; e

(c) informações à OMS no contexto de
uma avaliação realizada nos termos do Artigo
6<'. incluindo informações relevantes, conforme
descrito naquele Artigo.

3. Ao receber informações sobre um evento que
possa constituir uma emergência de saúde pública de
importância internacional, a QMS oferecerá sua cola-

boração ao Estado Parte em questão para avaliar o
potencial de propagação internacional de doenças,
possivel interferência com o tráfego internacional, e
adequação das_medidas de controle. Tais atividades
podem incluir a colaboração com outras organizações
normativas. bem como a oferta de mobilização de as
sistência internacional, com o propósito de apoiar as
autoridades nacionais na condução e coordenação
de avaliações nos locais afetados. Quando solicitado
pelo Estado Parte, a OMS fornecerá informações re
ferentes a tal oferta.

4. Se o Estado Parte não aceitar a oferta de co
laboração, a OMS poderá, quando assim justificada
pela magnitude do risco sanitário, compartilhar as infor
mações de que dispõe com outros Estados Partes. ao
mesmo tempo em que incentiva o Estado Parte a aceitar
a oferta de colabmação da OMS, levando em conside
ração a posição do Estado Parte em questão.

ARTIGO 11
Fornecimento de informações pela OMS

1. Sujeito aos termos do parágrafo 20 deste Artigo,
a OMS enviará a todos os Estados Partes e. quando
apropriado, a organizações intergovernamentais re
levantes, assim que possível e pelos mais eficientes
meios disponiveis, confidencialmente, as informações
de saúde pública que tiver recebido em conformidade
com os Artigos 5 a 10, inclusive, e que sejam necessá
rias para permitir que os Estados Partes respondam a
um risco sanitário. A OMS fornecerá a outros Estados
Partes informações que possam auxiliá-los a evitar a
ocorrência de incidentes similares:

2. A OMS utilizará informações recebidas em
conformidade com os Artigos 6 e 8 e com o parágrafo
2" do Artigo 9 para os fins de verificação, avaliação e
assistência, nos termos do presente Regulamento e,
exceto quando acordado de outra forma com os Esta
dos Partes referidos nessas disposições, não tornará
essa informação amplamente disponível a outros Es
tados Partes, até o momento em que:

(a) ficar determinado que o evento cons
titui uma emergência de saúde pública de im
portância internacional, em conformidade com
o Artigo 12; ou

(b) informações evidenciando a propaga
ção internacional da infecção ou contaminação
forem confirmadas pela OMS, segundo princi
pios epidemiológicos estabelecidos; ou

(c) houver evidências de que:

(i) as medidas de controle contra a propa
gaçao Internacional provavelmente não terão
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sucesso, devido à natureza da contaminação,
agente patológico, vetor ou reservatório: ou

(ii) o Estado Parte não possui capacidade
operacional suficiente para realizar as medidas
necessárias para prevenir maior disseminação
da doença: ou

(d) a natureza e abrangência do movi
mento internacional de viajantes, bagagens,
carga. contêineres. meios de transporte. mer
cadorias. ou encomendas postais que possam
ser afetados pela infecção ou contaminação
exigem a aplicação imediata de medidas in
ternacionais de controle.

3. A OMS consultará o Estado Parte em cujo
território está ocorrendo o evento sobre sua intenção
de disponibilizar as informações, nos termos deste
Artigo.

4. Quando as informações recebidas pela OMS
em conformidade com o parágrafo 11 deste Artigo forem
disponibilizadas aos Estados Partes. nos termos deste
Regulamento, a OMS também poderá disponibilizá-Ias
à população em geral. caso outras informações sobre
o mesmo evento já tiverem sido divulgadas e houver
necessidade de disseminar informações independen
tes e abalizadas.

ARTIGO 12
Determinação de uma emergência

de saúde pública de importância internacional

1. O Diretor-Geral determinará, com base nas
informações recebidas. em especial as enviadas pelo
Estado Parte em cujo território está ocorrendo o even
to. se o evento constitui uma emergência de saúde
pública de importância internacional. em conformida
de com os critérios e os procedimentos estabelecidos
neste Regulamento.

2. Caso considerar que está ocorrendo uma emer
gência de saude publica de importância internacional.
com base numa avaliação realizada nos termos do
presente Regulamento. o Diretor-Geral consultará o
Estado Parte em cujo território surgiu o evento acerca
dessa determinação preliminar. Caso o Diretor-Geral e
o Estado Parte estiverem de acordo quanto a tal deter
minação. o Diretor-Geral solicitará. em conformidade
com o procedimento estabelecido no Artigo 49, um
parecer do Comitê estabelecido nos termos do Artigo
48 (doravante denominado "Comitê de Emergências")
acerca de recomendações temporárias apropriadas.

3. Se, após a consulta de que trata o parágrafo
11 acima. o Diretor-Geral e o Estado Parte em cujo ter·
ritório surgiu O evento não chegarem a um consenso.
num prazo de até 48 horas, sobre se o evento constitui

ou não uma emergência de saúde publica de impor
tância internacional. a determinação sera realizada
em conformidade com o procedimento estabelecido
no Artigo 49.

4. Ao determinar se um evento constitui ou nào
uma emergência de saúde pública de importânCia in
ternacional, o Diretor-Geral considerará:

(a) as informações fornecidas pelo Es
tado Parte;

(b) o instrumento de decisão apresenta
do no Anexo 2;

(c) o parecer do Comitê de Emergên
cias:

(d) os princípios cientificos, bem como as
evidências científicas e outras informações re
levantes dispon iveis; e uma avaliaçào do risco
para a saúde humana, do risco de propagaçáo
internacional da doença e do risco de interfe
rência com o trafego internacional.

5. Caso o Diretor-Geral, após consultas com o
Estado Parte em cujo território ocorreu a emergência
de saúde pública de importância internacional, con
siderar terminada a emergência de saúde pública de
importância internacional. o Diretor-Geral tomará uma
decisão, em conformidade com o procedimento esta·
belecido no Artigo 49.

ARTIGO 13
Resposta de saúde pública

1. Cada Estado Parte desenvolverá, fortalecerá
e manterá o mais rapidamente possível e no máximo
num prazo de cinco anos a contar da entrada em vi
gor do presente Regulamento em seu território. as
capacidades para responder pronta e eficazmente a
riscos para a saúde pública e a emergências em sau
de pública de importância internacional, conforme es
tabelecido no Anexo 1. Em consulta com os Estados
Membros, a OMS publicará diretrizes para apoiar os
Estados Partes no desenvolvimento de capacidades
de resposta de saúde publica.

2. Após a avaliação mencionada no Anexo 1. par
te A. parágrafo 2", um Estado Parte poderá enviar um
informe à OMS, fundamentado numa necessidade jus
tificada e num plano de implementaçâo, e assim obter
uma extensão de dois anos para o cumprimento das
obrigações constantes do parágrafo 1" deste Artigo.
Em circunstâncias excepcionais. e fundamentadas num
novo plano de implementação, o Estado Parte poderá
solicitar uma nova extensão de no máximo até dois
anos, ao Diretor-Geral, que tomará a decisão levan
do em consideração o parecer técnico do Comitê de
Revisão. Após o período mencionado no parágrafo 1"
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deste Artigo, o Estado Parte que obtiver uma extensão
deverá apresentar um relatório anual à OMS acerca do
progresso alcançado na implementação plena.

3. Mediante solicitação de um Estado Parte, a
OMS colaborará na resposta a riscos para a saúde
pública e a outros eventos, fornecendo orientações e
assistência técnicas e avaliando a eficácia das medidas
de controle implementadas. incluindo a mobilização de
equipes internacionais de peritos para assistência no
local. quando necessário.

4. Se a OMS, em consulta com os Estados Par
tes interessados, conforme estipulado no Artigo 12.
determinar que esteja ocorrendo uma emergência de
saúde pública de importância internacional, poderá
oferecer, além do apoio indicado no parágrafo 111 deste
Artigo. assistência adicional ao Estado Parte. incluin
do uma avaliação da gravidade do risco internacional
e da adequação das medidas de controle. Tal colabo
ração poderá incluir a oferta de mobilizar assistência
internacional. a fim de apoiar as autoridades nacionais
na condução e coordenação das avaliações locais.
Quando solicitado pelo Estado Parle, a OMS fornecerá
informações referentes a tal oferta.

5. Quando solicitado pela OMS, os Estados Partes
fornecerão. na medida do possivel. apoio às atividades
de resposta coordenadas pela OMS.

6. Quando solicitado, a OMS fornecerá orienta
ção e assistência apropriadas a outros Estados Partes
afetados ou ameaçados pela emergência de saúde
pública de importância internacional.

ARTIGO 14
Cooperação da OMS com organizações

intergovemamentais e organismos internacionais

1. Na implementação do presente Regulamento,
a OMS cooperará e coordenará suas atividades. con
forme apropriado. com outras organizações intergover
namentais ou organismos internacionais competentes.
incluindo por meio da celebração de acordos e outros
arranjos similares.

2. Quando a notificação ou verificação de um
evento. ou a resposta ao mesmo, for primariamente da
competência de outras organizações intergovernamen
tais ou organismos internacionais, a OMS coordenará
suas atividades com tais organizações ou organismos,
a fim de garantir a aplicação de medidas adequadas
para a proteção da saúde pública.

3. Não obstante os termos acima, nada no pre
sente Regulamento impedirá ou limitará o fornecimen
to de orientação. apoio. ou assistência técnica ou de
outra natureza por parte da OMS. para fins de saúde
pública.

PARTE 111

RECOMENDAÇÕES

ARTIGO 15
Recomendações temporárias

1. Caso se determinar, em conformidade com
o art. 12, a ocorrência de uma emergência de saúde
pública de importância internacional, o diretor-geral
publicará recomendações temporárias, segundo o pro
cedimento estabelecido no art. 49. Tais recomendações
temporárias poderão ser modificadas ou prorrogadas.
segundo as circunstâncias, mesmo depois de ter sido
determinado o término da emergência de saúde pública
de importância internacional, ocasião em que outras
recomendações temporárias poderão ser emitidas,
conforme as necessidades. a fim de evitar ou detectar
prontamente sua recorrência.

2. As recomendações temporárias poderão incluir
medidas de saúde que deverão ser implementadas pelo
Estado Parte vivenciando a emergência em saúde pú
blica de importância internacional, ou por outros Esta
dos Partes, em relação a pessoas, bagagens, cargas.
contêineres. meios de transporte. mercadorias e/ou
encomendas postais, a fim de evitar ou reduzir a propa
gação internacional de doenças e evitar interferências
desnecessárias com o tráfego internacionaL

3. As recomendações temporárias podem ser
rescindidas a qualquer momento. de acordo com o
procedimenlo estabelecido no art. 49, e expirarão auto
maticamente três meses após sua publicação. Podem
ser modificadas ou prorrogadas por periodos adicionais
de até três meses. As recomendações temporárias não
podem estender-se além da segunda Assembléia Mun
dial de Saúde subseqüente à determinação da emer
gência em saúde pública de importância internacional
à qual se referem.

ARTIGO 16
Recomendações permanentes

A OMS poderá fazer recomendações perma
nentes acerca de medidas de saúde apropriadas, em
conformidade com o art. 53, para aplicação periódica
ou de rotina. Tais medidas podem ser aplicadas pe
los Estados Partes em relação a pessoas, bagagens,
cargas, contêineres. meios de transporte, mercadorias
e/ou encomendas postais, em relação a riscos sanitá
rios especificos existentes, a fim de evitar ou reduzir
a propagação internacional de doenças e evitar inter
ferências desnecessárias com o tráfego internacional.
A OMS poderá, em conformidade com o art. 53. modi
ficar ou suspender essas recomendações, conforme
apropriado.
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ARTIGO 17
Critérios para as recomendações

Ao emitir. modificar ou rescindir recomendações
temporárias ou permanentes. o diretor-geral devera
considerar:

a) a opinião dos Estados Partes direta·
mente envolvidos:

b) o parecer do Comité de Emergências
ou do Comitê de Revisào. conforme o caso;

c) os principias científicos. assim como
as evidências e informações cientificas dis·
poníveis:

d) medidas de saúde que, com base
numa avaliaçào de risco apropriada as circuns
tâncias. nào sejam mais restritivas ao tráfego e
comércio internacionais, nem mais intrusivas
para as pessoas do que alternativas razoavel
mente disponiveis que poderiam alcançar um
nivel adequado de proteçào a saude:

e) normas e instrumentos internacionais
relevantes:

f) atividades realizadas por outras orga
nizações intergovernamentais e organismos
internacionais relevantes: e

g) outras Informações especificas e apro
priadas relevantes ao evento.

Em relação às recomendações temporárias. a
consideração do diretor-geral quanto aos subparágra·
fos e e f deste artigo podera estar sujeita a limitações
impostas pela natureza urgente das circunstâncias.

ARTIGO 18
Recomendações relativas a pessoas. bagagens,

cargas. contêineres. meios de transporte.
mercadorias e encomendas postais

1. Nas recomendações que formule aos Estados
Partes em relação a pessoas. a OMS poderá incluir as
seguintes orientações:

- nenhuma recomendaçào de medida
de saúde especifica:

- examinar o histórico de viagens em
áreas afetadas;

- examinar os comprovantes de exa
mes médicos e de quaisquer analises labo
ratoriais;

- exigir exames médiCOS:
~ exammar os comprovantes de vacina

ção e de outras medidas profiláticas:
- exigir vacinação ou outras medidas

profiláticas;
- colocar pessoas suspeitas sob obser

vação de saúde pública:

~ implementar quarentena ou outras medi
das de saúde pública para pessoas suspeitas:

~ implementar isolamento e tratamento
de pessoas afetadas. quando necessário;

- Implementar busca de contatos de pes·
soas afetadas ou suspeitas;

- recusar a entrada de pessoas afetadas
ou suspeitas no pais;

- recusar a entrada de pessoas não afe
tadas em áreas afetadas: e

- implementar triagem e/ou restrições
de saida para pessoas vindas de áreas afe·
tadas.

2. Nas recomendações que formule aos Estados
Partes referentes a bagagem, carga, contêineres. meios
de transporte, mercadorias e encomendas postais. a
OMS poderá incluir as seguintes orientações:

- nenhuma recomendação de medida
de saúde específica;

- examinar manifesto e itinerário;
- implementar inspeções:
- examinar os certificados das medidas de

desinfecção ou de descontaminação adotadas
no momento da partida ou durante a viagem;

- implementar tratamento de bagagens,
cargas, contêineres, meios de transporte, mer·
cadorias. encomendas postais ou restos hu
manos, a fim de remover infecçào ou contami
naçào. incluindo vetores e reservatórios;

- utilizar medidas de saúde especificas
para assegurar o manuseio e o transporte se
guros de residuos humanos:

- implementar regimes de isolamento
ou quarentena;

- apreender e destruir bagagens. cargas.
contêineres. meios de transporte. mercadorias
ou encomendas postais suspeitos ou contami
nados ou infectados, sob condições controladas,
quando não houver outro tratamento ou proces
so disponivel comprovadamente eficaz: e

- recusar a saída ou entrada.

PARTE IV

PONTOS DE ENTRADA

ARTIGO 19
Obrigações Gerais

Além das demais obrigações previstas no pre
sente regulamento. os Estados Partes deverão:

a) garantir que as capacidades indica
das no Anexo 1 para os pontos de entrada



22076 Quinta-feira 10 OIARtO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

designados, estejam implantadas nos prazos
indicados no parágrafo 10 do art. 5° e no pa
rágrafo 10 do art. 13:

b) identificar as autoridades competen
tes em cada ponto de entrada designado em
seu território: e

c) fornecer à OMS, na medida do possí
vel. quando solicitado em resposta a um pos
sível risco à saude pública específico. dados
relevantes referentes a fontes de infecção ou
contaminação. inclusive vetores e reserva
tórios, em seus pontos pe entrada, que pos
sam resultar na propagação internacional de
doenças.

ARTIGO 20
Portos e aeroportos

1. Os Estados Partes designarão os portos e
aeroportos que serão dotados das capacidades indi
cadas no Anexo 1.

2. Os Estados Partes garantirão que os Certifica
dos de Dispensa de Controle Sanitário da Embarcação
("Ship Sanitation Control Exemption Certifioates")
e os Certificados de Controle Sanitário da Embarca
çào ("Ship Sanitation Contrai Certificates") sejam
emitidos em conformidade com as exigências do art.
39 e o modelo apresentado no Anexo 3.

3. Cada Estado Parte enviará à OMS uma lista
dos portos autorizados a:

a) emítir Certificados de Controle Sa
nitário da Embarcação e prestar os serviços
referidos nos Anexos 1 e 3; ou

b) apenas emitir Certificados de Dispensa
de Controle Sanitário da Embarcação: e

c) prorrogar por um mês o período de
validade do Certificado de Dispensa de Con
trole Sanitário da embarcação, até a chegada
da embarcação a um porto onde possa rece
ber o certificado.

Cada Estado Parte informará à OMS quaisquer
mudanças quanto à situação 'dos portos listados. A
OMS publicará as informações recebidas nos termos
deste parágrafo,

4. A OMS poderá certificar, a pedido do Estado
Parte interessado, após investigação apropriada. que
um porto ou aeroporto em seu território satisfaz os re
quisitos estipulados nos parágrafos 10 e 30 deste artigo.
Essa certificaçào poderá ser submetida a revisão peri
ódica pela OMS. em consulta com o Estado Parte.

5. A OMS. em colaboração com organizações
intergovernamentais e organismos internacionais com
petentes. desenvolverá e publicará as diretrizes para a

certificação de portos e aeroportos. nos termos deste
artigo. A OMS publicará, ademais, uma lista dos ae
roportos e portos certificados.

ARTIGO 21
Passagens de fronteiras terrestres

1. Onde estiver justificado por razões de saúde
pública. um Estado Parte poderá designar passagens de
fronteiras terrestres para desenvolver as capacidades
previstas no Anexo 1. levando em consideração:

a) o volume e a freqüência dos vários
tipos de tráfego internacional, em compara
ção com outros pontos de entrada. naquelas
passagens de fronteiras terrestres do Estado
Parte passíveis de designação; e

b) os riscos à saúde pública existentes
nas áreas de origem do tráfego internacional.
ou nas áreas de passagem, antes de sua che
gada a uma determinada fronteira seca.

2. Estados Partes que têm fronteiras comuns de
veriam considerar:

a) a celebração de acordos ou arranjos
bilaterais ou multilaterais relativos à prevenção
ou ao controle da transmissão internacional de
doenças nas passagens de fronteiras terres
tres, em conformidade com o art. 57; e

b) a designação conjunta de passagens
de fronteiras terrestres adjacentes para as ca
pacidades de que trata o Anexo 1, em confor
midade com o parágrafo 10 deste artigo.

ARTIGO 22
Função das autoridades competentes

1. As autoridades competentes deverão:

a) ser responsáveis pelo monitoramento
de bagagens. cargas, contêineres, meios de
transporte, mercadorias, encomendas postais e
resíduos humanos que entrem e saiam de áre
as afetadas. de maneira a que sejam mantidos
livres de fontes de infecção ou contaminação.
incluindo vetores e reservatórios:

b) garantir. na medida do possível, que
as instalações utilizadas pelos viajantes nos
pontos de entrada sejam mantidos em boas
condições sanitárias e livres de fontes de in
fecção ou contaminação. incluindo vetores e
reservatórios;

c) ser responsáveis pela supervisão de
todo procedimento de desratização, desin
fecção, desinsetização ou descontaminação
de bagagens, cargas, contêineres. meios de
transporte, mercadorias, encomendas postais
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e resíduos humanos ou medidas de saúde pú
blica para pessoas, conforme apropriado nos
termos do presente regulamento:

d) informar aos operadores de meios de
transporte, com a maior antecedência possí
vel, acerca de sua intenção de aplicar medidas
de controle a um veículo. e deverão fornecer,
quando disponíveis. informações por escrito
acerca dos métodos a serem empregados;

e) ser responsáveis pela supervisão da
remoção e destinação segura de qualquer tipo
de água ou alimento contaminado. dejetos hu
manos ou animais, águas servidas e qualquer
outra substância contaminada proveniente de
um veiculo;

f) tomar todas as medidas exeqüíveis
compatíveis com o presente regulamento a
fim de monitorar e controlar a descarga, pelas
embarcações. de esgoto. lixo, água de lastro
e, outras substâncias que possam causar do
enças e contaminar as águas de portos, rios.
canais, estreitos, lagos ou outras águas inter
nacionais;

g) ser responsáveis pela supervisão dos
prestadores de serviços que trabalhem com
viajantes, bagagens, cargas, contêineres.
meios de transporte, mercadorias. encomen
das postais e resíduos humanos nos pontos de
entrada. incluindo a realização de inspeções e
exames médicos, conforme necessário;

h) terão arranjos efetivos para possíveis
eventualidades de lidar com um evento de
saúde pública inesperado; e

i) notificarão ao Ponto Focal Nacional
para o RSI quaisquer medidas de saúde públi
ca relevantes tomadas em conformidade com
o presente regulamento.

2. As medidas de saúde recomendadas pela OMS
para viajantes, bagagens, cargas, contêineres, meios
de transporte, mercadorias, encomendas postais e
restos humanos provenientes de uma área afetada
podem ser reaplicadas na chegada, caso existam indi
cações verificáveis e/ou evidências de que as medidas
aplicadas por ocasião da partida da área afetada não
foram bem sucedidas.

3. A desinsetização. desratização. desinfecção,
descontaminação e outros procedimentos sanitários
serão realizados de modo a evitar danos e. na medida
do possível, incômodos a pessoas. ou danos ao meio
ambiente com impacto sobre a saúde pública, ou danos
a bagagens, cargas. contêineres. meios de transporte,
mercadorias e encomendas postais.

PARTE V

Medidas de Saúde Pública

CAPíTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 23
Medidas de saúde na chegada e na saída

1. Sujeito aos acordos internacionais aplicáveis
e aos artigos relevantes deste regulamento, os Esta
dos Partes podem exigir, para fins de saúde pública
na chegada ou na partida:

a) de viajantes:
(i) informações relativas ao seu destino.

de maneira a permitir contatos futuros;
(ii) informações relativas ao seu illnerá

rio, para verificar se esteve numa área afetada
ou em suas proximidades, ou outros possiveis
contatos com infecção ou contaminação antes
da chegada, assim como um exame dos docu
mentos de saúde do viajante, se forem exigidos
nos termos do presente regulamento; e/ou

(iii) um exame médico não invasivo, que
seja o exame menos intrusivo que possa atin
gir o objetivo de saúde pública;

b) inspeção de bagagens, cargas, con·
têineres. meios de transporte, mercadorias,
encomendas postais e restos humanos.

2. Com base em evidências de risco para a saúde
pública, obtidas por meio das medidas previstas no pará
grafo 10 deste artigo, ou mediante outros meios, os Esta
dos Partes poderão aplicar medidas adicionais de saúde,
em conformidade com o presente regulamento, e espe
cialmente, em relação a viajantes suspeitos ou afetados,
caso a caso. o exame médico menos intrusivo e invasivo
que permita alcançar o objetivo de saúde pública de pre
vençâo da propagaçâo internacional de doenças.

3. Nenhum exame médico, vacinação, medida
profilática ou medida de saúde de que trata este re
gulamento será realizado no viajante sem seu prévio
consentimento expresso e informado, ou de seus pais
ou tutores legais, exceto nos termos do parágrafo 2° do
artigo 31, e em conformidade com a legislação nacional
e as obrigações internacionais do Estado Parte.

4. Os viajantes que serão vacinados ou aos quais
se oferecerão medidas profiláticas consoante o pre
sente regulamento, ou seus pais ou tulores legais,
serão informados quanto a qualquer risco associado
com a vacinação ou a não vacinação, e com o uso ou
não uso da medida profilática, em conformidade com
a legislação e as obrigações internacionais do Esta-
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do Parte. Os Estados Partes informarão os médicos
acerca dessas exigências. em conformidade com a
legislação do Estado Parte.

Qualquer exame. procedimento médico. vaci
nação, ou aplicação de outra medida profilática que
envolva um risco de transmissão de doença só será
realizado ou administrado ao viajante em conformidade
com as diretrizes e normas de segurança nacionais e
internacionais estabelecidas. de maneira a minimizar
esse risco.

CAPíTULO 11
Disposições especiais para meios de transporte

e operadores de meios de transporte

ARTIGO 24
Operadores de meios de transporte

1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas
possíveis consistentes com o presente regulamento
para se assegurar de que os operadores de meios de
transporte:

a) respeitam as medidas de saúde da
OMS e adotadas pelo Estado Parte;

b) informam aos viajantes as medidas de
saúde recomendadas pela OMS e adotadas
pelo Estado Parte para aplicação a bordo do
veiculo; e

c) mantêm os meios de transporte pelos
quais são responsáveis sempre livres de fontes
de infecção ou contaminação, incluindo veto
res e reservatórios. A aplicaçáo de medidas
de controle de fontes de infecção ou contami
nação poderá ser exigida se forem encontra
das evidências.

2. O Anexo 4 fornece uma relação das dispo
sições específicas relativas a meios de transporte e
operadores de meios de transporte de que trata este
artigo. As medidas especificas aplicáveis a meios de
transporte e operadores de meios de transporte em
relação a doenças veiculadas por vetores são apre
sentadas no Anexo 5.

ARTIGO 25
Embarcações e aeronaves em trânsito

Sujeito aos arts. 27 e 43 ou exceto quando auto
rizado por acordos internacionais aplicáveis. o Estado
Parte não aplicará qualquer medida de saúde a:

a) uma embarcação não proveniente de
áreas afetadas que passe por um canal ma
rítimo ou uma via fluvial no território daquele
Estado Parte, a caminho de um porto no ter
ritório de outro Estado. Qualquer embarca-

ção nessas condições deverá ter autorização
para carregar combustivel, água. alimentos e
suprimentos sob a supervisão da autoridade
competente:

b) uma embarcação que passe por águas
sob sua jurisdição sem ter feito escala num
porto ou fundeado na costa; e

c) uma aeronave em trânsito num aero
porto sob sua jurisdição; porém, a aeronave
pode ser restrita a uma determinada área do
aeroporto sem poder embarcar ou desembar
car, carregar ou descarregar. Entretanto, quais
quer aeronaves nestas condições deverão ter
autorização para carregar combustível, água,
alimentos e suprimentos. sob a supervisão da
autoridade competente.

ARTIGO 26
Caminhões, trens e ônibus civis em trânsito

Sujeito aos arts. 27 e 43. ou exceto quando au
torizado por acordos internacionais aplicaveis. o Es
tado Parte não aplicará qualquer medida de saúde a
caminhões, trens ou ônibus civis não provenientes de
uma área afetada e que passem através do território
do Estado Parte sem embarcar. desembarcar. carre
gar ou descarregar.

ARTIGO 27
Meios de transporte afetados

1. Quando forem encontrados sinais ou sintomas
clínicos e houver informações baseadas em fatos ou
evidências de risco para a saúde pública, incluindo
fontes de infecção e contaminação, a bordo de um ve
ículo, a autoridade competente considerará o veículo
como afetado e poderá:

a) desinfetar, descontaminar, desinsetizar
ou desratizar o veículo, conforme apropriado,
ou providenciar para que essas medidas sejam
realizadas sob sua supervisão; e

b) decidir, caso a caso, a técnica a ser
empregada para garantir um nível adequado
de controle do risco para a saúde pública,
conforme previsto neste regulamento. Se exis
tirem métodos ou materiais recomendados
pela OMS para esses procedimentos. esses
serão utilizados, exceto quando a autoridade
competente determinar que outros métodos
são igualmente seguros e confiáveis.

A autoridade competente poderá implementar
medidas adicionais de saúde, incluindo o isolamento
dos meios de transporte, se necessário, a fim de evi
tar a propagação da doença. Essas medidas adicio-
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nais deverão ser informadas ao Ponto Focal Nacional
para o RS!.

2. Se a autoridade competente no ponto de entra
da não puder aplicar as medidas de controle exigidas
nos termos deste artigo, o veiculo afetado poderá ter
permissão para sair. mesmo assim. sujeito às seguin
tes condições:

a) a autoridade competente fornecera,
no momento da partida. à autoridade compe
tente do próximo ponto de entrada conhecido,
o tipo de informação a que se refere o subpa
ragrato b: e

b) no caso de uma embarcação, a evidên
cia encontrada e as medidas de controle exigi
das serão devidamente anotadas no Certificado
de Controle Sanitário da Embarcação.

Qualquer meio de transporte nessas circuns
tâncias deverá ter autorizaçào para se abastecer de
combusfivel. água. alimentos e suprimentos. sob a
supervisão da autoridade competente.

3. Um veículo considerado como afetado dei
xará de se-lo quando a autoridade competente tiver
certeza de que:

a) as medidas previstas no paragrafo 10

deste artigo foram efetivamente aplicadas; e
b; não existe a bordo qualquer condição

que constitua um risco para a saúde pública.

ARTIGO 28
Embarcações e aeronaves em pontos de entrada

1. Sujeito ao art. 43 ou conforme previsto nos
acordos internacionais pertinentes. nenhuma embar
cação ou aeronave poderá ter impedido o seu acesso
em qualquer ponlo de entrada por razões de saúde
pública. Contudo. se o ponto de entrada não estiver
equipado para aplicar as medidas de saúde de que
trata este regulamento. a embarcação ou aeronave
poderá ser ordenada a prosseguir. a seu próprio risco,
até o ponto de entrada mais próximo e adequado. salvo
quando a embarcação ou aeronave tiver um problema
operacional que torne esse desvio inseguro.

2. Sujeito ao art. 43 ou conforme previsto nos
acordos internacionais pertinentes, os Estados Partes
não poderão recusar a livre prática a embarcações ou
aeronaves por razões de saude pública; em especial,
não poderão impedi-Ias de embarcar ou desembarcar,
carregar ou descarregar cargas OLl suprimentos, ou
abastecer-se de combustivel, água, alimentos e ou
tros materiais. Os Estados Partes podem condicionar
a concessão da livre pratica a inspeção da embarca
çào ou aeronave e. caso uma fonte de mfecção ou
contaminação for encontrada a bordo. a realizaçào

da desinfecção, descontaminaçáo, desinsetização
ou desratização necessária. ou à aplicaçào de outras
medidas necessárias para evitar a propagaçào da in
fecção ou contaminação.

3. Sempre que possivel e sujeito às disposições
do parágrafo anterior, os Estados Partes autorizarão a
concessão da livre prática pelo radio ou outro meio de
comunicação a uma embarcação ou aeronave quando.
com base em informações recebidas antes da chegada
da mesma. o Estado Parte acredite que a chegada da
embarcação ou aeronave não resultará na introdução
ou propagação de doenças.

4. Os ca pitães de embarcações ou os comandan
tes de aeronaves. ou seus representantes, notificarão
às autoridades de controle do porto ou aeroporto. assim
que possivel. antes da chegada ao porto ou aeropor
fo de destino. quaisquer casos de doença indicativos
de uma doença de natureza infecciosa ou evidências
de um risco para a saúde pública à bordo, assim que
o capitão ou comandante tiver sido informado de tais
doenças ou riscos para a saúde pública. Essas infor
mações devem ser imediatamente transmitidas à auto
ridade competente no porto ou aeroporto. Em situações
de urgência, essas informações serào comunicadas
diretamente pelo capitão ou comandante à autoridade
portuária ou aeroportuária relevante.

5. Os seguintes dispositivos serão aplicados no
caso de uma embarcação ou aeronave suspeita ou
afetada. por razões fora do controle do capitão da
embarcação ou comandante da aeronave, atracar ou
aterrissar em porto ou aeroporto distinto do porto ou
aeroporto de destino. previsto para a embarcação ou
aeronave.

a) o comandante da aeronave ou o ca
pitão da embarcação ou outra pessoa res
ponsável envidará todos os esforços para se
comunicar imediatamente com a autoridade
competente mais próxima:

b) assim que a autoridade competente
for informada da sua chegada poderá aplicar
as medidas de saúde recomendadas pela
OMS ou outras medidas de saúde indicadas
no presente regulamento;

c) exceto quando exigido para fins emer
genciais ou para comunicação com a autorida
de competente, nenhum viajante a bordo dessa
embarcação ou aeronave poderá afastar-se
da mesma, e nenhuma carga será retirada de
sua vizinhança, salvo quando autorizado pela
autoridade competente; e

d) quando todas as medidas de saúde
exigidas pela autoridade competente tiverem
sido aplicadas. a aeronave ou embarcação
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poderá, no que depender dessas medidas de
saúde, dirigir-se ao aeroporto ou porto previsto
para aterrissagem ou atracamento ou, se por
considerações técnicas não puder fazê-lo. a
um aeroporto ou porto convenientemente lo
calizado.

6. Não obstante as disposições contidas neste
artigo, o capitão da embarcação ou o comandante da
aeronave podem tomar as medidas de emergência
que forem necessárias para assegurar a saúde e se
gurança dos viajantes a bordo. Ele ou ela informará a
autoridade competente, assim que possível, quanto às
medidas tomadas consoante este parágrafo.

ARTIGO 29

Caminhões, trens e ônibus civis
nos pontos de entrada

A OMS, em consulta com os Estados Partes, de
senvolverá princípios orientadores para a aplicação de
medidas de saúde a caminhões, trens e ônibus civis
nos pontos de entrada e que passem por passagens
de fronteiras terrestres.

CAPíTULO 111
Disposições especiais para viajantes

ARTIGO 30
Viajantes sob observação de saúde pública

Sujeito ao art. 43 ou conforme autorizado por
acordos internacionais pertinentes, um viajante suspei
to que, em sua chegada. for colocado sob observação
de saúde pública poderá continuar a viagem interna
cional, contanto que não represente risco iminente
para a saúde pública e o Estado Parte notificar a au
toridade competente no ponto de' entrada de destino.
quando sabido, sobre a chegada prevista do viajante.
Na chegada, o viajante deverá apresentar-se a essa
autoridade.

ARTIGO 31
Medidas de saúde relativas

à entrada de viajantes

1. Não serão exigidos um exame médico inva
sivo, vacina, ou outra medida profilática como condi
ção de entrada de qualquer viajante no território de
um Estado Parte, exceto que, sujeito aos arts. 32, 42
e 45. este regulamento não impede que os Estados
Partes exijam exame médico, vacinação ou outra me
dida profilática:

a) quando necessário para determinar se
existe ou não risco para a saúde pública;

b) como condição de entrada para qual
quer viajante buscando residência temporária
ou permanente;

c) como condição de entrada para qual
quer viajante_consoante ao art. 43 ou Anexos
6 e 7: ou

d) que possa ser aplicada consoante o
art. 23.

2. Se um viajante a quem o Estado Parte puder
exigir exame médico, vacina. ou outra medida profi
lática. nos termos do parágrafo 1Q deste artigo, não
consentir com nenhuma dessas medidas. ou se re
cusar a fornecer as informações ou os documentos
referidos no parágrafo IDa do art. 23, o Estado Parte
em questão poderá. sujeito aos arts. 32, 42 e 45, re
cusar a entrada desse viajante. Se houver evidências
de risco iminente para a saúde pública, o Estado Parte
poderá, em conformidade com a legislação nacional e
na medida necessária para controlar tal risco, obrigar o
viajante a se submeter a uma das seguintes medidas
ou aconselhá-lo nesse sentido. consoante os termos
do parágrafo 3° do art. 23:

a) o exame médico menos invasivo e
intrusivo que alcance o objetivo de saúde pú
blica;

b) vacinação ou outra medida profiláti
ca:ou

c) medidas adicionais de saúde estabe
lecidas para evitar ou controlar a propagação
de doenças, incluindo isolamento, quarentena
ou observação de saúde pública.

ARTIGO 32
Tratamento dispensado aos viajantes

Na implementação das medidas de saúde de
que trata o presente regulamento, os Estados Partes
tratarão os viajantes com respeito à sua dignidade.
direitos humanos e liberdades fundamentais e mini
mizarâo qualquer incômodo ou angústia associado a
tais medidas:

a) tratando todos os viajantes com cor
tesia e respeito:

b) levando em consideração o gênero
e as preocupações socioculturais, étnicas ou
religiosas dos viajantes; e

c) fornecendo ou providenciando alimen
tação e água adequadas; acomodações e
roupas apropriadas; proteção para bagagens
e outros bens; tratamento médico apropriado;
os meios de comunicação necessários. se pos
sível em idioma que possam compreender; e
outra assistência apropriada a viajantes que se
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encontrem em quarentena, isolados ou sujei
tos a exames médicos e outros procedimentos
para fins de saúde pública.

CAPíTULO IV
Disposições especiais para mercadorias.

contêineres e terminais de contêineres

ARTIGO 33
Mercadorias em trânsito

Sujeito ao art. 43 ou conforme autorizado por
acordos internacionais pertinentes, mercadorias em
trânsito e sem transbordo, com exceçào de animais
vivos, não estarão sujeitas às medidas de saúde pre
vistas no presente regulamento ou retidas para fins
de saúde pública.

ARTIGO 34
Contêineres e terminais de contêineres

1. Os Estados Partes garantirão. na medida do
possivel, que os transportadores de contêineres uti
lizem contéineres internacionais que sejam mantidos
livres de fontes de infecção ou contaminação, incluin
do vetores e reservatórios, especialmente durante as
operações de embalagem.

2. Os Estados Partes garantirão, na medida do
possível. que os terminais de contêineres sejam man
tidos livres de fontes de infecção ou contaminação,
incluindo vetores e reservatórios.

3. Sempre que, na opinião de um Estado Parte, o
tráfego internacional de contêineres for suficientemente
volumoso, as autoridades competentes tomarào todas
as medidas factíveis consistentes com este Regulamen
to, incluindo a realização de inspeções, para avaliar as
condições sanitárias dos contêineres e terminais de con
teineres. a fim de garantir que as obrigações contidas
neste Regulamento estão sendo implementadas.

4. Os terminais de contêineres serão dotados, na
medida do possível, de instalações para a inspeção e
o isolamento de contêineres.

5. Os consignantes e consignatários envidarão
todos os esforços para evitar a contaminação cruza
da quando utilizarem carregamento de usos múltiplos
dos contêineres.

PARTE VI

DOCUMENTOS DE SAÚDE

ARTIGO 35
Regras Gerais

Nenhum documento de saúde, além daqueles
indicados neste Regulamento ou nas recomendações
da OMS, será exigido no tráfego internacional. desde

que, entretanto, este Artigo não se aplique a viajantes
buscando residência temporária ou permanente, nem
a exigências documentais referentes às condições
sanitárias de mercadorias ou cargas comerciais inter
nacionais. exigências essas decorrentes de acordos
internacionais pertinentes. As autoridades competentes
poderão solicitar que os viajantes preencham formu
lários com informaçôes de contato e questionários de
saúde dos viajantes, desde que satisfaçam as exigên
cias contidas no Artigo 23.

ARTIGO 36
Certificados de vacinação

ou outras medidas profiláticas

1. As vacinas ou outras medidas profiláticas para
viajantes, administradas consoante com este Regula
mento ou outras recomendações, assim como os res
pectivos deverão obedecer às disposições do Anexo
6 e, quando aplicável. do Anexo 7 em relação a doen
ças específicas.

2. Não deverá ser negada a entrada no territó
rio a nenhum viajante de posse de um certificado de
vacinação ou de outra medida profilática. emitido em
conformidade com o Anexo 6 e, quando aplicável, o
Anexo 7. em decorrência da doença à que se refere o
certificado, mesmo quando proveniente de uma área
afetada, a não ser quando a autoridade competente
possuir indicações verificáveis e/ou evidências de que a
vacinação ou outra medida profilática não foi eficaz.

ARTIGO 37
Declaração Marítima de Saúde

1. Antes de chegar a sua primeira escala no ter
ritório de um Estado Parte, o capitão de uma embar
caçào verificará o estado de saúde a bordo e. exceto
quando aquele Estado Parte assim não o exigir. pre
encherá e entregará na chegada. ou antes, da chega
da da embarcação, se a embarcação tiver o equipa
mento necessário e o Estado Parte exigir tal entrega
antecipada. à autoridade competente daquele porto.
uma Declaração Maritima de Saúde, referendada pelo
médico de bordo, se existente.

2. O capitão da embarcação ou o médico de bordo,
se houver, fornecerá todas as informaçôes solicitadas
pela autoridade competente acerca das condições de
saúde a bordo durante uma viagem internacional.

3. A Declaração Marítima de Saúde obedecerá
ao modelo apresentado no Anexo 8.

4. Um Estado Parte poderá decidir:

(a) dispensar todas as embarcações que
aportam da apresentação da Declaração Ma
rítima de Saúde; ou
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(b) exigir a apresentação da Declaração
Marítima de Saúde de que trate uma recomen
dação para as embarcações provenientes de
áreas afetadas, ou exigi-Ia de embarcações
que possam, por outro motivo, estar levando
uma infecção ou contaminação.

O Estado Parte informará tais exigências aos ar
madores ou seus agentes.

ARTIGO 38
Parte de saúde da Declaração Geral de Aeronave

1. O comandante da aeronave ou seu agente, du
rante o vôo ou por ocasião da aterrissagem no primeiro
aeroporto no território de um Estado Parte. preenche
rá. da melhor maneira possível, a Parte de saúde da
Declaração Geral de Aeronave e a entregará à autori
dade competente do aeroporto. exceto quando aquele
Estado Parte assim não o exigir, devendo o documento
obedecer ao modelo especificado no Anexo 9.

2. O comandante da aeronave ou seu agente de
verá fornecer quaisquer_informações solicitadas pelo
Estado Parte acerca das condições de saúde a bordo
durante uma viagem internacional, assim como qual
quer medida de saúde aplicada à aeronave.

3. Um Estado Parte poderá decidir:

(a) dispensar todas as aeronaves que
aterrissam da apresentação da Parte de saúde
da Declaração Geral de Aeronave; ou

(b) exigir a apresentação da Parte de
saúde da Declaração Geral de Aeronave, de
que trate uma recomendação, para aeronaves
provenientes de áreas afetadas, ou exigi-Ia de
aeronaves que possam estar. por outro motivo.
levando uma infecção ou contaminação.

O Estado Parte informará tais exigências às em
presas de transporte aéreo ou a seus representantes.

ARTIGO 39
Certificados de Controle Sanitário da Embarcação

1. Os Certificados de Dispensa de Controle Sa
nitário da Embarcação e os Certificados de Controle
Sanitário da Embarcação terão validade máxima de
seis meses. Esse período poderá ser prorrogado por
um mês quando nâo for possível realizar a inspeção ou
as medidas de controle necessárias naquele porto.

2. Se não for apresentado um Certificado de
Dispensa de Controle Sanitário da Embarcação ou
um Certificado de Controle Sanitário da Embarcação
válido, ou se forem encontradas a bordo de uma em
barcação evidências de risco para a saúde pública, o
Estado Parte poderá proceder conforme estabelecido
no parágrafo lOdo Artigo 27.

3. Os certificados a que se refere este Artigo obe
decerâo ao modelo apresentado no Anexo 3.

4. Sempre que possível, as medidas de controle
serão realizadas quando a embarcação e os porões
estiverem vazios. No caso de uma embarcação em
lastro. as medidas de saude serão aplicadas antes do
carregamento da embarcação.

5. Quando forem necessárias medidas de controle
e as mesmas tiverem sido satisfatoriamente concluídas,
a autoridade competente emitirá um Certificado de Con
trole Sanitário da Embarcação, anotando as evidências
encontradas e as medidas de controle aplicadas.

6. A autoridade competente poderá emitir um
Certificado de Dispensa de Controle Sanitárío da Em
barcação em qualquer porto especificado nos termos
do Artigo 20, caso estiver satisfeita de que a embar
cação está livre de infecção e contaminação, incluin
do vetores e reservatórios. Normalmente tal certifica
do só será emitido se a inspeção da embarcação for
realizada com a embarcação e os porões vazios ou
quando contiver apenas lastro ou outro material cuja
natureza ou disposição permita uma inspeção cuida
dosa dos porões.

7. Caso as condições de aplicação das medidas
de controle forem tais que, na opinião da autoridade
competente do porto onde a operação foi realizada. não
é poss ível obter um resultado satisfatório, a autoridade
competente fará anotação nesse sentido no Certificado
de Controle Sanitário da Embarcação.

PARTE VII

ENCARGOS

ARTIGO 40
Encargos por medidas de saúde

relativas a viaiantes

1. Exceto no caso de viajantes que buscam resi
dência temporária ou permanente, e sujeito ao pará
grafo II deste Artigo. o Estado Parte não deverá cobrar
qualquer encargo. nos termos deste Regulamento, pe
las seguintes medidas de proteção à saúde pública:

(a) qualquer exame médico previsto nes
te Regulamento, Ou qualquer exame comple
mentar que possa vir a ser exigido pelo Esta
do Parte a fim de determinar as condições de
saúde do viajante examinado:

(b) qualquer vacinação ou outra medida
profilática aplicada a um viajante por ocasião
da sua chegada que não for uma exigência
publicada ou cuja publicação ocorreu menos
de dez dias antes do fornecimento da vacina
ção ou medida profílática;
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(c) isolamento apropriado ou exigências
de quarentena para os viajantes;

(d) qualquer certificado emitido ao via
jante especificando as medidas aplicadas e a
data de sua aplicação: ou

(e) quaisquer medidas de saúde aplica
das à bagagem acompanhada do viajante.

2. Os Estados Partes poderão cobrar por outras
medidas de saúde além das mencionadas no pará
grafo I deste Artigo, incluindo aquelas que beneficiam
principalmente o viajante.

3. No caso de cobrança de encargos pela apli
cação de tais medidas de saúde aos viajantes, nos
termos deste Regulamento, o Estado Parte aplicará
uma tabela taritaria unica para tais encargos, e todos
os encargos deverão:

(a) obedecer atabela tarifária unica:
(b) não exceder o custo real do serviço

prestado; e
(c) ser arrecadados sem distinção de

naCionalidade. domicilio ou residência do via
jante em questão.

4. A tabela tarifária e qualquer emenda posterior
à mesma serão publicadas com pelo menos dez dias
de antecedência em relação a qualquer arrecadação

5. Nada neste Regulamento impede os Estados
Partes de buscarem reembolso de despesas incorridas
ao prestar as medidas de saude de que trata o pará
grafo l' deste Artigo.

a) de proprietários ou operadores de
meios de transporte, em relação a seus em
pregados, ou

b) das seguradoras pertinentes.

6. Em nenhuma circunstãncia os viajantes ou
operadores de meios de transporte poderão ser im
pedidos de deixar o território de um Estado-Parte até
o pagamento dos encargos a que se referem os pará
grafos 1" e 2' deste Artigo.

Artigo 41 . Encargos referentes a bagagens. car
ga, conléineres, meios de transporte, mercadorias ou
encomendas postais.

1. Sempre que o Estado-Parte cobrar pela aplica
ção de medidas de saude a bagagens. cargas, contêine
res, meios de transporte, mercadorias ou encomendas
postais, nos termos deste Regulamento, será aplicada
uma tabela tarifária (mica para todos os serviços pres
tados, e todos os encargos deverào:

a) obedecer à tabela tarifária unica;
b) não exceder o custo real do serviço

prestado; e

c) ser arrecadada sem distinçào de na
cionalidade. bandeira, registro ou propriedade
das bagagens. cargas, contêineres, meios de
transporte, mercadorias ou encomendas pos
tais em questão, Em especial, não poderá haver
distinção entre bagagens. cargas, contêineres.
meios de transporte. mercadorias ou encomen
das postais nacionais e estrangeiros.

2. A tabela e qualquer emenda posterior à mesma
serão publicadas com pelo menos dez dias de antece
dência em relação a qualquer arrecadação.

PARTE VIII

DISPOSiÇÕES GERAIS

ARTIGO 42
Implementação das medidas de saúde.

As medidas de saúde tomadas consoante este
Regulamento serão iniciadas e concluídas sem de
mora e aplicadas de maneira transparente e não dis
cri minatória.

ARTIGO 43
Medidas adicionais de saúde.

1. Este Regulamento nào impede que os Estados
Partes implementem medidas de saúde. em conformidade
com sua legislação nacional relevante e as obrigações
decorrentes do direito internacional, em resposta a ris
cos específicos para a saúde publica ou emergências de
saúde pública de importância internacional. que:

a) confiram um nível de proteção a sau
de igualou superior ao das recomendações
da OM8. ou

b) sejam proibidas em outras circuns
tâncias, nos termos do artigo 25, Artigo 26,
paragrafos 1 e 2" do artigo 28. artigo 30, pa
rágrafo 1 (c) do artigo 31, e artigo 33, desde
que tais medidas sejam, em outros aspectos,
consistentes com este Regulamento.

Tais medidas não deverão ser mais restritivas ao
tráfego internacional. nem mais invasivas ou intrusivas
em relação as pessoas do que as alternativas razoavel
mente disponíveis que alcançariam o nível apropriado
de proteção à saude.

2. Ao decidir implementar ou não as medidas de
saúde de que trata o parágrafo 1co deste artigo ou as
medidas adicionais de saude contempladas no pará
grafo 2 do artigo 23, parágrafo 1" do artigo 27. pará
grafo 2" do artigo 28 e parágrafo 2 (e) do artigo 31 , os
Estados·Partes basearâo suas determinações em:

a) principias cientificas:



22084 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

b) evidências cientificas disponíveis de
risco para a saúde humana ou, quando essas
evidências forem insuficientes, informações
disponíveis. incluindo informações fornecidas
pela OMS e outras organizações intergover
namentais e organismos internacionais rele
vantes: e

c) qualquer orientação ou diretriz espe
cífica da OMS disponível.

3. Os Estados-Partes que implementarem me
didas adicionais de saúde, referidas no parágrafo 1"
deste artigo. que interfiram significativamente com o
tráfego internacional. fornecerão à OMS a fundamen
tação de saúde pública e as informações científicas
pertinentes. A OMS compartilh':lrá essas informações
com outros Estados-Partes, assim como informações
relativas às medidas de saúde implementadas. Para os
fins deste artigo. se entende como interferência signi
ficativa, em geral, a proibição de entrada ou de saída
internacionais de viajantes bagagens, cargas, contê
ineres, meios de transporte, mercadorias e similares
ou atrasos superiores a 24 horas.

4. Apos avaliar as informações fornecidas con
soante os parágrafos 3" e 5" deste artigo e outras in
formações relevantes, a OMS poderá solicitar ao Es
tado-Parte em questão que reconsidere a aplicação
das medidas.

5. O Estado-Parte que implementar medidas adi
cionais de saúde, referidas nos parágrafos 1" e 2" deste
artigo. que interfiram significativamente com o tráfego
internacional, deverão informar à OMS, num prazo de
48 horas a contar de sua implementação quais são
essas medidas e a implementação, a não ser quando
estiverem abrangidas por uma recomendação tempo
rária ou permanente.

6. Os Estados-Partes que implementarem me
didas de saúde consoante aos termos dos parágra
fos 1" ou 2° deste artigo deverão revisar tais medidas
num prazo de três meses. levando em consideração
a orientação da OMS e os critérios indicados no pa
rágrafo 2" deste artigo.

7. Sem prejuízo de seus direitos nos termos do
artigo 56, qualquer Estado-Parte que sofrer o impacto
de uma medida tomada consoante os parágrafos 1"
ou 2" deste artigo poderá solicitar manter consultas
com o Estado-Parte que implementou tal medida. O
propósito de tais consultas é esclarecer as informa
ções científicas e a fundamentação de saúde pública
subjacentes à medida e encontrar uma solução mutu
amente aceitável.

8. As disposições deste artigo podem aplicar-se à
implementação de medidas referentes a viajantes que
participem em grandes eventos de massa.

ARTIGO 44
Colaboração e assistência.

1. Os Estados-Partes comprometem-se a cola·
borar entre si na medida do possível:

a) para a detecção e avaliação dos even
tos contemplados neste Regulamento. bem
como para a resposta aos mesmos;

b) para o fornecimento ou facilitação de
cooperação técnica e apoio logistico, especial
mente para o desenvolvimento, fortalecimento e
manutenção das capacidades de saúde pública
exigidas nos termos deste Regulamento:

c) para a mobilização de recursos finan
ceiros para facilitar a implementação de suas
obrigações nos termos deste Regulamento; e

d) para a formulação de projetos de lei e
outros dispositivos legais e administrativos para
a implementação deste Regulamento.

2. A OMS colaborará com os Estados-Partes, na
medida do possível. mediante solicitação, para:

a) avaliação e exame de suas capacida
des de saúde pública. a fim de facilitar a imple
mentação efetiva deste Regulamento;

b) fornecimento ou facilitação de coope
ração técnica e apoio logístico aos Estados
Partes; e

c) mobilização de recursos financeiros
para apoiar os países em desenvolvimento na
construção. fortalecimento e manutenção das
capacidades previstas no Anexo 1.

3. A colaboração de que trata este artigo poderá
ser implementada por intermédio de múltiplos canais,
incluindo bilateralmente, por intermédio de redes re
gionais e os escritórios regionais da OMS, e por inter
médio de organizações intergovernamentais e orga
nismos internacionais.

ARTIGO 45
Tratamento de dados pessoais.

1. As informações de saúde coletadas ou rece
bidas por um Estado-Parte de outro Estado Parte ou
da OMS, consoante este Regulamento, referentes a
pessoas identificadas ou identificáveis, deverão ser
mantidas em sigilo e processadas anonimamente.
conforme exigido pela legislação nacional.

2. Não obstante o parágrafo 1c, os Estados-Partes
poderão revelar e processar dados pessoais quando
isso for essencial para os fins de avaliação e mane
jo de um risco para a saúde pública. no entanto os
Estados-Partes, em conformidade com a legislação
nacional. e a OMS devem garantir que os dados pes
soais sejam:
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a) processados de modo justo e legal. e
sem outros processamentos desnecessários
e incompativeis com tal propósito;

b) adequados. relevantes e não exces
sivos em relação a esse propósito;

c) acurados e. quando necessário, man
tidos atualizados; todas as medidas razoáveis
deverão ser tomadas a fim de garantir que
dados imprecisos ou incompletos sejam apa
gados ou retificados; e

d) conservados apenas pelo tempo ne
cessário.

3. Mediante solicitação. a OMS fornecerá às pes
soas. na medida do possível, os seus dados pessoais
a que se refere este artigo, em formato inteligível, sem
demoras ou despesas indevidas e, quando necessário,
permitirá a sua retificação.

ARTIGO 46
Transporte e manuseio de substâncias

biológicas, reagentes e materiais
para fins de diagnóstico

Os Estados-Partes. sujeitos a legislação nacional
e levando em consideração as diretrizes internacionais
relevantes. facilitarão o transporte, entrada, saída,
processamento e destino de substàncias biológicas e
espécimes para fins de diagnóstico, reagentes e ou
tros materiais de diagnóstico, utilizados para fins de
verificação e resposta de saúde pública nos termos
deste Regulamento.

PARTE IX

CADASTRO DE PERITOS DO RSI,
COMITÊ DE EMERGÊNCIAS

E COMITÊ DE REVISÃO

CAPíTULO I
Cadastro de Peritos do RSI

ARTIGO 47
Composição

O Diretor-Geral criará um cadastro composto de
peritos em todos os campos de especialização perti
nentes (doravante denominado "Cadastro de Peritos
do RSI"). O Diretor-Geral nomeará os membros do
Cadastro de Peritos do RSI em conformidade com o
Regulamento da OMS para Painéis e Comitês Asses
sores de Peritos (doravante denominado "Regulamento
de Painéis de Assessores da OMS"), exceto quando
este Regulamento dispuser em contrário. Além disso, o
Diretor-Geral nomeará um membro mediante solicitação
de cada Estado Parte e, quando apropriado, peritos

propostos por organizações intergovernamentais e de
integração econômica regional pertinentes. Os Estados
Partes interessados informarão o Diretor-Geral sobre
as qualificações e áreas de especialização de cada
perito proposto por eles para integrar o Cadastro. O
Diretor-Geral informará periodicamente aos Estados
Partes e as organizações intergovernamentais e de
integração económica regional a composição do Ca
dastro de Peritos do RSI.

CAPíTULO 11
Comitê de Emergências

ARTIGO 48
Termos de referência e composição

1. O Diretor-Geral criará um Comitê de Emer
gências que. mediante solicitação do Diretor-Geral.
fornecerá pareceres sobre:

a) se um evento se constitui numa emer
gência de saúde pública de importância inter
nacional;

b) o término de uma emergência de sau
de pública de importância internacional; e

c) propostas de emissão, modificação,
prorrogação ou extinção de recomendações
temporárias.

2. O Comitê de Emergências será constituído por
peritos selecionados pelo Diretor-Geral no Cadastro de
Peritos do RSI e. quando apropriado. de outros painéis
assessores de peritos da Organização, O Diretor-Geral
determinará a duração do mandato dos membros, de
maneira a assegurar sua continuidade na considera
ção de um evento especifico e suas conseqüências.
O Diretor-Geral selecionará os membros do Comité
de Emergências com base na especialização e na
experiência exigidos para uma determinada sessão
e levando em devida consideração os princípios de
representação geográfica eqüitativa. Pelo menos um
membro do Comitê de Emergências deverá ser um
perito indicado pelo Estado Parte em cujo território
surgiu o evento.

3. O Diretor-Geral poderá, por iniciativa própria ou
mediante solicitação do Comitê de Emergências, nome
ar um ou mais técnicos para assessorar o Comitê.

ARTIGO 49
Procedimento

O Diretor-Geral convocará as reuniões do Comitê
de Emergências selecionando vários peritos dentre os
mencionados no parágrafo 2n do Artigo 48, conforme
as áreas de especialização e a experiência mais rele
vante para o evento especifico em questão. Para fins
deste Artigo, "reuniões" do Comitê de Emergências
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podem incluir teleconferências, videoconferências ou
comunicações eletrônicas.

O Diretor-Geral fornecerá ao Comitê de Emer
gências uma agenda e quaisquer informações rele
vantes disponíveis sobre o evento, incluindo informa
ções fornecidas pelos Estados Partes, assim como
qualquer proposta de recomendação temporária feita
pelo Diretor-Geral.

O Comitê de Emergências elegerá seu Presidente
e elaborará, após cada reunião, um relatório conciso
resumindo a ata e as deliberações do Comitê. inclusive
qualquer parecer sobre as recomendações.

O Diretor-Geral convidará o Estado Parte em
cujo território surgiu o evento a apresentar seu pon
to de vista ao Comitê de Emergências. Para tanto. o
Diretor-Geral encaminhará ao Estado Parte, com a
maior antecedência possível, as datas e a agenda da
reunião do Comitê de Emergências. O Estado Parte
em questão, entretanto, não poderá solicitar um adia
mento da reunião do Comitê de Emergências para fins
de apresentar seu ponto de vista.

As opiniões do Comitê de Emergências serão
encaminhadas à apreciação do Diretor-Geral, que to
mará a decisão final sobre essas questões.

O Diretor-Geral informará os Estados Partes a
declaração e a extinção de uma emergência de saúde
pública de importância internacional, bem como qual
quer medida de saúde tomada pelo Estado Parte em
questão, qualquer recomendação temporária emitida
e a modificação, prorrogação e extinção dessas reco
mendações, juntamente com os pareceres do Comitê
de Emergências. O Diretor-Geral notificará aos opera
dores de meios de transporte, por intermédio dos Esta
dos Partes e das agências internacionais pertinentes,
as recomendações temporárias emitidas, incluindo sua
modificação, prorrogação ou extinção. Subseqüente
mente, o Diretor-Geral disponibilizará essas informa
ções e recomendações ao público em geral.

O Estado Parte em cujo território ocorreu o evento
pode propor ao Diretor-Geral a extinção de uma emer
gência de saúde pública de importància internacional
e/ou das recomendações temporárias, e pode também
fazer uma apresentação ao Comitê de Emergências
nesse sentido.

CAPíTULO III
Comitê de Revisão

ARTIGO 50
Termos de referência e composição

1. O Diretor-Geral estabelecerá um Comitê de
Revisão, que terá as seguintes funções:

a) emitir recomendações técnicas sobre
emendas a este regulamento para o Diretor
Geral:

b) fornecer assessoramento técnico ao
Diretor-Geral acerca das recomendações per
manentes e de quaisquer modificações ou ex
tinção das mesmas;

c) fornecer assessoramento técnico ao
Diretor-Geral acerca de qualquer assunto re
lativo ao funcionamento deste Regulamento
encaminhado pelo Diretor-Geral.

2. O Comitê de Revisão será considerado um co
mitê de peritos e estará sujeito ao Regulamento dos
Painéis de Assessores da OMS, salvo quando deter
minado de outra forma neste Artigo.

Os Membros do Comitê de Revisão serão se
lecionados e nomeados pelo Diretor-Geral dentre as
pessoas integrantes do Cadastro de Peritos do RSI
e, quando apropriado, noutros painéis assessores de
peritos da Organização.

O Diretor-Geral determinará o número de mem
bros a serem convidados a uma reunião do Comitê
de Revisão, definirá a data e duração da reunião e
convocará o Comitê.

O Diretor-Geral nomeará os membros do Comitê
de Revisão somente para o periodo de duração dos
trabalhos de uma sessão.

O Diretor-Geral selecionará os membros do Co
mitê de Revisão com base nos principios de represen
tação geográfica eqüitativa: equilibrio entre os gêneros;
equilibrio entre os peritos de países desenvolvidos e
países em desenvolvimento; representação da diversi
dade de opiniões científicas, enfoques e experiências
práticas em várias partes do mundo; e um equilíbrio
interdisciplinar apropriado.

ARTIGO 51
Condução dos trabalhos

As decisões do Comitê de Revisão serão tomadas
por maioria dos membros presentes e votantes.

O Diretor-Geral convidará os Estados Membros, a
Organização das Nações Unidas e suas agências espe
cializadas e outras organizações intergovernamentais
ou não-governamentais pertinentes que mantenham
relações com a OMS para designarem representan
tes para as sessões do Comitê. Esses representantes
poderão apresentar memorandos e, com o consen
timento do Presidente do Comitê. fazer declarações
sobre os assuntos alvo das discussões, mas não te
rão direito a voto.
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ARTIGO 52
Relatórios

1. O Comitê de Revisão elaborará um relatório
de cada sessão. que incluirá as opiniões e pareceres
do Comité. Esse relatório será aprovado pelo Comitê
de Revisão antes do final da sessào. As opiniões e os
pareceres do Comitê não sào vinculantes para a Or
ganização, sendo formulados apenas como pareceres
para o Diretor-Geral. O texto do relatório não poderá
ser modificado sem o consentimento do Comitê.

2. Se o Comitê de Revisão não obtiver unanimi
dade em suas deliberações. qualquer integrante terá
o direito de expressar sua opinião profissional, discor
dante num relatório individual ou grupal. incluindo as
razões para tal discordância. que sera parte integrante
do relatório do Comitê.

O relatório do Comitê de Exame será submetido
ao Diretor-Geral, que comunicará as opiniões e pare
ceres do Comitê à Assembléia Mundial da Saude ou ao
Conselho Executivo para sua consideração e ação.

ARTIGO 53
Procedimentos

para as recomendações permanentes

Quando o Diretor-Geral considerar necessário e
apropriado emitir uma recomendação permanente em
relação a um risco para a saude pública especifico, o
Diretor-Geral deverá solicitar o parecer do Comitê de
Revisão. Além dos paragrafos relevantes dos artigos 50
a 52, se aplicara também as seguintes disposições:

a) o Diretor-Geral ou Estados Partes. por
intermédio do Diretor-Geral. podem submeter
propostas de recomendações permanentes.
sua modificação ou extinção ao Comitê de
Revisão;

b) qualquer Estado Parte pode subme
ter informações relevantes a consideração do
Comité de Revisão:

c) o Diretor-Geral pode solicitar a qual
quer Estado Parte, organização intergover
namental ou organização não-governamental
que tenha relações oficiais com a OMS que
coloque adisposição do Comitê de Revisão as
informações que possui acerca do assunto da
recomendaçào permanente proposta, conforme
especificado pelo Comitê de Revisão;

d) o Diretor-Geral pode. mediante solici
tação do Comitê de Revisão ou por sua própria
iniciativa. indicar um ou mais téCniCOS para as
sessorar o Comitê de Revisão. Eles nâo terão
o direito de voto;

e) qualquer relatório contendo as opi
niões e o parecer do Comitê de Revisão em

relação a recomendações permanentes será
encaminhado a consideração e decisão do
Diretor-Geral. O Diretor-Geral comunicará à
Assembléia Mundial de Saúde as opiniões e
o parecer do Comitê de Revisão;

f) o Diretor-Geral comunicará aos Es
tados Partes quaisquer recomendações per
manentes. bem como as modificações ou a
extinção de tais recomendações. junto com
as opiniões do Comitê de Revisão; e

g) as recomendações permanentes se
rão submetidas pelo Diretor-Geral à consi
deração da Assembléia Mundial de Saúde
subseqüente.

PARTE X

DISPOSiÇÕES FINAIS

ARTIGO 54
Informes e revisão.

Os Estados-Partes e o Diretor-Geral enviarão
relatórios a Assembléia de Saúde sobre a implemen
tação deste Regulamento. conforme decidido pela
Assembléia de Saude.

A Assembléia de Saude revisara periodicamen
te o funcionamento deste Regulamento. Para essa fi
nalidade, podera solicitar a assessoria do Comitê de
Revisão. por Intermédio do Diretor-Geral. A primeira
dessas revisões deverá ter lugar dentro de um periodo
de no máximo cinco anos a partir da entrada em vigor
deste Regulamento.

A OMS periodicamente realizará estudos para re
visar e avaliar o funcionamento do anexo 2. A primeira
dessas revisões deverá ter início não mais de um ano
após a data de entrada em vigor deste Regulamento. Os
resultados dessas revisões serão submetidos à conside
ração da Assembléia de Saude, conforme apropriado.

ARTIGO 55
Emendas

Qualquer Estado-Parte ou o Diretor-Geral pode
rão propor emendas a este Regulamento. Tais propos
tas de emendas serào submetidas à consideração da
Assembléia de Saude.

O texto de qualquer proposta de emenda será
comunicado a todos os Estados-Partes pelo Diretor
Geral. com pelo menos quatro meses de antecedência
em relação à Assembléia de Saúde a qual é proposta
para consideração.

As emendas a este Regulamento. adotadas pela
Assembléia de Saúde consoante este artigo, entra
rão em vigor para todos os Estados-Partes nos mes
mos termos. e estarão sujeitas aos mesmos direitos
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e obrigações, conforme as disposições do artigo 22
da Constituição da OMS e dos artigos 59 a 64 deste
Regulamento.

ARTIGO 56
Solução de controvérsias

Em caso de controvérsia entre dois ou mais Esta
dos-Partes quanto à interpretação ou aplicação deste
Regulamento, os Estados-Partes em questão deverão
procurar, em primeira instância. resolver a controvérsia
por meio de negociação ou qualquer outro meio pa
cífico de sua própria escolha, incluindo bons ofícios,
mediação ou conciliação. O fracasso em chegar a um
acordo não eximirá as partes em controvérsia da res
ponsabilidade de continuar a procurar resolvê-Ia.

Caso a controvérsia não seja resolvida pelos
meios descritos no parágrafo 1" deste artigo. os Esta
dos-Partes envolvidos poderão con(;Ordar em referir a
controvérsia ao Diretor-Geral, que envidará todos os
esforços para resolvê-Ia.

Um Estado-Parte poderá. a qualquer momento,
declarar por escrito ao Diretor-Geral que aceita a arbitra
gem como recurso compulsório em relação a todos as
controvérsias de que for parte, referentes à interpretação
ou aplicação deste Regulamento ou a respeito de uma
controvérsia específica em relação a qualquer outro Es
tado-Parte que aceite a mesma obrigação. A arbitragem
será realizada em conformidade com as Regras Opcio
nais do Tribunal Permanente de Arbitragem para a Arbi
tragem de Controvérsias entre dois Estados que forem
aplicáveis no momento em que for feita, uma solicitação
de arbitragem. Os Estados-Partes que concordaram em
aceitar a arbitragem como compulsória deverão aceitar a
decisão arbitral como vinculante'e final. O Diretor-Geral
deverá informar a Assembléia de Saúde sobre tal ação.
conforme apropriado.

Nada neste Regulamento deverá prejudicar os di
reitos de Estados-Partes, nos termos de qualquer acordo
internacional de que possam ser signatários. a recorrer
aos mecanismos de solução de controvérsias de outras
Organizações intergovernamentais. ou estabelecidos
nos termos de qualquer acordo internacional.

Em caso de um litígio entre a OMS e um ou mais
Estados-Partes referente à interpretação ou aplicação
deste Regulamento, a questão será submetida à As
sembléia de Saúde.

ARTIGO 57
Relação com outros acordos internacionais.

Os Estados-Partes reconhecem que o RSI e
outros acordos internacionais relevantes devem ser
interpretados de modo a serem compatíveis. As dis
posições do RSl não afetarão os direitos e deveres

de qualquer Estado-Parte em decorrência de outros
acordos internacionais.

Sujeito ao parágrafo 1<. deste Artigo, nada neste
Regulamento impedirá que Estados-Partes que com
partilham certos interesses. devido as suas condições
de saúde, geográficas, sociais ou econômicas, cele
brem tratados ou arranjos especiais. a fim de facilitar
a aplicação deste Regulamento, e particularmente
em relação:

a) ao intercâmbio rápido e direto de in
formações de saúde pública entre territórios
vizinhos de diferentes Estados;

b) às medidas de saúde a serem apli
cadas ao tráfego costeiro internacional e ao
tráfego internacional em águas sob sua ju
risdição;

c) às medidas de saúde a serem aplica
das em territórios contíguos de diferentes Es
tados ao longo de sua fronteira comum:

d) aos arranjos para o transporte de pes
soas afetadas ou restos humanos afetados, por
meios de transporte especialmente adaptados
para essa finalidade; e

a) à desratização, desinsetização, desin
fecção, descontamiitação ou outro tratamento
que vise a tornar mercadorias livres de agentes
causadores de doenças.

3. Sem prejuízo de suas obrigações nos termos
deste Regulamento, os Estados-Partes que pertençam
a uma organização regional de integração econômica
aplicarão em suas relações mútuas os preceitos co
muns vigentes naquela organização regional de inte
gração econômica.

ARTIGO 58
Acordos e regulamentos
sanitários internacionais

1. Este Regulamento. sujeito às disposições do
artigo 62 e às exceções nele contidas, substituirá as
disposições dos seguintes acordos e regulamentos sa
nitários internacionais entre os Estados vinculados por
este Regulamento e entre tais Estados e a OMS:

a) a Convenção Sanitária Internacional,
assinada em Paris, em 21 de junho de 1926;

b) a Convenção Sanitária Internacional
para a Navegação Aérea. assinada em Haia.
em 12 de abril de 1933:

c) o Acordo Internacional para a Dispen
sa de Atestados de Saúde, assinado em Paris.
em 22 de dezembro de 1934:

d) o Acordo Internacional para a Dis
pensa de Vistos Consulares em Atestados de
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Saude. assinado em Paris, em 22 de dezem
bro de 1934;

e) a Convenção modificando a Conven
ção Sanitária Internacional de 21 de junho de
1926, assinada em Paris. em 31 de outubro
de 1938;

f) a Convenção Sanitária Internacional
de 1944, modificando a Convenção Sanitária
Internacional de 21 de junho de 1926, aberta
para assinaturas em Washington, em 15 de
dezembro de 1944;

g) a Convenção Sanitária Internacional
para a Navegação Aérea de 1944. modifican
do a Convenção Sanitária Internacional de 12
de abril de 1933, aberta para assinaturas em
Washington, em 15 de dezembro de 1944;

h) o Protocolo de 23 de abril de 1946 para
prorrogar a Convenção Sanitária Internacional
de 1944, assinado em Washington;

i) o Protocolo de 23 de abril de 1946 para
prorrogar a Convenção Sanitária Internacional
para a Navegação Aérea de 1944. assinado
em Washington;

j) o Regulamento Sanitário Internacional
de 1951, e os Regulamentos Adicionais de
1955, 1956, 1960, 1963 e 1965; e

k) o Regulamento Sanitário Internacional
de 1969, e as emendas de 1973 e 1981.

2, O Código Sanitário Pan-Americano, assinado
em Havana, em 14 de novembro de 1924, permanecerá
em vigor, com exceção dos Artigos 2",9",10,11,16
a 53 inclusive, 61 e 62, aos quais se aplicará a parte
relevante do parágrafo l' deste Artigo,

ARTIGO 59
Entrada em vigor; período
para rejeição ou reservas

1. O periodo previsto em cumprimento do Artigo
22 da Constituição da OMS para a rejeição ou apresen
tação de reservas a este Regulamento. ou a uma de
suas emendas. será de 18 meses a partir da data da
notificação pelo Diretor-Geral quanto aadoção deste
Regulamento ou de uma emenda a este Regulamen
lo feita pela Assembléia da Saude, Qualquer rejeição
ou reserva recebida pelo Diretor-Geral após o término
desse periodo não terá nenhum efeito.

2. Este Regulamento entrará em vigor 24 meses
após a data de notificação referida no parágrafo 1°
deste Artigo, com exceção de:

a) um Estado que tiver rejeitado este
Regulamento ou uma de suas emendas, em
conformidade com o Artigo 61:

b) um Estado que tiver feito uma reserva,
caso em que este Regulamento entrará em vi
gor conforme o disposto no Artigo 62;

c) um Estado que vier a se tomar mem
bro da OMS após a data da notificação pelo
Diretor-Geral referida no parágrafo 1" deste
Artigo, e que ainda não seja signatário deste
Regulamento, caso em que este Regulamen
to entrará em vigor conforme o disposto no
Artigo 60; e

d) um Estado não-membro da OMS que
aceite este Regulamento, caso em que o mes
mo entrará em vigor em conformidade com o
parágrafo 1" do artigo 64.

3. Se algum Estado não for capaz de ajustar to
talmente sua legislação nacional e regulamentos ad
ministrativos internos e este Regulamento no período
estabelecido no parágrafo 20 deste artigo. esse Estado
apresentará, no período especificado no parágrafo 1"
deste artigo, unia declaração ao Diretor-Geral refe
rente aos ajustes ainda pendentes, que deverá com
pletar num período de no máximo até 12 meses após
a entrada em vigor deste Regulamento para aquele
Estado-Parte.

ARTIGO 60
Novos Estados Membros da OMS

Qualquer Estado que vier a se tornar Membro
da OMS após a data da notificação pelo Diretor-Geral
referida no parágrafo l' do artigo 59. e que ainda não
for signatário deste Regulamento, poderá comunicar
sua rejeição ou qualquer reserva em relação a este
Regulamento. num período de 12 meses a partir da
data de sua notificação pelo Diretor-Geral após ter-se
tornado Membro da OMS. A não ser que seja rejeitado,
este Regulamento entrará em vigor em relação àquele
Estado, sujeito às disposições dos artigos 62 e 63, ao
término daquele período. Em nenhuma hipótese este
Regulamento entrará em vigor em relação àquele Es
tado antes de 24 meses após a data de notificação
referida no parágrafo 1" do artigo 59.

ARTIGO 61
Rejeição

Caso um Estado notifique o Diretor-Geral quanto
à sua rejeição deste Regulamento ou de uma de suas
emendas no período previsto no parágrafo 1'" do artigo
59, este Regulamento ou as emendas pertinentes não
entrarão em vigor em relação aquele Estado. Quais
quer acordos ou regulamentos sanitários internacio
nais listados no artigo 58 de que esse Estado já seja
signatário permanecerão em vigor, no que se referir
àquele Estado.
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ARTIGO 62
Reservas

Os Estados poderão fazer reservas a este Re
gulamento, em conformidade com este artigo. Tais re
servas não poderão ser incompalíveis com o objeto e
finalidade deste Regulamento.

As reservas a este Regulamento serão notifica
das ao Diretor-Geral, em conformidade com o para
grafo 1Q do artigo 59. artigo 60, parágrafo 1c· do artigo
63 ou parágrafo 1Q do artigo 64. conforme o caso. Um
Estado não-Membro da OMS devera notificar o Diretor
Geral de qualquer reserva por ocasião da notificação
de aceitação deste Regulamento. Os Estados que for
mularem reservas deverão apresentar ao Diretor-Geral
as razões para as reservas.

Uma rejeição parcial deste Regulamento será
considerada como uma reserva.

O Diretor-Geral, em conformidade com o pará
grafo 2" do artigo 65. emitirá uma notificação referen
te a cada reserva recebida, consoante o parágrafo 2°
deste artigo. O Diretor-Geral devera:

a) se a reserva foi feita antes da entrada
em vigor deste Regulamento, solicitar aos Es
tados-Membros que não rejeitaram este Regu
lamento que o/a notifiquem, num prazo de seis
meses, de qualquer objeção à reserva. ou

b) se a reserva foi feita após a entrada em
vigor deste Regulamento. solicitar aos Estados
Partes que ala notifiquem. num prazo de seis
meses, de qualquer objeção à reserva.

Os Estados que fizerem objeções a uma reserva
deverão apresentar ao Diretor-Geral as razões para
tal objeção.

5. Após esse período, o Diretor-Geral notificará
todos os Estados-Partes das objeções que ele ou ela
recebeu em relação às reservas. A não ser que, ao
término de seis meses a partir da data da notificação
referida no parágrafo 4" deste artigo. um terço dos
Estados referidos no parágrafo 4" deste artigo fizerem
objeção a uma reserva, tal reserva será considerada
aceita. e este Regulamento entrará em vigor no Esta
do que fez a reserva, sujeito à reserva.

Caso pelo menos um terço dos Estados refe
ridos no parágrafo 4' deste artigo fizerem objeção à
reserva, num prazo de seis meses a partir da data do
notificação referida no parágrafo 4Q deste artigo. o Di
retor-Gerai notificará o Estado que fez a reserva, com
vistas a que considere a retirada dessa reserva num
prazo de três meses a partir da data da notificação
pelo Diretor-Geral.

O Estado que lez a reserva deverá continuar a
cumprir quaisquer obrigações. correspondendo ao

assunto da reserva, que o Estado tiver aceitado nos
termos de qualquer um dos acordos ou regulamentos
sanitários internacionais listados no artigo 58.

Caso o Estado que fez a reserva não retirar a
reserva num prazo de três meses a partir da data da
notificação pelo Diretor-Geral referida no parágrafo 6"
deste artigo. o Diretor-Geral solicitará a opinião do Co
mitê de Revisão, se o Estado que fez a reserva assim o
solicitar. O Comitê de Revisão deverá dar seu parecer
ao Diretor-Geral. assim que possível e em conformi
dade com o artigo 50, quanto ao impacto prático da
reserva sobre a operação deste Regulamento.

O Diretor-Geral submeterá a reserva, e a opinião
do Comitê de Revisão. se aplicável. à consideração da
Assembléia de Saúde. Se a Assembléia de Saúde, por
voto majoritário, objetar à reserva, com base no argu
mento de que a mesma é incompatível com o objeto e
propósitos deste Regulamento, a reserva não será aceita
e este Regulamento entrará em vigor no Estado que fez
a reserva somente quando este retirar sua reserva, con
soante o artigo 63. Se a Assembléia de Saúde aceitar a
reserva, este Regulamento entrará em vigor no Estado
que fez a reserva. sujeito a essa reserva.

ARTIGO 63
Retirada de rejeições e reservas

Uma rejeição feita nos termos do artigo 61 po
derá ser retirada a qualquer momento por um Estado,
por meio de uma notificação ao Diretor-Geral. Em tais
casos, este Regulamento entrará em vigor em relação
àquele Estado quando o Diretor-Geral receber essa
notificação. exceto quando o EstadO fizer Uma reserva
ao retirar sua rejeição, caso em que este Regulamento
entrará em vigor conforme o disposto no artigo 62. Em
nenhum caso este Regulamento entrará em vigor em
relação àquele Estado antes de 24 meses após a data
de notificação referida no parágrafo 10 do artigo 59.

O Estado-Parte em questão poderá retirar qual
quer reserva, total ou parcialmente, a qualquer mo
mento. por meio de notificação ao Diretor-Geral. Em
tais casos, a retirada será efetiva a partir da data de
recebimento da notificação pelo Diretor-Geral.

ARTIGO 64
Estados não-Membros da OMS

Qualquer Estado não-membro da OMS. que seja
signatário de qualquer um dos acordos ou regulamentos
sanitários internacionais listados no artigo 58, ou a quem
o Diretor-Geral notificou a adoção desse Regulamento
pela Assembléia Mundial de Saúde, poderá tornar-se
signatário do Regulamento, notificando sua aceitação
ao Diretor-Geral e. sujeito às disposições do Artigo 62,
tal aceitação lornar-se-á efetiva na data, de entrada em
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vigor desse Regulamento. ou. se a aceitação tor notificada
após essa data. três meses após a data de recebimento
da notificação da aceilação pelo Diretor-Geral.

Qualquer Estado nao-membro da OMS que tiver
se tornado signatario deste Regulamento poderá a qual
quer momento retirar sua participação no mesmo. por
meio de uma notificação endereçada ao Diretor-Geral.
que entrará em vigor seis meses após seu recebimento
pelo Diretor-Geral. A partir dessa data, o Estado que
se retirou deste Regulamento deverá voltar a aplicar
as disposições de quaisquer acordos ou regulamentos
sanitários internacionais listados no Artigo 58 do qual
era anteriormente signatário.

ARTIGO 65
Notificações do Diretor-Geral

O Diretor-Geral notificará a adoça0 deste Regula
mento pela Assembléia de Saúde a todos os Estados
Membros e Membros Associados da OMS. e também a
outros signatarios de quaisquer acordos ou regulamentos
sanitários internacionais listados no artigo 58.

O Diretor-Geral também notificara esses Estados.
assim como quaisquer outros Estados que tiverem se
tornado signatários deste Regulamento ou de qualquer
uma de suas emendas. de qualquer notificação recebida
pela OMS. nos termos dos artigos 60 a 64 respectiva
menle. bem como de quaisquer decisões tomadas pela
Assembléia de Saúde. nos termos do artigo 62.

ARTIGO 66
Textos autênticos

As versões do texto deste Regulamento em ára
be. chinês. espanhol. francês, inglês e russo serão
igualmente autênticos. Os textos origmais deste Re
gulamento serào depositados junto à OMS.

O Diretor-Geral enviará, junto com a notificação
prevista pelo no parágrafo 1(o do artigo 59. cópias au
tenticadas deste Regulamento a lodos os membros e
membros aSSOCiados. assim como a outros signatários
de quaisquer dos acordos ou regulamentos sanitários
internacionais listados no artigo 58.

Quando da entrada em vigor deste Regulamento.
o Diretor-Geral entregara. copias autenticadas do mes
mo ao Secretário-Geral das Nações Unidas. para que
seja registrado. em conformidade com o artigo 102 da
Carta das Nações Unidas.

ANEXO 1

A. Capacidade Básica Necessária para Vigilância
e de Resposta

1. Os Estados-Partes utilizarào as estruturas e
os recursos nacionais existentes para satisfazer às

exigências de capacidades básicas, nos termos desse
Regulamento, inclusive relativas a:

a) suas atividades de vigilância, informes.
notificação verificação, resposta e de colabo
ração que lhe competem; e

b) suas atividades referentes a portos.
aeroportos e passagens de fronteira terrestre
designados.

2. Cada Estado-Parte avaliará. no período de dois
anos após a entrada em vigor desse Regulamento para
aquele Estado, a capacidade das estruturas e recursos
nacionais existentes de satisfazer às exigências mínimas
descritas neste Anexo. Como resultado dessa avalia
ção. os Estados-Partes desenvolverão e implementarão
planos de ação, a fim de garantir que tais capacidades
mínimas estejam presentes e funcionando em todo o
seu território, conforme estabelecido no parágrafo 10

' do
artigo 5<' e no parágrafo 1" do artigo 13.

3. Os Estados·Partes e a OMS apoiarão proces
sos de avaliação. planejamento e implementação, nos
termos deste Anexo.

4. No nivel da comunidade local e/ou nível pri
mário de resposta em saúde pública.

Capacidades para:

a) detectar eventos que apresentem ní
veis de doença ou óbito acima dos esperados
para aquele dado tempo e local. em todo ler
ritório do Estado-Parte; e

b) repassar imediatamente todas as infor
mações essenciais disponíveis ao nivel apro
priado de resposta de atenção à saúde. No nível
comunitário. a notificação será feita às institui
ções locais de atençào à saúde ou aos profis
sionais de saúde apropriados. No nível primário
de resposta em saúde publica, a notificação
será feita aos niveis intermediário ou nacional
de resposta. dependendo das estruturas organi
zacionais. Para os fins deste Anexo. informações
essenciais incluem as seguintes: descrições
clinicas. resultados laboratoriais, fontes e tipo
de risco. número de casos humanos e óbitos.
condições que afetem a propagação da doença
e as medidas de saude empregadas; e

c) implementar imediatamente medidas
preliminares de controle.

5. Nos níveis intermediários de resposta em saú
de publica:

Capacidades para:

a) confirmar a situaçào dos eventos no
tificados e apoiar ou implementar medidas
adicionais de controle: e
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b) avaliar imediatamente o evento notifi
cado e. se considerado urgente. repassar todas
as informações essenciais ao nível nacional.
Para os fins deste anexo, os critérios de ur
gência incluem impacto grave sobre a saúde
pública elou natureza incomum ou inesperada,
com alto potencial de propagação.

6. No nível nacional
Avaliação e notificação. Capacidades para:

a) avaliar todas as informações de eventos
urgentes num prazo máximo de 48 horas: e

b) notificar imediatamente à OMS. por
meio do Ponto Focal Nacional para o RSI,
quando a avaliação indicar que o evento é de
notificação compulsória. consoante o parágrafo
1:- do artigo 6 0 e o anexo 2, e informar a OMS
conforme exigido consoante as disposições do
artigo T' e do parágrafo 2" do artigo 9~.

Resposta de saúde pública.-Capacidades para:

a) determinar rapidamente as medidas
de controle necessárias para evitar a propa
gação nacional e internacional;

b) prestar apoio, por meio de pessoal espe
cializado, análise laboratorial de amostras (nacio
nalmente ou por meio de centros colaboradores)
e assistência logística (por exemplo. equipamen
tos, material de consumo e transporte):

c) prestar assistência no local, conforme
necessário. para complementar as investiga
ções loca is:

d) fornecer um elo operacional direto com
as autoridades superiores de saúde e de outras
áreas. a fim de aprovar rapidamente e imple
mentar medidas de contenção e controle;

e) fornecer ligação direta com outros Mi
nistérios relevantes;

f) fornecer, pelos meios de comunicação
maís eficientes disponíveís, ligações com hospi
tais, clínicas. portos. aeroportos. passagens de
fronteiras terrestres. laboratórios e outras áreas
operacionais chave para a disseminação de in
formações e recomendações recebidas da OMS
referentes a eventos no território do Estado-Parte
e nos territórios de outros Estados-Partes;

g)estabelecer, operar e manter um plano
de resposta a emergências de saúde pública,
incluindo a criação de equipes multidiscipli
nares/multisetoriais para responder a eventos
que possam constituir emergências de saude
pública de importância internacional: e

h) fornecer todas as capacidades acima
durante 24 horas por dia.

B. Capacidade Básica necessária para portos, ae
roportos. e passagens de fronteiras terrestres de
signadas

1. Em todos os momentos
Capacidades para:

a) fornecer acesso a (i) um serviço mé
dico apropriado. que disponha de meios de
diagnóstíco, localizado de maneira a permítir
a pronta avaliação e cuidados aos viajantes
doentes, e (ii) funcionários, equipamentos e
instalações adequados;

b) fornecer acesso a equipamentos e
pessoal para o transporte de viajantes doentes
até um serviço médico apropriado;

c) fornecer pessoal treinado para a ins
peção de meios de transporte;

d) garantir um ambiente seguro para via
jantes utílizando as instalações do ponto de
entrada, incluindo suprimento de água potável,
estabelecimentos para refeições, serviços de
comissaria aérea, banheiros públicos, serviços
adequados para o disposição final de resíduos
sólidos ou líquidos. e outras áreas de risco po
tencial. por meio da realização de programas
de inspeção, conforme apropriado: e

e) fornecer, na medida do possível, um
programa e pessoal treinado para o controle
de vetores e reservatórios nos pontos de en
trada ou em suas proximidades.

2. Para responder a eventos que possam cons
tituír emergências de saúde pública de importância
ínternacional

Capacidades para:

a) fornecer uma resposta apropriada a
emergências de saúde pública, estabelecendo e
mantendo um plano de contingência para emer
gências de saúde pública, incluindo a nomeação
de um coordenador e de pontos de contato nos
pontos de entrada, nas agências de saúde públi
ca e em outros órgãos e serviços relevantes:

b) fornecer avaliação e assistência a via
jantes ou animais afetados, por meio do esta
belecimento de acordos com serviços médicos
e veterinários locais para seu isolamento, trata
mento e outros serviços de apoio que possam
ser necessários;

c) fornecer um espaço adequado, se
parado de outros viajantes, para: entrevistar
pessoas suspeitas ou afetadas;
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d) garantir a avaliação e, se necessário, a

quarentena de viajantes suspeitos, de preferência

em instalações distantes do ponto de entrada:

e) aplicar as medidas recomendadas para

a desinsetização. desratizaçâo, desinfecçâo, des

contaminação ou o tratamento. por qualquer outro

modo, de bagagens. carga. contêineres, meios

de transporte. mercadorias ou encomendas pos-

tais, quando apropriado, em locais especialmente
designados e equipados para esse fim:

f) aplicar controles de entrada ou de saida
para viajantes chegando ou deixando o país; e

g) fornecer acesso a equipamentos es
pecialmente designados. e a pessoal treinado
com proteçào pessoal adequada, para a trans
ferência de viajantes que possam estar conta
minados Oll serem portadores de infecçào.

ANEXO 2

INSTRUMENTO DE DECISÃO PARA A AVALIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DOS EVENTOS
QUE POSSAM CONSTITUIR EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA

DE INTERESSE INTERNACIONAL

Eventos detectados elo serviço nacional de vigilância (veja Anexo I)

• Reavaliar quando.- .

.--Nã~ ~ntjfica.k. :.-;- - -:
~ ahüil esfãglo--=-- -- -~-I

•r

llm evento que envolva as doençl'.-·~

a segu i r sempre deve", (".ondu..z:rr Ai
uli! i ......çAo do algoribno. porque
elas dCOlOllstraranl capacidade de
causar uni gnlve i.Inpacto sobre a
saúde pública c ".., de ~;da
propaga.ç80 lnten...cional :

Cólera
['~e pneurnl'lnlca.
Febre mnarela
Febres heonorrágicas virais
(Ebola. Las..... Marburg)
Febre do Nilo Ocidenta.l
Olltras doenças de
particular interesse' na<iooal
ou regional. por exemplo.
dellgue. t"ebre d .. Vak de
Rift, e doença
rneningoc-ócica

Qualque:r eVento COITI
potencial inlef'es:c::e
saniU\riQ intenaucional.
meltUnda aqueles de
c::ausas Ou origcn s
desconbocidas. benl
corno aquele."i
e:T1voh·cndo ev~ntosou
doenças outros que::
nllo os I ist..dos Ilas
caJxas ao lado. devem
conduzir A utilizaçlk>
do aJgoritnlo.

o inlpacto do evento
so br~ a saúde pública é

Um caso de aJgurna
da.. doenças a seguir ~
rncOU1LUD ou
inesperndo e J'l'Ode te ..
gJ'"ft"e iIDpBcto sobre a
saúde p6hlica.,
devendo. pt"JIl"'lanto. Ser
notificado'" :
• Varíola
- Poliorn;elite por'
polio"'fnJ5 selvagem
- lnfluCTl7.... huntana
por novo subtipo viraJ
- SIIlW-OlTle
respiratória nguda
O'T'R'V'" te::: & R c;;;:, \

o EVENTO nEVE SER NOpFICADO Á OMS. NOS TERlVIOS DO RF.:GlTI.AIVIEN"lT)
Sf\-NITÁR.JO I..NTERNAÇ_'TONA L
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EXEMPLOS PARA A APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE DECISÃO PARA
AVALIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS QUE POSSAM CONSTITUIR
EMERGÊNCIAS DE SAúDE PúBLICA DE INTERESSE INTERNACIONAL

Os exemplos nesteAnexo não são vinculantes, e são apresentados a título indicativo, com o
objetivo de auxü;ar na interpretoção dos cTÜérios do instrumento de decislio.

O EVENTO SATISFAZ A PELO MENOS DOIS DOS SEGUINTES CRITÉRIOS?

I. O impacto do evento sobre a saúde pública é grave?

1. O número de casos e/ou o nlÍmero de óbitos para esse tipo de evento é alto para
aquele local, tempo ou população determinados?
2. O evento tem potencial para causar um grande impacto sobre a saúde pública?

APRESENTAMOS, A SEGUIR, EXEMPLOS DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE
CONfRIBUEM PARA QUE O IJ\.fPACTO SOBRE A SAÚDE PÚBLICA SEJA
GRANDE:

3. E necessária assistência externa para detectar, investigar, responder e
controlar o evento atual ou evitar novos casos?

APRESENTAMOS A SEGUIR EXEMPLOS DE SITUAÇÕES EM QUE A
ASSISTÊNCIA PODE SER NECESSÁRIA:

..r: Evento causado por um agente patogênico com alto potencial de causar epidemias
(patogenicidade do agente, alta letalidade, múltiplas vias de transmissão ou
portadores sãos).
.r. Indicação de fracasso tempêutico (resistência a antibióticos nova ou emergente,
ineficácia da vacina, resistência ou ineficácia de antídotos).
o( O evento representa um risco significativo para a saúde pública., ainda que
nenhum ou poucos casos humanos tenham sido identificados.
o( Relato de casos entre profLSsionais de saúde.
o( A população de risco é especialmente vulnerável (refugiados, baixo nível de
imunização, crianças, idosos, baixa imunidade, desnutridos, etc.).
o( Fatores concomitantes que possam impedir ou retardar a resposta de saúde
pública (catástrofes naturais, conflitos armados, condições meteorológicas
desfavorãveis, múltiplos focos no Estado Parte).
-( Evento em área de alta densidade populacional.
-( Propagação de materiais tóxicos, infecciosos ou de por alguma outra razão
perigosos, de origem natural ou não, que tenham contaminado ou tenham o
potencial de contaminar uma população e/ou uma grande área ge.ográfica.
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.( Recursos humanos, financeiros, materiais ou técnicos inadequados - em
,---rparticular:

- Capacidade laboratprial ou epidemiológica insuficiente para investigar o evento
(equipamento, pesso-w., recursos financeiros)

- Antídotos, medicamentos e/ou vacinas elou equipamento de proteção,
equipamento de descontaDúnação ou equipamento de apoio insuficientes para

~~---+--atcm4;k;J:·'--l.1.~·'~H~R<·~~,·~;<··~~·,n,siàades~stimadas -- ~- - --_.- - .._..

- Sistema de vigilância existente inadequado para a detectar casos novos
rapidamente.

o iMPACTO OOEVF.NTO SOIlRE ASAÍlDE PllBLICA F. (;U.AVF3?
Responda "sim" caso você .h'er respondidO "sim'" à!ll questões 1.2 ou J ;lcima.
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11. o evento é incomum ou inesperado?

4. O el'ento é incomum?

5. O evento é inesperado sob a perspectiva de saúde pública?

APRESENTAMOS, A SEGl.JlR EXEMPLOS DE EVENTOS INESPERADOS:

APRESENTAMOS, A SEGU~ EXEMPLOS DE EVENTOS INCOMUNS:

I

• ~. f '~ '. 1 ..... ' : r,· .. : t ~

~ ,eq... 11 ~} ..... , ~I\r:; s-\~t~ ... ';. ... !,HII;'''HI "'~~~H' "'.... ! ~J ';"',Inll ~ . ,"d ....... ~.~II"

-( Evento causado por uma doença ou agente que já tenha sido elintinado ou
d'cad d Estad Part ~ t h'd ffi d t' t

./ O evento é causado por um agente desconhecido, ou a fonte, veículo ou via de
transmissão são incomuns ou desconhecidos.
,/. A evolução dos casos é mais severa do que o esperado (incluindo morbidade ou
mortalidade) ou os sintomas apresentados são incomuns.
-( A ocorrência do evento em si é incomum ara a re 'ão, esta ão ou
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m. Há risco significativo de propagação internacional?

6. Há evidências de correlação epidemio16gica com eventos similares em Ofltros
Estados?
7. Existe algum fator que deva alertar sobre potencial deslocamento
transfronteiriço do agente, veículo ou hospedeiro?

APRESENTAMOS, A SEGUIR, EXEMPLOS DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM
PREDISPOR À PROPAGAÇÃO INTERNACIONAL:

./ Quando houver e...idências de propagação local, um caso índice (ou outros casos
relacionados) com antecedente, no mês anterior, de:
- viagem internacional (ou o tempo equivalente ao período de incubação, caso o
agente patogênico for conhecido)
- participação em encontro internacional (peregrinação, evento esportivo,
conferência. etc.)
- contato próximo com viajante internacional ou com população altamente móveL.
./ Evento causado por uma contaminação ambiental com potencial de propagação
através de fronteiras internacjonais.
~ Evento em área de tráfego internacional intenso, com capacidade limitada de
controle sanitário, de detecção ambiental ou de descontaminação.

• ~'~ , .. , 7-, ••• '" ~(r p~<~ }!.-p~ 0_o, !...~' _,Y [~:""'" '. l ... ·\~ ,'1", 1

~ .... ,'. '~I . ~ oln .t--~1' p"': ri :'1' ~""'~",,""V.IltH';... \~iJ :. :t11t ~ .... ~ F~""::qltr.io.. ~ ~d -'.1"-lIJ,~.
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IV. Há risco significativo de restrições ao comérdo ou viagtnS internacionais?

8. Eventos similares no passado resultaram em restrições internacionais ao
c-. comércio e/ou viagens?~...
Llf

9. Sabe·se ou suspeita·se que afónte seja umproduto alimentar, água ou qualquer=o.. outra mercadoria que possa estar contaminada eque tenha sido exportada parau
CIl
l:l outros Estados ou importada de outros Estados?Iol
~

lO. Oevento ocorreu em associação com um enrontro internacional ou em área de....
.S
!l'l intenso turismo internacional?
41
10 ..
u- 11. Oevento geroupedidos de maiores informaçõespor parte de autoridades+.
Iol.... estrangeiras ou meios de comunicação internacionais?~..

;!!}-1l9~NÇ~'f1ÇMJY.O~RE;~~~'ryf~~~~f,!ERfl°i~~ '.J','41
'tl
o ~AGENS~ERNA(]iNAIS?,~·'1"" 'o'. . ,.,,;,."", ...-"". ';l' 'T "'
u .1i'~~~lf~i~*~iv ..fJ~ ;iDd~i~isi~~ b~'. 'r

l1 :~~' 8J~9,:"IJ'~J:Ú'a~im'a)!l'l

~ ~_;·~"'rf.';~~n:~'l\)~"W"~-Íol~""p~:.\~,*,-,\ 4"~··"'rf! ..gu\lol':"";'·( ":'" 'Il ".. '.'.- tt. 'i '~~I .• ," ''''-'~(~I''',:i:" .'1,,", 'l" 'r"~ ,,~ .. \ .... f>,
• f ,.. ;; 4~ ~~ ..r. ............... t •.4 ~."'. TO,.... " ~ "'lI" .• "'4.. ." ··."·;·~I .".. ..~ (.

• ? • '.. :' •• .. ~. ~. •• • ... • L '''' •••• ;. ~ I . • I , • \ , 't .. • I" _. ' •• '

Os Estados Partes que tiverem respondido "sim" àpergunta sobre se oevento satisfaz a dois
dos quatro critérios Q-IV) acima deverão notificar a OMS, nos termos do Artigo 6 do
Regulamento Sanitário IDternaeionaL
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ArloasllnstalaçOeslslstemas Evidências Resultados de Documentos Medidas de Data de Comentários sobre as
inspecionados encontradas amostras enmiDados cODtrole aplicadas relnspeçlo condições encontradu

AI ~entos

Origem

Armazenamento

P eparo

Sfrviço

Ágpa

F nte

AI~enamento

DIStribuição

Lbo

G~arda

T~tamento

Dsposição

Pisrlnas/spas

E uipamento

F lncionamento

Im~laçiles médicas

E uipamento e aparelhagem

F~cionamento

~ ledicamentos

0\ ras áreas Inspecionadas

In~~1
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~
Porto de Data: ..

_ _._ __~_.~~Qy'!'c~nte Certificado registra a inspeção e ]) dispensa de saneamento ou 2) medidas de controle aplicadas
ome do navio ou barco fluvial ou lacustKI Bandeira... Matrfcula/N° OMI .

NOmom~ntod;inspeÇã~-os porões eStav~ vazios/carregados com toneladas de Clll'ga.
10me eendereço do inspetor ..

~
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Certificado de Dispensa de Saneamento da Embaraça0 Certificado de Controle eSaneamento da Embarcaçllo
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(f)
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Medidas de controle aplicadas Data de reinspeçio Comentários sobre as
condi~lies encontradas

-- - -----

Documentos
examinados

Diário de bordo
Outro

Dilrío médico

Relu ltados de
amostr.sl

Evidências
encontradas!

Instalac6es médicas

Assinale as âteas não
aplicáveis co~ N/A.

Sala de máQUinas

- convés I

Nenhuma evidencia encontrada. A embarcllÇ!o está disptnsada de medidas de controle. AJ medidas de controle iDdicidas foram aplicadas na data ab8lXo.

Nome e titulO do fimcionário emissor Assinatura e carimbo Data ..
I

I ta) Evidencias de infecçlo ou CODtaminllÇ!o, incluindo: vetores em todos os estágios de crescimento; reservatórios animais para vetores; roedores ou outras espécies que
possam veicular doença hwnana. riscos qulmicos, microbiológicos ou de outros tipos para 11 saúde humana; sinais de medidas sanitárias inadequadas. (b) Informações referentes a qualquer
caso bumanQ (i serem incluldas na Oeclaração MarItima de Saúde).

~ ~suJtados de amostras coletadas 11 bordo. As iW.Iises devem ser fomecidas ao capitão do navio pelos meios mais ri.pidos e. caso seja necessária reinspeçao, ao próximo porto
de escala que convenha e coincida com .11 dala de rcinspeçlo eçccificada no presente certificado.

O Certificado de Controle e Saneamento da Rmbareaçao e o Certificado de Dispensa de Sane&mCllto são vãlidos por. no n:Aximo. seis meses. prorrogiveis .por um mas caso 011.0 ,

~). j:oss!v:~~ 2. X,speçlo naquele porto e Dlo haja evidência de infecção ou contaminaçllo.

Veja no llDex.p outras
áreas esoecificadas

Aguas servidas

Lixo sólido e1hosoitalar
Tanques de llastro

. DIlSSalleiros
- oficiais

Decósitos
PorilO(s)/can!a

Cozmha

• trjoulllcl1o

Despensa

Alojamentos

Areu, Isistelnas e
servieosl ex.minados

íAiõlaparada

-A2uallotilve
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EXIGENCIAS TECNICAS REFERENTES AVEICULOS EOPERADORES DE VEICULOS

Seção A. Operadores de veiculos

l. Os operadores de veiculos deverão facilitar:

(a) as inspeções da carga, contêineres eveículos;
(b) os exames médicos das pessoas abordo;
(c) aaplicação de outras medidas sanitárias, rios termos do presente Regulamento; e
(d) ofornecimento de informações sanitárias relevantes solicitadas pelo Estado Parte.

2. Os operadores de veículos deverão fornecer à autoridade competente um Certificado de
D~spensa de Saneamento da Embarcação ou wn Certificado de Controle eSaneamento da Embarcação,
ou uma Declaração Marítima de Saúde, ou aParte Sanitária de uma Declaração Geral de Aeronave,
dentro do prazo de validade, confonne exigido DOS termos do presente Regulamento.

Seção B. Veículos

1. As medidas de controle aplicadas a bagagem, carga, contêineres, veículos e mercadorias nos
tennos do presente Regulamento serão aplicadas de maneira aevitar, na medida do possível, dano ou
incômodo a pessoas ou dano a bagagem, carga, contêineres, veículos e mercadorias. Sempre que
possível e apropriado, as medidas de controle deverão ser aplicadas quando os veículos eos porões
estiverem vazios.

2. Os Estados Partes deverão indicar, por escrito, as medidas aplicadas a carga, contêineres ou
veículos; as partes tratadas; os métodos utilizados; eas razões para sua aplicação. Essas informações
:)erão fornecidas, por escrito, ao responsável pela aeronave e, no caso de uma embarcação, no
Certificado de Controle e Saneamento da Embarcação. Em se tratando de outros tipos de carga,
contêineres ou veículos, os Estados Partes deverão emitir essas informações, por escrito, a
(xmsignantes, consignados, transportadores, responsáveis pelo veículo ou seus respectivos agentes.
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ANEXO 5

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA DOENÇAS TRAN8IMITIDAS POR VETORES

1. A OMS publicará, regulannente, uma lista das áreas que são objeto de recomendação de
desinsetização ou de outras medidas de controle vetorial para veículos provenientes dessas áreas. A
definição de tais áreas será feita consoante os procedimentos referentes a recomendações temporárias

. ou pennanentes, confonne adequado.

2. Todos os veículos partindo de wn ponto de entrada situado Duma área que seja objeto de
recomendação de controle vetorial devem ser desinsetizados e mantidos livres de vetores. Quando
houver uma recomendação da Organização quanto a métodos e materiais para tais procedimentos, esses
devem ser utilizados. A presença de vetores a bordo de veIculas e as medidas de controle usadas para
erradicá-los devem ser relatadas:

(a) no caso de aeronaves, na Parte Sanitária da Declaração Geral de Aeronave, a não ser que
essa parte da Declaração seja dispensada pela autoridade competente no aeroporto de chegada;

(b) no caso d~ navios, no Certificado de Controle e Saneamento da Embarcação; e

(c) no caso de outros vefculos, numa prova escrita do tratamento, emitida ao consignante,
consignado, transportador, responsável pelo veiculo ou seus respectivos agentes.

3. Os Estados Partes deverão aceitar a desinsetização, deSTatização e outras medidas de controle
dos meios de transporte aplicadas por outros Estados. caso tiverem sido aplicados os métodos c
materiais aconselhados pela Organização.

4. Os Estados Partes deverão estabelecer programas de controle de vetores de agentes infecciosos
que constituam risco à saúde pública até uma distância minima de 400 metros das áreas de instalações
dos pontos de entrada que são utilizadas para operações envolvendo viajantes, veículos, contêinercs,
c.arga e encomendas postais, aumentando-se a distância minima caso tratar-se de vetores com um raio
de alcance maior.

'i Caso seja necessária uma inspeção de seguimento para detenninar o sucesso das medidas de
controle vetorial aplicadas, as autoridades competentes na próxima escala portuária ou aeroportuãria
conhecida que disponha de capacidade para realizar tal inspeção deverão ser infonnadas pela
autoridade competente que sugere esse seguimento com antecedência. No caso de navios, esse fato
deve ser assinalado no Certificado de Controle e Saneamento da Embarcação.

6. um veículo poderá ser considerado suspeito e deverá ser inspecionado à procura de vetores c
reservatórios, se:

(a) houver um possível caso de doença transmitida por vetores a bordo;

(b) durante uma viagem internacional, tiver ocorrido wn possível caso de doença
transmitida por vetores a bordo; ou

.. - . -_.-. . --_ .. -
(c) o intervalo de tempo transcorridodesde a sua saída de Wlla área afetada pennite que
vetores a bordo ainda possam transmitir a doença.

1.- Um Estado Parte não proibirá a aterrissagem de uma aeronave ou a ancoragem de um navio em
seu território caso tenham sido aplicadas as medidas de controle determinadas no parágrafo 3" do
presente Anexo ou de outra forma recomenda~ pela Organização. Entretanto, pode-se dctenDÍnar que
aeronaves ou navios provenientes de wna área afetada aterrissem em aeroportos ou atraquem em portos
designados pejo Estado Parte para essa finalidade.

8. Um Estado Parte poderá aplicar medidas de controle vetorial a um veículo proveniente de uma
área afetada por doença transmitida por vetor, caso os vetores para a mencionada doen~ estiverem
presentes em seu território.
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vACINAÇÃO, PROFILAXIA E RESPECTIVOS CERTIFICADOS

1. As vacinas ou outras medidas de profilaxia especificados no Anexo 7 ou recomendados nos
tennos desse Regulamento deverão ser de qualidade adequada; "as vacinas e profilaxia designadas pela
OMS estarão sujeitas à aprovaçãO da mesma. Quando solicitado, o Estado Parte deverá fornecer à OMS
evidências apropriadas da adequação das vacinas e profilaxia administradas em seu território, nos
tennas desse Regulamento.

2. As pessoas que forem vacinadas ou receberem outro tipo de profiJaxia nos termos do presente
Regulamento deverão receber um certificado internacional de vacinação ou profilaxia (doravantc
denominado a "certificado"). no fonnato especificado no presente Anexo. Não será pennitido nenhuma
alteração em relação ao modelo de certificado reproduzido nesse Anexo.

3. Os certificados expedidos segundo os termos do presente Anexo somente serão válidos quando
a vacina ou profilaxia utilizada for aprovada pela OMS.

4. Os certlficados devem ser assinados à mão pejo clínico que supervisione a administração da
vacina ou profilaxia, que deverá ser um médico ou outro profissional de saúde autorizado. O certificado
também deve conter o carimbo oficial do centro de vacinação; entretanto, esse carimbo não será aceito
em substituição à assinatura.

5. Os certificados deverão ser totalmente preenchidos em inglês ou francês. podendo ser
preenchidos. adicionalmente, numa terceira língua. além de inglês ou francês.

6. Qualquer alteração ou rasura no certificado ou a omissão de preenchimento de qualquer uma de
suas partes poderá tomá-lo inváJido.

7. Os certificados são individuais e não devem. em nenhuma circunstância, ser usados
coletivamente. Devem ser emitidos certificados em separado para crianças.

8. Quando a criança não for capaz de escrever. o pai, mãe ou tutor legal deverá assinar o
certificado. A assinatura de um analfabeto deverá ser feita da maneira usual, com a marca da pessoa c a
indicação, feita por um terceiro, de que aqueJa é a marca da pessoa em questão.

l. Caso o clínico de uma pessoa julgue que a vacinação ou profilaxia está contra-indicada por
razões médicas, ele(a) deverá fornecer à pessoa uma declaração. por escrito, em inglês ou francês c,
quando apropriado. numa terceira língua além do francês e do inglês, que fundamente essa opinião, a
ser considerada pelas autoridades competentes na chegada. O clinico e as"autoridades competentes
deverão informar tais pessoas sobre os riscos associados à não-vacinação e ao não-uso de profilaxia em
conformidade com o parágrafo 4 do Artigo 23.

10. Será aceito um documento equivalente, emitido pelas Forças Armadas a um de seus membros
ativos, em lugar de um certificado internacional no fonnato apresentado no presente Anexo, caso o
docwnento:

(a) contenha informações médicas equivalentes às exigidas nesse fonnulário; e

(b) contenha uma declaração em inglês ou em francês. e quando apropriado num terceiro
idioma além de inglês ou francês, registrando a natureza e a data da vacinação ou profilaxia, c
que o documento tenha sido emitido _:~ .c"onf?~idade~~om0p!csente ~8!ágr~o. _
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MODELO DE CERTIFJCADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO OU PROFn.AXIA

Certifica que [nome] _ data de nascimento sexo

........... nacionalidade registro nacional de identificação. se aplicável ..

cuja assinatura segue .

foi vacioado(a) ou recebeu profilaxia, na data indicada, contra: (nome da doença ou

agravo) .

em cooformidade com o Regulamento Sanitário Internaciona1.

Vacina ou Data Assinatura e Origem e Dúmem Validade do
Carimbo oficial

profilnia rondiçlo do cealrode
proJi5.!!llonal do do lote da "aeina eertifkado ".cinaçlo

c1fnlco SUDervisor
ouprofiluilll de _.. até .._...

I.

2.

Este certificado só é válido quando a vacina ou profilaxia usada for aprovada pela Organização
Mundial da Saúde.

Este certificado deve ser assinado ã mão pelo cHn.ico, que deverá ser wn médico ou outro profissional
de saúde autorizado que supervisione a administração da vacina ou profilaxia. O certificado também
deve conter o carimbo oficial do centro de vacinação; entretanto, ele não será aceito como substituto
para a assinatura.

Qualquer alteração. rasw-a, ou falta de preenchimento de algum item do certificado alterará sua
,,·a1idade.

A validade deste certificado se estenderá até a data indicada para a ..'acinação ou profilaxia particular.
(I certificado deverá ser totalmente preenchido em inglês ou francês. O certificado poderá ser
preenchido, adicionalmente, no mesmo documento, numa terceira língua, além de inglês ou francês.
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ANEXO 7

EXIGÊNCIAS RELATIVAS À VACINAÇÃO OU À PROFILAXIA PARA DOI<:NÇAS
ESPECíFICAS

l. Além das recomendações relati.vas à vacinação ou à profilaxia, poderá ser exigida como
condição para a entrada de um viajante em um Eslado Parte, nos tennos desse Regulamento, prova de
vacinação ou de profilaxia contra as seguintes doenças:

Vacinação contra a febre amarela.

2. Recomendações e exigências referentes à vacinação contra febre amarela:

(a) Para os fms do presente Anexo:

(i) o período de ÍDcubação da febre amarela é de seis dias;

(ii) as vacinas contra febre amarela aprovadas pela OMS conferem proteção contra a
infecção a partir de 10 dias após a administração da vacina;

(iii) essa proteção se mantém por 10 anos; e

(iv) a validade de um certificado de vacinação contra a febre amarela será de 10 anos.
com início 10 dias após a data de vacinaç.ão ou, no caso de uma revacinação dentro
desse período de 10 anos, com início na data dessa revacinação.

(b) A vacinação contra a febre amarela pode ser exigida de qualquer viajante deixando urna
área onde a Organização tenha detenninado a existência de risco de transmissão de febre
amarela.

(c) Se wn viajante estiver de posse de um certificado de vacinação contra a febre amarela
cujo prazo de validade ainda não tenha entrado em vigor. o viajante poderá ter autorização para
viajar, mas os dispositivos do parágrafo 2(h) do presente Anexo poderão ser aplicados à sua
cheg3da.

(d) Um viajante de posse de um certificado válido de vacinação contra a febre amarela não
Jeverá ser tratado como suspeito. ainda que proceda de uma área onde a Organização tenha
detenninado haver risco de transmissão de febre amarela.

(e) Em conformidade com o parágrafo 1 do Anexo 6. a vacina de febre amarela utilizada
tem que ser aprovada pela Organização.

(f) Os Estad()s Partes designarão centros específicos de vacinação contra a febre amarela
em seus territórios, a fim de garantir a qualidade e segurança dos procedimentos e dos materiais
utilizados.

(g.}---------l"'edas --a~-pecssoas --empregadas -em -pontas -de-entrada -situados em- uma área onde a
Organização deteroünou haver risco de transmissão de febre amarela, assim como todos os
membros da tripulação de wn meio de transporte que utilize esse ponto de entrada, devem estar

posse de um certificado váJido de vacinação contra a febre amarela.

(h) Um Estado Parte em cujo território exista o vetor da febre amarela pode exigir que um
viajante proveniente de uma área na qual a Organização determinou haver risco de transmissão
de febre amarela e que não apresente um certificado válido de vacinação contra a febre amarela,
fique em quarentena até que [I certificado se tome válido ou por um período de até seis dias.
contados a partir da data da última exposição possível à infecção. o que for mais curto.
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(i) Viajantes que possuem uma dispensa de vacinação contra a febre amarela, assinada por
wna autoridade médica autorizada ou um profissional de saúde autorizado, podem, apesar disso,
receber pennissão de entrada, sujeita às disposições do parágrafo anterior do presente Anexo e
ao recebimento de informações referentes à proteção contra os vetores da febre amarela. Caso
os viajantes não sejam co;ocados em quarentena, pode-se exigir que os mesmos notifiquem
qualquer sintoma, febril ou de outra ordem, às autoridades competentes e que sejam colocados
sob vigilância

ANEXOS

MODELO DA DECLARAÇÃO MARÍTIMA DE SAÚDE

A ser preeochida e apresentada às autoridades competentes pelos capilJes de navios procedentes de portos estrangeiros.
Apresentada no porto de " Data ..
Nome do navio ou barco fluvial ou lacustre MalrfcuJalND OMI ..
Procedência Destino .
(Nacionalidade}{Bandeita do navio) Nome completo do capitão ..
Tooe'lagem bruta (embarcação maritima) ~ .
Tonelagem (embarcaçAo fluvial ou lacustre) .
Certificado de Dispensa de SaneamentolCenificado de Controle e Saneamento válido presente a bordo? sim.....nllo.... Emitido
em 03ta .
Há necessidade de reiflspeçlo? sim não .
A embarcação esteve em alguma área identificada como afetada pela Organização Mundial da Saúde? sim..... nilo .....
pono e data da estadia .
Liste os ponos onde fez escalas desde o início da viagem, com as datas de partida, ou nos últimos 30 dias, o periodo mais
curto .
("-aso solicitado pelas autoridades competentes no pono de chegada, liste os tripulantes, passageiro!! ou outras pessoaq qUtl

ltenham embarcado desde o inicio da viagem internacional ou nos últimos trinta dias, o penodo mais curto, incluindo lod~ os
portoslpa{ses visitados nesse penodo (se necessilrio, acrescente mais nomes à lista em anexo):
(I) Nome embarcado desde: (1) (2) (3) .
(2) Nome embarcado desde: (1) (2) (J) .
(3) Nome embarcado desde: (1) (2) (J) .
Número de tripulantes a bordo .
Número de passageiros a bordo .

QuestioDário de saúde

( J) Hou\-"C algwn óbito a bordo durante a viagem, que não em deoorrência de um acidente? sim .... 0110 .

Em caso afinnativo, informe os detalhes no formulário em anexo. Número total de óbitos .
(2) Durante a viagem internacional, bá ou houve a bonIo algum caso de doença que você suspeite ser de natun;:t.a infecciosa'l

sim........ nao Em caso afirmativo, informe os detalhes no formulário em anexo.
(3) O número total de passageiros doentes dlll1lDte a viagem foi maior do que o normal/esperado? sim.... nllo.... QUllnta.q

pessoas doelltes? .
(4) Há alguma pessoa doente a bordo neste momento? sim nao........ Em caso afumativo, infonne os detalhes no

fonnulãrio em anexo.
(5) Foi consultado um médico? sim....... nAo...... Em caso aflJ"Dlativo, infonne os detalhes das orientaçllcs ou tratamento

médico prestado no formulário em anexo.
(6) Você está ciente de qualquer condiçllo a bordo que possa levar à infecçllo ou à propagaçAo de doenças? sim .
• nllo... ..... Em caso afirmativo, infonne os detalhes no formulArio em anexo.
{7) Foi aplicada algwna medida sanitária a bordo (por exemplo. quarantena, isolamento, desinfc;cçll.o ou descontaminação)?

sim nâo .
Em caso lIfinnativo, especifique o tipo, local e data .

(8) Foi enconl:rado algum clandestino a bordo? sim 0110 ...... Em caso aflnnativo. 4!!m que local entrou no navio (se
conhecido)? ..

(9) Há algwn animaI/animaI de estimaçllo doente 11 bordo? sim nllo .
Nota: Na ausência de um médico, o capitão deverá considerar os seguintes sintomas como motivos para suspeitar da prescnça
de wna doença de natureza infecciosa:

(a) febre persistente por vários dias ou acompanhada de (i) prostraçAo; (ii) diminuiçllo de consciencia; (iii)
aumento de gllnglios; (iv) icterlcia; (v) tosse ou dispnéia; (vi) sangramenlo incomum; ou (vii) paralisia.

(b) com ou sem febre: (í) qualquer exantema ou erupçll.o cutânea aguda.; (ii) vômitos severos (que nSo enjôo
maritimo); (iii) diarréia severa; ou (iv) convulsões recorrentes.

Declaro que os detalbes e respostas às perguntas dessa Declaraçllo de Saúde (incluindo o formulário em anexo) são verdadeiros
e corretos, no meu sincero conhecimento e opinillo.

Assinado .

ConfiriJiado ~.a~~~~ .._.~.~.~ -. - ---- _.-

Médiw de bordo (se houver)
Oata ..
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~

Data do Autoridade "lIfIi:I(Ij
ORe Ptrile Natura illfcio médica &tml

"" .'l'bDe HU 9m~ dalaoo àda
..

ÜD1iliill "(11
dos portuária 00_ ia..

lD*J ~ doeDÇJ 8.BuOsmsintomas notificada?
JUI*

* Declare: (I) se a pessoa se recupero14 continua doente ou foí aóbito; e (2) se apessoa continua abordo, fOil
evacuada (incluindo onome do porto ou aeroporto), ou foi enterrada no mar.
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ANEXO 9

FmEDOCUl\1EVf()É PARIEINTEGRANIEUADECLARAÇÃOGE1t4
PROMULGADAPELAORGANIlAÇÃODAAVlAÇÃOC1VlLINIERNAOuNAL ~

PARTE SANITÁRIA DA DECLARAÇÃO GERAL DE AERONAVE

Declaração de Saúde

Pessoas a bordo com doenças outras que não enjôo ou resultados de acidentes (incluindo pessoas
com sinais ou sintomas de doenças, tais como exantema, febre, calafrios, diarréia), bem como os casos
de doentes desembarcados durante o vôo:

Qualquer outra condição a bordo que possa levar à propagação de doenças:

Detalhes de cada desinsetização ou tratamento sanitário durante o vôo (local, data, hora, método).
Caso não tenha sido realizada nenhuma desinsetização durante o vÔQ, forneça detalhes da
desmsetização mais recente.

Assinatura, se necessária: .

Membro da tripulação responsável

(Oitava sessão plenária, 2.3 de maio de 2005 --

Comitê A, terceiro relatório)

J Um grupo de trabalho inFormai reuniu-se durante a segunda sessão do Grupo de Trabalho Intergovemarnental e
recomendou alterações neste documento, que a OMS submeterá à consideração apropriada da Organização [ntema.cionaJ de
Aviação Civil.
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COMISSÃO DE RELAÇÓES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Em consonância com os artigos 49, inciso I e 84,
inciso VIII, da Constituiçao Federal, Excelentissimo Se
nhor Presidente da República submete à consideração
do Congresso Nacional, por meio da Mensagem em
epigrafe, acompanhada de Exposição de Motivos do
Exmn Ministro das Relações Exteriores. o texto revisa
do do Regulamento SanitRrio Internacional. aprovado
pela 58~ Assembléia Geral da Organização Mundial,
de Saúde, em 23 de maio de 2005.

O texto do Regulamento Sanitário Internacional
- RSI -, adotado em 2005. pela Organização Mundial
da Saúde, conta com 66 (sessenta e seis artigos), agru
pados em 10 (dez) Partes. Além disso, o documento é
acompanhado por 9 (nove) anexos.

A Parte I (arts. 1 a 4) dispóe sobre as definições
dos termos empregados ao longo do compromisso
internacional. ora relatado. o propósito e a abrangên
cia, os princípios e as autoridades responsáveiS pela
implementação das medidas de saude nas respectivas
áreas de jurisdição.

De acordo com o art. 2, "o propósito e a abran
gência desse Regulamento são prevenir. proteger.
controlar e dar uma resposta de saúde pública contra
a propagaçào internacional de doenças, de maneiras
proporcionais e restritas aos riscos para a saúde pu
blica. e que evitem interierências desnecessarias com
o trafego e o comercio internacionais".

A implementação do Regulamento sera efetivada
com pleno respeito aos direitos humanos e as liberda
des fundamentais das pessoas, bem como obedecerá à
Carta das Nações UllIdas e aConstituição da OMS.

Para a implementação de medidas de saúde,
segundo o Regulamento. serão designados, por cada
Estado-Parte, um Ponto Focal Nacional que, na res
pectiva área de jurisdição, devera estar permanente
mente acessível para comunicação com os Pontos de
Contato da OMS para o RSI.

A Parte 11 (art. 5 a 14), intitulada "'Informação e
Resposta em SaLlde Pública", é composta por regras
sobre o desenvolVimento de capacidades para detec
tar, avaliar, notificar e informar eventos de acordo com
o Regulamento. A OMS. quando solicitada, fornece
rá assistência aos Estados-Partes para o desenvol
vimento, fortalecimento e manutenção das referidas
capacidades.

Sempre que um Estado-Parte tiver evidencias de
um evento de saúde pública inesperado ou incomum
dentro de seu território, e que possa constitUir lima
emergência de importãncia internacional. ele devera

fornecer todas as intormações de saúde pública re
levantes à OMS. Quando receber solicitação nesse
sentido, a OMS oferecera sua colaboração ao Estado
Parte, como a mobilizaçáo de assistência internacional
para apoiar as autOridades nacionais na condução e
coordenação de avaliações nos locais afetados.

Na implementação do RSI, quando for apropriado.
a OMS cooperará e coordenará suas atividades com
outras organizações intergovernamentais ou organis
mos internacionais, incluindo a celebração de acordos
ou arranjos similares.

Na Parte 111 (art. 15 a 18) estão disciplinadas as
denominadas "'recomendações". Essas recomendações
serao temporarias. quando se determinar a ocorrência
de uma emergência de saúde publica de importància
internacional. Além dessas. a OMS poderá editar re
comendações de carater permanente em relação a
pessoas. bagagens. cargas, contêineres, meios de
transporte, mercadorias e encomendas postais. a fim
de impedir ou reduzir a propagação internacional de
doenças e evitar mlerierências necessárias com o trá
fego internacional.

A Parte 4 do RSI (art. 19 a 22) dispõe sobre os
pontos de entrada. Nesse sentido. as Partes devem
garantir as capacidades indicadas no Anexo 1, indicar
as autoridades competentes em cada ponto de entra
da do respectivo território. e fornecer a OMS, quando
possível. resposta a um possível risco à saúde públi
ca específico, bem como dados referentes a fontes de
infecçao ou contaminação.

As Partes designarão os portos e aeroportos do
tados das capacidades indicadas no Anexo 1, além de
encammhar à OMS uma lista de portos autorizados a
emitir Certificados de Controle Sanitario da Embarca
çâo e Certificados de Dispensa de Controle Sanitário
da Embarcação.

A Parte V do Instrumento dispõe sobre Medidas
de Sallde Pública (art. 23 a 34), contendo normas de
saúde na chegada e na partida, regras relativas aos
operadores de meios de transporte, embarcações,
aeronaves, caminhões, trens e ónibus civis em trân
sito. disposições especiais para viajanles, bem como
regras para mercadorias, contêineres e terminais de
contêineres.

Os Documentos de Saúde constituem o obje
to da Parte VI (art. 35 a 39). Como regra, além dos
documentos indicados no RSI e nas recomenda
ções da OMS, nenhum documento de saúde será
eXigido no tráfego internacional, salvo os previstos
em acordos internacionais pertinentes a condições
sanitárias de mercadorias ou cargas comerciais
IIlternacionais.
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Os documentos de saúde relacionados nos arts.
36 a 39 são os seguintes: a) certificados de vacinação
e outras medidas profiláticas. aplicáveis aos viajantes:
b) declaração marítima de saúde, a ser preenchida
pelo capitão do navio e referendada pelo médico de
bordo, se houver; c) parte de saúde da declaração
geral da aeronave, a ser preenchida pelo respectivo
comandante; e d) certificados de controle sanitário da
embarcação.

Os encargos sobre as medidas de proteçào à
saúde estão disciplinados no Capítulo VII (art. 40 e 41).
Com exceção dos viajantes que buscam residência
temporária ou permanente, o Estado Parte não deverá
cobrar qualquer encargo sobre certas medidas de pro
teção à saúde. como exames médicos e complementa
res previstos no RSI, vacinação ou medida profilática.
isolamento apropriado ou exigências de quarentena
para os viajantes, certificados quaisquer medidas de
saúde aplicáveis à bagagem do viajante.

A Parte VIII (art. 42 a 45). denominada Disposi
ções Gerais, comporta normas sobre implementação
das medidas de saúde, medidas adicionais, colaboração
e assistência, tratamento de dados pessoais e trans
porte manuseio de substâncias biológicas. reagentes
e materiais para fins de diagnóstico.

Dedica-se a Parte IX (art. 47 a 53) a regular o
Cadastro de Peritos do RSl, o Comitê de Emergências
e o Comitê de Aevisão. O Cadastro de Peritos será
criado pelo Diretor-Geral da OMS, a quem incumbirá
a nomeação dos respectivos especialistas. O Comitê
de Emergências será formado por peritos seleciona
dos pelo Diretor-Geral dentre os nomes constantes do
cadastro de peritos, e terá por competência fornecer
pareceres sobre se um evento se constitui numa emer
gência de saúde pública de importância internacional,
sobre término de uma emergência e sobre propostas
de emissão. modificação. prorrogação ou extinção de
recomendações temporárias. Por seu turno. o Comitê
de Aevisão detém as funções de emitir recomenda
ções técnicas sobre emendas ao ASI. assessorar o
Diretor-Geral acerca das recomendações permanen
tes e a respeito de qualquer assunto relativo ao fun
cionamento do AS!.

A Parte X do compromisso internacional (art. 54 a
66) destina-se a regular, entre outros. os procedimen
tos de emendas ao RSI. o mecanismo de solução de
controvérsias, os procedimentos de entrada em vigor
e de reservas.

O Anexo I é composto de duas partes: A e B. Na
parte A estão dispostas as normas sobre a capacida
de básica necessária para vigilância e de resposta. A
Parte B é dedicada às regras sobre a capacidade bá-

sica necessária para portos, aeroportos e passagens
de fronteiras terrestres designadas pelas Partes.

O Anexo 11 contém um fluxograma e quatro exem
plos de questionários, apresentados com o objetivo
de auxiliar na interpretação dos critérios de decisão
para avaliação e notificação de eventos que possam
constituir emergências de saúde pública de interesse
internacional.

Os modelos de certificado de dispensa de sanea
mento da embarcação e de certificado de controle e sane
amento da embarcação estão dispostos no Anexo til.

O Anexo IV refere-se às exigências técnicas apli
cáveis a veículos e seus operadores. Segundo o item
1 desse Anexo, os operadores de veículo deverão fa
cilitar as inspeções de carga, dos contêineres e dos
veículos, os exames médicos das pessoas embarcadas
e o fornecimento de informações sanitárias relevantes
solicitadas pelo Estado Parte.

As medidas específicas para doenças transmi
tidas por vetores estão disciplinadas no Anexo V. De
acordo com esse documento, a OMS publicará uma
lista das áreas que serão objeto de recomendação de
desinsetização ou de outras medidas de controle ve
torial provenientes dessas áreas.

Por sua vez, o Anexo VI contém regras de vaci
nação, profilaxia e os modelos dos respectivos certifi
cados. Conforme disposto no item 2. as pessoas que
forem vacinadas ou receberem qualquer tipo de profila
xia nos termos do RSI deverão receber um certificado
internacional de vacinação. em conformidade com os
modelos definidos nesse Anexo.

O Anexo VIII se refere às exigências relativas à
vacinação ou à profilaxia para doenças específicas,
como a febre amarela. O documento traz recomen
dações e exigências aplicáveis à vacinação contra a
febre amarela, e determina que a vacina poderá ser
exigida de qualquer viajante que tiver deixado uma
área considerada de risco pela OMS.

O modelo de declaração marítima de saúde é
disciplinado pelo Anexo VIII. Conforme relatado an
teriormente, essa declaração e o questionário que a
acompanha devem ser preenchidos pelo capitão da
embarcação proveniente de porto estrangeiro.

Por derradeiro, o Anexo IX é dedicado à parte
sanitária da declaração da aeronave. que compõe a
declaração geral, promulgada pela Organização da
Aviação Civil Internacional. Segundo esse documento.
o membro da tripulação responsável deverá informar
se existem pessoas a bordo com doenças outras que
não enjôo ou resultados de acidentes. bem como se
há qualquer outra condição a bordo que possa levar à
propagação de doenças.

É o relatório.
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11 - Voto do Relator

A Organização Mundial de Saúde é a agência
especializada em saúde das Nações Unidas. Criada
em 1946, na Conferência Internacional de Saúde, re
alizada na cidade de Nova Iorque. iniciou suas ativi
dades em 7 de abril de 1948.

O Regulamento Sanitário Internacional - RSI
(2005) -. que ora se analisa, amplia a órbita de ação
do Regulamento em vigor, adotado em 1969 e modi
ficado em 1973 e 1981.

Em discurso proferido em Genebra. no dia 1c· de
novembro de 2004. o ex-Diretor-Geral da OMS, Dr. Lee
Jong-wook, afirmou que dos trinta anos que se segui
ram desde a última grande revisão do RSI. em 1969,
os riscos para a saúde no mundo evoluiram sensivel
mente. e que os governos insistiam na necessidade
de dispor sobre pontos de referência comuns. com o
objetivo de repelir ameaças que pesarão sobre a saú
de no século XXI.

Na oportunidade. o ex-Diretor-Geral ressaltou que
o Regulamento Sanitário será mais eficaz a medida
que se edifiquem as estruturas e sistemas que facilitem
sua aplicação. Disse. ainda, que as alterações contidas
no RSllevaram em conta a experiência dos Estados
Membros com a sindrome respiratória aguda severa
(SRAS.) e o modo de trabalhar em conjunto para pre
venir e conter os focos dessa doença.

De acordo com informações obtidas junto a pá
gina eletrônica da Organização Mundial da Saúde. a
adoção do RSI (2005) trará os seguintes benefícios
para os Estados Membros:

1) aperfeiçoamento da vigilância nacional
e internacional;

2) detecção e rápida resposta sobre ris
cos de saúde pública e de emergências de
interesse internacional;

3) reconhecimento de que perturba
ções ao tráfego internacional constituem
obstáculos à informação e que mecanismos
para conter tais obstáculos precisam ser de
senvolvidos;

4) existência de um conjunto de normas
gerais para avaliar e resolver diversos tipos de
eventos urgentes:

5) desenvolvimento de mecanismos de
proteção nacional e local. em conformidade
com um conjunto de normas que gozam de am
plo consenso junto aos Membros da OMS.

Segundo consta da Exposição de Motivos, subs
crita pelo Exm". Ministro de Estado das Relações Ex
teriores. o Brasil participou de modo ativo no proces
so de negociação do novo Regulamento. tendo sido

consultados os Ministérios da Saúde, da Defesa, do
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior e das
Relações Exteriores. Além disso, destaca-se que a
incorporação do Regulamento ao ordenamento juri
dica brasileiro "se reveste de grande importância e
assume caráter de urgência. em vista da necessidade
de manter o País em consonância com os padrões
internacionais no tocante à reação a casos de alerta
epidêmico".

Em face do exposto. nosso voto é pela aprovaçào
do texto revisado do Regulamento Sanitário Internacio
nal. aprovado pela 58' Assembléia Geral da Organiza
ção Mundial de Saude, em 23 de maio de 2005, nos
termos do projeto de decreto legislativo anexo.

Sala da Comissão, de de 2007, - Deputado Dr.
Rosinha, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO , DE 2007
(Mensagem n° 1.025, de 2006)

Aprova o texto revisado do Regulamen
to Sanitário Internacional, aprovado pela 588

Assembléia Geral da Organização Mundial
de Saúde, em 23 de maio de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o texto revisado do Regu

lamento Sanitário Internacional. aprovado pela 58'
Assembléia Geral da Organização Mundial de Saúde,
em 23 de maio de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisào do referido Regulamento Sanitário
Internacional. bem como quaisquer ajustes comple
mentares que. nos termos do art. 49. inciso I. da Cons
tituiçào Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, de de 2007. - Deputado Dr.
Rosinha, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissào de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou unanimemente pela aprovação da Mensagem n°
1.025/2006, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator,
Deputado Dr. Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vieira da Cunha - Presidente. Marcondes Ga

delha e José Mendonça Bezerra - Vice-Presidentes.
Aldo Rebelo, André de Paula. Átila Lins, Augusto Fa
rias. Carlito Merss. Claudio Cajado. Eduardo Lopes.
Flávio Bezerra, Francisco Rodrigues. George Hilton.
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íris de Araújo, João Almeida, João Carlos Bacelar, Júlio
Redecker, Laerte Bessa. Nilson Mourão, William Woo,
Antonio Carlos Mendes Thame. Colbert Martins. Edson
Ezequiel. Geraldo Resende, Marina Maggessi, Paes
Landim. Professor Ruy Pauletti e Regis de Oliveira.

Plenário Franco Montoro, 11 de abril de 2007.
- Deputado Vieira da Cunha. Presidente.

INDICAÇÃO N° 387, DE 2007
(Do Sr. Marcelo Serafim)

Sugere a Ministra de Estado da Casa
Civil. a criação de força-tarefa com a parti
cipação dos Ministérios da Defesa e da Jus
tiça, para a implementação de ações contra
o narcotráfico na região Amazônica.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentissima Senhora Ministra de Estado da
Casa Civil.

Informações recentes dão conta do envolvimento
de moradores das margens do rio Madeira com o nar
cotráfico internacional, havendo suspeitas, inclusive.
da infiltração de agentes do tráfico entre a população
daqueles remotos rincões. fazendo-se passar por ri
beirinhos.

Essas informações apenas corroboram o que já
é plenamente sabido. a partir da vigência da ;'Lei do
Abate": o transporte aéreo da cocaína, ao menos em
parcela consideravelmente ponderável. foi substituí
do por meios fluviais e terrestres. A população pobre.
diante da penúria porque passa e de propostas que
podem ser vistas como irrecusáveis, termina aliciada
pelos braços da delinqüência, aumentando. conside
ravelmente, não só o número de soldados do crime.
mas também das vítimas. como podemos enxergar os
consumidores das drogas ilícitas, a partir do incremento
da oferta nesse comércio marginal.

Os ribeirinhos estariam servindo de mão-de-obra
para narcotraficantes da Colômbia e dos Estados do
Amazonas e do Pará, ambos cortados pela calha do
rio Amazonas, o maior dos caminhos fluviais do Pais e,
portanto. excepcional via de acesso para o transporte
e a distribuição de drogas ilícitas por vasta parte do
território brasileiro, não sendo desconhecido, também,
que há casos de comandantes de embarcações que
por lá singram igualmente a serviço do narcotráfico.
A rigor, o narcotráfico construiu. na Amazônia. imen
sa rede integrada, começando pelos produtores na
Colômbia. passando por aviões e pilotos que lançam
de pára-quedas as drogas sobre os rios, isso quando
não as trazem por hidroaviões, por ribeirinhos. que as
recolhem em suas canoas e as armazenam. pelos tri-

pulantes de embarcações fluviais e outros, até chegar
ao consumidor final. no Brasil ou no exterior.

Em apenas sete dias de operação. no mês de fe
vereiro. em embarcações que singravam os rios ou em
estadia no porto de Manaus. a Policia Civil e a Polícia
Federal efetuaram. no Estado do Amazonas, a apre
ensão de mais de 100 quilos de cocaína e de maco
nha. Há 15 dias. a gloriosa Polícia Militar amazonense
apreendeu mais 300 quilos de maconha. Não bastas
se, há ai aspectos ligados diretamente à segurança
nacional frente as denúncias que se renovam de que
os homens das Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia, hoje, nada mais do que narcoguerrilheiros
e meros fantasmas de sua luta ideológica de outrora,
estão por trás de todo o planejamento e execução do
tráfico internacional que passa pela Amazônia. Portan
to. tornam-se necessárias ações sincronizadas com a
participação do Exército. Aeronáutica. Marinha e Polícia
Federal, objetivando o combate narcotráfico.

Na certeza de que V. Exa apreciará com ânimo
favorável a sugestão aqui trazida, submetemos a pre
sente Indicação à sua elevada consideração.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSS/AM.

INDICAÇÃO N° 389, DE 2007
(Da Comissão de Legislação Participativa)

SUG 146/2005

Sugere ao Ministério da Saúde, que o
fornecimento de remédios pelo setor públi
co seja vinculado obrigatoriamente à apre
sentação de receita assinada por médico
conveniado ou pertencente ao quadro do
Sistema Único de Saúde (SUS).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Considerando que os recursos destinados ao SUS

apresentam-se insuficientes para assegurar o perfeito
cumprimento de todas as suas atribuições. mostra-se
fundamental o desenvolvimento de mecanismos efe
tivos para garantir seu bom gerenciamento.

O custeio de medicamentos pelo SUS implica
comprometimento de parte importante do orçamento
da saúde. Dessa forma, sugerimos que se vincule o
fornecimento de medicamentos pelo SUS à apresen
tação de receita assinada por médico conveniado ou
pertencente ao seu quadro. Com tal medida, tencio
namos lanto melhorar o planejamento do setor quanto
minimizar a possibilidade de fraudes no sistema.

Ressaltamos que a presente sugestão foi apre
sentada pelo Conselho de Defesa Social de Estrela do
Sul (CONDESESUL) à Comissão de Legislação Parti-
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cipativa desta Câmara dos Deputados em outubro de
2005, onde vem sendo analisada desde então.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2007. - Depu
tado Eduardo Amorim. Presidente.

SUGESTÃO N° 146, DE 2005

Atendimento pelo SUS. Lei n° 8.080190.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

1- Relatório

A presente sugestão foi apresentada à Comissão
de Legislação Particlpaliva em outubro de 2005. No
que tange à area de saúde, foram aventadas três pro
postas agrupadas em uma unica sugestão de projeto
de lei. Pretende-se estabelecer atendimento preferen
cial no Sistema Unico de Saúde (SUS) aos carentes e
aos que não tem planos privados de saúde. restringir
a responsabilidade do SUS apenas a tratamentos no
território brasileiro e obrigar a apresentação de receita
assinada por médico vinculado ao SUS para o forne
cimento de medicaçóes pelo setor público.

Os autores justificam a primeira proposta ale
gando a necessidade de se tratarem os desiguais na
medida de suas desigualdades, sem, no entanto, im
pedir o acesso dos mais abastados ao atendimento.
Afirmam ainda que a Constituiçào Federal não assegura
gratuidade de atendimento para todos. Dessa forma,
tanto o atendimento preferencial quanto a limitação
dos atendimentos ao territóriO nacional buscariam a
eqüidade na assistência. Ja a exigência de receita as
sinada por médico ligado ao SUS para o fornecimento
de medicações poderia reduzir fraudes.

11 - Voto da Relatora

Conhecimento

Seguindo o estabelecido no art. 32, XVII. "a", do
Regimento Interno desta Casa. esta sugestão de ini
ciativa legislativa deve ser conhecida, pois trata-se de
proposta oferecida por sociedade filantrópica sem fins
lucrativos, podendo ser classificada como "entidade
organizada da sociedade civil".

Mérito

Analisaremos as três proposições apresentadas
distintamente. Na sugestào de §3° para o art. 4" da Lei
8.080/90, propõe-se que o SUS estabeleça atendimen
to preferencial aos carentes e aos que nào possuem
planos privados de saude.

A Constituição Federal brasileira, em seu art. 196,
afirma que a saúde é direito de todos e dever do Esta
do e assegura acesso universal e igualitario as ações

e aos serviços de saude. O SUS objetiva, assim, es·
truturar a rede de ações e serviços públicos de saúde
de forma a garantir o cumprimento do preceito consti
tucional. E: fato, porém. que a simples formulação em
lei de um direifo não implica efetividade em sua imple
mentação; sào inegáveis as dificuldades enfrentadas
pela população quando necessita atendimento nas
unidades publicas de saúde. Ainda mais, neste caso.
como em tantas outras situações. a população mais
carente apresenta maior vulnerabilidade.

Dessa forma, justifica-se a preocupação exa
rada nas sugestões apresentadas pelo CONDESE
SUL. O Conselho manifesta justa preocupação com o
cumprimento de um dos princípios basilares do SUS,
a eqüidade. Nesse sentido. iniciativas que garantam
acesso da população mais carente aos serviços pú
blicos de saúde vem cooptar-se inequivocamente aos
principios do SUS.

Ocorre, no entanto, que a Carta Magna, exata
mente por assegurar acesso igualitário aos serviços de
saúde, impede qualquer forma de privilégio, por mais
justa que possa parecer. O único critério plausível para
concessão de atendimento preferencial em uma unida
de de saúde é o clínico, antepondo o atendimento de
pacientes em situação de emergência ou urgência ao
daqueles com quadros de menor gravidade.

Dessa forma, a sugestão, além de desvirtuar a
concepção do SUS, apresenta vício de inconstitucio
nalidade.

Na sugestão de §4° para o art. 4° da Lei 8.080/90,
afirma-se que o SUS somente será responsável por
tratamentos de saúde no território brasileiro. Em que
pese a Conslltuição federal não se posicionar expli
citamente quanto a esse ponto. pode-se inferir que
o direito universal à saúde implique direito também a
tratamentos que somente sejam disponiveis em outros
países, mas que sejam comprovadamente eficazes.
Dessa forma, a proibição na lei desse direito não nos
parece conduta razoável.

Ademais. salientamos que já tramitam na Casa
vários projetos de lei que tratam do assunto. Tais pro
posituras apresentam posições discordantes; enquanto
algumas tencionam proibir o custeio de tratamentos
no exterior, outras posicionam-se favoráveis a tal prá
tica. Dessa forma, o assunto já está contemplado na
pauta legislativa e qualquer proposição semelhante
resultaria inócua uma vez que seria apensada, con
forme preconiza o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Já a sugestão do art. 4°-A da Lei 8.080/90 preten
de que o fornecimento de remédios pelo setor público
seja vinculado à apresentação de receita assinada
por médicos conveniados ou pertencentes ao quadro
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do SUS. A proposta visa a permitir melhor controle do
fornecimento da medicação,

Essa medida já é prática u~ual em várias unidades
do SUS. ainda que não haja dispositivo legal específico
que a regulamente. De fato. pode-se entender que, se
a Lei n° 8.080/90 assegura atendimento integral pelo
SUS, resta subentendido que a prescrição dos me
dicamentos por ele custeados deva ser tambem ori
ginada dentro do sistema. Tal regulamento. contudo,
não é matéria de lei federal, pois trata de uma norma
operacional do SUS. Dessa forma. apresentamos In
dicação ao Poder Executivo. sugerindo a adoção da
medida proposta.

Considerando o acima exposto, manifestamo
nos contrários à transformação dos §§ 3D e 4° do art
4Dda Sugestão n° 146/2005 em proposição legislativa
desta Comissão, e favoráveis à transformação do seu
art. 4°-A em indicaçâo ao Poder Executivo. que apre
sentamos a seguir.

Sala da Comissão. 13 de novembro de 2006.
- Deputada Luiza Erundina. Relatora.

INDICAÇÃO N° • DE 2007
(Da Sra. Luiza Erundinal

Sugere que o fornecimento de remé
dios pelo setor público seja vinculado obri
gatoriamente à apresentação de receita
assinada por médico conveniado ou per
tencente ao quadro do Sistema Único de
Saúde (SUS).

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Considerando que os recursos destinados ao SUS

apresentam-se insuficientes para assegurar o perfeito
cumprimento de todas as suas atribuições. mostra-se
fundamental o desenvolvimento de mecanismos efe
tivos para garantir seu bom gerenciamento.

O custeio de medicamentos pelo SUS implica
comprometimento de parte importante do orçamento
da saúde. Dessa forma. sugerimos que se vincule
o fornecimento de medicamentos pelo SUS à apre
sentação de receita assinada por médico convenia
do ou pertencente ao seu quadro. Com tal medida,
tencionamos tanto melhorar o planejamento do se
tor quanto minimizar a possibilidade de fraudes no
sistema.

Ressaltamos que a presente sugestão foi apre
sentada pelo Conselho de Defesa Social de Estrela do
Sul (CONOESESUL) à Comissão de Legislação Parti
cipativa desta Câmara dos Deputados em outubro de
2005, onde vem sendo analisada desde entâo.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Depu
tada Luiza Erundina.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Legislação Participativa, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente,
na forma de indicação ao Poder Executivo a Suges
tão n° 146/2005. nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Luiza Erundina.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Willian. Silvio Lopes e Eduardo da Fonte

- Vice-Presidentes, Eduardo Lopes, Geraldo Thadeu,
Guilherme Campos, João Oliveira. José Airton Cirilo,
Jurandil Juarez. Luiza Erundina, Maria Lúcia Cardoso,
Pedro Wilson, Alex Canziani e Leonardo Monteiro.

Sala da Comissào. 25 de abril de 2007. - Depu
tado Eduardo Amorim, Presidente.

INDICAÇÃO N° 390, DE 2007
(Do Sr. Walter Ihoshi)

Sugere ao Ministério da Fazenda a
cunhagem de moeda comemorativa de prata
e de moeda metálica alusivas ao centenário
da imigração japonesa.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que o

Conselho Monetário Nacional autorize o lançamento de
moeda de prata comemorativa do centenário do início
da imigração japonesa, a ser celebrado em junho de
2008, com a correspondente cunhagem e colocaçào
em circulaçâo de tiragem de moeda metálica comum.
pelos seguintes motivos:

1 - A Autoridade Monetária tem autori
zado a cunhagem de moedas comemorativas
de fatos ou de pessoas que se revistam de im
portância para a sociedade brasileira. Como
exemplos, podem ser citados o centenário do
Presidente Juscelino Kubitschek e o quadra
gésimo aniversário do Banco Central.

2 - A imigração japonesa foi iniciada em
18 de junho de 1908, com a chegada do navio
Kasato Maru ao porto de Santos. trazendo ho
mens. mulheres. jovens e crianças. que soma
vam 781 japoneses. Apesar das dificuldades
iniciais enfrentadas por aquelas famílias nas
fazendas de café para aonde foram levadas. a
imigração continuou com uma segunda leva de
imigrantes no ano seguinte. Em junho de 1910,
o navio Ryojun Maru aportou em Santos com
mais 906 trabalhadores a bordo. Distribuídos
por outras fazendas. eles viveram os mesmos
problemas de adaptação dos compatriotas que
os antecederam. Aos poucos, porém os con-
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flitos foram diminuindo e a permanência nos
locais de trabalho ficou mais tranqüila.

3 - Hoje. o Brasil abriga o maior contin
gente de japoneses e descendentes de japo
nesas fora do Japão - cerca de um milhào e
meio de pessoas. Destaque-se que quase a
metade dos descendentes de terceira geração,
os sansei. já são miscigenados com brasileiros
ou com outros imigrantes.

4 - A agricultura deixou de ser a única
ocupação dos descendentes de japoneses.
Hoje, estes brasileiros ocupam postos de des
taque em quase todos os segmentos de ativi
dade econàmica, das administrações públicas
e das comunidades acadêmicas e intelectuais.
Outros fizeram a rota inversa dos pioneiros. e
foram trabalhar no Japão, mas com ãnimo de
voltar, pois para cá remetem suas poupanças
e contribuem positivamente para o balanço de
pagamentos do Brasil.

Estes fatos e aspectos atestam a relevãncia e o
sucesso da imigração japonesa, e justificam que ela
também seja comemorada com uma tiragem da mo
eda brasileira. Ademais. o governo japonês já divul
gou que será lançada uma série de moedas de iene
em comemoração do centenário da emigração para o
Brasil, o que demonstra a importãncia histórica que o
Japão dá a tal fato.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Depu
tado Walter Ihoshi.

INDICAÇÃO N° 391. DE 2007
(Do Sr. Armando Abilio)

Sugere ao Ministério da Educação a
criação de uma unidade do Centro Federal
de Educação Tecnológica da Paraíba, no
município de Conceição.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Compartilhamos do interesse dos jovens no apri
moramento da formaçào profissional, especialmente. dos
residentes na região do Alto Sertão do Estado da Para
íba, que apresentaram através do Diretório Acadêmico
do Curso de Biologia da Universidade Estadual Vale do
Acaraú- Ceará, com Campus Universitário sediado na
cidade de Conceição, Estado da Paraiba e. da União da
Juventude Socialista. uma Carta Aberta ao povo daquele
município justificando a necessidade de criação de uma
unidade do Centro Federal de Educação Tecnológica da
Paraíba, no município de Conceição.

Considerando que o município de Conceição está
distante 497 Km da capital do Estado, possuindo uma
população de 17.931 habitantes, sendo que destes.
12.973 são residentes na zona urbana, de acordo com
o último Censo Demográfico do IBGE;

Considerando que o município de Conceição li
mita-se ao Norte, com as cidades de Bonito de Santa
Fé, PB, a 36 Km e São José de Caiana. PB a 40 Km;
ao Leste, com as cidades de Diamante. PB. a 30 Km.
Ibiara. PB. a 14 Km e Santana da Mangueira. PB a 28
Km; ao Sul. com a cidade de Santa Inês, PB, a 13 Km
e a Oeste. com a cidade de Mauriti, CE, a 36 Km, e que
neste conjunto populacional há uma grande parcela de
jovens estudantes originários de famílias humildes que
não dispõem de condições financeiras para alcança
rem os grandes centros a fim de dar continuidade aos
estudos e a qualificação profissional;

Considerando que no final de 2005, logo após a
edição da Lei nC

' 11.195/2005, que concedeu à União
a prerrogativa de expandir, com ou sem parcerias, a
rede federal de educação técnica e tecnológica. o Do
cumento Oficial Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Tecnológica informa que o Governo Federal
estabeleceu para 2006 e 2007, uma meta ambiciosa
e de excepcional relevância para o desenvolvimento
sócio-econômico do país: assegurar que em todas as
27 Unidades da Federaçào estejam presentes unida
des da Rede Federal de Educaçào Tecnológica, tanto
nas capitais. quanto no interior;

Considerando que o Centro Federal de Educação
Tecnológica da Paraíba é uma instituição de ensino fe
deral, vinculada diretamente ao Ministério de Educação
e que oferece excelentes cursos de níveis técnico e
superior, de forma responsável e competente;

Considerando que o município de Conceição
polariza os municipios limítrofes e que a região lem
vocação e potencial para a diversificação de atividades
nos variados setores da economia:

Vimos solicitar a criação de uma unidade do Cen
tro Tecnológico da Paraíba, no municipio de Conceição.
PB, para qualificar e inserir os jovens da micro região
sertaneja no mercado de trabalho. transformando a
região em um pólo tecnológico de referência.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Depu
tado Armando Abílio.

INDICAÇÃO N° 392. DE 2007
(Do Sr. Lira Maia)

Sugere ao Ministério da Educação a
implantação do Centro Federal de Educa
ção Tecnológica do Oeste do Pará - CE
FET, com sede no Município de Santarém,
Estado do Pará.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
O Governo Federal anunciou a instalação de 150

escolas técnicas no Brasil.
O Estado do Pará possui um gigantesco territó

rio. cujas dimensôes em muito dificultam a ação do
governo, na administração da justiça, na imposição da
ordem pública, no estímulo às atividades econômicas
e na educação.

Por isto. estados como o Pará devem ser pensa
dos prospectivamente como se subdividindo em duas
ou três outras unidades federadas, como aconteceu
com os estados de Mato Grosso e de Goiás.

A futura subdivisão do Pará já está prevista em
projetos de lei com tramitação em estágio avançado
nas duas Casas Legislativas que integram o Parla
mento Brasileiro.

Além da capital, Belém. o atual estado do Pará
possui, dada sua extensão, verdadeiras "capitais re
gionais", Sem dúvida, a cidade de Santarém represen
ta um desses pólos regionais de notável importância
política e econÕmica.

O Município de Santarém, com uma área total de
24.314,40 km2 tem sua cobertura vegetal composta pela
típica Floresta Equatorial Latifoliada e por Campos Cer
rados. nas áreas de terra firme. Em áreas desmatadas
há o surgimento de capoeiras. Integram o município de
Santarém. uma pequena parte da área indigena Arara
e da Floresta Nacional do Tapajós.

A população do município era de 262.062 habitan·
tes, pelo censo de 2000 e, em 2005, estava estimada em
274.011, dos quais 194.438 na área urbana e 79.513.
na área rural. embora extraoficialmente. se afirme que
a população ultrapassa 300.000 habitantes.

As principais atividades econàmicas do municí
pio são os serviços, incluindo o comércio na região
de Santarém, o extrativismo da madeira e pescado e
a indListria de transformação localizada na cidade. A
agropecuária vem se expandindo como um atividade de
grande importância na região que circunda a cidade.

O Município de Santarém apresenta um forte po
tencial para o desenvolvimento do turismo. Em frente
à cidade o encontro dos rios Amazonas. com águas
amarelas e Tapajós, com águas verde-azuladas ofere
ce um espetáculo único. A localidade de Alter do Chão
tem sido considerada como um dos pontos de atraçào
turística dos mais importantes do Brasil.

Por tudo isto. se justifica a criação de um CEFET
no Oeste do Estado do Pará, sediado em Santarém. Há
que se formar pessoal e se desenvolver tecnologia para
a exploração do potencial natural e o desenvolvimento
agropecuário de forma compatível com a preservação
do Meio Ambiente. Por outro lado. a vocação da região

para o turismo e da formação de pessoal especializado
para essa indústria.

Conscientes de que tal sugestão coincide com
a preocupação do insigne Ministro. aguardamos as
providências que, por certo. não tardarão a concre
tizarem-se.

Autoriza-nos expectativa favorável quanto ao
desfecho da presente Indicação o fato de saber ser
Vossa Excelência um administrador ímpar do setor
educacional e conhecer como poucos as peculiarida
des de nossa Amazônia.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2007. - Depu
tado Joaquim de Lira Maia. DemocrataslPA.

INDICAÇÃO N° 393. DE 2007
(Do Sr. Marcelo Melo)

Sugere ao Ministério da Educação,
com vistas a criar a Universidade Federal
da Região Integrada de Desenvolvimento
do Entorno do Distrito Federal

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentissimo Senhor Ministro da Educação:
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e su

gerir o seguinte:

1. A educação superior, sabemos todos, é
reconhecida e valorizada mundialmente como
a melhor alavanca do crescimento e do desen
volvimento socioeconômico e cultural.

2, No Brasil temos urgência de soluções
rápidas e eficientes para o crescimento e o
desenvolvimento integral da Nação. numa ten
tativa de recuperação do atraso técnico-cientí
fico de décadas, como também de ampliação
das fronteiras do conhecimento nos campos
das ciências sociais, das humanidades e das
artes.

3. A Região Integrada de Desenvolvi
mento do Entorno do Distrito Federal, como
bem demonstram os 33 pontos que dão em
basamento a esta proposição (v. anexo). ainda
carece de expansão da educação superior.
apesar de uma população com mais de 1,5
milhão de pessoas. E lembre-se, por oportuno,
que essa região é o grande cinturão de cres
cimento e desenvolvimento de que depende
o Distrito Federal.

Assim, Senhor Ministro, sugiro que o Ministério
da Educaçào encete todas as providências necessá
rias. tanto institucionais como econàmico-financeiras
no sentido de criar a UFRIDE - Universidade Federal
da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno
do Distrito Federal, dotando, assim, a moderna capital



MéllO de 2007 DIARIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-Ieira 10 22115

do Pais, de um centro de excelência asua altura, com
palivel com o futuro próximo que nos aguarda.

Para tanto, submeto a Vossa Excelência a pre
sente INDICAÇÃO.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Depu
tado Marcelo Melo.

INDICAÇÃO W 394. DE 2007
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Saúde a ado
ção de medidas urgentes visando agilizar o
andamento dos processos e da execução
de vistorias nos postos da ANVISA locali
zados no Estado do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A deputada Vanessa Grazziolin se dirige a V. Exa.

para apresentar a seguinte indicação:
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - AN

VISA - tem como escopo a promoção da proteção a
saúde da população por Intermédio do controle sani
tario da produção e da comercialização de produtos
e serviços submetidos a vigilância sanitária, inclusive
dos ambientes. dos processos. dos insumos e das tec
nologias a eles relacionados. Além disso. a Agência
exerce o controle de portos. aeroportos e fronteiras e a
interlocução junto ao Ministério das Relações Exterio
res e instituições estrangeiras para tratar de assuntos
internacionais na clrea de vigilância sanitária.

No Amazonas. a ANVISA cumpre um papel de
grande releváncia. sobretudo devido apujança da eco
nomia local. que tem alcançado mês a mês índices de
crescimento aCima da média nacional graças ao mo
delo exitoso da Zona Franca de Manaus.

Entretanto. as entidades de classe ligadas às
empresas instaladas no Pólo Industrial de Manaus
têm afirmado que as nossas indústrias podem per
der a competltlvidade caso os problemas referentes
a lentidão no andamento dos processos e na demora
em executar as vistorias das cargas Que chegam aos
portos e aeroportos de Manaus não sejam resolvidos.
De acordo com as entidades. o prazo Ideal para a libe
raçào das cargas seria de 48 horas. Contudo. no Ama
zonas. o tempo médio para a anuência é de 12 dias.
Além disso. alegam os empresa rios que a vistoria no
Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes é
realizada somente as terças e Quintas-feiras. ocasio
nando sérios prejuízo!:> às indústrias locaiS.

Diante do exposto. solicitamos que seJam lomadas
providências urgentes, no sentido de melhorar a infra
eslrutura dos postos da ANVISAiAM. de modo que os

serviços sejam otimizados e. destarte. possam contri
buir para o desenvolvimento da economia local.

Sala das Sessões. 3 de Maio de 2007. - Depu
tada Vanessa Grazziotin. PCdoB/AM.

INDICAÇÃO N° 395. DE 2007
(Do Sr. Jorge Khoury)

Sugere ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA. Minis
tério da Fazenda - MF e ao Banco Central.
a adoção de providências visando melhor
adequação da política de crédito rural às
necessidades da agricultura irrigada e a
implementação do seguro rural.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentíssimos Senhores: Ministro da Agricul
tura. Pecuária e Abastecimenlo. Ministro da Fazenda
e Presidente do Banco Central:

O Deputado Jorge Khoury dirige-se às Vs. Exas.
para expor e reivindicar o seguinte:

A agricultura irrigada tem uma grande capacidade
de difundir processos produtivos e tecnológicos mais
avançados. induzir a atração de investimentos no âm
bito do complexo agroindustrial (e fora dele). produzir
em época de entressafra (um grande trunfo em tem
pos de grande concorrência. gradativa liberalização
dos mercados e emergência de blocos econômicos
e acordos comerciais) e ensejar um faturamento por
hectare mais estavel e bem acima do proporcionado
pela agricultura de sequeiro. em razão do elevado valor
comercial dos produtos (e de sua elasticidade-renda)
e da altissima produtividade. obtida. freqüentemente.
em duas ou mais safras anuais. Alguns estudos asse
guram que, na média, a agricultura irrigada produz um
valor bruto da produção por hectare dez vezes acima
do observado na agricultura de sequeiro.

Essa supremacia. acoplada a certas caracterís
ticas das lavouras irrigadas, permite. em tese, poten
cializar os efeitos pelo lado do emprego. No particular.
hei elementos e subsídios suficientes para demonstrar
categoricamente a vantagem da irrigação.

No caso da fruticultura irrigada, os coeficientes
apontam para uma necessidade de cerca de 7 homens
em base anualizada, isto é. algo como 40 vezes mais
que as necessidades relativas a grãos. como milho e
feijão. Em termos médios, cada 100 empregos diretos
correspondem a algo entre 40 e 55 empregos indiretos,
vale dizer, a relação emprego indireto/emprego direto
é de cerca de 0.5. Os empregos transitórios diretos
criados na etapa de construção da infra-estrutura têm
sido estimados. em alguns casos. na base de 6.000
ocupações por uma área irrigada de 15.000 hectares.
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resultando numa relação trabalho transitório diretol
hectare de quase 0,40.

Nada obstante, o setor. notadamente a pauta
predominante, a hortifruticultura. padece de proble
mas e gargalos. como se verá a seguir. com a abor
dagem da inadequação da política de financiamento
praticada no País.

As culturas hortícolas e a fruticultura, tanto sob
irrigação como as conduzidas sob regime de sequeiro,
são caracterizadas por elevados custos na implanta
ção e na produção. além de altas variações e riscos
de preços,

No ano safra 2001/2002, por exemplo, o limite
máximo de financiamento disponibilizado para o fru
ticultor foi R$150 mil. considerado suficiente para o
pequeno agricultor,

Entretanto, um produtor de uva de grande por
te necessita. em média, mais de R$ 2 milhões por
ano para comprar insumos e remunerar a mão-de
obra, ante uma necessidade de apenas R$50 mil para
um pequeno produtor. O recurso adicional. requerido
nesses termos, terá de ser buscado a taxa de juros
de mercado, acarretando um custo financeiro incom
pativel com o retorno da atividade e com os padrões
internacionais.

As garantias exigidas pelo sistema bancário tam
bém ultrapassam. regra geral, o valor dos insumos ou
das operações financiadas, constituindo uma barreira
difícil de ser transposta.

O resultado da conjugação dessas restrições é
uma baixa participação de hortifruticultura e demais
lavouras irrigadas no financiamento oficial. Os dados
de 2001. mais uma vez. revelam uma proporção de
apenas 4~'o do custeio agrícola total com destinação
para a pauta hortifrutícola, ante 31 ~/ó para o binômio
soja e milho, Mais recentemente, em 2005, os dados
de custeio do Banco Central revelaram uma participa
ção de 3,4% e 340,'0 para fruteiras e o binômio acima
referido. respectivamente.

Nesses termos, propomos elevar os limites de
financiamento para operação com encargos compe
titivos com os níveis internacionais, ou seja, algo no
máximo entre 5% e 6% ao ano de juros nominais efe
tivos, e periodos de amortização mais elásticos, posto
que boa parte das lavouras financiadas são culturas
permanentes, nas quais a produção econômica leva,
não raro, 5 anos ou mais para ser alcançada.

Sugerimos a implementação de uma política de
seguro com o propósito de reduzir as oscilações da
renda provocadas por intempéries climáticas e insta
bilidades de mercado, circunstâncias que estão fora
do controle dos produtores. Ressalte-se que a mo
dalidade de seguro que estamos preconizando não

deve se resumir ao conteúdo do PROAGRO, que visa
somente a proteçáo ao sistema bancário, mas deve
objetivar a estabilização da renda dos setores da agrj·
cultura irrigada.

Ante o exposto, apelo ao elevado espírito público
de V. Exa

. no sentido de envidar esforços para viabilizar
e implementar as sugestões ora prescritas.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Depu
tado Jorge Khoury.

INDICAÇÃO N° 396, DE 2007
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Educação a
adoção de medidas para a criação de uma
Unidade de Ensino Descentralizada no mu
nicípio de Itacoatiara, Estado do Amazo
nas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentissimo Senhor Ministro da Educação:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa.

para apresenlar a seguinte indicação:
O Centro Federal de Educação Tecnológica do

Amazonas - CEFET/AM. autarquia federal vinculada
a este Ministério atende cerca de 7.800 alunos. distri
buidos em 21 cursos técnicos. 07 cursos Superiores
de Tecnologia. dois cursos de Licenciatura Plena (Quí
mica e Biologia) e Ensino Médio.

Por meio de parcerias firmadas com o setor pro
dutivo e com os Poderes Públicos Estadual e Municipal
o CEFET/AM desenvolve ações voltadas para diversos
setores da economia. principalmente nas áreas da in
dústria, telecomunicações, saúde. turismo, serviços.
gestão e construção civil. vem cumprindo dessa forma
uma função social. além de prestar relevantes serviços
ao desenvolvimento do estado do Amazonas.

Neste sentido. o CEFET/AM é estratégico para o
Amazonas, pois está inserido numa área extremamen
te dinâmica em termos de tecnologia, num ambiente
de grande competitividade, investindo em tecnologia e
recursos humanos. Diante dessa perspectiva o CEFET
vem buscando apoio para a criação de uma Unidade
de Ensino Descentralizada - UNED, no município de
Itacoatiara, com a missão principal de desenvolver
a Educação Profissional com a oferta de cursos e
ações ao processo de desenvolvimento sustentável
do município.

O municipio de Itacoatiara. além de se consti
tuir em um dos municípios pólo do Estado do Ama
zonas. possui uma população de aproximadamente
100 mil habitantes e é referência para os municipios
adjacentes.
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Ressaltamos ainda que a Universidade Federal
do Amazonas (UFAM) e a Universidade Estadual do
Amazonas (UEA) não conseguem absorver o grande
contingente de jovens que concluem anualmente o
Ensino Médio.

Considerando que o Governo Federal lançou re
centemente o Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE). o qual prevê a instalação de 150 escolas técni
cas nas cidades-pólo e também a criação de institutos
federais de educação tecnológica (IFETS). no sentido
de oferecer educação pública para o fortalecimento da
produção local.

Diante disso e visando ampliar um leque de atu
ação de acordo com a politica oficial de inclusão social
e desenvolvimento de ações que levem à diminuição
das desigualdades sociais, assim como para contri
buir com o processo de desenvolvimento do estado,
estimulando a permanência do homem no campo,
instruindo-o para o uso racional das riquezas natu
rais e primando pela preservação do meio ambiente
é que sugerimos um estudo técnico com o objetivo de
viabilizar a criação e implementação de uma Unidade
de Ensino Descentralizada - UNED no município de
Itacoatiara, estado do Amazonas.

Sala das Sessões. 3 de Maio de 2007. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO N° 397. DE 2007
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão descontingenciamento
dos recursos referentes às pesquisas cien
tificas e tecnológicas na Amazônia.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa.
para apresentar a seguinte indicação:

A Amazônia é uma região diferenciada do resto
do pais e do mundo. nào apenas devido a sua vasta
extensão territorial (corresponde a 58°"0 do território
brasileiro). mas sobretudo pela riqueza da biodiver
sidade local. A riqueza da floresta, porém. contrasta
com a pobreza das inúmeras comunidades ribeirinhas
da região.

Nesse contexto, portanto, as instituições de ensino
e pesquisa desempenham um importante papel, cujo
escopo é a busca de alternativas para o desenvolvi
mento sustentável da região. Inúmeras pesquisas de
cunho científico e tecnológico têm sido desenvolvidas,
como o estudo do genoma do guaraná, cuja pesquisa

é vital para o desenvolvimento econômico e farmaco
lógico do produto.

Entretanto, a continuidade das pesquisas cien
tíficas e tecnológica na Amazônia estão ameaçadas,
devido ao contingenciamento dos recursos alocados
pelo Orçamento da União ao Fundo Nacional de De
senvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). De
acordo com informações do Comitê de Atividades de
Pesquisa e Desenvolvimento da Amazónia (CAPDA),
cerca de R$ 50,3 milhões referentes aos anos de 2003
e 2004 toram retidos pelo Tesouro Nacional.

Para o corrente ano, foi aprovado um orçamento
no valor de R$ 17.9 milhões. dos quais R$ 3,5 milhões
estão contingenciados. Segundo os pesquisadores
e cientistas da região. este valor é insuficiente para
atender as demandas de pesquisa, visto que a quase
totalidade dos recursos já está comprometida. Estima
se que seriam necessários R$ 25 milhões para que os
projetos considerados importantes para a Amazônia
fossem executados.

Diante do exposto. portanto. solicito de V. Exa.
providências imediatas no sentido de atender ao pleito
das instituições de pesquisa e tecnologia da região, des
contingenciando uma parcela dos recursos, que serão
de fundamental importância para fomentar o desenvol
vimento da biotecnologia e bioindústria da região.

Sala das Sessões. 3 de Maio de 2007. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO N° 398, DE 2007
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério das Comunica
ções que a Agência Nacional deTelecomu
nicações - ANATEL tome providências para
agilizar a implantação do Plano de metas
para a universalização da Telefonia Fixa em
instituições de Assistência às Pessoas com
Deficiência Auditiva.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelenhssimo Senhor Ministro das Comunica
ções:

A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa

para apresentar a seguinte indicação:
Como é de conhecimento publico. o Plano de

Metas para a Universalização da Telefonia Fixa em
Instituições de Assistência às Pessoas com Deficiên
cia Auditiva permitirá que os brasileiros portadores de
deficiência auditiva possam ser incluídos na utilização
de sistemas de telefonia.

Esse plano de metas estabelece políticas públi
cas que asseguram o acesso telefônico às instituições
que atendam os deficientes auditivos, com a instalação
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de terminais denominados TDD. que reúne monitor e
teclado e possibilita o acesso do deficiente às telefo
nias fixa e móvel.

Considerando a importância da efetivação desse
plano de inclusão é que venho, por meio deste. solici
tar ao Ministério das Comunicações que tome às me
didas necessárias para que tais benefícios estejam
acessíveis aos deficlentes auditivos o quanto antes,
promovendo um aumento significativo na qualidade
de vida e inclusão social aos portadores desse tipo
de deficiência.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, PC do B/AM.

INDICAÇÃO N° 399, DE 2007
(Dos Srs. Lira Maia e Asdrubal Bentes)

Sugere ao Ministério da Educação, a
implantação do Centro Federal de Educa
ção Tecnológica do Sul do Pará - CEFET,
com sede no Município de Marabá. Estado
do Pará.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentissimo Senhor Ministro da Educação:
O Governo Federal anunciou a instalação de 150

escolas técnicas no Brasil.
O Estado do Pará possui um gigantesco territó

rio. cujas dimensões em muito dificultam a açào do
governo. na administração da justiça, na imposição da
ordem pública, no estímulo às atividades econômicas
e na educação.

Por isto. estados como o Pará devem ser pensa
dos prospectivamente como se subdividindo em duas
ou três outras unidades federadas, como aconteceu
com os estados de Mato Grosso e de Goiás.

A futura subdivisão do Pará já está prevista em
projetos de lei com tramitação em estágio avançado
nas duas Casas Legislativas que integram o Parla
mento Brasileiro.

Além da capital, Belém, o atual estado do Pará
possui, dada sua extensão, verdadeiras "capitais re·
gionais". Sem dúvida, a cidade de Marabá represen
ta um desses pólos regionais de notável importância
politica e econõmica.

O Municipio de Marabá. com uma área total de
15.092.30 km~ possui cobertura vegetal bastante di
versificada, compreendendo. diferentes tipos de flores
tas. Integram o municipio de Marabá. parcela da Área
Indígena Mãe-Maria, a Reserva Biológica do Tap'lrapé
e a Floresta Nacional do Tapirape-Aquiri.

A população do município era de 168.020 habi
tantes, pelo censo de 2000 e, em 2006. estava estl-

mada em 200.801. dos quais 160.589 na área urbana
e 40.212, na área rural.

As principais atividades econômicas do municí
pio são os serviços. incluindo o comércio na região de
Marabá e a indústria, com destaque para o extrativismo
mineral na Serra dos Carajas. As principais empresas
são a Salobo. produtora de Cobre. Ouro e Prata, e as
Cias Siden,irgica do Pará e Siderurgia Marabá, produ
toras de ferro gusa.

O município de Maraba apresenta reservas mine
rais impressionantes. muitas das quais inexploradas.
Em seu território encontram-se 67.7% das reservas
estimadas de Cobre do Pafs, 33.1 ~'o das de Manga
nês, 17,1 ~'o das de Nfquel, 32,2~'o das de Ouro, além
de 8,2~'o das de Zinco.

Tais dados, por si só, justificam a criação de um
CEFET no Sul do Estado do Pará, Sediado em Marabá.
Há que se formar pessoal e se desenvolver tecnologia
para a exploraçào das imensas jazidas minerais nele
situadas. de forma compatível com a preservação do
Meio Ambiente. Há, ainda que se expandir a explora
ção agropecuária, preservando-se a natureza.

Conscientes de que tal sugestão coincide com
a preocupação do insigne Ministro, aguardamos as
providências que. por certo. não tardarão a concreti
zarem-se.

Autoriza-nos expectativa favorável quanto ao
desfecho da presente Indicação o fato de saber ser
Vossa Excelência um administrador ímpar do setor
educacional e conhecer como poucos as peculiarida
des de nossa Amazônia.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Deputado
Joaquim de Lira Maia - Deputado Asdrubal Bentes,
Democratas/PA PMDB/PA.

INDICAÇÃO N° 400, DE 2007
(Do Sr. Osvaldo Reis)

Sugere a implantação de eclusas nas
hidrelétricas em construção ou previstas.
no âmbito do Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC, para o Estado de To
cantins.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado dos
Transportes:

Entre as medidas contempladas no Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC, estão previstas vá
r'tas ações no campo da infra-estrutura energética no
Estado do Tocantins. mais especificamente no que diz
respeito à geração e transmissão de energia elétrica.
Tais ações envolvem usinas hidrelétr"lcas - UHE - já
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em implantação. corno as de Estreito e São Salvador.
e outras previstas. como Serra Quebrada. Tupiratins,
Tocant1l1s e Novo Acordo - RIo do Sono.

As UHEs citadas. juntamente com as de Lajeado
e Peixe Angical, contribuirão para o alcance das metas
de geraçào de energia elétrica do Pafs. ajudando a ga
rantir a segurança do suprimento e a modicidade tari
fária. Para o Estado do Tocantins. no entanto, restarão
apenas severos danos socioambientais e econômicos.
decorrentes da inundação das terras mais férteis do
Estado, o que provocará evidentes preluizos ao meio
ambiente e uma redução considerável das áreas com
potencial de exploração agropecuaria.

Além disso. cabe lembrar que o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - é
cobrado nos estados onde a energia é vendida ao
consumidor final, e os royalties pagos na geração
de energia são insuficientes para compensar sequer
os Impactos ambientais gerados por tais empreen
dimentos.

Diante da situação apresentada e considerando
as atividades afetas a esse Ministéno dos Transportes.
vimos por meio desta Indicação sugerir e reivindicar a
inclusão das seguintes obras e ações governamentais
no âmbito das atiVidades previstas no PAC:

Continuação das obras da eclusa de Lajeado.
na UHE Luiz Eduardo Magalhàes, decisiva para via
bilizar a navegação do rio Tocantins entre Peixe e
Miracema;

Obrigatoriedade de implantação. concomitante
mente à construção de novas UHEs, de sistemas para
transposição de embarcações (eclusas):

Implantação imedIata da primeira etapa da Hi
drovia do Tocantins, no trecho entre as cidades de
Miracema-TO e Aguiarnópolis-TO;

Interligação da Hidrovia do Tocantins com a Fer
rovia Norte-Sul. na plataforma mullimodal de Aguiar
nópolls.

Entendemos que a implantação de eclusas deve
ria ser uma medida obrigatória nos projetos de apro
veitamento hidrelétrico em rios potencialmente na
vegáveis. constituindo ferramenta essencial para o
aproveitamento raCional do modal aquaviáriO e para
a integração logística brasileira.

Pelos motivos aqui expostos. e sabedores da sen
sibilidade de V. Ex". para com um tema tao relevante
ao setor de transportes brasileiro. desde já agrade
cemos a atenção dispensada ao pleito aqui apresen
tado e reiteramos nossos votos de elevada estima e
distinto apreço.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Depu
tado Osvaldo Reis.

INDICAÇÃO N° 401, DE 2007
(Do Sr. Praciano)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo. sugerindo ao Ministério da
Previdência Social providências para a li
beração de recursos que possibilitem o
deslocamento de Médicos Peritos do INSS
da Cidade de Manaus até o municipio de
Parintins - AM.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentíssimo Sr. Ministro da Previdência So-
clal,

Na qualidade de representante do povo brasi
leiro. eleito pelo Estado do Amazonas, dirijo-me à
Vossa Excelência para. respeitosamente. apresentar
a seguinte:

INDICAÇÃO, expondo, para tanto, o que segue:
1. A Cidade de Par;ntins, no Estado do Amazonas,

é uma ilha que possui 112.636 mil habitantes, de acordo
com dados de 2006. Localiza-se à margem direita do
rio Amazonas, numa área de 5.978 quilômetros quadra
dos e fica 369 quilômetros da capital. Manaus. em linha
reta. e a 420 quilômetros por via fluvial. Isso equivale
a 15 horas descendo e 27 subindo o rio Amazonas. se
a viagem for feita em barcos regionais. Por via aérea.
o tempo estimado é de uma hora e meia, partindo de
Manaus. o que nos dá uma idéia da distância entre a
referida cidade e capital amazonense.

2. Um grande numero de reclamações tem che
gado ao meu gabinete, vindo de cidadãos parintinen
ses. atestando a falta. há vários meses, dos serviços
de perícia médica naquela cidade. Segundo informa
ções colhidas por minha assessoria. existem cente
nas processos à espera de laudos ou pareceres que
só podem ser emitidos por médicos peritos do INSS.
Assim. centenas de cidadãos de Parintins aguardam,
sem uma perspectiva de atendimento. emissão de
pareceres quanto a capacidade laboral. inspeções de
ambientes de trabalho ou carac1erização de invalidez
e incapacidade para fins previdenciários.

3. A situaçào acima descrita. custa-nos acreditar.
e nos remete a uma época que imaginávamos já su
perada. quando o Estado Brasileiro não possuía uma
política clara de integração nacional do Amazonas e
juslificava sua ausência pelas dificuldades geográficas
e peculiaridades da região.

4. Os beneficiários dos serviços do INSS, sejam
de Parintins ou de qualquer outra cidade brasileira. não
merecem ser tratados. por esse Órgão, sem um mí
nimo de consideração com suas necessidades. muito
mais porque os serviços por eles requeridos - quais
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sejam, os necessários laudos periciais - são exigidos
por lei para que venham a ter reconhecidos direitos
como pensão por morte. pensão por invalidez. apo
sentadorias, etc. A atitude do INSS. nesse caso. é um
completo desrespeito aos direitos constitucionais dos
cidadãos de Parintins. devendo ser. imediatamente,
reparada.

5. Em contato com a Gerência Execut'lva do INSS
em Manaus, fomos informados que a cidade de Parin
tins. apesar de sua importància econômica e social para
o Estado. não dispõe sequer de um médico perito do
INSS. valendo-se, ocasionalmente, do deslocamento
de peritos lotados na cidade Manaus. No entanto. pre
sentemente, nem isso está sendo possível, uma vez
que aquele órgão não dispõe de recursos mínimos
necessários para custear passagens ou estadas de
profissionais à cidade de Parintins.

Posto isto. solicito de Vossa Excelência, providên
cias para liberação de recursos que permitam atender
os reclamos da população pari,ntinense quanto aos
serviços de perida médica por pi:ute do INSS, ou seja,
o deslocamento de médicos peritos de Manaus para
aquela cidade. enquanto não se realiza. na própria ci
dade de Parintins. concurso público para os mencio
nados cargos em falta.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2007. - Pracia
no, Deputado Federal PT IAM.

INDICAÇÃO N° 402, DE 2007
(Do Sr. Praciano)

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, sugerindo ao Ministério da Pre
vidência Social providências que viabilizem
a realização de concurso público para Mé
dicos Peritos do INSS. a serem lotados nos
municípios de Tefé, ltacoatiara e Parintins,
localizados no Estado do Amazonas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentíssimo Sr. Ministro da Previdência So-
cial,

Na qualidade de representante do povo brasi
leiro, eleito pelo Estado do Amazonas, dirijo-me à
Vossa Excelência para. respeitosamente. apresentar
a seguinte:

INDICAÇÃO, expondo, para tanto, o que segue:

1. Os municipios de Tefé çom 71.975 habitantes.
ttacoatiara com 81.674 habitantes e Parintins 112.636
com mil habitantes, sào três dos maiores municipios
do Estado do Amazonas. Desses, somente o muni-

cípio de ltacoatiara. tem ligação, via terrestre, com a
capital amazonense.

2. Um grande número de reclamações tem che
gado ao meu gabinete, vindo de cidadãos dos mencio
nados municípios. atestando a falta, há vários meses,
dos serviços de perícia médica naquelas localidades.
Segundo informações colhidas nestas cidades, existem
centenas de processos em cada uma delas à espera
de laudos ou pareceres que só podem ser emitidos por
médicos peritos do INSS. Assim, milhares de cidadãos
de Parintins, Tefé e Itacoatiara aguardam, sem uma
perspectiva de atendimento, emissão de pareceres
quanto à capacidade laboral. inspeções de ambientes
de trabalho ou caracterização de invalidez e incapaci
dade para fins previdenciários.

3. A falta do Estado quanto a esses serviços pri
va os cidadãos de exercerem direitos constitucionais
a eles assegurados e não se justifica. principalmente.
em face da política social implementada pelo Governo
do Presidente Lula na questão previdenciária. Portanto.
náo é mais possível que no atual momento histórico em
que o país está vivendo. estejam cidadãos brasileiros
padecendo de problemas básicos por falta do Estado.
que deixa relegado a segundo plano um atendimento
pleno e eficaz da Prev'ldênc'la Social.

4. Em contato com a Gerência Executiva do INSS
em Manaus. fomos informados que as cidades de Pa
rintins, Teté e Itacoatiara apesar do papel relevante
que exercem para o Estado, não dispõem de médicos
peritos do INSS lotados em suas respectivas sedes.
valendo-se. ocasionalmente, do deslocamento de pe
ritos lotados na cidade Manaus. o que ocasiona o acú
mulo de processos e. consequentemente. transtornos
e aborrecimentos àqueles que necessitam dos servi
ços desses profissionais.

5. Repisamos. Excelência. é iniustificável e inad
missível que milhares de cidadãos amazonenses se
vejam privados de exercerem seus direitos a pensões,
a aposentadorias ou a qualquer outro direito para o
qual a lei exige um laudo pericial. pela simples fato
de que o INSS não vê como importante e necessário
o provimento dos cargos de peritos nas mencionadas
cidades do Estado. Vemos tal atitude. por parte do
INSS. como completo descaso para tão importantes
necessidades de cidadãos brasileiros.

Posto isto, solicito de Vossa Excelência providên
cias para realização de concurso público para Médi
cos Peritos do INSS. a serem lotados nos municípios
de Tefé. Itacoatiara e Parintins. localizados no Estado
do Amazonas.

Sala das Sessões. 3 de maio de 2007. - Pracia
no, Deputado FedElral PT IAM.
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INDICAÇÃO N° 403, DE 2007
(Da Sra. Sandra Rosado)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tério da Educação e ao Ministério da Cultura,
solicitando implantação de uma Biblioteca
Pública na Cidade de Apodi no Estado do
Rio Grande do Norte.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentissimos Srs. Ministros de Estado da Edu
cação e da Cultura Fernando Haddad e Gilberto Gil.

Eu, Sandra Rosado, Deputada Federal, eleita pelo
Estado do Rio Grande do Norte, dirijo-me a V. Exa no
sentido de expor e reivindicar o que se segue:

O Governo Federal lidera o Plano Nacional do
Livro e Leitura - PNLL - que trata-se de um conjunto
de projetos. programas, atividades e eventos na área do
livro, leitura. literatura e bibliotecas em desenvolvimento
no pais, empreendidos pelo Estado (em âmbito federal.
estadual e municipal) e pela sociedade. A prioridade do
PNLL é transformar a qualidade da capacidade leitora do
Brasil e trazer a leitura para o dia-a-dia do brasileiro.

A democratização do acesso à leitura em um pe
queno município como Apodi representaria um impulso
ao hábito de ler e. conseqüentemente um aprimora
mento cultural e social.

Considerando. ainda. que a implantação de uma
Biblioteca Pública significará um novo horizonte para
as gerações futuras de Apodi.

Venho então, com base no acima exposto. reque
rer de Vossas Excelências, que seja implantado uma
Biblioteca Pública na Cidade de Apodi no Estado do
Rio Grande do Norte.

Sala das Sessões, 3 de maio de 2007. - Sandra
Rosado, Deputada Federal- RN.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA.
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO

REQUERIMENTO N° 818, DE 2007

Solicita a reconstituição do PL n°
2.358/03 e do PL n° 3.918/04. apensado.

Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do art. 106 do Regimento

Interno desta Casa, a reconstituiçào do PL n° 2.358/03
e do PL n" 3.918/04, apensado, que foram extraviados
no gabinete do Relator, Deputado Abelardo Lupion.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2007. - Depu
tado Marcos Montes.

Defiro. Publique-se
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N? 855, DE 2007
(Da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio)

Requer a apensação do Projeto de Lei
n° 7.662/06 ao Projeto de Lei n° 7.661/06.

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 142 e 143, 11, b, do Re

gimento Interno da Casa, solicito a Vossa Excelência
proceder a apensação do Projeto de Lei n;' 7.662/06,
da Sr' Perpétua Almeida - que tem por ementa "am
plia a área de atuação da Área de Livre Comércio de
Cruzeiro do Sul, prevista na Lei nü 8.857, de 8 de mar
ço de 1994, que "autoriza a criação de Áreas de Livre
Comércio nos Municípios de Brasiléia e Cruzeiro do
Sul, no Estado do Acre, e dá outras providências". ao
Projeto de Lei n" 7.661/06 - da Sra Perpétua Almeida
- que "amplia a área de atuação da Área de Livre Co
mércio de Brasiléia. prevista na Lei n'· 8.857, de 8 de
março de 1994. que "autoriza a criação de Áreas de
Livre Comércio nos Municípios de Brasiléia e Cruzeiro
do Sul, no Estado do Acre, e dá outras providências",
por se tratar de matérias correlatas.

Sala das Comissões. 26 de abril de 2007. - Depu
tado Albano franco. Presidente em exercício.

Defiro. Apense-se, nos termos do art. 142
do RICO, o PL n° 7.662/06 ao PL n° 7.661/06.
Publique-se. Oficie-se.

Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 850, DE 2007
(Do Sr. Gastào Vieira)

Requer a revisão do despacho de dis
tribuição aposto ao Projeto de Lei nO 6.403,
de 2002.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Ex~. nos termos do art. 17, inciso

11, alínea a. combinado com o art. 141. do Regimento
Interno. seja revisado despacho de distribuição aposto
ao Projeto de Lei n° 6.403, de 2002. do Senado Federal.
que "altera dispositivos da Lei n° 9.615, de 24 de março
de 1998, com a redação dada pela Lei n° 9.981, de 14
de julho de 2000, e pela Medida Provisória n° 2.193--6,
de 23 de agosto de 2001 ", para que a Comissão de
Educação e Cultura seja excluída do despacho, ten
do em vista que a matéria sobre desporto não é mais
competência desta Comissão. havendo Comissão Per
manente especifica que trata do assunto.

Sala da Comissão, abril de 2007. - Deputado
Gastão Vieira, Presidente.
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Defiro. Exclua-se do despacho inicial
aposto ao PL n° 6.403/2002, a Comissão de
Educação e Cultura e inclua-se a Comissão
de Turismo e Desporto.

Novo Despacho: CTASP, CTD, e CCJC
(art. 54). Sujeito a apreciação do Plenário.
Regime de tramitação: prioridade. Oficie-se
e. após. publique-se.

Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 801, DE 2007
(Da Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável)

Requer desarquivamento de propo
sições de autoria da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
retomando a tramitação desde o estágio
em que se encontrava no término da 52a

Legislatura.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 105. parágra

fo único, do Regimento Interno, o desarquivamento das
seguintes proposições de autoria desta Comissão:

PL n° 7.064/2006 - Dispõe sobre a res
ponsabilidade civil por danos radiativos de
correntes de acidente radiológico e dá outras
providências.

PL n° 7.065/2006 - Dispõe sobre a pro
teção dos trabalhadores ocupacionalmente
expostos à radiação, regulamenta o art. 12 da
Convenção 115 da Organização Internacional
do Trabalho e dá outras providências.

PL n° 7.067/2006 - Dispõe sobre a obri
gatoriedade do cadastramento de fontes radio
ativas no País e dá outras providências.

PL n° 7.068/2006 - Dispõe sobre o aces
so público aos dados e informações existentes
no órgão regulador e fiscalizador da área de
radioproteção e segurança nuclear.

PL ne. 7.263/2006 - Dispõe sobre o monito
ramento dos efeitos da radiação Ionizante sobre
a saúde de populações localizadas em regiões
em que ocorram atividades nucleares.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2007. - Nilson
Pinto. Presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, PSD - PA.

Nos termos do parágrafo único do art. 105
do RICO. Defiro o pedido de desarquivamento
das seguintes proposições: PL nü 7.064/2006,
PL n° 7.065/2006, PL n° 7.068/2006 e PL n°
7.263/2006. Declaro Prejudicado o pedido de

desarquivamento dos PL n° 2.751/2003, PL n°
6.22112005 e PL n° 7.067/2006, porquanto as
proposições ja foram desarquivadas, conforme
despacho proferido em requerimento anterior.
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 9-5-2007. - Arlindo Chinaglia. Pre
sidente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

REQUERIMENTO N° 853, DE 2007
(Da Comissão de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional)

Requer a reconstituição de proposi
ções extraviadas nos gabinetes dos rela
tores.

Senhor Pres"ldente,
Solicito a Vossa Excelência. nos termos regi

mentais, a reconstituição das seguintes proposições
tendo em vista que as mesmas foram extraviadas nos
gabinetes dos relatores:

PL n° 1.642/96 - relatora Dep. Maninha
PL n° 2.051/96 e PL n° 2.712/00 (apen

sado) - relator Dep. Amon Bezerra.

Deputado Marcondes Gadelha, Presidente em
exercício.

Defiro. Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 180, DE 2007
(Do Sr. Benedito de Lira)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único. do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exd o desarquivamento dos Projetos de Lei, a seguir
relacionados, que são de minha autoria:

PL n° 3.338 de 2004
PL n° 1.428 de 2003.

Sala das Sessões, abril de 2007. - Deputado
Benedito de Lira, PP/AL.

Nos termos do parágrafo único do art. 105
do RICO. Defiro o pedido de desarquivamen
to dos PL n° 3.338/2004 e PL n° 1.428/2003.
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 9-5-2007. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.
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REQUERIMENTO N° 787. DE 2007

(Do Sr. Sandro Matos)

Requerimento de desarquivamento

de proposições.

Senhor Presidente,

Nos termos de art. 105, paragrafl) único. do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro a

Vossa Excelência o desarquivamento das proposições
abaixo relacionadas. de minha autoria:

• PL n" 2.659/2003
• PL n° 2.660/2003
• PL n° 6.402/2005
• PL n') 6.720/2006.

Sala das Sessões. 10 de abril de 2007. -Sandro
Matos, Deputado Federal, PR/RJ.

Texto
'Despacho:

desarquivamenio de proposlçOes de minha autoria.

Nos lermoO'; do parâgrafo untco do art. lOS do RICO, DEFIRO o pedido de
desarquh/Bnnenlo dos PL 2660/2003. PL 6140/2005 e PL 6720/2006
INDEFIRO o pedido de desarquivamenlo dos PL 203/1991, PL 1814/1991.
PL 4131/1989. PL 44711991. PL 1137/1991. PL 1154/1991. PL;l932/1992. PL
4344/1993. PL 4398/1994. PL 1094/1995. PL 1259/1995. PL 5574/2001. PL
2272/1996. PL 2949/1997. PL 3750/1997. PL 4344/199B. PL 4178/199B. PL
73211999. PL 1595/2003. PL 2440/2003. PL 4730/1998. PL 72211999, PL
1610/1999. PL 1677/1999. PL 1720/1999. PL 1724/1999. PL 4992/2001. PL
5807/2001. PL 4123/2004, PL 1756/199Q. PL 6373/2005. PL 1857/1999. PL
2013/1999, PL 191711999, PL 1633/1999. PL 2100/1999. PL 2216/1999. PL
2075/1999. PL 2251/1999. PL 2815/2000. PL 360612000. PL 3878/2000. F>L
3883/2000. PL 4029/2001, F>L 4138/2001. PL 4307/2001, F>L 5194/200'. PL
52012007. "'L 533612001, PL 5349/2001. PL 5543/2001, PL 5649/2001. PL
5695/2001. PL 5757/2001. PL 5765/200', PL 5974/200', PL 6080/2002. PL
614912002. PL 6298/2002. F>L 648312002, PL 6518/2002. PL 6970/2002. PL
13/2003. PL 121/2003. F>L 449/2003. PL 822/2003. F>L 1072/2003. F>L
1169/2003. Pl 1619/2003. Pl 1724/2003. PL 1760/2003. PL 1786/2003. PL
32012007. PL 329/2007. PL 433/2007, PL 17871:<'003, PL. 1605/2003, F>L
1980/2003. PL 212012003, PL 2439/2003. PL 2761/2003, PL 2929/2004. PL
338712004. PL 3576/2004. PL 413712004. PL 4173/2004. PL 523,a005. PL
5745/2005. PL 6014/2005, PL 6402/2005. PL 6508/200a .. PL 700471200a,
porquanlo .,,,. proposlçOes nao roram arquivadas INDEFIRO <:> pedIdo de
desarqulvamento do PL 2659/2003. em virtude de a prop<:>slçao ter Sido
arqufvada definitivamente Oficie-se e. após. pubUque-se.

Ewn 09/05/2007

AR~~
Presidcnl:e

REQUERIMENTO N° 790, DE 2007
(Do Sr. Giacobo)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 105, parágrafo único do regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento das seguintes
proposições de minha autoria.

PL n° 2.792/2003:
PL nQ 2.055/2003:
PL nC

' 4.576/2004.

Sala das Sessóes, 11 de abril de 2007. - Depu
tado Giacobo.

Nos termos do paragrafo Linico do art. 105
do RICD, Defiro o pedido de desarquivamento
dos PL n" 2.792/2003. PL nC

' 2.055/2003 e PL n"
4.576/2004. Oficie-se e, após. publique·se.

Em 9·5·2007. - Arlindo Chinaglia. Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 794, 2007

(Da Sr" Iriny Lopes)

Requer o desarquivamento de pro
posição.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105. paragrafo [jnico, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento do Projeto de

Lei n° 2.882/2004, de minha autoria.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2007. - Depu

tada Iriny Lopes.

Nos termos do parágrafo único do art.

105 do RICD. Defiro o pedido de desarqui

vamento do PL 2882/2004. Oficie-se e, após,

publique-se.

Em 9-5-/2007. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.
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REQUERIMENTO N° 824, DE 2007
(Da SI"" Nilmar Ruiz)

Requer, nos termos regimentais, a
apensação do Projeto de Lei n° 6.603, de
2006 ao Projeto de Lei n C 1.858, de 1999.

Senhor Presidente.
Reunidos em torno do Projeto de Lei n') 1.858/99

estào dezesseis projetos de lei que têm por objetivo
comum regular, nas mais diversas atividades empre
sariais. a obrigatoriedade de divulgação de imagens
de crianças desaparecidas, maténas que contam com
nosso irrestrito apoio,

A título de ilustração. podem ser citados alguns
projetos apensados ao Projeto de Lei n° 1.858/99,
procurando atribuir às mais diversas modalidades de
estabelecimentos. segmentos econômicos. produtos
ou serviços a sua parcela de contr'lbuição para a d',vul
gação de informações sobre crianças desaparecidas.
a saber (grifos nossos):

O Projeto de Lei n" 3.812/97. "determina
a obrigatoriedade de divulgação de fotografias
de crianças e adolescentes desaparecidos na
correspondência oficial que especifica";

O Projeto de Lei rr) 2.941/00, "incentiva
os meíos de comunicação social. de transpor
te e o~tras em.gresas a publicar fotografias de
crianças e adolescentes desaparecidos";

O Projeto de Lei n" 3.036/00, "obriga os
meios de comunicação a veicularem fotogra
fias de pessoas desaparecidas";

O Projeto de Lei no) 1.211/03, "dispõe so
bre a obrigatoriedade de divulgação em emba
lagens de leite de informações sobre crianças
desaparecidas";

O Projeto de Lei n° 2.509/03, "dispõe
sobre a obrigatoriedade da divulgação. nos
bujões de gás. de informações sobre crianças
desaparecidas";

O Projeto de Lei n" 6,160/05, "dispõe sobre
a obrigatoriedade da divulgação de fotografias de
pessoas desaparecidas nas embalagens. rótulos
e publicidades de produtos descartáveis,

O Projeto de Lei n~ 7.271106. "dispõe
sobre a obr',gatoriedade da divulgação de fo
tografias de pessoas desaparecidas em esco
las públicas de todo o Território Nacional e dá
outras providências".

Entretanto. à margem de todo esse conjunto. está
a tramitação e discussão do Projeto de Lei n° 6.603, de
2006, de autoria do nobre Deputado Bernardo Ariston.
que "obriga as instituições financeiras a afixar, nos cai·

xas eletrônicos, fotografias de crianças e adolescen
tes desaparecidos", muito embora, como observamos
acima. diversas matérias que compartilham o mesmo
propósito, estejam tramitando conjuntamente com o
Projeto de Lei n° 1.858. de 1999.

Some-se a isso. Senhor Presidente, que todas
essas matérias deverão ser discutidas por comissão
especial, conforme despacho nesse sentido exarado
pela Presidência desta Casa, motivo que reforça nosso
pedido de tramitação conjunta.

Observe-se, por fim, que tanto o PL n° 6.603/06
quanto o PL n° 1.858/99 obedecem o mesmo regime
de tramitação e são proposições sujeitas à apreciação
do Plenário.

Mediante todo o exposto. solicitamos nos termos
do art. 142 e 143 do Regimento Interno. que o Projeto
de Lei n" 6.603. de 2006, tramite conjuntamente com
o Projeto de Lei n° 1.858. de 1999.

Sala das Sessões. 19 de abril de 2007. - Depu
tada Nilmar Ruiz.

REQUERIMENTO N° 825. DE 2007
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita a retirada do PL n° 3312007.

Senhor Presidente.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 104, caput, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a retirada do Projeto de Lei n° 33/2007. de
minha autoria, que '"dispõe sobre o assédio moral nas
relações de trabalho".

Sala das Sessões. de abril de 2007. - Deputado
Oro Rosinha.

Defiro. Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 829, DE 2007
(Do Sr. Deputado Bonifácio de Andrada)

Requer desarquivamento de propo
sição.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 105. parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a Vossa Excelência o desarqu"lvamento do Projeto
de Lei n° 409/1999. de minha autoria, que suspende
andamento de processos eleitorais cujos autores re
velem desisténcia.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2007. - Boni
fácio de Andrada, Depulado Federal.

Nos termos do parágrafo único do art. 105
do RICD, defiro o pedido de desarquivamento
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da seguinte proposição: PL n° 409/1999. Ofi
cie-se e, após. publique-se.

Em 9-5-2007. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 830, DE 2007
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Requer desarquivamento de propo
sição.

Senhor Presidente.
Nos termos do artigo 105, parágrafo único. do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. requei
ro a Vossa Excelência o desarquivamento do Projeto
de Lei n" 410/1999, de minha autoria, que disciplina
circunscrição eleitoral com oito representantes.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2007. - Boni
fácio de Andrada, Deputado Federal.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, indefiro o pedido de desarqui
vamento do PL n° 410/1999, em virtude de a
proposição ter sido arquivada definitivamente.
Oficie-se e. após. publique-se.

Em 9-5-007. - Arlindo Chinaglia, Pre·
sidente.

REQUERIMENTO N° 831, DE 2007
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Requer desarquivamento de propo
sição.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a Vossa Excelência o desarquivamento do Projeto
de Lei n' 992/2003, de minha autoria, que institui no
processo eleitoral o sistema de lista.

Sala das Sessões. 19 de abril de 2007. - Boni
fácio de Andrada, Deputado Federal.

Nos termos do parágrafo único do art. 105
do RICO, indefiro o pedido de desarquivamento
dos PL nO 3.428/2000, PL na 3.949/2000 e PL n°
99212003. porquanto as proposições não foram
arquivadas. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 9-5-2007. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 832, DE 2007
(Do Sr. Deputado Bonifácio de Andrada)

Requer desarquivamento de propo
sição.

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 105. parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro

a Vossa Excelência o desarquivamento do Projeto de
Lei na 1.689/2003. de minha autoria. que regulamenta
a cessão de bens imóveis da antiga Rede Ferroviária
Federal para as administrações municipais.

Sala das Sessões. 19 de abril de 2007. - Boni
fácio de Andrada, Deputado Federal.

Nos termos do parágrafo único do art. 105
do RICO. defiro o pedido de desarquivamen
to da seguinte proposição: PL n° 1.689/2003.
Oficie-se e, após. publique-se.

Em 9-5-2007. - Arlindo Chinaglia, Pre·
sidente.

REQUERIMENTO N° 833, DE 2007
(Do Sr. Deputado Bonifácio de Andrada)

Requer desarquivamento de propo
sição.

Senhor Presidellte.
Nos termos do art. 105. parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento do Projeto de
Lei n° 5.141/2001, de minha autoria, que altera reda
ção do art. 37, e dos §§ 5° e 8° do art. 96 da Lei n"
9.504/1997.

Sala das Sessões. 19 de abril de 2007. - Boni
fácio de Andrada, Deputado Federal.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, declaro prejudicado o pedido
de desarquivamento dos PL n° 5.141/2001 e
PL n° 7.294/2006, porquanto as proposições
já foram desarquivadas. conforme despacho
proferido em requerimento anterior. Oficie-se
e, após, publique-se.

Em 9-5-2007, - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.

REQUERIMENTO W 834, DE 2007
(Do Sr. Deputado Bonifácio de Andrada)

Requer desarquivamento de propo
sição.

Senhor Presidente.
Nos lermos do art. 105, parágrafo único. do Re·

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento do Projeto de Lei
n" 496/2003, de minha autoria. que autoriza a criação
de "Autarquia Territorial" no interior do País para fins
estratégicos de desenvolvimento.

Sala das Sessões. 19 de abril de 2007. - Boni
fácio de Andrada, Deputado Federal.
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Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO, indefiro o pedido de desarqui
vamento do PL n° 496/2003. em virtude de a
proposição ter sido arquivada definitivamente.
Oficie-se e. após. publique-se.

Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 838. DE 2007
(Do Sr. Flávio Bezerra)

Requer a retirada do PL n° 467/2007.

Senhor Presidente.
Nos termos do art, 104. do Regimento Interno da Câ

mara dos Deputados. solicito a V. EX" a retirada de tramita
ção do Projeto de Lei n° 46712007. de minha autoria.

Sala de Sessões, 25 de abril de 2007. - Flávio
Bezerra, Deputado Federal.

Defiro. Publique-se.
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 842, DE 2007
(Do Sr. Cristiano Matheus)

Requer o desarquivamento do PL n°
6.505/2006.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105. parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento do Projeto de
Lei n° 6.505/2006.

Sala das Sessões. 26 de abril de 2007. - Cristia
no Matheus. Deputado Federal- PMDB/AL.

Nos termos do parágrafo único do art. 105
do RICD, indefiro o pedido de desarquivamento
do PL nO 6.505/2006, visto que o Requerente
não é o autor da proposição. Oficie-se e, após.
publique-se.

Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 846, DE 2007
(Do Sr. Colbert Martins)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 105. paragrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamenlo do projelo de
lei. a seguir relacionado, que é de minha autoria:

PL nú 2.473/2003.
Sala das Sessões. 26 de abril de 2007. - Colbert

Martins, Deputado Federal - PMD8/BA.

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO. defiro o pedido de desarquiva
mento do PL n° 2.473/2003. Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente,

REQUERIMENTO N° 847, DE 2007
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer o desarquivamento de pro
posição.

Senhor Presidente.
Nos termos de art. 105, parágrafo único. do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro
a Vossa Excelência o desarqu'lvamento da proposição
abaixo relacionada, de minha autoria:

PEC n° 123. de 1995; 26 abril de 2007
Sala das Sessões, 24 de abril de 2007, - Depu

tado Luiz Carlos Hauly, PSDB - PR

Nos termos do parágrafo único do art.
105 do RICO. declaro prejudicado o pedido
de desarquivamento das PEC n° 123/1995,
PEC n° 206/1995, PEC nO 9/1999, PEC n°
32/1999. PEC n° 27/2003, PEC n° 82/2003,
PEC n° 245/2000, PEC n° 479/2001, PEC n°
2812003, PEC n° 102/2003, PEC nO 166/2003
e PEC nú 318/2004, porquanto as proposições
já foram desarquivadas. conforme despacho
proferido em requerimento anterior. Oficie-se
e, após, publique-se.

Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 851, DE 2007
(Da Sr" Janele Rocha Pietá e outros)

Requer o desarquivamento de pro
posição.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105. parágrafo único. do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Ex· o desarquivamento da PEC n° 536/2006, que
altera os arts. 159. 239 e 240 da Constituição Federal
e acrescenta o art, 227-A a seu texto, para dispor sobre
o Fundo de Promoção da Igualdade Racial.

Sala das sessões. 19 de março de 2007. - Jane
te Rocha Pietã, Deputado Federal- PT/SP - Domin
gos Dutra. Deputado Federal- PT/MA - Beto Faro,
Deputado Federal- PT/PA - Edson Santos, Deputado
Federal - PT/RJ - Eudes Xavier, Deputado Federal
PT/CE - Carlo Santana, Deputado Federal - PT/RJ
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- Vicentinho - Deputado Federal - PT/SP - Dalva
Figueiredo - Deputada Federal - PT/AP - Eduardo
Valverde - Deputado Federal - PT/RO - Gilmar Ma
chado - Deputado Federal) - PT/MG.

Nos termos do parágrafo único do art. 105
do RICO, defiro o pedido de desarquivamen
to da seguinte proposição: PEC n') 536/2006.
Oficie-se e. após. publique-se.

Em 9-5-2007. - Arlindo Chinaglia. Pre
sidente.

REQUERIMENTO N" 859, DE 2007
(Do Sr. Deputado Lobbe Neto)

Solicita o desarquivamento da PEC
n"445. de 2005 que "Acrescenta o § 50 do
artigo 31 da Constituição Federal.

Senhor Presidente,
Nos termos do paragrafo único do artigo 105,

do Regimento Interno da Cámara dos Deputados. re
queiro o desarquivamento da Proposta de Emenda à
Constituição nO' 445/2005 que "Acrescenta o § 5" do
artigo. 31 da Constituição Federal."

Sala das Sessóes. de abril de 2007. - Lobbe
Neto, Deputado Federal. PSOB/SP.

Nos termos do parágrafo único do art. 105
do RICO, defiro o pedido de desarquivamen
to da seguinte proposição: PEC nO 445/2005.
Oficie-se e, após, publique-se.

Em 9-5-2007. - Arlindo Chinaglia. Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 861. DE 2007
(Da SI'" Deputada Janete Capiberibe)

Requer na forma regimental. o arquiva
mento da proposição Pl n" 2.354/2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência. nos lermos regi

mentais, artigo 104 do RI, seja arquivada a proposição
PL n' 2.354/2003 de minha autoria, que dispõe sobre
o exercicio da profissão de parteira tradIcional e dá
outras providências, que se encontra na Comissão de
Seguridade Social e Familia, desta Casa.

Sala das Sessões. 2 de maio de 2007. - Oepu
lada Janete Capiberibe.

Defiro a retirada. Publique-se
Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente.

REQUERIMENTO N° 879, DE 2007

Requer o desarquivamento da propo
sição que menciona.

Requeiro. nos termos do parágrafo único do art.
105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar
n~ 42. de 1999.

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

Nos termos do parágrafo único do art. 105
do RICO. defiro o pedido de desarquivamento
da seguinte proposição: PLP n° 42/1999. Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em 9-5-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Finda
a leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB
AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente. sou coordenadora da bancada do Acre, cujos
componentes estão me aguardando para uma reunião.
Estou inscrita para este periodo de Breves Comunica
ções. mas gostaria de usar apenas 3 minutos neste
momento,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputada Perpétua Almeida. V.Exa. merece essa
prioridade, mas infelizmente não poderei atendê-Ia.
pois varias Deputados ja se inscreveram e estão na
mesma situação, querendo participar de reuniões de
bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Com
a palavra o Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.
Pronuncia o segulllte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, chegara logo mais ao território bra
sileiro Sua Santidade, o Papa Bento XVI, em meio à
esperança de milhões de fiéis. desejosos de vê-lo de
perto e ouvi-lo em pronunciamentos que haverão de
repercutir intensamente entre nós.

A canonização de Frei Galvão. já realçada neste
plenário. em sessão solene que contou com a presença
do Arcebispo de São Paulo, D. Odílio Pedro Scherer,
bem assim do de Aparecida. O. Raimundo Damasceno.
vem centralizando as atenções dos devotos do virtuoso
franciscano, a quem se atribuem milagres comprova-
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dos, em longo processo a cargo da Congregação para
a Doutrina da Fé.

Por seu turno, a reunião do Conselho Episcopal
Latino-Americano será outro ponto alto da passagem
do Sumo Pontífice pelo Brasil, aguardando-se uma
definiçào de diretrizes que orientarào o trabalho da
Igreja em toda a América Latina.

No que tange à beatificação do Padre Cícero Ro
mão Batista, é inevitável que cheguem à comitiva papal
veementes solicitações de romeiros qualificados. todos
ansiosos de que o Vaticano acelere na apreciação do
procedimento respectivo, iniciando-se pela reabilitaçào
do Patriarca de Juazeiro do Norte. já cognominado de
"Santo do Nordeste".

Em plena região do Cariri. no sul do meu Esta
do. formam-se correntes de oração para que sejam
superadas dificuldades que ainda remanescem, a fim
de que o sucessor de João Paulo 11 possa tornar rea
lidade uma aspiração generalizada da população do
Polígono das Secas.

Hoje, a imprensa cearense divulga ampla matéria
sobre o Padre Cícero Aomão Batista. numa expecta
tiva plenamente justificada quanto à possibilidade de
ser ele beatificado proximamente, no coroamento de
uma luta da qual se acha também empenhado o Bispo
Diocesano do Crato, D. Fernando Panico.

Saúdo, pois. desta tribuna. a presença do Papa
entre nós, augurando-lhe uma estada que sirva para
avigorar a nossa fé e religiosidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Leonardo Monteiro.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. convido os Srs.
Deputados e os ouvintes da TV Câmara para o VII Se
minário Nacional da Associação dos Terapeutas Alter
nativos na Saúde e Cultura do Brasil - ATENAB, que
será realizado nos dias 19 e 22 de julho de 2007. na
cidade de Governador Valadares. Minas Gerais.

Muito obrigado.
ASRA.lUIZA ERUNDINA (Bloco/P5B-SP. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ocupo a tribuna
para fazer uma reclamação e um apelo.

Há algum tempo reclamei sobre a falta de reaiuste
do tíquete-alimentação dos trabalhadores terceirizados
da Casa, que dependem desse benefício para alimen·
tar suas famílias. Isso fica mal para a Casa. A Mesa é
tão prestativa, tão ágil no reajuste de honorários dos
Parlamentares. mas não age energicamente junto às
empresas que terceirizam os serviços de limpeza, no
sentido de exigir que elas cumpram suas obrigaçóes
em relação aos trabalhadores.

Faço-lhe um apelo pessoal, porque sei que V.Exa.
é sensível a esse tipo de problema. Não suporto mais

ver os trabalhadores nos corredores. pedindo a minha
ajuda para que. inclusive. o pagamento seja feito em
dia. Ele deveria ter ocorrido no dia 5, mas até hoje. dia
9, não foi feito. O tíquete-alimentação nào é um bene
ficio, mas um direito do trabalhador.

Sr. Presidente. por favor. empenhe-se para re
solver esse problema, que há muito está pendente
na Casa.

O SR. PRESIDENTE (tnocêncio Oliveira) - Con
cordo em grau, gênero e número com a ilustre Parla
mentar Luiza Erundina. quanto à necessidade de re
ajuste do tíquete-alimentação do nosso trabalhador.
Trata-se de algo muito justo. Por isso. não há por que
preterir essa questão. No entanto, discordo de S.Exa.
quando diz que a Casa reajusta salário de Parlamen
tar amiúde. Há exatamente 4 anos e 3 meses não há
reajuste algum.

Vou me inteirar desse assunto, mas tenho certe
za absoluta de que a Câmara dos Deputados repas
sou o dinheiro desse tíquete. uma vez que não atrasa
seus pagamentos um dia sequer. É questão fechada
da Instituição.

Vou levar em consideração esses 2 assuntos o
mais rápido possivel. Trata-se de pleito de inteira jus
tiça e de inadiável solução.

Agradeço a V.Exa. a contribuição.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra à nobre Deputada Perpétua Almeída.
Peço desculpas a V.Exa. por não lhe ter dado a

palavra anteriormente. V. Exa. dispõe de 3 minutos.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-AC.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, agradeço a
V.Exa. e ao amigo e colega Deputado Eduardo VaIver
de. que se dispôs a trocar de horário comigo.

Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados. quero re
gistrar o 10 Encontro de Legisladores, ocorrido no Acre
e coordenado pela Assembléia Legislativa. que reuniu
Deputados Federais, Estaduais e Vereadores. Quase
50~"o dos Vereadores acreanos estavam presentes
nesse encontro. num total de 80 Vereadores. Trata-se
de um fato raro, Nunca aconteceu um encontro com
esse número de participantes.

A ídéia era discutir o programa de governo. para
compreendermos as diferenças existentes entre os
municípios. as dificuldades de nossos legisladores, e
uma forma de eles participarem do debate acerca do
desenvolvimento do Estado.

O plano de governo do Estado é ousado. Quere
mos crescer. combinando desenvolvimento sustentavel
com preservação ambiental.

Atualmente há uma preocupação no Acre. e até
de algumas personalidades que fazem a defesa do
meio ambiente. com a instalação da empresa Álcool



Maio de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 22129

Verde, que vai fabricar álcool em nosso município. Va
mos gerar emprego na ponta. na plantação da cana
de-açúcar. e dentro da empresa. A colheita será me
canizada. Não queremos gerar empregos onde não
esteja garantida a valorização do ser humano, nem
queremos ver o Acre ser invadido por bóias-frias ou
pelo trabalho escravo.

Exemplos como esse precisam ser debatidos no
Acre. Nosso plano de governo é ousado. repito. Que
remos chegar em 2010 como o melhor Estado para se
morar na Amazônia brasileira. Por isso, é importante
reunirem-se todos os agentes políticos do Estado para
esse debate acerca do desenvolvimento e do cresci
mento do Estado.

Estavam presentes ao evento o Governador do
Estado, o Prefeito da Capital. representando as demais
Prefeituras. Em nome da coordenação da bancada do
Acre, informamos aos nossos legisladores municipais
como é discutida, aqui em Brasília. a liberação de re
cursos para o Estado, que depende também desses
recursos municipais.

É importante, Sr. Presidente, quando se debate
o crescimento de um Estado pequeno como o nosso.
mas ousado. que estejam presentes todos os atores
desse desenvolvimento, como as classes empresarial e
política, não deixando de fora nem os Vereadores, que
são tão importantes para o progresso do Acre.

Parabenizo a Assembléia Legislativa do Acre e
todas as Câmaras Municipais acreanas que se fizeram
presentes num debate tão importante.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. quero
homenagear neste momento a memória do Sr. Octa
via Frias de Oliveira. líder do Grupo Folha de S.Paulo,
morto ao 94 anos de idade. personagem essencial na
modernização da imprensa no século passado.

Para termos uma pequena idéia da importância
deste homem de 94 anos, basta dizer que estiveram
presentes em seu enterro figuras ilustrissimas da po
lítica nacional, como o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. o
Governador de São Paulo. José Serra, o Prefeito da
Capital, Gilberto Kassab, além de Ministros de Esta
do. Deputados Estaduais e Federais. representantes
do Judiciário. empresários de todos os setores da
economia, líderes da área de educação. saúde e cul
tura, assim como dirigentes dos principais órgãos de
comunicação do País.

O Presidente Lula decretou 3 dias de luto oficial
no País. Em entrevista, declarou que o movimento das
Diretas Já nâo teria ocorrido sem o apoio da Folha de
S.Paufo e do Sr. Frias, bem como a cobertura isenta
das greves do ABC paulista. no final da década de 70,

em plena ditadura. Foi muito importante para o movi
mento grevista essa participação ativa.

Um grande mérito do Sr. Frias foi criar um empre
endimento jornalístico independente da posição politi
ca vigente. Exigia que o jornal se comportasse como
uma empresa, com autonomia financeira. politica e
editorial. Não aceitava pressões, mesmo na ditadura
militar. Resistia aos ditames autoritários.

A história do imprensa no Brasil tem no Sr. Frias
a pedra de toque. Era um empresário sem preconcei
tos próprios da elite. Liberal convicto. o Sr. Frias era
aberto a novas idéias e gostava de ouvir para formar
sua opinião, característica pessoal essencial ao bom
jornalismo. Esta inclusive é a opinião, nobres pares,
de todos que conviveram com ele.

Defender uma imprensa livre é fundamental para
termos um democracia forte e participativa. O Brasil
precisa de mais debate de idéias. de mais discussão.
de mais jornalismo. de mais informação ao grande pú
blico, para que todos possam com isenção formar sua
opinião sobre os temas candentes da vida do povo.

O Sr. Octavio Frias cumpriu este papel em sua
época. Defendeu uma imprensa livre de preconceitos,
uma imprensa livre de pressões políticas.

Nobre pares. devemos continuar esta luta e de
fender estes ideais. Mais liberdade. mais diversidade
e mais debate de idéias em nosso País. Rádios comu·
nitárias, tevês abertas, jornais cooperativos e outras
formas de comunicação devem ser incentivadas para
garantir a pluralidade de idéias e a diversificação de
conceitos.

Em homenagem a estes ideais devemos home
nagear o Sr. Octavio Frias, homem que deu uma con
tribuição essencial para a liberdade de imprensa e a
democracia em nosso País.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente. a quebra de patente do remédio

contra a AIDS da empresa Merck foi uma demonstra
ção inequívoca do compromisso do Governo brasileiro
com os interesses de seu povo. Acima do mercado e
da empresa Merck está a vida dos pacientes conta
minados pela AIDS.

O Efavirenz, remédio antiAIDS, vinha sendo forne
cido pelo laboratório norte·americano Merck a US$1.59
por comprimido. Com a medida, poderá ser comprado
da Tailândia, por US$0,65, ou da índia, por US$0,45.

Caros colegas. estimativas do Ministério da Saú
de mostram que cerca de 75 mil pacientes com AIDS
utilizarão o medicamento no Brasil em 2007. O Brasil
teria de pagar US$43 milhões à Merck pelo forneci
mento da droga. Com a medida, teremos uma econo
mia da ordem de 72°,'0. Sào cerca de R$30 milhões
de economia para os cofres publicas.
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Neste caso. os interesses do nosso País são
muito distintos dos da empresa multinacional. En
quanto a empresa Merck deseja manter suas taxas
de lucratividade, o Brasil deseja cuidar mais e melhor
de seus pacientes com AIDS. Entre um e outro dese
jo, o Presidente Lula acertou, ficou com o seu povo e
economizou recursos do Tesouro.

Estas disputas são comuns na globalização. Os
Estados nacionais abriram seus mercados as empresas
de todo o mundo e isto pode trazer benefícios. Porém,
é preciso manter a cabeça erguida. evitando abusos,
sempre defendendo o Pais e seu povo.

É a primeira vez que o Governo brasileiro recor
re a esta medida. após anos de difíceis negociações
com os laboratórios norte-americanos e europeus que
detêm as patentes dos medicamentos necessários ao
tratamento de soropositivos.

Por ·ISSO. nobres pares, concordamos com a cri
tica do Ministro José Gomes Temporão à posição do
Diretor da Câmara de Comércio dos Estados Unidos.
Sr. Mark Smith. que comparou a decisão brasileira a
de uma junta militar da Tailândia. Segundo Temporão
"um comentário grosseiro e descabido". Temporão
chama a atenção para o seguinte: "O Brasil pretende
remunerar o laboratório com royalties".

A decisão de quebrar a patente foi tomada de
pois de 7 reuniões. onde o único desconto oferecido
pela Merck foi de 2~·o. Tentamos negociar e não 10
mos autoritários. Somente depois que a portaria de
interesse público foi publicada para o licenciamento
compulsório houve a proposta de 30~'~ de redução no
preço pela Merck.

O Brasil sempre buscou negociar com as empre
sas. no entanto não dá para ficar esperando eterna
mente. enquanto as pessoas precisam do remédio.

Segundo informações de autoridades que parti
ciparam das negociações, os executivos da Merck são
despreparados e arrogantes. e subestimaram a deter
minação brasileira de baixar o preço do produto.

No mercado, as empresas globalizadas são mui
to fortes e poderosas. Muitas vezes é difícil manter a
firmeza para defender os interesses do País.

Desta forma. desejo somar-me a todos os que
buscam o fortalecimento da posição brasileira sobre
o problema. Parabenizo o Presidente Lula e o Ministro
José Gomes Temporão pela decisão altiva e soberana.
demonstrando muito compromisso com os interesses
do Pais e preocupação com seu povo.

Muito obrigada.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados.
a revista ISTOÉ publica em sua edição desta semana
reportagem segundo a qual numerosos desembarga-

dores e juizes estão sendo investigados pela própria
Justiça. Nas Operações Furacão e Têmis desarticu·
lou-se uma quadrilha e se descobriu a existência de
esquema de venda de sentenças envolvendo a cúpula
do Poder Judiciário"

A população brasileira vê a Justiça como salva
guarda de sua cidadania. Quando falham o Poder Le
gislativo e o Poder Executivo. é no Poder Judiciário que
o cidadão comum vai abrigar-se. Há ocasiões. porém,
em que nele não encontra o devido abrigo, visto que,
muitas vezes, suas decisões estão contaminadas não
pelo interesse público, mas pelo interesse econômico,
pelo interesse subalterno de determinados ocupantes
de cargos na judicatura.

Apesar de. durante a reforma do Judiciário, ter
se estabelecido o Conselho Nacional de Justiça - e o
ideal seria, para uma melhor fiscalização, um conselho
formado pela sociedade civil -, os dados apontados
pela revista IsroÉ e 05 resultados das Operações Fu
racão e Têmis divulgados pela imprensa denotam que
alguma coisa não está 1unciooando corretamente na
Justiça brasileira. em especial na sua cúpula.

Por essa razão, Sr. Presidente. neste momento,
cabe ao Poder Legislativo debruçar-se sobre a ma
téria.

Por que será que qualquer apelação ao Tribu
nais Superiores tem custo extremamente elevado?
Não há nenhum patrocínio de de1esa ou de acusação
em causa que tramite na cúpula do Poder Judiciário
que custe menos de 500 mil reais. Por que um custo
tão elevado? De acordo com os resultados das Ope
rações Têmis e Furacão e com os dados divulgados
pela revista ISrOE, talvez esse custo envolva a gra
tificação de algum Ministro. Escutas telefônicas - a
imprensa divulgou - demonstram quanto custa uma
decisão judiciária.

Não é sintomático que vários escritórios de ad
vocacia em Brasília tenham ex-Ministros ou filhos de
Ministros em seus quadros? Porque será que, pagan
do, mais facilmente se obtém decisão do Poder Judi
ciário? Por que um escritório de advocacia tem de ter
um ex-Ministro ou filho de Ministro trabalhando para
que as ações que defende corram mais depressa no
Poder Judiciário?

Essas questões têm de ser discutidas no Par
lamento.

E é com esse propósito que estamos colhendo
assinaturas para a criação de uma CPI, a fim de que o
Legislativo brasileiro conheça em pormenor o funciona
mento desse que é um dos Poderes mais herméticos
da República. Avaliação nas urnas não há. O juiz de
primeiro grau, apesar de não reconhecer. é fiscalizado
pelo cidadão, Na comarca, o juiz de primeiro grau é
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fiscalizado pela sociedade. Na segunda instància. evi
dentemente. essa tiscalizaçào não se dá. E. pelo tato
de isso não ocorrer. decisões judiciais são tomadas,
muitas vezes. não à luz do interesse pLlblico. mas à luz
do interesse subalterno de grupos de lobby. principal
mente os mais entronizados na Republica brasileira.

Não é à toa que empresas distribuidoras de com
busliveis que sonegam têm garantido o seu funciona
mento: não é a toa que máquinas caça-níqueis são
distribuidas e mantidas: isso ocorre graças às liminares
concedidas pelo Poder Judiciario - e poderia citar uma
série de decisões contrárias ao interesse republicano
dadas pela cLipula do Poder Judiciário.

O que fazer se o Conselho Nacional de Justiça,
imbuído de corporativismo. nenhuma atilude toma e.
quando toma, é em caráter muito limitado?

Por essa razão. nobres pares. peço apoIo para
esta CPI, não com o intuito revanchista ou com a in
tenção de criar polêmica, mas para aperteiçoar a Re
pública brasileira. para que a sociedade continue a
acreditar que tem no Poder Judiciário seu último bas
tião de proteção.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

O SR.LÉO ALCÂNTARA (PR-CE.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares. em recente repor
lagem. o jornal Diario do Nordeste alesta que acaba
de ser tombada. em Fortaleza. a casa do historiador
e romancista Rodolfo Marcos Teófilo. a transformar-se
em Casa de Cultura Rodollo Teófilo.

Acertada é a iniciativa do municipio. bem assim
a informação do jornal. Rodolfo foi membro da Padaria
Espiritual. ainda em fins do Oitocentos. agremiação li·
terária que leria até mesmo antecipado. em décadas.
idéias modernistas no Brasil. Não contente. foi um dos
fundadores da Academia Cearense de Letras, sendo
lhe um dos primeiros imortais.

Mas não se pode bem saber se nosso homenage
ado era um literato higienista ou um higienista literato.
Aos 15 dias de vida. este farmacêutico baiano chega
a Fortaleza. onde se batizou. E sua obra de sanitarista
não IIca atrás da obra de escritor, poeta e cientista.

A dedicação de vida ao Ceará se depreende de
seus livros. Já o primeiro, Historia da seca no Ceara,
1817 a 1880, que o fez entrar no Instituto Histórico e
Geográfico do Rio de Janeiro - a mais antiga socie
dade de letras do Brasil -. bem diz de seu apreço ao
Estado de seu coração.

Saindo do histórico, duas de suas quase 30 obras.
entre outras. são emblemáticas de sua alma cearense,
sendo difícil discernir-lhes o romanesco do documen
taI. A fome (1890), sobre a subnutrição, como diz-lhe
o nome, e O paroara (1899 I. sobre a seca e resultan
te emigração.

A Fome, segundo Otacílio Colares. é "um dos
mais chocantes livros de Teófilo, senão um dos mais
chocantes da ficção brasileira em todos os tempos".
Talvez por acolher sombria cena antropofágica que
acaba por encontrar eco noutra. anos após, em O
quinze. de Rachei de Queiroz. em alusão a mesma
seca. sobre a qual Rodolfo viria a escrever o livro A
seca. de 1915.

Era o flagelo da seca e da fome, do ciclo da seca.
do cangaço e da doença do Nordeste de então (afo
ra febre amarela, cólera, que dizimou um terço dos
maranguapenses, em 1862: varíola. que eliminou um
quinto dos fortalezenses. em 1878.).

Aí o higienista excedeu-se em realizações. Es
critor do naturalismo. sua alma sanitarista não se con
tentou em apenas descrever desditas. mas em lutar
para elimina-Ias.

Sem apoio das autoridades municipais e provin
ciais. o autor de Variola e Vacinação no Ceará (1905),
relato do que realizara até aquela data desde a inaugu
ração de seu 'vacinogênio", partiu para a ação. Funda
a Liga Cearense contra a Variola, compra animais para
produção de vacinas. gasta economias na produção
dos ant idotos.

Ao viajar a cavalo pelos arredores de Fortaleza
para vacinar, sua imaginação de ficcionista chega a
criar, para efeitos persuasivos. a figura de "São Jen
ner" (alusão ao inglês Sir Edward Jenner. descobridor
da vacina).

Com tudo isso, seu êxito como higienista não dei
xa por menos. Na epidemia de varlola dos primeiros
anos do Novecentos, em Fortaleza, se compararmos
com o citado um quinto de falecimentos da população.
em 1878. não houve, em 1902, quando vacinou 2 mil
pessoas. óbito nenhum.

a ambiente em que vivia o aulor de Violação, "uma
das melhores novelas escritas em língua portuguesa",
segundo Fialho de Almeida, mais lhe ressalta os feitos.
Em 1994, encontraram-se no bairro de Jacareacanga.
em Fortaleza. centenas de ossadas humanas dispos
tas em vala comum e em cova rasa. Descobriu-se per
tencerem a um cemitério clandestino para vítimas da
varíola, de fins do Oitocentos, e concluiu-se que fora
a mais prática soluçào possivel dos coveiros, ante o
infindável numero de mortos.

De outra sorte, Rodolfo veio ainda a ser injustiçado
pela imprensa, que dizia serem suas vacinas prejudiciais
asaúde. e que. em vez de prevenir. adoentavam.

E teve a glória da aprovação daquelas por não
menos que o Instituto Oswaldo Cruz (Manguinhos) no
Rio de Janeiro.

Mas a interdisciplinaridade do cearense não tinha
limites. Foi abolicionista: batalhou pela vida, sim, e pela
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liberdade. O "mais benemérito~dos filhos do Ceará em
luta que ele e a esposa sustentaram, gastando parte
de economias. levou à libertação dos escravos da Vila
de Pacatuba. A primeira no Brasil. logo após a pionei
ra, Vila de Acarape (atual Municipio de Redenção), 5
anos antes da Abolição. /

Nascido a 6 de maio de 1853. Rodolfo fez jus
ao pai, o médico Marcos José. que, embora oftalmo
logista, combatia a febre amarela já no ano do nasci
mento do filho.

E também à linhagem dos Teófilos, nome que sig
nifica "amigo de Deus~. pelo bem Que fez ao próximo.

Quero registrar ainda, Sr. Presidente. a chegada
do Papa Bento XVI ao Brasil nesta tarde. Toda a po
pulação brasileira. principalmente os católicos. darão
boas-vindas ao Papa Bento XVI.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. tenho
uma noticia muito importante para dar a V.Exas.

Embora não seja do meu costume, como se tra
ta de valorizar o trabalho das empresas - e eu brigo
muito com elas -, não poderia deixar de fazer o regis
tro. A Camisaria Colombo, rede de moda masculina,
implantou sistema de cotas, segundo o Qual um terço
dos cargos gerenciais na empresa são ocupados por
afro-descendentes.

Em 2007. a Camisaria Colombo completa 90
anos. Hoje, a empresa conta com 100 pontos de ven
da. constituindo-se uma das maiores grifes masculinas
do Brasil. Mas. além do grande sucesso da marca no
varejo, uma ação social agrega crescimento ao nome
Colombo: esse novo sistema de vagas para afro-des
cendentes.

A Camisaria Colombo foi a primeira empresa
brasileira a implantar tal sistema de cotas no merca
do de trabalho. "Com o inicio do programa de cotas,
sentimos que seria até um incentivo a outros empre
sários': declarou Álvaro Jabur Maluf Jr., responsável
pelo projeto em toda a rede.

Segundo dados recentes do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, a taxa de desem
prego é maior entre os afro-des,cendentes, que repre
sentam mais da metade dos desempregados em todo
o Pais. Diante de panorama como esse. o Ministério
do Trabalho e Emprego passou a estimular pai íticas de
redução das desigualdades sociais no País. Foi nesse
momento que a Colombo tomou a iniciativa.

As cotas surgiram por intermédio de protocolo as
sinado com o Sindicato dos Empregados do Comércio
de São Paulo, em dezembro de 2003. Com isso. a Co
lombo garantiu 20°"0 das vagas do quadro de funcioná
rios para afro-descendentes. Com esse projeto. a rede
tem estimulado outras empresas a também adotarem

política semelhante em seus esforços para reduzir as
diferenças socioeconômicas no País.

A 'Iniciativa já começa a ser reconhecida: recen
temente, a Camisaria Colombo recebeu, pelo segun
do ano consecutivo, o Troféu Raça Negra, em evento
promovido pela Sociedade Afro-Brasileira de Desen
volvimento Sócio-Cultural - AFROBRAS. Já no mês de
março. essa rede de moda masculina foi reconhecida
pela Prefeitura de São Paulo com o primeiro Selo Di
versidade no Trabalho.

Disse o Sr. Álvaro Jabur Maluf Jr. acerca do pro-
jeto:

"O nosso projeto de inclusão de afro
descendentes no quadro de funcionários e
apenas uma porta de entrada, uma oportuni
dade. Uma vez dentro da empresa. destaca-se
o melhor funcionário. independente de sexo.
credo ou raça~.

O importante. Sr. Presidente, é a oportunidade
dada. Muitas vezes, como as pessoas não têm oportu
nidade., não é possível saber seu potencial. E, cada vez
mais, comprova-se que ninguém deve ser julgadas pela
cor da pele. mas pelo caráter, pela sua capacidade.

Nesse panorama. a Colombo conta hoje com 280,"'0
de afro-descendentes em seu Quadro de funcionários,
sendo que um terço dos cargos de gerência ou super
visão é por eles ocupado.

Segundo seu Presidente, a Colombo tem um
plano real de carreira

"Não contratamos um gerente de fora,
sempre promovemos quem já trabalha co
nosco. E os números de negros em cargos de
gerência mostram que quem entra através das
cotas sabe agarrar a oportunidade e procura
mostrar o melhor do seu profissionalismo. com
muita garra, vontade de vencer e comprome
timento com a empresa. Isso só nos faz crer
que estamos no caminho certo".

Por isso. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero enviar um abraço ao Sr. Álvaro Jabur, da em
presa Colombo, da qual sou cliente em São Bernardo
do Campo. Que sua atitude sirva de exemplo a outros
empresários. Atitudes assim é que trarão crescimento
e dignidade ao mundo do trabalho.

Não queremos que as pessoas sejam excluídas
por serem brancas, pelo amor de Deus. Mas não po
demos excluir as pessoas negras, como ainda, infe
lizmente, ocorre em nosso Pais.

A propósito, sou autor de projeto de lei que visa
dar oportunidade de emprego para pessoas negras.
Sou também autor de projeto de lei que trata da opor
tunidade de emprego para quem tem mais de 35 anos
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de idade, hoje considerados velhos para o trabalho.
mas jovens para se aposentar - e sempre solicito às
empresas que reflitam sobre isso; se assim fizerem,
vamos elogiá-Ias publicamente.

Por fim, Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Olivei
ra. trago uma notícia para V.Exa.. que é o autor do Projeto
de Lei n° 367. de 2007. que cria a Universidade Federal
Rural da Mata do Sul. em Pernambuco. Na condição de
Relator da matéria. informo, com muita alegria, que tive a
honra de ver a Comissão de Trabalho. há pouco. aprovar
meu parecer favorável à proposta de V.Exa. Com muito
orgulho, pude contribuir para essa aprovação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agra

deço ao Deputado Vicentinho a sensibilidade. Esse pro
jeto tramita desde a Legislatura passada e foi aprovado
nas Comissões, inclusive na de Educação, mas nào
houve prazo hábil para chegar ao plenário.

Sabe V.Exa. que projeto como esse proporciona
desenvolvimento regional. Afinal, nào existe maneira
mais eficaz de desenvolver uma região do que aten
der a sua juventude, dando-lhe condições de fazer um
curso superior e poder um dia entrar no competitivo
mercado de trabalho.

Parabéns a V. Exa. Continue com esse brilhante
trabalho em defesa daqueles que mais precisam, dos
mais necessitados.

O SR. VICENTINHO - Parabéns, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Marcelo Teixeira.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (pR-CE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, congratulo-me com
o Presidente do Fortaleza Esporte Clube, que foi no
vamente campeão cearense - isso já se tornou uma
prática. Esse time de grande valor ganhou mais uma
vez o campeonato no Ceará. Parabenizo toda a dire
toria, na pessoa do Presidente.

Sras. e Srs. Deputados, também registro que, no
Rio de Janeiro, a CBF fará reunião muito importante
- o Nordeste será representado por vários Estados e
cidades - para discutir onde ficarão sediados os clu
bes na Copa do Mundo de 2014.

Peço a V.Exa. que determine a divulgação deste
pronunciamento no programa A Voz do Bras"'.

O 5R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, com muita satisfação, ao ilustre Depu
tado Paulo Renato Souza, ex-Ministro da Educação.
que marcou profundamente a vida do País.

O SR. PAULO RENATO SOUZA (P5DB-SP)
- Pronuncia o seguinte discurso.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAULO
RENATO SOUZA QUE, ENTREGUE À REVI-

SÃO DO ORADOR. SERÁ POSTERIORMEN
TE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa que, a partir de agora. de acordo
com o Regimento Interno, a fim de que todos os ins
critos possam se manifestar. cada orador fará uso da
palavra por 3 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado Dr. Talmir.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço
que sejam respeitados os serviços prestados pelos
servidores do IBAMA.

O Brasil €i reconhecido por conter o maior patri
mônio natural do mundo, pela sua biodiversidade. pe
los seus recursos hídricos e pela sua riqueza cultural
e espiritual.

A partir da Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a ECO-92. o
País passou a ser uma das principais lideranças mun
diais no campo das questões ambientais. Essa liderança
se deve ao trabalho diplomático e ao excelente corpo
técnico do setor ambiental publico, especialmente aos
servidores do IBAMA.

Todos os setores da estrutura pública do Governo
devem ser aperfeiçoados para melhor atender à socie
dade brasileira. Supomos que esses sejam os objetivos
da Medida Provisória n° 366. de 26 de abril de 2007, que
divide o IBAMA em 2 órgãos, com a criação do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

O que tem decepcionado os integrantes do Partido
Verde é a força com que essa divisão ocorreu.

Como Parlamentar ambientalista, as minhas re
comendações são: abrir imediatamente um processo
de discussão democrático, franco e aberto com o se
tor ecologista, os Deputados da Frente Parlamentar
Ambientalista. o CONAMA, os servidores do IBAMA.
as ONGs e comunidades de base: atender e prestar
esclarecimentos ao corpo técnico do lBAMA sobre o
significado e os desdobramentos da MP. acalmando
os servidores e respeitando o seu estado de perplexi
dade: ouvir todos e canalizar as falas e sugestões: e,
principalmente. evitar novas medidas autoritárias.

Na condição de Parlamentar Verde, coloco-me à
disposição do Governo e dos servidores do IBAMA para
colaborar na mediação dessa desconcertante situação.

Aproveito a oportunidade para parabenizar a
Igreja Católica pela vinda do seu líder religioso. Papa
Bento XVI, ao Brasil. Ele chegará nesta tarde e ficará
aqui até domingo. Nós, Parlamentares, independente
mente de sermos católicos ou evangélicos. estaremos
junto ao Pontífice.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT·MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
profissionais da imprensa, funcionários desta Casa.
ouvintes do programa A Voz do Brasil, assistentes da
TV Câmara e internautas que nos acompanham pela
Internet: no ultimo dia 30 estive no Município de Estreito.
Estado do Maranhão, para acompanhar a polêmica em
torno da construção da Hidrelétrica de Estreito.

Essa hidrelétrica está sendo construída pelo
Consórcio Estreito Energia - CESTE. composto pela
Vale do Rio Doce, pela Camargo Correa. pela Alcoa
e por outras empresas. Onze municípios estáo envol
vidos, sendo 9 no Estado de Tocantins e 2 no Estado
do Maranhão: Estreito e Carolina.

Esse consórcio pretende construir a hidrelétrica,
uma das maiores do mundo. O lago que deve ser con
formado tem a extensão de 744 quilômetros quadra
dos. Sete mil pessoas estão dentro da área que deve
ser inundada.

Hoje. esse empreendimento está paralisado. Pri
meiro. pela reação da sociedade civil organizada. que
se preocupa com os prejuizos ambientais, econômi
cos e sociais que o empreendimento pode causar a
essas 7 mil pessoas. Segundo, por uma decisão limi
nar da Justiça Federal da Comarca de Imperatriz. que.
atendendo ao SINE e a outras entidades, resolveu
cancelar as licenças concedidas pelo IBAMA a esse
empreendimento.

Estive no município, conversei com o Prefeito Zeca
Pereira. fui ao escritório do consórcio. reuni entidades
e sindicatos. Minha solicitação é no sentido de que
os Governos Federal e Estadual tomem providências
para que a população que está dentro da área atingida
pelo consórcio não sofra prejuízos. É preciso que as 2
esferas do Governo se antecipem e adotem medidas
preventivas para que a população que está na área e
que vai ficar no entorno não seja prejudicada.

É evidente que empreendimento dessa magni
tude cria embaraços de toda ordem. Há exemplos de
grandes empreendimentos que não beneficíaram a
população local. Portanto, é preciso que haja. primei
ramente. medidas para assentar essas familias. para
coibir ou diminuir o impacto nas áreas da educação,
da saúde e da segurança. Os responsáveis por esses
grandes empreendimentos não se preocupam com os
impactos sociais por eles causados.

Compreendemos que gerar energia é importante
para o Pais, o desenvolvimento necessita disso. mas
não queremos que isso ocorra mais uma vez à custa
do sofrimento dos lavradores. dos ribeirinhos e dos
pescadores.

Deixo registrado o apelo aos Governos Federal
e Estadual para que tomem medidas preventivas, a
fim de se evitarem prejuizos econômicos, sociais e
ambientais ao Município de Estreito.

Muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados. em primeiro lugar. vou falar a res
peito da restruturação de um órgão ambiental brasi
leiro. o IBAMA.

Penso que essa reestruturação deverá enfraque
cer as ações do órgão ou os seus servidores. Na minha
opinião. o Governo deve ir além e adotar uma politica
de pessoal que valorize a formação e a boa remune
ração dos servidores do IBAMA. Deve também adotar
métodos mais claros e definidos e prazos para que o
órgão possa desempenhar com presteza, agilidade e
responsabilidade todas as suas funções.

Abordo este assunto, Sr. Presidente, porque quero
falar de decisões que o órgão vem adotando no sentido
de fechar algumas unidades instaladas no Amazonas.
Temos no Estado a sede do IBAMA, que fica na Capi
tal, Manaus. e 13 escritórios no interior. Foi anuncia
do que pelo menos 3 dos 13 escritórios deverão ssr
fechados em áreas importantes - nos Municípios de
Itacoatiara, Parintins e Manacapuru, os 3 maiores do
Estado. Isso vai de encontro à politica que defendemos
para este Governo.

A Amazônia é carente da presença do Estado
brasileiro. Ele se faz presente no interior do Amazonas
por intermédio de órgãos e instituições do Governo.

Portanto, somos contra o fechamento das uni
dades do IBAMA no interior do Amazonas. Abancada
toda irá lutar contra isso.

O SR. WELLlNGTON FAGUNDES (PA-MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tive a honra de partic'lpar na semana
passada da solenidade de abertura da 14s Festa In
ternacional do Pantanal, em Cuiabá, Capital do meu
Estado. O evento surgiu com o propósito de atrair e
assegurar recursos que sustentam um dos setores
econômicos com maior crescimento mundial e hoje é
a vitrine do turismo mato-grossense.

Neste ano. a Festa Internacional do Pantanal reu
niu em Cuiabá 194 expositores. entre empresas, mu
nicípios, órgãos governamentais e paises da América
do Sul, que mostraram ao público visitante as poten
cialidades e o que gera o setor no Estado.

Com o tema Turismo nos caminhos de Rondon
- festas e negócios. o evento levou ao público a his
tória da comissão liderada pelo Marechal Cândido
Mariano da Silva Rondon. que, com sua equipe. per
correu mais de 58 mil quilômetros de sertão no Oeste
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do País. Além de reforçar a importáncia do trabalho de
Rondon, aliando história. cultura e turismo. a Intenção
foi mostrar as potencialidades, os destinos e a econo
mia gerada pelo setor.

A Expedição Rondon, que iniciou o desbrava·
mento do Oeste brasileiro e deu o pontapé Inicial da
telecomunicação no Pais. foi agora. depois de 100
anos, molivo para unir turismo e cultura. fortalecendo
e fomentando setor que contribui para o desenvolvi
mento socioeconômico de MaIo Grosso.

Nascido no dia 5 de maio de 1865. em Mimoso.
no Pantanal mato-grossense. o Marechal Rondon foi
nomeado em 1907, quando ocupava o posto de major
do corpo de engenheiros militares no Rio de Janeiro,
chefe da depois denominada Comissão Rondon, que
construiu a linha telegráfica Cuiabá-Santo Antônio do
Madeira, a primeira a alcançar a região amazónica.

Em 1910, o Marechal Rondon organizou e passou
a dirigir o Serviço de Proteção aos indios e, de maio
de 1913 a maio de 1914. realizou mais uma expedi
ção, dessa vez em conjunto com o ex-Presidente dos
Estados Unidos Theodore Roosevelt.

Rondon é citado por historiadores como pesqui
sador. desbravador de terras. indigenista e realizador
de importantes obras para o País. como linhas tele
gráficas e mapeamentos de áreas.

De origem indigena por parte de seus bisavós,
Rondon tornou-se órfào aos 2 anos de idade e foi cria
do pelos avós. Estudou em Cuiabá até os 16 anos,
quando se mudou para o Rio de Janeiro.

Portanto, por meio do nome desse bravo cidadão
mato-grossense, estamos divulgando este ano o que
temos de mais belo e o que estamos cotidianamente
descobrindo como forma de fomentar a economia de
Mato Grosso. pois o desenvolvimento que queremos para
o Estado passa. com certeza, pelo setor turístico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. a 14a Fes
la Internacional do Pantanal contou com a exposiçào
de atrações turisticas de varias municipios do interior
do Estado. a presença de empresas ligadas ao setor
e a realização de minlcursos e palestras. além de op
ções gastronômicas e de artesanato. Durante 5 dias,
foram cerca de as 50 atrações culturais - musica,
dança. tealro e folclore - apresentadas no Centro de
Eventos Pantanal.

Um dos destaques deste ano foi a participação
de artistas de cidades do interior. Vinte e cinco muni
cipios. além de Cuiaba. se fizeram presentes à festa.
Estiveram la, por exemplo, o grupo Chalanas. de Cá
ceres, que ja representou o nosso Estado até fora do
Pais, e a Dança dos Mascarados, de Poconé.

Nos estandes. podiam ser encontrados redes e
rendas coloridas, artesanato em madeira e em couro,

folhas e flores do Cerrado e da Amazônia mato-gros
senses. Rondonópolis mostrou peças artesanais con
feccionadas com algodão, uma das bases de sua
economia. Nossa Senhora do Livramento, a terra dos
papa-bananas, como são apelidados os seus habitan
tes, trouxe o seu produto tipo exportação: a banana.
Todos os derivados dessa fruta foram expostos. e al
gumas guloseimas ofertadas para degustação. como
licores e doces.

Na ocasião. foram também difundidas suas atra
ções turisticas e tradições ligadas a um passado que
remonta à época do ciclo do ouro e da escravatura, a
exemplo da comunidade de Mata Cavalo, formada por
famílias quilombolas. Entre as atrações turísticas, me
recem destaque as cavernas e cachoeiras de Jaciara,
a Floresta Amazônica com sua diversidade de fauna e
flora, o Pantanal mato-grossense com sua imensidão
de águas. pássaros e peixes. Tudo isso precisa ser
conhecido pelo mundo.

Ate mesmo paises vizinhos. como o Paraguai
e o Peru, estiveram presentes à feira. mostrando sua
musica e o seu artesanato em couro, prata e tecidos.
Vieram mostrar que o turismo pode integrar povos e
promover o desenvolvimento das nações, num inter
câmbio construtivo que funde natureza e história, mas
respeitando a característica de cada um.

Promovido pelo Governo do Estado de Mato
Grosso, o evento ofereceu ao público a oportunida
de de conhecer um pouco mais da arte e da cultura
e das belezas naturais de Mato Grosso e de países
vizinhos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Sem revisào
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o saneamento básico nos municípios brasileiros cons
titui um desafio para as administrações estaduais e
municipaiS.

As estatísticas retratam uma realidade negativa na
maioria dos 5,5 mil municípios brasileiros. em relação
ao sistema de tratamento de esgoto. Santa Catarina
tem apenas 11 0 '0 de rede tratada. O índice é preocu
pante. considerando-se que o saneamento é condiçào
essencial para a saúde pública e para a melhoria dos
indicadores de qualidade de vida.

A situação nào é diferente no Vale do ltajaÍ, re
gião em que se mantém essa mesma distorçào entre o
numero de habitantes e o percentual de rede de trata
mento de esgoto. A cidade de Blumenau, pólo da região
metropolitana e com uma população superior a 260 mil
habitantes, possui atualmente um percentual irrisório
de apenas 2,6% de rede implantada, apesar de todos
os Investimentos feitos no setor nos últimos anos.
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Números como esses exigem um esforço extra
de qualquer governante para viabilizar ações capazes
de reduzir essas desigualdades. Merece registro o tra
balho da bancada federal catarinense no Congresso
Nacional, que tem priorizado investimentos e orçamento
para ações de saneamento básico no Estado. Porém,
é necessário fazer muito mais ainda.

Na condição de representante da região, registra
importante conquista para a cidade de Blumenau. com
a garantia de liberação de R$9 milhões. Destes. R$4.8
milhões já estão disponíveis na conta da administra
ção. e haverá uma contrapartida de R$4 milhões da
Prefeitura de Blumenau. Embora pareçam poucos em
um primeiro momento. esses recursos farão com que
os índices de saneamento básico na cidade disparem
dos meros 2,60,·~ para mais de 70,'0.

Estamos viabilizando e garantindo. junto ao Pro
grama de Aceleraçâo do Crescimento (PAC), outros
investimentos da ordem de R$40 milhões. dos quais
R$32 milhões virão do Ministério das Cidades. e ha
verá contrapartida de R$8 milhões da Prefeitura de
Blumenau.

O mais importante é que todos esses recursos
são a fundo perdido, ou seja, não são financiamento
da Prefeitura nem exigem pagamento da população.
Somados, os investimentos farão com que a cidade
atinja um percentual de 320,"0 de rede de esgoto im
plantada.

Muito mais se faz necessário para minimizar o
problema do saneamento básico' em Santa Catarina
e assegurar que ele seja condizente com os padrões
de vida digna dos catarinenses. É preciso, ainda, de
sencadear uma ampla discussão sobre a situação e
desenvolver ações planejadas e coordenadas, dando
prioridade a orçamentos e obras. de cujo processo
nenhum administrador público pode se furtar.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ontem. a bancada da Amazônia teve um jantar na
Contederação Nacional da Indústr'la, ocasião em que.
com a aprovação de todos os Parlamentares da Re
gião Norte. entregamos ao Presidente da entidade
oiicio em que pedimos seu apoio no sentido de exer·
cer pressão perante o Ministério do Meio Ambiente e
ao IBAMA em favor do licenciamento das hidrelétricas
do Rio Madeira.

Infelizmente, estâo retardando o início da cons
trução de 2 usinas hidrelétricas, quando nós, da Re
gião Norte, e todos os brasileiros, em geral, muito pre
cisamos delas.

Desta tribuna. agradeço a todos os Parlamenta
res da Região Norte que assinaram o orício entregue

ao Presidente da Confederação Nacional das Indús
trias.

Com certeza, a'lnda conseguiremos mais par
cerias para mostrar ao Ministério do Meio Ambiente
que precisamos de energia. em especial na Região
Norte, para diversificar e aumentar nossas atividades
econômicas.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. VITAL DO RÊGO FILHO (Bloco/PMDB-PB.
Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para elogiar a decisão
do Presidente lula de quebrar a patente, no Brasil, do
medicamento Efavirenz, fabricado por um laboratório
americano e usado no tratamento da AIDS, A quebra
vai bene1iciar diretamente muitos brasileiros que hoie
dependem deste medicamento para se tratar e não
têm condições de adquiri-lo.

A verdade é que o Governo tentou. por muito
tempo. um acordo que evitasse a quebra da patente. O
que o Governo queria era que o laboratório reduzisse
o preço da unidade do comprimido de 600 miligramas
do Stocrin, que é o nome de marca do Efavirenz, de
US$1 ,59 para US$O.65. E desde novembro do ano
passado essa novela se arrastava. Só no final do mês
passado o laboratório se pronunciou com uma propos
ta considerada nada séria pelo Governo de reduzir o
preço em apenas 30%.

Alguém pode dizer que o Brasil queria um des
conto muito alto. em torno de 600,'0. o que poderia preju
dicar o laboratório. Mas não! Porque o preço solicitado
pelo Brasil ia é praticado em outros países. Fez muito
bem o Presidente quando decidiu pela quebra de pa
tente. E ele foi muito feliz quando disse que o Brasil
não pode ser tratado como se fosse um país que nâo
merece respeito. Como podemos pagar US$1 .60 se o
comprimido é vendido para outros países por apenas
US$O,60? Eum verdadeiro desrespeito.

Esta medida. S. Presrdente, Sras. e Srs. Depu
tados, foi tomada graças à nova Lei de Patentes em
vigor no Brasil, que teve como um dos Relatores o meu
companhe'lra de partido, ex-Senador do meu Estado,
Ney Suassuna. Ela vai valorizar as pessoas portado
ras do vírus HIV. sobretudo as mais carentes. que não
têm condições financeiras de custear um tratamento.
E tem mais: o melhor foi dito na solenidade pelo pró
prio Presidente, ou seja, que poderá repetir a medida
com outros fabricantes, se considerar que os preços
praticados são injustos.

Para que os senhores tenham uma idéia do que
vai significar esta quebra de patentes, a partir de agora
o Governo brasileiro poderá comprar o mesmo medi
camento, fabricado por outros laboratórios, sem per
da de qualidade ou risco de desabastecimento, com
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preços bem melhores. Só para este ano a economia
prevista é de 30 milhões de dólares. dinheiro que po
dera ser usado para ampliar o atendimento aos por
tadores de HIV no Brasil. através dos programas de
saúde do Governo.

Portanto, Sr. Presidente, eu vim a esta tribuna
para dizer que sou favorável à quebra. E que se houver
necessidade de se quebrar novas patentes em outros
casos semelhantes. também serei a favor. Enecessario
que possamos garantir um tratamento digno, eficaz e
contínuo aos nossos portadores de HIV. Porque. como
diz o próprio Presidente Lula. "entre o nosso comercio
e a nossa saúde. vamos cuidar da nossa saúde ".

Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados. quero fazer
um agradecimento público e especial ao Deputado Ro
naldo Cunha Lima. pois. embora ausente do plenário
da Casa em virtude de me encontrar em audiências
em alguns Ministérios. soube da presença de S.Exa.
na tribuna e da alusão aos 50 anos de exercício profis
sional do advogado e ex-Deputado Vital do Rêgo.

Portanto. ao Deputado Ronaldo Cunha Lima, ao
Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, aos Srs. Deputados
que apartearam o discurso daquele eminente Deputado
Federal da Paraíba. os nossos agradecimentos.

Sào 50 anos de atividade Parlamentar ininterrupta,
prestando serviço à democracia. às liberdades indivi
duais. inclusive havendo pago um preço muito caro por
isso. quando foi subtraido de sua vida pública.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras.
e Srs. Deputados, há uma década se repete a polê
mica: prorroga-se ou não a CPMF, o famoso imposto
do cheque?

Para a população. o P da CPMF. há muito deixou
de significar "provisória" para se tornar P de "perma
nente'". Em sua sabedoria, a população já entendeu
que não tem volta. Governo é governo, e é difícil, se
não impossrvel. conter a sanha arrecadatória inerente
a qualquer esfera governamental.

A Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira foi bem engendrada, em meados da dé
cada de 90, pelo Dr. Adib Jatene, então Ministro da
Saúde. E a aprovação da medida, em 1996, se deu
muito em razão do seu prestigio. O empenho pessoal
do Dr. Jatene venceu a resistência dos Parlamentares.
pois o argumento era inatacável: a receita gerada pela
cobrança da CPMF teria destinação única, o Sistema
Único de Saúde, que vivia deprimente realidade or
çamentária.

O quadro reinante era de hospitais em decadên
cia, profissionais desmotivados e mal pagos. pacientes
morrendo nas filas de prontos-socorros, falta de medi
camentos essenciais. centros de saúde em situação de

penúria etc. E a CPMF foi aprovada para revolucionar
o SUS. fornecer-lhe os meios de financiamento para
pôr fim à pobreza sanitária do País.

Embora desconfiada, a sociedade aceitou o novo
imposto. Sonhou com um SUS de verdade, ambicio
nou saúde Qualificada. acessível, igualitária e plena
para todos. Imaginou uma população assistida pelos
avanços que a ciência não cessa de conquistar. Com
o tempo. a CPMF tornou-se "provisoriamente perma
nente", e não mais para a saúde exclusivamente. como
planejou seu idealizador, mas para suprir também ou
tros setores da União.

Enquanto o SUS perdia energia, a CPMF en
gordava os cofres públicos. Comprovou-se eficaz um
modelo de arrecadação que o Congresso Nacional e
a sociedade só concordaram em adotar porque seria a
fonte segura de receita para a saúde pública brasileira
- uma finalidade social jamais cumprida.

Os recursos arrecadados têm sido desviados.
desde 1997. sem maiores explicações. Não promo
veram nem sustentaram o SUS. Desrespeitaram-se.
assim. a vontade do povo e a decisão de seus repre
sentantes. Tanto que, em 2002, esta Casa realizou
profunda investigação sobre o tema por meio da CPI
da CPMF, proposta por mim, que. ao final das inves
tigações. demonstrou o flagrante desvio de finalidade
dos recursos arrecadados.

Mais uma vez. discute-se a prorrogação da CPMF.
E a conclusão é clara: a contribuição só merece ser
mantida se destinada à finalidade social para a qual foi
criada. Ou financia o SUS, ou perde razão de ser.

Para tanto. tenho defendido nesta Casa. desde
que aqui cheguei. a repartição dos recursos com Es
tados e municípios.

Em que pese o histórico desvio de objetivos, a
prorrogação da CPMF será certamente aprovada pelo
Congresso Nacional. Em vista disso. estou apresentan
do emenda à Proposta de Emenda Constitucional n"
50. de 2007. que prorroga a vigência da CPMF, para
determinar que 22,50,";' do valor arrecadado seja retido
pelo banco e depositado em conta vinculada em favor
do município onde a contribuição foi paga. e a movi
mentação será feita pela Prefeitura Municipal, sob a
orientação do Conselho Municipal de Saúde.

No mesmo sentido, 21.50,'0 serào destinados aos
Estados onde a contribuição foi paga, sendo também a
utilização orientada pelo Conselho Estadual de Saúde.
O produto restante. 56%, irá para a União.

A emenda visa igualmente garantir o repasse
imediato dos recursos destinados aos fundos estadu
ais e municipais. atribuindo às instituições financeiras
o dever de realizar a retenção e o crédito direto dos
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valores em favor desses fundos, antes mesmo de des
tiná-Ias ao Fundo Nacional de Saúde.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pompeo de Mat
tos, o Sr. Inocêncio Oliveira 2Q Vice-Presidente.
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr, Arlindo Chinaglia. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Srs.
Deputados, dentro de instantes, daremos início à ordem
do Dia. Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para cumprir o dever de prestar à
população do Município de Dias D'Ávila, na Bahia. o
necessário apoio ao esforço e às expectativas legítimas
em relação ao Plano Diretor da nossa cidade.

Vale notar que o Plano Diretor é um instrumento
democrático de gestão. essencial para a política de de
senvolvimento e expansão urbana de um município.

Assim. em atendimento ao que determina o Esta
tuto das Cidades, a sociedade de Dias D'Ávila, duran
te a elaboraçào do respectivo Plano Diretor. realizou
amplas discussões com a Prefeitura. Foram 6 meses
de trabalho intenso, envolvendo a capacitação de 140
agentes multiplicadores, em reuniões com as comunida
des, audiências públicas - em número de 6 -, reuniões
setoriais com o comércio e a indústria, reuniões entre
os Três Poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário, e
diversas reuniões com o secretariado da Prefeita An
dréia Xavier, além de diversas organizações sociais
não-governamentais, existentes ou representadas na
nossa cidade.

Como resultado desse processo, há de se reco
nhecer o fruto da vontade de todos os cidadãos de Dias
D'Ávila. confirmando. pois, o caráter essencialmente
democrático que todo plano diretor deve ter.

O projeto foi, entào. depois de uma série de pro
vidências preliminares, discussões e reuniões, enca
minhado para aprovação na Câmara de Vereadores.
Porém. surpreendentemente, na sessão do dia 25 de
outubro de 2006. o Plano Diretor do Município de Dias
O'Ávila foi rejeitado, não tendo alcançado os dois ter
ços dos votos exigidos por lei.

Em carta de esclarecimento à população. os cida
dãos empenhados na elaboração e aprovação do Plano
Diretor assinalam a legítima competência da Câmara
para aprovar ou não um projeto de lei. Criticam, no
entanto. a maneira como se deu com o Plano Diretor
de Dias D'Ávila. Sr. Presidente, de forma sumária, sem
apresentar nenhuma justificativa ou sugestões para
melhorar o projeto e aprovar o Plano Diretor, os Verea
dores Raimundo Santana. Mário Valdemar, o Marinho.

Dr. José Carlos e Armando o rejeitaram. No caso, não
respeitaram a vontade da população e desprezaram
todos os meses de trabalho e de intensa mobilização
da comunidade.

A que interesses, afinal, buscam atender esses
Vereadores? Trata-se, no mínimo, de um episódio de fla
grante falência do bom senso. A decisão tomada por uma
parcela dos Vereadores da Câmara constituiu, sem dúvi
da, um grave prejuízo para o Município de Dias O'Ávila.
pois inviabiliza uma série de projetos e obras que trariam
desenvolvimento, emprego e renda para a cidade. Afinal,
para que possa receber recursos dos Governos Federal
e Estadual, além de financiamentos da Caixa Econômi
ca Federal e de outros bancos oficiais, é preciso que a
cidade tenha aprovado o seu Plano Diretor.

Em vez d',sso, no entanto. adia-se a possibilidade
do progresso e de se construir o município desejado
por todos os diasdavilenses.

Na carta dirigida à população observa-se também
que o papel da Prefeitura na elaboração do Plano Di·
retor foi coordenar a vontade do povo.

a compromisso com a democracia e as legítimos
interesses da cidade deve, enfim, prevalecer. Nesse
sentido. importa realmente tornar públicos os fatos,
proporcionando à sociedade plenas condições para
que possa acompanhar o andamento de assuntos do
seu interesse.

Reafirmo também o direito. e até o dever, de
cada cidadão que deseja o bem da cidade de Dias
O'Ávila questionar os seus representantes acerca des·
sas razões: o que amparou as respectivas decisões
em votações de projetos submetidos à apreciação da
Câmara Municipal?

Em conclusão, resta apenas reiterar o devido
apoio ao povo da minha terra. Dias D'Ávila, em seu
empenho de valorização e aperfeiçoamento da expe
riência democrática e pela aprovação do Plano Diretor
do município, em conformidade com a legítima vontade
da população e com o firme propósito de criar as con
dições necessárias, ímprescindiveis para o progresso
da minha cidade.

Deixo claro aqui, para no Anais desta Casa, a
minha insurgência. a minha contestação à maneira
como a Presidência da Câmara, sub judice. está con
duzindo os trabalhos da nossa cidade frente à Câmara
de Vereadores, prejudicando o nosso povo. a cidade
e. principalmente, um instrumento de gestão impres
cindível. como o Plano Diretor.

Vamos insistir, em outras oportunidades, e reapre·
sentar o projeto. Esperamos que esse prejuízo causado
ao nosso municip',o não se repita. Estaremos vigilantes e
denunciando essa maneira nefasta de se fazer política.

Muito obrigado.
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o SR. NELSON BORNIER (BlocoiPMDB-RJ. Pro
nuncIa o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados. em pleno século XXI. a AIDS constitui
um dos principais problemas de saúde pública. Esti
ma-se que mais de 35 milhões de individuas em todo
o mundo tenham contraído a doença.

A previsão de gastos anuais de 8 bilhões de dóla
res é animadora. mas não suficiente. se considerarmos
que a pandemia continua avançando numa velocidade
maior do que a capacidade dos governos de bloqueá
la ou mesmo de controlá-Ia de forma eficiente.

E fato que o Brasil é um dos paises que mais
investem no combate a esse mal, porém, indicam os
dados que. nos Ultlnl0S 2 anos. elevado número de
brasileIros morreu devido a doença.

Para coroar a grave situação, tem-se que 12°·;,
dos pacientes abandonam o tratamento precocemente
e seguem transmitllldo o HIV a outras pessoas.

O próprio MlIlislério da Saúde reconhece a ur
gencia de aumentar o nlJnlero de unidades de aten
dimento. melhorar a qualidade dos exames. capacitar
médicos e enfermeiros e envolver a sociedade, para o
que se deve iniciar uma campanha de esclarecimento
de âmbito nacional.

A região com maior numeros de vitimas é a Su
deste. Entre os Estados braSIleiros, Rio de Janeiro e
São Paulo são os que apresentam indices mais alar
mantes: 20°'0 dos casos registrados no Pais foram ali
notificados.

O MinistériO da Saúde atribui o caos acentraliza
ção dos serviços da rede pública. politica que prejudica
o atendimento adequado aos doentes.

Estudos apontam que alta concentraçào demo
gráfica e precánas condições sociais facilitam a con
taminação pelo vlrus. Como essas não são condIções
restritas a esses Estados. todo o Pais deve ser alvo de
medidas para tentar reverter o quadro.

Uma delas deveria ser a criação de auxilio finan
ceiro a ser pago aos doentes, para que eles mante
nham o tratamento.

E preciso dar urgente resposla à tão nefanda
chaga que insiste em macular a imagem do nosso Pal's
e do mundo. E. para que isso aconteça, é premente
a necessidade de engajamento de toda a sociedade
ciVil e das instáncias governamentais na luta pela er
radicação dessa enfermidade similar às dos remotos
tempos medievais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados. venho a lribuna hoje para me juntar a significativa
parcela dos cristãos braSIleIros que saúdam a chegada

do Papa Bento XVI ao Brasil. a primeira visita oficial
do sumo pontifice ao nosso querido País.

Mais que a visita de um líder religioso. avalio que
este é o momento de o Brasil reafirmar ao mundo os
fundamentos da nossa República. explícitos de forma
didática na Constituição Federal- soberania, cidada
nia. dignidade da pessoa humana, valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa, pluralismo politico.

Sr Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o papa che
ga amanhã para presidir uma reunião com O episcopa
do da América Latina e do Caribe, a região do planeta
que conta com maior número de católicos nominativos.
não exatamente de católicos praticantes.

E um pensamento simplista argumentar que o
papa vem ao Brasil apenas para deter o crescimento
de seitas evangélicas. que são numerosas e diversi
ficadas. Entendo, Sr. Presidente, que é muito mais o
reconhecimento da Igreja à importáncia do BraSil no
cenário da América Latina e do Caribe como uma
Nação cristã, defensora da política de não agressão
e autodetermmação dos povos.

Concordo plenamente com o escritor Carlos Heitor
Cony. quando diz que a visita de Bento XVI ao Brasil
melhora a qualidade dos cristãos católicos. Diz ele:
''Reunindo-se com os bispos da região mais pobre do
ocidente. o papa nao está interessado em aumentar
o número de fieis. mas a qualidade realmente cristâ
dos ca(óticos ".

Encerro. Sr. Presidente. desejando boas-vindas
a Sua Santidade o Papa Bento XVI. E que o Brasil
possa aproveitar o momento para reafirmar ao mundo
sua fé inabalavel numa sociedade mais justa. humana
e fraterna.

Era o que eu tinha a dizer.
Agradeço a atenção dispensada pelos nobres

pares desta ilustre Casa.
Muito obrigado.

O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PHS-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados, o câncer de próstata já é a segunda
causa de óbito entre os homens. perdendo apenas
para as doenças de pulmão.

O aumento nas taxas de incidência pode ser par
cialmente justificado pela evolução dos métodos de
diagnóstico. pela melhoria da qualidade dos sistemas
de informação do País e pelo aumento da expectativa
de vida do brasileiro.

Assim como em outros cânceres, a idade é im
portante fator de risco - e esse fator ganha significado
especial no câncer de próstata. uma vez que tanIa a
Incidência como a mortalidade aumentam exponen
cialmente entre os pacientes acima dos 50 anos de
idade.
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A influência que a dieta pode exercer sobre a
gênese do câncer ainda é incerta. não sendo conhe
cidos os exatos componentes ou que mecanismos
poderiam influenciar o seu desenvolvimento. Contu
do. já está comprovado que uma dieta rica em frutas.
verduras, legumes, grã.os e cereais integrais e com
menos gordura, principalmente as de origem animal,
não só pode ajudar a diminuir o risco dessa doença,
como também de outras.

Os principais sintomas do câncer de próstata são:
necessidade de urinar várias vezes anoite, dificulda
de no ato de urinar e dor à mícção. O d'lagnóst'lco é
feito pelo exame clínico e pela dosagem do antígeno
prostático específico, que podem sugerir a existência
da doença e indicar a necess'tdade de realização de
ullra-sonografia pélvica. Por sua vez, a ultra-sonografia
poderá mostrar a imperiosidade de se realizar a bióp
sia pros1ática transreta1.

A escolha do tratamento deve ser individualizada
e definida após discutidos os riscos e benefícios do
tratamento com o médico.

Em vias gerais. o Instituto Nacional de Câncer
recomenda que o controle do câncer de próstata seja
baseado em ações educativas voltadas, em primeiro lu
gar, à população masculina, alertando-a sobre os sinais
e sintomas iniciais do mal e a estimulando a procurar
uma unidade de saúde tão logo eles sejam notados.
e. em segundo lugar, aos profissionais de saúde, atu
alizando-os sobre os sinais de alerta para suspeição
desse cáncer e os procedimentos de encaminhamento
para o precoce diagnóstico dos casos.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (Bloco/PTB
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de representante
do povo do Estado do Amazonas. e ainda de membro
da base de apoio ao Governo Federal na Câmara dos
Deputados. não posso deixar de apoiar as medidas
do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC que
tramitam nesta Casa.

Nào poderia ser outra minha postura, principal
mente quando lembro que o povo do Amazonas re
conheceu no Presidente Lula o homem capaz de tra
zer o desenvolvimento para a gente de meu Estado,
concretizando essa esperança por intermédio de uma
consagradora votação.

É exatamente por isso. Sr. Presidente, que ocupo
hoje esta tribuna para expor minha profunda estranheza
diante da situaçào que atinge o Fundo de Desenvolvi
mento da Amazônia. em especial na parcela que seria
destinada a municípios de meu Estado.

Consta que existe hoje um contingenciamento que
chega à casa dos 600 milhões de reais nos recursos
disponíveis do Fundo.

Considero no mínimo temerário tal contingencia
mento. pois conheço bem as necessidades do povo
dos municípios do Amazonas, em especial dos peque
nos municípios, que carecem de ações públicas para
minorar seus graves problemas.

Não é possível contingenciar a necessidade do
amazônida por saúde. educação, segurança, infra-es
trutura, transportes e moradia.

Nada menos que 60 milhões de pessoas. cida
dãos brasileiros que residem e velam por um distante
recôndito de nossa Nação. podem ser afetadas por
esse quadro, que. mesmo explicado pelo ponto de vista
financeiro, não prospera na esfera social.

Tomo como exemplo a situação vivida pelo povo
de 2 municípios da grande Manaus: Figueiredo e Aio
Preto. Ali as pessoas se encontram sem condições
de trafegar pelas estradas. as quais se encontram em
péssimo estado de conservação e oferecem real risco
à integridade física daqueles que as utilizam. As estra
das que servem àquefas localidades. mais do que meio
de deslocamento de sua população. servem também
para o escoamento da produção local. especialmente
do distrito agropecuário, que abastece grande parte
do Estado, inclusive a capital. No estado em que se
encontram hoje, sem o devido investimento em sua
melhoria e conservação, aquelas vias de acesso trans
formam-se em empecilhos ao desenvolvimento e ao
abastecimento de boa parte do Amazonas.

E os problemas não se restringem apenas ao
aspecto financeiro. Sr. Presidente. Também os alu
nos das zonas rurais estão tendo sérias dificuldades
para alcançar as escolas, vivendo um cotidiano de
risco e desilusão. Da maneira em que se encontram
as estradas. às crianças resta a dúvida sobre se vão
conseguir chegar à escola e se retornarão com vida
a seus lares.

A tace mais cruel dessa realidade surge com mui
to mais nitidez quando se observa que o investimento
necessário para a melhoria das estradas encontra-se
no patamar de 30 milhões de reais. Que são 30 mi
lhões. dentro de um universo de 600 milhões contin
genciados de forma linear e obviamente motivada por
implicações meramente monetárias?

Tenho a mais absoluta certeza de que o povo do
Amazonas. que deu ao Presidente Lula nada menos
que 88°'0 de seus votos no Estado. o tez com a confian
ça de que. reconduzido ao cargo máximo da Nação,
ele haveria de ouvir os clamores do Estado por mais
desenvolvimento e oportunidades.
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E esse desenvolvimento, essas oportunidades,
também incluem a necessidade de recuperação das
nossas estradas, que estào intrafegáveis.

Por tudo isso, Sr. Presidente. faço daqui um ape
Io às autoridades econàmicas para que possam des
contingenciar esses recursos, repassando-os, afim
de que as autarquias competentes possam restaurar
e melhorar as estradas.

Neste plenário não tenho me negado a dar meu
voto ao PAC. mas não podemos pensar em aceleração
de crescimento num caminho intransitável.

Era o que tinha a dizer.

O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mutirão de trabalho, determinação politi
ca, espírito público e negociações com o Ministério
das Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia
Elétrica, órgão regulador, e a concessionária Compa
nhia Energética de Pernambuco - CELPE resultaram
em decreto editado pelo Governo Eduardo Campos
concedendo isenção do ICMS a cerca de 677 mil fa
mílias, em todo o Estado. que consomem até 220 kwh
por mês. Para isso, foram levados em consideração
os que já eram beneficiados com a isenção, aqueles
que consumiam primeiramente até 30 kwh; e, poste
riormente. durante a campanha eleitoral, até 50 kwh,
perfazendo cerca de 600 mil, de um total de 1 milhão
e 200 mil consumidores, ou mais ou menos 3 milhões
de pernambucanos. Isso significa uma redução de 21 ~.~

a 26.8~"o nas contas de luz das famílias mais pobres e
nos extratos da classe média menos favorecida. além
de uma renúncia fiscal de cerca de 3 milhões de reais
mensais e, portanto, mais de 120 milhões de reais nos
4 anos de Governo Eduardo Campos.

O Governo Eduardo Campos. assim, resgata
mais um compromisso de campanha. Além dos benefí
cios diretos em favor da economia popular, a renúncia
fiscal disponibiliza recursos que irão gerar empregos
no mercado de trabalho. Foi feito um cálculo de que
a medida representaria a criação de 10 mil empregos
diretos. desde que menos impostos e menos carga tri
butaria equivalem a uma soma de poupança revertida
em mais consumo de bens e serviços e estímulo às
atividades econômicas produtivas. Costuma-se dizer
que promessa é divida. Nesse caso. a promessa do
Governador Eduardo Campos aumenta cada vez mais
sua credibilidade perante a sociedade.

A medida tem a natureza de distribuição de renda.
enquanto é dado tratamento preferencial às camadas
menos favorecidas da população. Cerca de 1 milhão e
200 mil consumidores diretamente beneficiados somam
mais de 3 milhões de pernambucanos da populaçào
economicamente mais carente.

A equação das tarifas de energia elétrica passa
pelos cálculos das concessionárias. pelos parâmetros
da ANEEL, como agência reguladora, e pelo Ministé
rio das Minas e Energia do Governo Federal. Envolve
ainda mais o contrato de compra e venda de energia
da empresa TermoPernambuco, de propriedade do
consórcio NeoEnergia. controlador da concessionária
CELPE. Os estudos e diagnósticos do Governo do Es
tado constataram distorções e até as chamadas cláu
sulas leoninas nos contratos com aTermoPernambuco
e na privatizaçào da CELPE, sempre em detrimento
dos consumidores e da população.

Respeitar contratos faz parte das boas normas
de funcionamento das instituições no Estado de Direito
Democrático. Ao mesmo tempo, contratos que lerem
os direitos da sociedade devem ser corrigidos em seus
vícios de origem.

Por determinaçào do Governador Eduardo Cam
pos, a equipe técnica debruçou-se na engenharia dos
contratos e dos cálculos tarifários para encontrar o
caminho das pedras e zelar pelo interesse coletivo.
A renúncia fiscal por parte do Governo foi trabalha
da em paralelo com as negociações junto à empresa
concessionária e à agência reguladora para se che
gar a um percentual compatível com a estabilidade
monetária no caso de reajuste para os consumidores
de maior porte.

O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va, através do Ministério das Minas e Energia e seus
órgãos técnicos. desempenhou papel construtivo e
solidário na condução desse trabalho meritório.

Governo da transparência e da austeridade. o
Poder Executivo de Pernambuco propõe seja feita uma
auditoria fiscal e contábil na Companhia Energética
de Pernambuco. para se analisar como estão sendo
aplicados os 2% da receita líquida da empresa em
projetos sociais. conforme estabelece o contrato de
privatização. A questão da rentabilidade em função dos
investimentos também se insere nas normas as quais
são submetidas as concessionárias de distribuição e
comercialização de energia elétrica.

Do mesmo modo, o Governo Eduardo Campos
fez um apelo ao Congresso Nacional para verificar com
a ANEEL e os órgãos competentes o preço da energia
elétrica, o preço da energia gerada pelas térmicas, e o
lucro dessas empresas após a privatização.

Mais beneficios poderão resultar para a popula
çào na etapa seguinte, quando for concluída a auditoria
e pesquisada a rentabilidade da empresa em relação
aos investimentos.

Ao congratular-me com o Governo Eduardo Cam
pos, sua equipe técnica e colaboradores, por mais
essa conquista social, tenho ainda a grata satisfação
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de antecipar que Pernambuco está em vias de ser o
primeiro Estado do Nordeste a contemplar 1OO~..ode
suas propriedades pequenas e médias com eletrifica
ção rural. programa que teve o seu grande impulso no
Governo de Miguel Arraes. a partir de 1997. Assim se
constrói um novo Pernambuco. com mais desenvolvi
mento e mais justiça social!

O SR. MARCELO SERAFIM (Sloco/PSB-AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, povo do Estado do Amazonas, ocu
po a tribuna hoje para registrar 25 casos da doença
de Chagas detectados na comunidade rural de Santa
Maria. na Costa do Jussara. distante uma hora de bar
co do Município de Coari, no Estado do Amazonas. a
363 quilômetros a sudoeste de Manaus.

Sr. Presidente, conforme o laudo dos exames mé
dicos. nenhum doente corre risco de morte. O exame
revela que a contaminação pode ter acontecido depois
que as pessoas dessa comunidade ribeirinha ingeri
ram um espécie de vinho do açai que teve o barbeiro,
agente causador da infecção. ou mesmo as fezes do
inseto, esmagadas durante o preparo da bebida.

Sr. Presidente, a doença de Chagas é causada
pelo protozoário Trypanossoma cruzi. Ela é transmiti
da através de um vetor, que é o babeiro, e, felizmente,
não passa de uma pessoa para outra.

Em nota. divulgada pelo Secretário Municipal de
Sáude, João Luis Ferreira Lessa, 173 pessoas, entre os
moradores da comunidade ribeirinha e os visitantes que
podem ter consumido o açaí contaminado. realizaram
exame de sangue como procedimento preventivo.

Conforme revelou o Secretário, Sr. Presidente,
foi criada uma barreira epidemiológica e sanitária para
prevenir o aparecimento de outros casos. Os casos são
de "surto de doença aguda no município". A informação
que temos é que todos os doentes receberam assis
tência médica adequada. e que a Secretaria de Saúde
de Coari já está providenciando para que a população
infectada tome a medicação específica.

É importante dar todo o suporte às pessoas que
sofrem com essa doença. Pedimos, desta tribuna. que
as autoridades locais deixem essas comunidades ribei
rinhas bem informadas, que façam todos os exames
necessários e que continuem as pesquisas entre os
moradores. Peço que fiquem de olhos bem abertos em
todas as manifestações adversas, pois os sintomas
dessa doença são muito parecidos com os sintomas
da malária. Todo cuidado é pouco nessa questão.

Sr. Presidente, feito esse registro, solicito que
as autoridades locais não deixem de atender no que
for preciso essa comunidade de ribeirinhos. Espero
que a cada mês sejam realizados novos exames nos

pacientes já identificados com o Mal de Chagas. mas
sobretudo, nos moradores das localidades vizinhas.

Precisamos. urgentemente controlar, ou mesmo
erradicar, essa endemia que tem assolado a região
amazànica.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pro
nunc"3 o segu'lnte discurso.) - Sr. Presidente. Sras.
e Srs. Deputados, venho informar esta Casa sobre a
criação da Secretária Municipal do Trabalho e a no
meaçào para o cargo de Secretário em Curitiba de
Manassés Ol'lveira.

A criação dessa Secretaria Municipal é um com
promisso do Prefeito Municipal Beta Richa por mais
geração de emprego e renda, sobretudo porque apenas
26 municípios brasileiros contam com uma Secretaria
para essa atividade, de tamanha relevância social.

É imperioso destacar que a escolha do novo
Secretário recaiu sobre um dirigente sindical com lar
go conhecimento e trâmite nesse movimento. o que,
sem dúvida. facilitará a interlocução entre Governo e
sociedade, bem como todo o processo de concerta
ção social.

Ao mesmo tempo, pode-se dizer que essa nova
Secretaria será elemento propulsor no processo de
geração de emprego e renda, pois a capital do Paraná
contará agora com uma estrutura própria para desenvol
ver projetos e ações voltadas para a inserção de cerca
de 65 mil desempregados e 200 mil subempregados,
ou trabalhadores informais. no município.

Ressalte-se. ainda, a criação do Fundo Munici
pal do Trabalho, que receberá recursos do Fundo de
Amparo do Trabalho para desenvolver esses projetos
e ações.

Parabenizo e desejo votos de pleno êxito ao novo
Secretário, cuja posse foi acompanhada por dirigentes
sindicais, e pelo Deputado por São Paulo, do Partido
Verde. Roberto Santiago. Que seu trabalho permita o
desenvolvimento de mais ações para geração de em
prego e renda, tendo à frente o empreendorismo e o
dinamismo do Prefeito Beta Richa. uma liderança do
PSDS brasileiro.

O SR. NEILTON MULlM (PR-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho à tribuna alertar esta Casa em relação
à tramitação do Projeto de Lei n° 5.003. de 2001, de
autoria da ex-Deputada Iara Bernardi. do PT de São
Paulo. que determina sanções às práticas discrimina
tórias em razão da orientação sexual das pessoas.

Ocorre que esse texto foi aprovado no dia 26 de
novembro de 2006, no plenário da Câmara. quando
eu ainda não era Deputado. numa quinta-feira à tarde,
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quando sabemos que o quorum real é diminuto. e usa
ram a boa-fé dos Parlamentares cristãos. aprovando
texto totalmente diferente do originário, que hoje en
contra-se no Senado Federal, na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.

Assim. este discurso tem como objetivo alertar os
cristãos do Brasil para as conseqüências penais e os
riscos para a nossa fé do PL n° 5.003/01, aprovado na
Cãmara, que esta tramitando no Senado Federal como
Projeto de LeI Iniciado na Câmara ~ PLC n" 122/06.

O mencionado projeto de lei prevê alterações:

1") na Lei Federal nr
• 7.716/89, que trata

de crimes resultantes de preconceito de raça
ou de cor:

2) no Código Penal Brasileiro (Decreto
Lei n° 2.848/40):

3) na Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT (Decreto-Lei n'1 5.4252/43).

Sras. e Srs. Deputados, a proposta Introduz novos
tipos penais referentes adiscriminação ou ao precon
ceito de gênero, sexo, orientação sexual e identidade
de gênero.

O Brasil tem no preámbulo da sua Constitulçâo,
promulgada sob a proteçâo de Deus, como direito fun
damentaI a liberdade de consciência e crença, como
valores de um pais laico. sem religião oficial. mas
altamente comprometido com os valores do nosso
Deus. Tanto é verdade que no plenário da Câmara dos
Deputados temos uma Biblia aberta para consulta. e
ao ser aberta a sessão se invoca a proteção de Deus:
"Havendo numero regimental, sob a proteçào de Oeus
iniciamos os nossos trabalhos ".

É notório que os cristãos sào contrarios à exclusão
das pessoas. O cristianismo ensinado pelas Sagradas
Escnluras nos mostra o amor e o compromisso com
os valores biblicos como meta a perseguir.

Teoricamente, pode-se afirmar que o "conflito" se
dara enlre as normas introduzidas no PL n" 5.003/01
e os valores cristãos que a Bíblia defende. De modo
especial, é o "conflito" entre as pessoas e/ou entidades
religiosas cristàs, ou seja, qualquer pessoa tísica ou
jurídica (Igreja) que de alguma forma nào aceite que o
comportamento homossexual ou a orientação sexual
seja pratica ou padrão social aceitavel em qualquer
lugar publico ou privado.

Para a melhor compreensão do assunto de que
estamos tratando, citamos o que esta proposto no art.
8°-A e 8°-8 do projeto de lei:

"Art. ar'-A - Impedir ou restringir a ex
pressão e a manlfestaçào de afetividade em
locaiS publicos ou privados abertos ao publico,

em virtude das características previstas no
art. 1" desta Lei:

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Art. 8°-B - Proibir a livre expressão e

manifestaçao de afetividade do cidadão ho
mossexual. bissexual ou transgênero. sendo
estas expressões e manifestações permitidas
aos demais cidadãos ou cidadãs:

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos".

À luz desse texto, poderemos ter, por exemplo, a
seguinte situação: um casal homossexual adentra uma
igreja cristã. pois é um lugar privado. mas aberto ao
publico, e começa a trocar caricias diante de todos.

Como esta o texto. o casal não poderá ser im
portunado, e quem aLIsar impedi-lo ou restringi-lo es
tará praticando crime que prevê pena de reclusão de
até 5 anos!

Que lei protegera as Igrejas desse tipo de provo
cação? Como ficam os direitos dos cristãos?

É claro que eles podem e devem entrar nas igre
jas. Afinal. as suas portas sempre estarão abertas para
todos. Mas convém que entrem para participar da festa
como filhos amados de Deus. para reunir-se a comu
nidade de Deus, para celebrá-lo.

Repudiar certos gestos de afetividade não é discri
minar quem quer que seja, mas exigir comportamento
adequado para a cerimània específica de adoração a
Deus, na qual não cabem certos procedimentos nem
para os casais cristãos nem para ninguém.

O texto do PLC n° 122/06 acaba com o direito de
profissão de fé. Isso não é democracia~

O projeto de lei que poderá entrar em vigor a
qualquer momento em 2007 poderá gerar sérios confli
tos jurídicos para as entidades religiosas cristãs, seus
líderes e membros no Brasil, pois os mandamentos e
os princípios que a Biblia defende são contrários aos
valores, ensinamentos e doutrinação referentes aorien
tação sexual, apenas um dos muitos termos usados
para designar e proteger o homossexualismo.

A postura pró-homossexualismo do Governo do
Brasil não é novidade. pois em 2003 diplomatas brasi
leiros introduziram resolução idêntica na Comissão de
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas
(ONU). A resolução foi derrotada pela oposição dos
países islâmicos.

Além disso, o Brasil é autor de uma nova resolu
ção, esta apresentada à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos da Organização dos Estados Ame
ricanos (OEA), em que introduz a orientação sexual
e os seus desdobramentos como principio universal
da dignidade da pessoa humana. obrigando todos os
países membros a aceitar tal valor. Essa resolução.
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caso seja aprovada, terá força de lei interna nos paí·
ses signatários,

Nesse sentido é que vemos com grande preocupa
çào a aprovação desse projeto de lei, sem qualquer tipo
de exceção a dogmas. liturgias e valores cristãos, con
trários aorientação sexual e ao homossexualismo.

Aqui temos o ponto principal de abrangência e
os reflexos da lei, pois quem são a Igreja e o Corpo de
Cristo? São os membros, as pessoas que professam
a fé em Jesus Cristo.

Em verdade, tanto a Igreja (templo físico) e sua
liturgia de culto quanto os seus membros serão atin
gidos, ao defenderem os valores cristãos como forma
e prática de vida nos conflitos diários, em contraponto
ao homossexualismo, amplamente propagado.

Essa é a pior das ameaças desse projeto de lei,
porque a~ingirá qualquer pessoa cristã que expressar
opinião contrária à livre orientação sexual e aos seus va
Iares, que têm sido institucionali,zados como programas
de governo nas políticas dirigidas à população GLBT,
no Programa Federal Brasil Sem Homofobia, através
dos Ministérios da Cultura. da Educação. da Saúde e
da Secretária Especial de Direitos Humanos.

Tais fatos aqui mencionados não são novidade
em alguns países que já possuem semelhantes leis em
vigor, onde os cristãos e as Igrejas começam a sofrer
o grave impacto de sua liberda'de de expressão e fé.
quando em confronto com o homossexualismo.

Na Inglaterra, o Pr'lmeiro-Ministro Tony Blair afir
mou categoricamente que as Igrejas terão de aceitar
as leis contra a discriminação por orientação sexual,
o casamento de pessoas do mesmo sexo e a adoção
de menores por "casais" homossexuais.

No Estado amerícano de Nova Jérsei, Prefeitos e
Juízes foram alertados para a possibindade de serem
processados caso se recusem a aplicar leis antidis
criminaçao pró-homossexualismo, sob pena de multa
de 10 mil dólares.

Na Pensilvânia, duas avós - uma de 75 anos e
outra de 70 anos de idade -, juntamente com 9 evan
gélicos. foram presos por falarem de Jesus em uma
calçada pública. A lei contra ódio e discriminação foi
a base das prisões. Os pastores locais estão buscan·
do a contratação de seguro para se protegerem dos
processos da lei.

Vê-se que nos paises em que já existem, poste
riormente à sua regulamentação, as leis antidiscrimi
nação tornaram-se mais rígidas e amplas.

O pano de fundo desse projeto não é a discrimi
nação sofrida pelas pessoas que têm outras opções
na vida, mas a luta contra os valores cristãos. E, nes
se ponto. os discípulos de Cristo não podem deixar de

testemunhar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho
de Jesus Cristo!

Não há necessidade de lei para que sejam pu
nidas ações contra essa categoria ou qualquer outra,
pois não se pode deixar de mencionar que o sistema
jurídico brasileiro possui diversos instrumentos proces
suais e constitucionais protetores dos direitos humanos:
habeas corpus: mandado de segurança individual ou
coletivo; mandado de injunção: habeas data: direito de
representação: ação popular; e açâo civil pública.

Além desses, temos as ações individuais de re
paraçào por danos morais a pessoas que se sentirem
atingidas em seus direitos individuais.

Dessa forma, não seria razoável a aprovação
desse projeto de lei como garantia dos direitos das
minorias sexuais, em razão dos instrumentos jurídicos
já existentes no Brasil.

Ressalto, como cristâo, de maneira enfática, o
meu respeito à opção de vida de cada indivíduo e o
meu repúdio veemente a atos de violência aos direitos
humanos, qualquer que seja a sua motivação.

Quando não concordamos com a opção do próxi
mo. nós cristãos devemos anunciar-lhes o Evangelho.
Quando isso não for possível, jamais devemos desis
tir de lutar por sua felicidade. Por isso devemos orar e
pedir por nossos irmãos. dando testemunho de vida
na presença de Deus.

Tenho por todos os pecadores o respeito e o amor
ensinados na Bíblia, que, conforme os romanos. não
podem ser dissimulados ou fingidos.

Assevero que Cristo citou, sim, o homossexua
lismo como pecado. Ele o fez ao afirmar que não viera
para revogar a lei, mas para cumpri-Ia e que o Céu e
a Terra passarão, mas nenhum til da lei passará até
que ela seja cumprida. o que inclui as inúmeras ci
tações contrárias à prática do homossexualismo no
Velho Testamento.

Portanto, o Novo Testamento não revogou a lei,
mas as penas que ela Impunha. Jesus não permitiu o
apedrejamento da mulher adúltera, mas não deixou de
adverti-Ia: "Vá e não peques mais': O adultério conti
nua sendo pecado; o que mudou foi a pena. A graça
do calvário traz a oportunidade do arrependimento e
do perdão. em vez das pedras da condenação.

O apóstolo Paulo, na Carta aos Coríntios, é defi
nitivo quanto à visão bíblica sobre o homossexualismo:
"Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de
Deus? Não vos enganeis. Nem os efeminados, nem
os sodomitas herdarão o reino dos céus". (1 Corín
tios 6:9),

O mesmo Paulo reafirma esta posição:

uPor isso Deus os abandonou às paixões
infames. Porque ate as suas mulheres muda-
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ram o uso natural. no contrário à natureza. E.
semelhantemente, também os homens, dei
xando o uso natura' da mulher. se inflamaram
em sua sensualidade uns para com os outros,
homens com homens, cometendo torpeza e
recebendo em si mesmos a recompensa que
convinha ao seu erro". (Romanos 1:26 e 27)

Para escapar da inundação e do dilúvio, Deus
ordenou a Noé que fizesse adentrar a Arca casais de
todas as espécies. Não fez parte da arca nenhum casal
homossexual. de nenhuma raça; nem humana, nem
animal, mas homem e mulher, macho e fêmea.

Por isso pregamos o que o Senhor Deus nos en
sina e procuramos viver na sua presença, conforme
as Suas palavras de vida eterna.

E o desejo de nossos corações é de que esse
mesmo Evangelho que celebramos e buscamos viver
seja o caminho de toda a raça humana. Mas. como Je
sus. não obrigamos ninguém a ouvir nem a celebrar,
mas anunciamos.

Por isso, não é justo, nem democrático que seja
mos impedidos de anunciar a Palavra de Deus, princi
palmente dentro das Igrejas.

Enquanto for destino do homem, independen
temente da situação da natureza, a perpetuação da
existência, manter-se-á válida a orientação antropo
cêntrica da ética clássica. Reconhecer a ignorância é
o outro lado da obrigação do saber. que com isso tor
na-se parte da ética que deve instruir o autocontrole
sobre o nosso excessivo poder.

Nenhuma ética anterior era obrigada a considerar
a condição global da vida humana e, no futuro distante,
inclusive o destino da espécie. Hoje, com a prática do
homossexualismo em escala global, difundida e enalte
cida nos meios de comunicação. protegida como quer
o PLC n° 122/06, comete-se indiscutível erro ético que
se soma à discussão metafísica.

Enquanto Deus permitir que expressemos livre
mente a nossa fé, devemos lutar pela liberdade de edu
car os nossos filhos e de anunciar ao nosso próximo
que qualquer prática repudiada pela Biblia conduzirá
a pessoa à morte espiritual. à morte elerna. e que ja
mais alcançará a verdadeira felicidade.

Nesse sentido nos unamos a João Batista e se
jamos a voz que clama neste deserto. João perdeu a
cabeça por denunciar o pecado. e esta é também a
função da Igreja nesta terra. Em memória de milhares
de mártires. temos o dever moral e espiritual de tes
temunhar a nossa fé.

E. quando falamos que devemos amar todos, nós
nos referimos ao amor pelos seres que têm opções de
vida diferente das nossas. Não amamos as suas opções

e ações. que consideramos não agradar a Deus, mas
amamos cada um desses filhos de Deus.

Sou convicto de que devemos anunciar-lhes Jesus
Cristo, pois, ao contrário de alguns que dizem apoiar
as suas causas mas não querem e não aceitam esta
prática na sua casa, na sua família, desejamos o mes
mo, exatamente o mesmo que desejamos aos nossos
filhos e à nossa família: uma vida plena e eterna junto
Àquele que nos criou com o propósito de fazermos
parte de seu reino de amor.

Assim, seguindo o ensinamento do nosso Mestre.
Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos amar todos. mas
jamais amar o pecado. E temos o direito de anunciar
e viver a Palavra de Deus.

Peço a união de todas as vozes cristãs deste
Parlamento e do Brasil contra este e outros projetos
que queiram tirar a nossa liberdade em Cristo, que
queiram impedir que o Evangelho e o amor de Jesus
Cristo cheguem a toda a Nação brasileira.

Concluo destacando o que Jesus Cristo nos diz.
por intermédio de Lucas:

"12:8 E digo-vos que todo aquele que
me confessar diante dos homens, também o
Filho do homem o confessará diante dos an
jos de Deus;

12: 9 Mas quem me negar diante dos
homens, será negado diante dos anjos de
Deus".

Por isso, amados. professo a fé em Jesus Cristo
e digo que Ele ama lodos e cada um de nós.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a di
vulgação deste discurso no Programa A Voz do Brasil
e nos meios de comunicação social desta Casa.

A SRA. REBECCA GARCIA (pP-AM. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Governo do Amazonas acaba de editar
decreto que estabelece politicas de conservação da
floresta, eco-economia e neutralização de emissões
de gases causadores do efeito estufa. Trata-se de ini
ciativa pioneira e vem responder à preocupação da
humanidade com o aquecimento global.

O mencionado decreto servirá de base para o
que o Governador do meu Estado. Eduardo Braga,
vem considerando como uma das mais avançadas e
pioneiras legislações ambientais do mundo e que, de
lato, é um marco.

Estou encaminhando à Deputada Estadual Con
ceição Sampaio. do PP. indicação sugerindo pequena
alteração no decreto. mas quero aproveitar a oportuni
dade para enaltecer a iniciativa, especialmente porque
o decreto é editado por um Estado que não desmata.
Ao contrário, com sua floresta. o Amazonas contribui
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para o seqüestro de carbono e tem sido exemplo a ser
seguido, até por seu modelo de desenvolvimento - o
parque industrial de Manaus -, que é todo centrado
numa indústria não poluidora.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
também à tribuna para dizer que Manaus foi palco do
40 Encontro Nacional de Transporte Alternativo de Pas
sageiros e do 10 Encontro Cooperativista Amazonense
do Ramo Transporte. Os eventos foram promovidos pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
do Amazonas - SEESCOOP-AM e pela Organização
das Cooperativas Brasileiras do Amazonas - OCB-AM,
tendo à frente o Presidente da entidade no Estado.
José Merched Chaar.

Aprendo, com muita humildade, como o coope
rativismo tem sido feliz em atar os interesses de indi
víduos integrantes de diversas categorias, como a dos
taxistas, tornando·os cooperados fortes e capazes de
resistir às dificuldades estruturais do País.

Com efeito, as discussões transcorridas no au
ditório do SEST/SENAT em Manaus revelam como o
cooperativismo de transporte é um instrumento efetivo
de inclusão empresarial. econômica e social.

O exemplo das empresas de transporte alterna
tivo é igualmente esclarecedor. O amazonense está
acostumado a discussões sobre a atuação do trans
porte coletivo formal de passageiros, setor de grandes
empresas no qual o pagamento das passagens em es
pécie cria poderoso fluxo financeiro. As empresas de
transporte alternativo. no entanto. movendo-se como
formiguinhas. conduzem os trabalhadores do distrito
industrial e constituem significativa parte da estrutura
do Pólo Industrial de Manaus.

Organizadas em cooperativas, elas diminuíram
significativamente o cotidiano de ônibus em pane nas
vias da cidade. que ainda existe, reconheçamos. mas
em nada lembrando o passado. Individualmente, elas
não teriam como robustecer suas reivindicações. Co
operadas. porém, são ~ortes e constituem nicho eco
nômico digno de nota.

Ouço, com atenção, os elogios aatuação de José
Merched Chaar. Traz ele a experiência dos muitos anos
de atuação no ramo do cooperativismo e, ao mesmo
tempo, a consciência de que são os detalhes que fa
zem cooperativas fortes.

Colho dos eventos do fim de semana, portanto,
consciência acerca do potencial cooperativo a ser de
senvolvido no Amazonas.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque
nas Empresas SEBRAE, em sua página na Web e do
alto da experiência acumulada desde a fundação, em
1972, responde com maestria à indagaçào sobre o
que é cooperativa:

';Sociedade de pessoas com forma e natureza ju
ridica próprias, de natureza civil, não sujeita a falência,
constitulda para prestar serviços a seus associados
(número minimo de 20 pessoas fisicas).

É uma empresa com dupla natureza, que contem
pla o lado econômico e o social de seus associados. O
cooperado é ao mesmo tempo dono e usuário da coo
perativa: enquanto dono ele vai administrar a empresa
e enquanto usuario ele vai utilizar os serviços".

O Brasil, cuja estrutura governamental se en
contra saturada pelas demandas de infra-estrutura
- estradas, hospitais, escolas, segurança, transporte
etc. -, precisa desesperadamente do cooperativismo.
O Amazonas e seus municipios, onde as questões in
fra-estruturais são ainda mais graves, veriam nascer
soluções de categorias que hoje apenas engrossam a
enorme demanda por serviços, se enfatízassem ainda
mais esse caminho.

Os debates dos mais de 300 cooperados, no
SEST/SENAT, segundo minha assessoria, mostraram
que eles estáo preparados e acumulam experiência em
temas esp·lnhosos. como ressaltou o analista tributaria
da Gerência de Mercados do Sistema OCB, Edmir San
tos. ao falar sobre a tributação do ramo transporte.

Quero aprender mais sobre como o setor pode
ajudar o Poder Público e como ajudá-lo, a partir do
Poder Público.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

VI - ordem DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Total de Presentes: 241

RORAIMA

Angela Portela PT
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Maria Helena PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Janete Capiberibe PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Beto Faro PT
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Elcione Barbalho PMDB Pmdb Plb Psc PIe
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Paulo Rocha PT
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Praciano PT
Vanessa Grazziotin PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Rondônia: 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB Prndb Plb Psc PIe
Henrique Alonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpetua Almeida PCdoB Psb Pdt Pedob Prnn Pan Ph
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Laurez Moreira PSS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Lázaro Botelho PP
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PAN Psb Pdl Pedob Pmn Pan Ph
Clóvis Fecury DEM
Domingos Oulra PT
Professor Setimo PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB Psb Pdt Pcdob Prnn Pan Ph
Arnon Bezerra PTB Prndb Ptb Psc Pte
Ciro Gomes PSB Psb Pdl Pcdob Pmn Pan Ph
Eugenio Rabelo PP
Eunicio Oliveira PMDB Pmdb Plb Psc Plc
FlavIo Bezerra PMDB Pmdb Ptb Psc Pie
Gorete Pereira PR

José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Léo Alcânlara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Paulo Henrique Lustosa PMD8 Pmdb Ptb Psc Ptc
Raimundo Gomes de Matos PSOB
Zé Gerardo PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Ceará: 17

PIAuí

Átila Lira PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Ph
Ciro Nogueira PP
Marcelo Castro PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Paes Landim PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Joào Maia PR
Rogério Marinho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Armando Abilio PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Damiào Felieiano S.Part.
Manoel Junior PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Rômulo Gouveia PSDB
Ronaldo Cunha Lima PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Carlos Wilson PT
Fernando Coelho Filho PSS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PR
Jose Mendonça Bezerra DEM
Raul Henry PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Roberto Magalhães DEM
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Cristiano Matheus PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Joaquim Beltrào PMDB Pmdb Plb Psc Ptc
Total de Alagoas: 3
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Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
José Carlos Machado DEM
Valadares Filho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Colbert Martins PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Daniel Almeida PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Edigar Mão Branca PV
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Leão PP
José Carlos Araújo PR
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMD8 Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcos Medrado PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Uldur'lco Pinto PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Veloso PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Bahia: 19

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Aelton Freitas PR
Antonio Andrade PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Willian PTe Pmdb Ptb Psc Ptc
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
João Bittar DEM
Júlio Delgado PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Luiz Fernando Faria PP
Rodrigo de Castro PSDB
Total de Minas Gerais: 20

Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Manato PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Rita Camata PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Carlos Santana PT
Cida Diogo PT
Eduardo Cunha PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Eduardo Lopes PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Ph
Felipe Bornier PHS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Geraldo Pudim PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Ph
Neilton Mulim PR
Nelson Bomier PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Pastor Manoel Ferreira PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Sandro Matos PR
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Madeira PSDB
Beta Mansur pp
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vacearezza PT
Carlos ZaraNini PT
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Df. Talmir PV
Emanuel PSDB
Fernando Chucre PSDB
JilmarTalto PT
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Aníbal PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Michel Temer PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Milton Monti PR
Paulo Pereira da Silva POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Paulo Renato Souza PSDB
Regis de Oliveira PSC Pmdb Ptb Psc Ptc
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar prB Pmdb Ptb Psc Ptc
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Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Vicenlinho PT
William Woo PSDB
Total de São Paulo: 33

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Eliene Lima PP
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Wellington Fagundes PR
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Rodovalho DEM
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcelo Melo PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Pedro Wilson PT
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Tatico PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP
Waldemir Moka PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB
Alceni Guerra DEM
Andre Vargas PT
Barbosa Neto POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Nelson Meurer PP
Odilio Balbinolti PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Ratinho Junior PSC Pmdb Ptb Psc Ptc

Ricardo Barros PP
Takayama PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Djalma Berger PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Edinho Bez PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
João Matos PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
João Pizzolalti PP
Nelson Goetten PR
Vignatti PT
Zonla PP
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Ibsen Pinheiro PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Júlio Redecker PSDB
Luciana Genro PSOL
Luiz Carlos Susato PTB Pmdb Ptb Psc Plc
Marco Maia PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Paulo Pimenta PT
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Ph
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Vieira da Cunha POT Psb Pdl Pcdob Pmn Pan Ph
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 16

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A lista
de presença registra o comparecimento na Casa de
381 e no painel eletrônico 241 Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que esta sobre a mesa
e da constante da ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Item
1.

MEDIDA PROVISÓRIA W 358-A, DE 2007
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único. da Medi
da Provisória n° 358-A, de 2007. que altera
dispositivos das Leis nOs 11.345, de 14 de
setembro de 2006. 8.212. de 24 de julho de
1991 , e 8.685, de 20 de julho de 1993. e dá
outras providências; tendo parecer da rela·
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tora da Comissão Mista. proferido em Ple
nário, pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência:
pela constitucionalidade, iuridicidade e téc
nica legislativa desta e das Emendas de nOs
1 a 15 e 17 a 23; pela inconstitucionalidade
da Emenda de n° 16; pela adequação finan
ceira e orçamentária desta e das Emendas
de nOs 1 a 11, 14, 16 a 23; pela inadequação
financeira e orçamentária das Emendas de
nOs 12, 13 e 15; e, no mérito. pela aprovação
desta e das Emendas de nOs 6. 8. 9 e 10, na
forma do Projeto de Lei de Conversão apre
sentado. e pela rejeição das Emendas de
nOs 1 a 5. 7, 11, 14 e 17 a 23 (Relatora: Dep.
Gorete Pereira).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 1-4-
07

PRAZO NA CÂMARA: 15-4-07
SOBRESTA A PAUTA EM: 3-5-07 (46°

DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 16-7-07

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há
oradores inscritos.

Para d'lscutir, concedo a palavra ao Deputado
Fernando Coruja, que falará contrariamente à matéria.
(Pausa.) Ausente do plenário.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos
Hauly, (Pausa.) Ausente do plenário.

Concedo a palavra William Woo. (Pausa.) Ausen
te do plenário.

Para discut'I r, concedo a palavra ao nobre Deputado
Silvio Torres, que falará contrariamente à matéria.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revisâo
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados.
a medida provisória em exame, de alguma forma. re
gulamenta o projeto de lei que institui uma nova lote
ria, aprovado em dezembro de 2006. sob o pretexto
de salvar os clubes de futebol deste País. Clubes de
futebol que devem aos cofres públicos - tributos fe
derais e contribuições previdenciárias não recolhidos
- cerca de 1,2 bilhâo de reais. dívida acumulada ao
longo de vários anos.

O argumento que, em 2005. justificou a ediçâo
da medida provisória que criou a nova loteria era o de
que, como o esporte é atividade de extrema relevân
cia para a sociedade brasileira. e o futebol constitui
patrimõnio do povo brasileiro, o Poder Público deveria
ajudar os clubes a pagar os tributos e contribuições
a ele devidos.

O raciocínio seria justificado e adequado, Sr. Pre
sidente, se. no momento em que abre exceção para
um setor da sociedade, instituindo uma nova loteria.

o Governo se aproveitasse para incluir regras novas.
para tentar corrigir - não o passado, mas, pelo me
nos, daqui para a frente - a prática que se instalou no
esporte brasileiro. em especial no futebol, que o obri
ga, de tempos em tempos, a socorrer gestões frau
dulentas, administrações retrógradas. dirigentes que,
sem compromisso com o esporte, se apropriam das
entidades esportivas para proveito próprio. Nâo estou
generalizando. mas é o que ocorre em grande parte
das administrações esportivas do País.

Em vez de se preocupar em salvar os clubes de
futebol, o Governo deveria preocupar-se em salvar
o torcedor brasileiro. Este, sim, tem sido a vítima da
cultura relrógrada que está afundando cada vez mais
o esporte brasileiro,

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. neste
momento, com um Congresso renovado e com a so
ciedade brasileira vivendo um novo tempo, deveríamos
procurar mudar tais paradigmas, promover mudanças
profundas que modernizem a estrutura do esporte bra
sileira, que coloquem mais transparência nas gestões
e responsabilizem os diretores, de fato os culpados
por essa situaçâo.

No memento em que o regulamento da Time
mania está sendo votado nesta Casa. devemos nos
preocupar com as emendas apresentadas, as quais,
com transparência e modernidade, provocam mudan
ças na nossa cultura.

Sem querer entrar no mérito do porquê os clubes
chegaram a tal situação, que é conhecida por todos
nós. vamos aproveitar para dar um passo à frente.

Estamos vivendo, a partir da votação da Time
mania, momento de mudança na defesa dos interes
ses das entidades públicas de saúde, representadas
especialmente pelas Santas Casas, que, felizmente,
foram incluídas na proposta.

Desse modo. a medida que beneficia um certo
setor da sociedade, beneficiará também as Santas
Casas, que terão a possibilidade de pagar, em até 240
meses, suas dívidas fiscais.

Voltarei a me posicionar acerca da matéria no
momento em que V.Exa. me conceder a palavra para
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Beto Albuquerque,
que falará a favor da matéria. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo
Barros. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Vlcenti
nho. (Pausa.)

Para discutir. concedo a palavra ao nobre Depu
tado Arnaldo Faria de Sá.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, todos sabemos como o futebol e impor
tante para a população deste Pais. Lamentavelmente.
o futebol tem passado por uma série de dificuldades
financeiras. E essas dificuldades tém levado grandes
atletas brasileiros para o exterior, porque os clubes
nacionais não têm sustentabilidade econõmica.

Alguns clubes se associaram com grandes em
presas, com grupos econômicos. mas tiveram apenas
períodos efêmeros de sustentabilidade.

Desde a Lei Pelé, os clubes perderam a viga
mestra de sustentaçào. em razão da formação de atle
tas. Posteriormente, tentou-se permitir a criação dos
clubes-empresas - Palmeiras com a Parmalat, Corin
thians com a MSI, o Flamengo com ISL -. mas ficou
demonstrado que a medida não gerava a necessaria
sustentabilidade.

A Tirnemania pode ser urna alternativa. E a me·
dida provisória permite a renegociação das dividas.
Essa, talvez, seja uma saida.

Ainda ontem, discutia com Mustafà Contursi. ex
Presidente do Palmeiras e atual PreSidente de seu
Conselho DeliberatiVo e um dos dirigentes do Clube
dos 13, entidade que congrega clubes brasileiros, a
possibilidade de fazermos algo. E essa e uma das al
ternativas. Talvez a Timemania nào resolva todos os
problemas dos clubes brasileiros, mas, sem dlJVida
alguma, resolve alguns deles.

No ultimo fim de semana. acompanhamos o final
dos campeonatos regionais. Mostra o resultado des
ses campeonatos o envolvimenlo da populaçào com o
futebol. Agora. cabe a esta Casa dar a sua parcela de
colaboração, porque todos nós, Parlamentares, temos
ligação com um clube.

Fui Presidente da Portuguesa de Desportos, gra
ças a Deus. no auspicioso periodo de 1990 a 1995.
Naquela época, amda vigia a Lei do Passe. que permitia
que os clubes auferissem recursos com a transferéncia
de atletas e. assim, dessem continUidade à formação de
novos jogadores. o que hoje está prejudicado porque o
custo da formaçào e muito grande. De cada mil garotos
que passam pela peneIra, aproveita-se um ao final. E,
para aquele um que deu resultado ao final. centenas
de outros passaram pela peneira, geraram custos para
o clube e não deram qualquer retorno.

Portanto, ajudarmos os clubes de futebol. mesmo
que mantenhamos as formas de controle, é obrigação
de todos nos, porque todos temos. nas nossas bases.
ligação com algum clube - e não apenas com os gran
des clubes das Capitais. Muitos de nós são ligados a
clubes do intenor.

A Deputada Gorete Pereira procurou fazer um
grande acordo. Houve, num primeiro momento. rejei
ção por parte do Ministério da Fazenda. O Deputado
Jose Múcio Monteiro, porém, costurou a possibilidade
de acordo.

Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ajudar os clubes brasileiros é ajudá-los
a superar as dificuldades por que passam neste mo
mento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Carlos Men
des Thame. (Pausa.)

Para discutir, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Otavio Leite.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,
estamos essencialmente discutindo uma salda para a
aguda crise financeira que há muito tomou conta das
finanças dos clubes e agremiações futebolísticas bra
sileiras. Esta é a verdade.

E poderlamos invocar muitas razões pelas quais
chegamos a esse ponto. Certamente, nos idos dos
anos 80. a inflação generalizada dos salários e um
conjunto de inefiCiências administrativas, corrupções
etc., perpetrado em várias administrações, levaram
a essa circunstância de estado falimentar ou pré-fa
limentar que acompanham muitos clubes do Brasil. E
clubes importantlssimos, que fazem parte da alma do
povo brasileiro e têm viés cultural. esportivo e econõ
mico. Um giro de recursos envolve permanentemente
a atividade futebolistica no País. Sendo certo esse
pressuposto básico, como solucioná-lo?

No ano passado, aprovou-se a instituição da
Timemania. que prevê, por meio de um logo lotérico.
uma receita de talvez 500 milhões de reais/ano. Par
te dela, 22°", ou seja. cerca de 100 milhões de reais,
seria destinada aos clubes. para que suas dívidas
com o Erário - FGTS, INSS etc. - fossem aos poucos
minimizadas, dentro de equação financeira em que o
desembolso mensal fosse viável.

Neste instante, discutimos a possibilidade de
aperfeiçoar o sistema, com a ampliação do prazo de
quitaçào das dividas dos clubes para 240 meses. A
medida possibilita mais oxigênio, uma saúde financei
ra que permita negociação no mercado, mais apoio,
empréstimos. financiamentos e patrocinios. sem o que
não há qualquer perspectiva de êxito. uma vez que é
indispensavel aos clubes a chamada Certidão Positiva
com Efeito Negativo, uma espécie de CND.

Para alcançar esse objetivo, tenta-se construir
acordo que abrigue uma série de propostas consubs
tanciadas em emendas. E devo dizer que a Deputada
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Gorete Pereira tem se esforçado muito para que essas
idéias sejam incorporadas ao texto,

Gostaria de fazer uma solicitação ao Governo,
mas vejo que o Deputado Henrique Fontana, com
especial sensibilidade, já articula com sua base a
possibilidade de não sepultarmos aquele caminho da
sociedade empresária, do clube-empresa, mecanismo
que poderá configurar em nosso ordenamento jurídico
e ser ou não utilizado pelos clubes.

Sr. Presidente, estamos a um passo de marcar
um belo gol. desde que haja acordo efetivo para que o
avanço do passado não seja sepultado no presente. e
os benefícios sejam aperfeiçoados para que os clubes
tenham mais perspectivas.

O SR. PRESIDENTE (ArlindO Chinaglia) - Para
discutir. concedo a palavra ao Sr. Deputado Magela.

O SR. MAGELA (PT-DF. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na verdade,
o projeto, já discutido e acordado entre os segmentos
de esporte e de cultura, merece desta Casa aprovação.
É justo criarmos incentivos e formas de financiamento
tanto para a cultura quanto para o esporte.

A Deputada Relatora conseguiu realizar trabalho
digno de receber, tanto da base do Governo quanto da
Oposição, voto favorável.

Nossa preocupação com o financiamento do fu·
tebol brasileiro tem procedência. E precisamos, num
momento mais adequado, rediscutir toda essa questão
e tentar encontrar uma soluçào definitiva.

A Timemania, embora paliativa e passageira. é
neste momento a soluçào mais adequada.

Nesse sentido, propugnamos pelo voto favorável
ao parecer da Deputada Gorete Pereira.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Urzeni Rocha. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Duarte No
gueira. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Leonardo
Vilela. (Pausa.) S.Exa. abre mão do uso da palavra.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo
Valverde. (Pausa.)

Para d"lscutir, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR i(PSOL-RJ, Sem revi
sâo do orador.) - Sr. Presidente, quebrarei a tradiçào
de costumeiramente falar à esquerda do plenário e à
direita da Mesa Diretora apenas para chamar atenção
para algo muito importante: embora a maioria dos co
legas não atente para isso, as medidas provisórias
têm nos provocado.

Em geral, o Parlamentar, sufocado pelo exces
so de med"ldas prov'lsórias. busca a relataria de uma.

É quase um prêmio, uma revelação de prestigio, um
momento de visibilidade no Parlamento relatar medida
provisória, o que é rotina na Casa.

Muitas vezes, a situação pode chegar a um pa
radoxo. A Deputada Gorete Pereira relatou, com todo
o empenho e esforço, a medida provisória que trata
da Timemania. Acolhendo ou selecionando as emen
das, poderia até - vejam o paradoxo - ser acusada
de legislar em causa própria. Salvo melhor juízo - por
que, às vezes. a situação se altera e nem sabemos
que alteração estamos votando -, parte dos recursos
da Timemania será destinada não apenas às Santas
Casas e unidades hospitalares públicas, como deter
minava a medida provisória original, mas também a
atividades de reabilitação, justamente a área a que se
dedica a Deputada, que é, se não me engano, Presi
denta da Associação Beneficente Cearense de Rea
bilitaçâo - ABCR. A Deputada preside a entidade, ao
que estou informado. há 10 anos. e serào destinados
recursos a entidades habilitadas há pelo menos exa
tamente 10 anos.

A ditadura das medidas provisórias, a busca qua
se desesperada de atuação parlamentar por meio de
relataria, as sucessivas emendas apresentadas pelos
Parlamentares como único meio de legislar. de traba
lhar. de atender à expectativa daqueles que nos ele
geram e as vinculações que temos acabam gerando
esse tipo de problema.

Não sou eu que estou imaginando isso a partir da
análise Que faço da proposta. Algumas ponderações
chegaram até mim, inclusive via InterneI.

Houve seleção para acolhimento de entidades
de reabilitação. As maternidades públicas municipais,
estaduais e federais foram excluídas da Timemania. O
próprio Colégio Pedro li, também indicado por emen
da, foi excluído.

Considero que legislar em causa própria. como
favorecer entidade da Qual se pode vir a participar. é
um elemento da perniciosidade de nossa atual situa
ção, pois estamos presos a medidas provisórias que
são guarda-chuva de todas as emendas.

Peço à Relatora Gorete Pereira. sempre pronta
a esclarecer as dúvidas dos Deputados. que se pro
nuncie a respeito da grave ponderaçào que faço neste
momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
discutir favoravelmente à matéria. concedo a palavra
ao Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Pastor Manoel
Ferreira. (pausa.)

Para discutir, concedo a palavra ao Deputado
Zé Geraldo.
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o SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. vou
falar a favor da Medida Provisória n° 358, primeiro,
porque ela vai resolver uma situação criada no pas
sado: o endividamento de clubes de futebol e outras
organizações esportivas.

Não vou comentar o fundamento da dívida. Até
porque. na minha avaliação. muitas agremiações se
endividaram porque não quiseram pagar o que deviam
à União. E, agora, não há outro caminho que não o
da renegociação em medio ou longo prazos - fala-se
até em 340 meses.

Há diversas situações semelhantes no Brasil.
Ainda há pouco, eu estava em meu gabinete com

uma comissão de agricultores de uma pequena usina
de açúcar do Pará. que era administrada pelo INCRA.
Pois bem. Esse órgão federal passou 15 ou 20 anos
sem pagar o INSS. ou seja, deixou de pagar a outro
órgão federal. O passivo da usina, que tem condições
de moagem para pouco mais de 4 mil hectares de cana
e está abandonada há mais de 6 anos, chega a 16 mi
lhões de reais, e ela ainda deve 7 milhões de ICMS.
Nesse caso, nào cabe nem renegociação. O lNCRA
tem de assumir o passivo, para que uma cooperativa
ou empresa viabilize o empreendimento.

Muitas Prefeituras, inclusive do Estado do Pará,
encontram-se na mesma situação. Estão deixando de
fazer convênios e receber recursos advindos de emen
das nossas, porque sufocadas por dividas de gestões
anteriores, de 10, 15. 20 anos. Mesmo renegociando
em longas prestações. não têm como pagar, por não
disporem de grande ou qualquer receita.

A MP em exame beneficiará não somente clu
bes de futebol, mas também casas de misericórdia e
entidades hospitalares sem fins lucrativos, que terão
a possibilidade de receber recursos por meio de um
fundo de saúde para o qual serão destinados 3'% do
que for arrecadado com a Timemania.

E, daqui para frente, os clubes poderão regularizar
sua situação, pagar seus débitos com as instituições
federais e dar prosseguimento a esse esporte que gera
tanto emprego no País.

Sr. Presidente, sempre pensei que os clubes não
enfrentavam esse tipo de problema. afinal via os está
dios cheios, jogadores valendo milhões e grandes pa
trocínios. Causou-me tristeza verificar a real situação
com que hoje nos deparamos.

Sou favorável à aprovação da matéria, e acredi
to que cabe. sim, ao Governo resolver o problema de
endividamento dessas organizações.

Parabenizo o Governo Lula por agir dessa for-
ma.

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nes
te momento o painel eletrônico registra a presença de
419 Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Portanto, há
quorum para deliberar.

PRESENTES OS SEGUINTES SRAS.
DEPUTADDAS E SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Maria Helena PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Janete capiberibe PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Jurandil Juarez PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
PhsPrb
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Pará: 14

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Silas Câmara PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Vanessa Grazziotin PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Total de Amazonas: 7
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RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB Pmdb P1b Psc Ptc
Lindomar Garçon PV
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Rondônia: 6

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
PhsPrb
Sergio Peteeão PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Laurez Moreira PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Nllmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PAN Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Clóvis Feeury DEM
Davi Alves Silva Júnior POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan
PhsPrb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Gastão Vieira PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Julião Amin PDT Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Niee Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Pedro Novais PMD8 Pmdb Ptb Pse Pte
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSOB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão: 17

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Arnon Bezerra PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Chieo Lopes PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb

Ciro Gomes PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Eugênio Rabelo PP
Eunicio Oliveira PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Flávio Bezerra PMOB Pmdb Ptb Pse pte
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Léo Alcântara PR
Manoel Salviano PSOB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Paulo Henrique Lustosa PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Raimundo Gomes de Matos PSOB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Ceará: 19

PIAuí

Antonio José Medeiros PT
Átila Lira PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDS Pmdb Ptb Pse Pte
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Paes Landim PTS Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
João Maia PR
Rogério Marinho PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Armando Abilio PTB Pmdb Ptb Psc PIe
Damião Feliciano S.Part.
Manoel Junior PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Ronaldo Cunha Lima PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDS Pmdb Ptb Psc Pte
Wilson Santiago PMD8 Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Prndb Ptb Psc Ptc
Carlos Wilson PT
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Fernando Coelho Filho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
PhsPrb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Inocéncio Oliveira PR
Jose Mendonça Bezerra OEM
Marcos Antonio PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
MauricIo Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugénio PT
Raul Henry PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães OEM
Wolney Queiroz POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Cristiano Matheus PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Francisco Tenorio PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Givaldo Canmbão PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Prb
Joaquim Beltrão PMDB Pmdb Ptb Pse Pie
Mauricio Ouintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB Pmdb Ptb Pse Plc
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Arnorim PSC Pmdb Ptb Psc Ptc
Iran Barbosa PT
Jaekson Barreto PMDB Pllldb Plb Psc PIe
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB Psb Pdl Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Alice Porlugal PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB Pmdb Plb Psc Pte
Daniel Almeida PCdoB Psb Pdl Pedob Pmn Pan PhsPrb
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 Araujo PR
José Rocha PR
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSDB
Lidice da Mata PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB Pmdb Plb Psc Pte
Marcos Medrado PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Mauricio Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Brillo PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDl Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Severiano Alves PDl Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Uldurico Pinto PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Veloso PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro Pl
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Aelton Freitas PR
AntôllIo Andrade PMOB Pmdb Ptb Psc Plc
Antõnio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifacio de Andrada PSDB
Carlos Willian PTC Pmdb Ptb Psc Pte
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Saulo PPS
Jaime Martins PR
Jairo Alaide OEM
Já Moraes PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
João Bittar DEM
João Magalhaes PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Júlio Delgado PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Juvenil Alves S.Parl.
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
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Marcos Montes OEM
Maria do Carmo Lara PT
Mário Heringer POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSOB
Paulo Piau PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSOB
Saraiva Felipe PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 39

EspíRITO SANTO

Camilo Cola PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Leio Coimbra PMOB Pmdb Ptb Psc ptc
Manato POT Psb rdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Sueli Vidigal por Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Andreia Zito PSOB
Ayrton Xerez OEM
Bernardo Ariston PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Brizola Neto por Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico OAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC Pmdb Ptb Psc Ptc
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
PhsPrb
Edson Ezequiel PMDB Pmdb Plb Psc Ptc
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Eduardo Lopes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Felipe Bornier PHS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Fernando Lopes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Filipe Pereira PSC Pmdb Ptb Psc Ptc
Geraldo Pudim PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Hugo Leal PSC Pmdb Ptb Psc Ptc
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Leonardo Picciani PMDB Pmdb P~b Psc P~c

Luiz Sergio PT
Marcelo Itagiba PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira por Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Rodrigo Maia DEM
Sandro Matos PR
Simão Sess\m PP
Solange Amaral OEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoS
Total de Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Abelardo Camannha PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
PhsPrb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Arnaldo Madeira PSOB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta OEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Oevanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel PSOB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Frank Aguiar PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Ivan Valente PSQL
Jilmar Tatto PT
João Dado PDr Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Aníbal PSDS
José Eduardo Cardozo PT
José Genoino PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSOB
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Luciana CosIa PR
Luiza Erundina PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Michel Temer PMDB Pmdb Plb Psc Ptc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Paulo Malul PP
Paulo Pereira da Silva POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan
PhsPrb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC Pmdb Ptb Pse Pte
Reinaldo Nogueira PDT Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Roberto Santiago PV
Silvinho Peecioli DEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSOB
Vicentinho PT
William Woo PSDB
Total de São Paulo: 59

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Eliene Lima PP
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Wellington Fagundes PR
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Tadeu Filippelli PMDB Pmdb Plb Psc Plc
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Joao Campos PSDB
Leandro Vilela PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bltlencourt PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcelo Melo PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc

Pedro Chaves PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Talico PTB Pmdb Ptb Psc Plc
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
VanderLoubetPT
Waldemir Moka PMDB Pmdb Plb Psc Ptc
Waldir Neves PSDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Alceni Guerra DEM
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Coulo PT
Barbosa Neto PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Moacir Micheletto PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Nelson Meurer PP
Odilio Balbinotti PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Osmar Serraglio PMD8 Pmdb Ptb Psc Plc
Ratinho Junior PSC Pmdb Ptb Psc Plc
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Takayama PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Total de Paraná: 24

SANTA CATARINA

Aeelio Casagrande PMOB Pmdb Ptb Psc PIe
Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Décio Lima PT
Djalma Berger PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Edinho Bez PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Fernando Coruja PPS
Gervasio Silva DEM
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João Matos PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
João Pizzolatti PP
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adào Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Eliseu Padilha PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Enio Bacci POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Júlio Redecker PSDB
Lueiana Genro PSOL
Lu'ls Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Manuela OÁvila PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMOS Pmdb Ptb Psc Pte
Onyx Lorenzon'l DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
PhsPrb
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Vieira da Cunha PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan PhsPrb
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 25

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente.
Requeremos. nos termos dos arts. 117,

inciso XI, e 157, § 3". do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o encerramento da
discussão e do encaminhamento da votação
da Medida Provisória n° 358/07.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007.
- Maurício Rands. Vice-Líder do PT; Benedi·
to de Lira, 10 Vice-Líder do PP: Márcio Fran
ça. Líder do Parlamentar PSB/POT/PCdoBI
PMNPAN/PHS/PRB; Colbert Martins, Vice
Líder do Bloco Parlamentar PMOB/PTB/PSC/
PTe".

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
falar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado
Silvio Torres.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, o Líder Hen
rique Fontana e os Líderes dos demais partidos estào
em busca de um acordo para votação da matéria.

Acredito que teremos outras oportunidades para
manifestar nossa opinião sobre o assunto. Por isso,
retiro minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois
não,

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
falar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo
a atenção do Deputado Silvio Torres para o seguinte:
se a discussão for encerrada, nào caberé alteração.
O momento de fazer qualquer alteração é antes do
encerramento da discussão.

Na verdade. precisamos evitar o encerramento da
discussão. Se ele ocorrer, não caberá mais qualquer
acordo. Temos de continuar discutindo, sim, até para
buscar um grande acordo que contemple todos os clu
bes brasHeiros, no que diz respeito à Timemania.

Repito, encerrada a discussão, não caberá mais
qualquer acordo.

Chamo a atenção de todos. Até o encerramento
da discussão, poderá haver acordo. Depois do encer
ramento, não caberá qualquer acordo.

Eu me inscrevi por essa razão, justamente para
ganhar tempo e impedir a votação. Encerrada a discus
são, nào caberá mais qualquer acordo. A possibilidade
de acordo existe apenas enquanto não for encerrada a
discussão. Se for encerrada a discussão, estará preju
dicada a possibilidade de qualquer acordo.

Queremos preservar a possibilidade de os clu
bes brasileiros saírem da situação difícil em que se
encontram. É verdade que um ou outro clube pode
estar numa situação difícil por causa da má adminis
tração, Fui dirigente de clube esportivo. de federação
e de confederação, e sei que lamentavelmente exis
tem maus dir'lgentes. mas não podemos colocar tudo
no mesmo balaio, achar que tudo é culpa dos maus
dirigentes.

A situaçâo dificil por que passam os clubes bra
sileiros se dá pelo conjunto da obra, pela Lei Pelé,
que acabou com o passe, e pelas dificuldades que
colocam os clubes brasileiros numa situaçâo negati
va. Se não fossem os grandes contratos publicitários
com as televisões. certamente a Situação seria muito
mais difícil. Na verdade, não podemos pensar na le-
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gislaçào apenas com os clubes do Rio de Janeiro, de
Sào Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul.
Temos de pensar no Brasil como um todo. Nas regiões
Norte, Nordeste e Sul várias dificuldades precisam ser
superadas. A Timemania pode permitir a possibilidade
de superação dessas dificuldades.

Sem dúvida alguma, tivemos a oportunidade,
quando aprovamos anteriormente algumas medidas,
de poder milllmizar a situação. Hoje criticamos muito
os bingos. Mas o bingo original era positivo. Quando
fui presidente da Portuguesa. fiz o bingo de estádio e
consegui recursos importantes para o clube. Poste
riormente, lançaram a histÓria das maquininhas, e a
situaçào ficou distorcida.

Na verdade, a lei que aprovamos no Congresso
Nacional era em relação ao bingo tradicional. Na regu
lamentação, inventaram essa história das máquinas.
que precisa ser apurada e questionada.

Não podemos generalizar, tratar de forma geral
todos os clubes, como se eles fossem mal dirigidos.
e seus dirigentes merecessem uma punição. Temos
de ter discernimento e saber respeilar aqUilo que o
torcedor quer. Temos várias falhas e problemas, mas
não podemos simplesmente acabar com o futebol.
que é, sem duvida alguma, a grande coesào da torci
da brasileira. Temos certeza de que. ao preservarmos
a condiçào de negociação da divida, salvaremos os
clubes brasileiros.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP Pela ordem.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, consulto
VExa. sobre se há tempo para finalizarmos o acordo.
Até para abreviar, digamos assim, o encaminhamento
da medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou
conceder a palavra a Relatora para que apresente as
alterações.

O SR. SILVIO TORRES - Estamos discutindo a
redação, com alguma dificuldade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou
suspender a sessào por 5 minutos. Mas nào interpre·
tem como uma negociação eterna.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chmaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PT8-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente,
foi Justamente por isso que não concordei com o en-

cerramento da discussão. Se a encerrarmos, não há
como fazer acordo.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só uma soli
citação. Como está havendo uma negociação...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Dei
xe-me organizar, Deputado. Vou suspender a sessão
por 5 minutos, para que a Relatora faça as correções
que julgar pertinentes ao parecer.

O SR. CHICO ALENCAR - E com informação
ampla, plena...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ela
vai à tribuna.

O SR. CHICO ALENCAR - ...e também por escri
to, havendo alterações de texto. Porque queremos tomar
conhecimento. Eu vejo demandas as mais variadas,
como aquela historia de que a medida provisória virou
atendimento de reivindicação de base do Parlamentar,
e está ruim esse processo. Vai dar confusâo.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com
a palavra o Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem.
Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente, só para trazer
um esclarecimento ao Plenário, enquanto a Relatora
faz a última correção no texto.

A negociação que estamos encaminhando, e com
a qual boa parte do Plenário está de acordo, simples
mente recupera aquilo que o Parlamento havia votado
quando se instituiu a Timemania. ou seja, a possibili
dade de o clube que optar por se transformar em clu
be-empresa ter os mesmos beneficios tributários que
aquele que atua como um clube social, que não seja
empresa. durante o período de 5 anos.

Demoramos um pouco para obter esse texto. Sr.
Presidente, porque a preocupação era garantir que essa
prerrogativa do clube-empresa só pudesse ser utiliza
da para sua atividade-fim. ou seja. para as atividades
do futebol profissional desse clube, e não para outra
atividade empresarial desse clube-empresa.

Portanto, a redação está pronta. A Relatora está
fazendo os últimos ajustes e. seguramente. iremos
votar nos próximos minutos.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Infor·
mo sobre decisão da Presidéncia.

O nobre Deputado Regis de Oliveira. na sessão
plenaria de 20 de março de 2007, levantou a Questão
de ordem no) 50/2007, mediante a qual indaga quanto
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ao sentido e alcance da norma inscrita no § 6° do art.
82 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Argumenta o ilustre Parlamentar que o comporta
mento atual dos grupos que fazem oposição ao Gover
no caracteriza abuso do direito de obstruir, garantido
no referido dispositivo regimental.

Requer, portanto. declare-se abusiva essa obstru
ção e aplique-se. lirteris, "as sanções cabíveis à Opo
siçào ou ao Parlamentar que extrapolar seu direito de
solicitar adiamentos, verificações. leituras de atas".

É o breve relafório,
Decido.
Nos termos do § 6° do art. 82 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, cuja inteligência
perquire °ínsigne Deputado, verbis.

"a ausência às votações equipara-se,
para todos os efeitos. à ausência às sessões,
ressalvada a que se verificar a título de obstru
çáo parlamentar legitima. assim considerada a
que for aprovada pelas bancadas ou suas lide
ranças e comunicadas à Mesa," (grifo meu)

De ver-se que a obstrução parlamentar é a au
sência a votações. e será havida por legítima sempre
que for aprovada pelas bancadas ou suas Lideranças e
comunicada à Mesa. Traduz posição de enfrentamento
político na deliberação sobre dada matéria. Nào se tra
ta. pois, de prerrogativa individual. e sim de bancada.
que pode ausentar-se de determinada votação numa
tentativa de impedi-Ia.

Assim. os procedimentos adotados nos últimos
dias por Líderes ou integrantes de grupos aos quais
alude o preclaro Parlamentar, quais sejam, requerimen
tos de verificação, de retirada de proposição da ordem
do Dia. de adiamento de discussão ou votação, con
quanto possam ser considerados como mecanismos
de retardamento das decisões da Câmara dos Depu
tados. não guardam relação com a obstrução prevista
no § 6° do art. 82 do Regimento Interno.

Logo. qualquer interpretação de tal dispositivo re
gimental, ainda que para o fim de delimitar o exercício
do direito ali assegurado, como pretende o nobre Depu
tado. nào poderia suprimir tais direitos regimentalmente
previstos. Isso sem se levar em conta, por prejudicada.
a questão da possibilidade jurídica de se restringir o
exercício de direito por meio de interpretação.

Nesta toada, qualquer nO!la regulamentação do
exercício do direito de apresentar requerimentos de
natureza procedimental somente poderia ser levada
a cabo por meio de resolução que altere o Regimen
to Interno. Quer dizer. decisões desta Presidência, de
caráter monocrático. proferidas em questào de ordem,

não têm o poder de limitar o exercicio de direitos regi
mentalmente garantidos.

Menos ainda pode esta Presidência aplicar san
ções a Líderes e integrantes de bancadas que apresen
tem requerimentos regimentalmente previstos, como
também pretende o ilustrado Parlamentar.

Posto isso. resolvo a Questão de ordem n°
50/2007, suscitada pelo insigne Deputado REGIS DE
OLIVEIRA, para firmar o seguinte entendimento:

I - obstrução parlamentar, nos termos do
§ 6° do art. 82 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. é a ausência a determinada
votação e será considerada legítima sempre
que aprovada pelas bancadas ou suas lide
ranças e comunicada à Mesa;

" - qualquer alteração nos procedimen
tos relacionados ao exercício do direito de
apresentar requerimentos regimentalmente
previstos somente poderá ser levada a cabo
por meio de resolução que altere o Regimen
to Interno;

111- falece a esta Presidência competên
cia para aplicar qualquer espécie de sanção a
membros desta Casa que. no exercício regular
de seus direitos, apresentam requerimentos
regimentalmente previstos;

IV - A par da extensa e bem fundamen
tada questão de ordem, assiste ainda a seu
autor o direito de, mediante a apresentação
de projeto de resolução. propor todas as alte
rações regimentais necessárias à agilização
dos trabalhos e conseqüente aumento da pro
dutividade da Càmara dos Deputados.

Esta é a resposta à questão de ordem formula
da por S.Exa.

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 (Bloco/PTB-SP.
Peta ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de pedir a V.Exa, com base no inciso VII do
art. 95. referente às questões de ordem, o direito de
comentar decisão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Na
próxima sessão.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
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te, desde já estou apresentando recurso à CCJ, sem
prejuízo de apresentar também projeto de resolução
para alterar o Regimento.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois
não. Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apóio
decisão de VExa. referente à questão de ordem. Se
VExa. atendesse ao que foi legitimamente requeri
do pelo Deputado Regis de Oliveira estaria, de certa
maneira, inibindo a atuação parlamentar, o uso de
prerrogativas. Portanto. quero apenas que, se estiver
curso...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Miro Teixeira. assim como solicitei ao Deputado
Arnaldo Faria de Sá que fizesse seus comentários na
sessão seguinte, peço a VExa., desde já agradecendo.
que faça os comentários que julgar pertinentes tam
bém na próxima sessao. dado que é uma imposição
regimental.

Agradeço a todos a compreensão.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Os comentários serão

feitos na próxima sessão. Como houve pequenos re
gistros das diversas posições, apenas reafirmo meu
apoio à deliberação de VExa. O aprofundamento do
debate será, nos termos regimentais, realizado numa
sessão posterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Agra
deço a todos.

O SR. JOSÉ UNHARES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ UNHARES (PP-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. nobres co
legas Deputados, desejo parabenizar a Relatora e
refutar algo que está sendo objeto de comentário, ou
seja, que todos os requisitos do relatório só poderiam
prevalecer daqui a 10 anos. Isso é um absurdo! Já
conversamos com a Relatora e queremos apelar para
o Plenário, porque esta Casa não decide em favor de
pessoas e sim da coletividade.

As santas casas, daqui a 10 anos. mesmo rece
bendo esses 30,'0, nào mais existirão. VExa. é médico
e as conhece bem de perto.

Ontem, numa reunião com o Ministro Guido Man
tega ...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há um
requerimento, Padre Unhares.

O SR. JOSÉ UNHARES - Eimpossível aceitar
o que está sendo proposto.

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois
nào.

Vou conceder a palavra à Deputada Gorete Perei
ra para que proceda às alterações no seu parecer.

O SR. CARLOS WILUAN - Sr. Presidente. peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC-MG. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te. em relação a este sistema de votação na Casa - e
V.Exa. falou sobre a questão de ordem -, o art. 227
do Regimento diz:

"Art. 227. O comparecimento efetivo do
Deputado à Casa será registrado diariamente.
sob responsabilidade da Mesa e da presidência
das Comissões, da seguinte forma:

11 - às sessões de deliberação, median
te registro eletrônico até o encerramento da
ordem do Dia ou. se não estiver funcionando
o sistema. petas listas de presença em Ple
nário."

Por que faço esta questão de ordem, Sr. Presi
dente? Porque às vezes há votaçào nominal em plená
rio, mas o Deputado teve de sair para uma audiência
no Ministério, o que tem importância. ou está em seu
gabinete recebendo algumas autoridades. Se ele não
estiver presente na Casa naquela votação nominal,
fica sujeito inclusive à perda do seu subsidio.

Ora, Sr. Presidente, o subsídio diz respeito a um
mês inteiro. Entretanto, mesmo tendo registrado presen
ça no painel, conforme estabelece o art. 227. inciso li,
o Deputado pode perder um quinto. dois terços do seu
subsidio, e assim por diante. A continuar dessa forma.
vamos ficar com débito para o mês seguinte.

Sr. Presidente, de acordo com o Regimento da
Casa - esta a questão de ordem -, o comparecimento
do Deputado às sessões de deliberaçào será registra
do no painel eletrônico.

Então, iniciada a ordem do Dia, havendo o regis
tro da presença no paínel eletrônico, fica efetivado o
comparecimento do Parlamentar. Dessa forma, evita-se
que a toda hora um Deputado vá ao microfone registrar
o seu posicionamento na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Po
dendo incorrer em erro - mas se errar, vou-me corrigir
-, começo a responder à questao de ordem de VExa.
esclarecendo ao Plenário que as votações nominais
estão previstas no Decreto Legislativo n° 7, de 1995,
que diz:
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"Art. 4°. O comparecimento a cada ses
são deliberativa será remunerado por valor
correspondente ao quociente entre a soma
dos subsídios variável e adicional e o número
de sessões deliberativas realizadas no mês
anterior.

§ 3°. Quando houver votação nominal. a
freqüência será apurada através do registro da
votação, exceto para deputados ou senadores
em legitimo exercício do direito de obstrução
parlamentar. para os quais prevalecerá a lista
de presença."

Ou seja. o Decreto Legislativo é bem mais rigo
roso do que se vê na prática.

Confesso que as justificativas pelo microfone
incomodam o Plenário, incomodam quem está con
duzindo os trabalhos e - tenho absoluta convicção
- incomodam quem porventura esteja acompanhando
a sessão deliberativa. É completamente inapropriado
- para citar um termo leve - a Câmara dos Deputados
assistir a uma série de Parlamentares fazendo justifi
cativa, tal qual ocorre hoje.

Esta é a explicação, em resposta a questão de
ordem de V.Exa.

Quanto à mudança desse procedimento, hoje.
na reunião da Mesa Diretora, abordamos esse tema.
ainda que superficialmente. no limite do incômodo.
para ver qual seria a saída. Mas a saída, se depender
da minha opinião. jamais será no sentido de liberar o
Deputado no momento mais nobre do seu mandato,
que é votar em nome do povo brasileiro. permitindo
que estabeleça outras prioridades. Não pode. É neste
momento que o Deputado deve estar em plenário. É
uma questão cultural, as autoridades que o Deputado
tem de receber devem respeitar o horário do Depu
tado. O horário da sessão deliberativa é o horário do
povo brasileiro.

Aproveito a questão de ordem de VExa. para
solicitar que nos esforcemos para resolver da me
lhor maneira possível aquilo que for casual. mas que
o procedimento usual seja a presença de todos nós
em plenário. E não esqueça que o Deputado Federal
não trabalha exatamente sob a autoridade do relógio
de ponto.

Assim respondo à questão de ordem de V. Exa.
O SR. CARLOS WILLlAN - Está certo. Sr. Presi

dente. mas vou contraditar V.Exa .. também de acordo
com o Regimento. Entendo que esse decreto...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não
cabe contradita, Deputado. e há um requerimento a ser
votado. Posso até acatá-Ia como recurso. caso V. Exa. o
apresente. mas não há como atender a qualquer pleito

no sentido de não cumprir as nossas leis. V.Exa. tem
uma justa preocupação. Vamos refletir individual e co
letivamente para ver se resolvemos, mas de maneira
que estejamos em plenário no horário de votação.

Caso V. Exa. queira, acato a contradita como re
curso.

O SR. CARLOS WILLlAN - Não precisa. Sr. Pre
sidente. vamos votar. Apenas entendo que o decreto
não pode estar acima do Regimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - O decreto faz
alteração no Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É cla
ro, ele o complementa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Antes
de conceder a palavra à Relatora. Deputada Gorete
Pereira. quero, neste horário, prestar duas informações,
para as quais peço a atenção de VExas.

Primeiro. quem leu a ordem do Dia das sessões
de hoje pôde observar que constam 2 requerimentos
de urgência, além da PEC n° 358 e da discussão. em
segundo turno, da PEC do Voto Aberto.

Quero falar especificamente dos 2 requerimentos.
Um deles diz respeito a transformarem data nacional.
por proposta oriunda do Senado, o dia em homena
gem a canonização de Frei Galvão. O outro requeri
mento de urgência diz respeito à questão salarial do
Presidente, do Vice-Presidente, dos Ministros e dos
Congressistas. Peço a atenção redobrada das Sras. e
dos Srs. Deputados.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA - Sr. Pre
sidente. peço a palavra para uma questão de ordem
a respeito do assunto abordado por VExa. neste mo
mento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Peço
que V.Exa. aguarde um momento.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA - Apenas
uma pergunta. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois
nào.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (Blocol
PTB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Será
feriado ou apenas uma data histórica?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A
emenda que veio da Comissão de Educação transfor
ma o dia em uma data em homenagem a Frei Galvão.
mas não referenda a proposta que veio do Senado. que
transformaria esse dia em feriado. Haverá o momento
certo para essa discussão.

Quero apenas informar que essa proposta será
votada na forma de requerimento de urgência, para,
na sessão seguinte. ser novamente discutido e vota
do o mérito. Penso que algum colega poderá explicar
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a V Exa. como está redigida a proposta que veio da
Comlssâo de Educação.

Quero falar sobre os salarios. porque quem leu a
proposta da Mesa percebeu que se aplicou ali um indice
que repoe as perdas inflacionarias dos 4 últimos anos.
Este é o primeiro ponto. Segundo. a proposta entraria
em vigor a partir do mês de abrtL Terceiro. ha um item
naquela proposta que lerei e explicarei em seguida.

Diz art. 2" do Projeto de Decreto Legislativo n" 35:

"Ar!. 2l
' O valor fixado neste decreto le

gislatiVO sera reajustado uniformemente nas
mesmas datas e nos mesmos índices dos
reajustes gerais concedidos aos servidores
da Uniao."

Na hora em que me chegou as maos para assiná
lo. chamei a Assessoria. Explicaram-me que era ullla
determinação da Constituiçào Federal, como podemos
verificar nos arts. 37 e 39.

Frente àquela argumentação. mostrei a imprensa
brasileira que aquela proposta era uma determinação
constItucional.

Fomos brindados por poucas maténas que cha
maram o reajuste de gatilho. Não é um gatilho. Ha
uma determinação constitucional que diz que todos os
servidores publicas, sem exceção. têm direito a uma
revisão anual dos seus salários, e o art. 39. segundo
fui informado - e eu o li. mas quando algum jurista nos
informa, tendemos a acreditar -. diz que essa revisão
anual também serve a Deputado. Senador e Minis
tro, ou seja. a todas as autoridades. Portanto, assinei
e contestei, dado que é verdadeiro que não significa
gatilho.

A boa vontade para Gom a Cãmara dos Depu
tados é notória: merecemos editorial. Mas transformar
reajuste em gatilho' E sempre havera eleitor, que, com
a segurança da Ignorância. vai afirmar que Deputado
não presta. porque estava aqui e votou o reajuste.

Pois bem. Hoje fui alertado por um assessor de
bancada - não é funcionaria da Casa, a quem agradeço
- sobre uma resolução do Supremo Tribunal Federal.
se não me engano. de setembro de 2006. que diz que
quando se tralar de revisão anual de salários, tudo ai é
verdade. cabera a cada Poder tomar a iniCiativa.

Portanto, para evitar qualquer problema. penso
hoje que este item deva ser suprimido. porque. primei
ro. não correremos o risco de ler mais uma vez o Su
premo Tribunal Federal ensinando, do ponto de vista
juridico. a Câmara dos Deputados.

Segundo. de quanto é o reajuste anual? A revisão
é de 0.01 o~. 0.02°"0. E por que não é gatilho? Quando
se dá uma reposição. aquilo que veio sob a forma de

revisão anual é descontado. Então. não há hipótese
de reajuste a mais.

Finalizo dizendo o seguinte: se amanhã houver
a necessidade de promover revisão anual e couber
0,010.'0, 0,02°'0 aos Deputados e Senadores. nós o
faremos com o seguinte argumento: esta reajustado
em 0,01%.

Está claro. Srs. Deputados?
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. concordo
com VExa. Tive oportunidade de levantar esta questão
numa sessão na semana passada, perante. inclusive,
o Diretor-Geral da Casa. Lembro que me referi ao in
CISO X do art. 37...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tam
bém me lembro. Deputado.

O SR. WALTER PINHEIRO - ...que trata exata
mente desse aspecto da lei específica. O pleito que
fiz. naquela semana. era pela retirada desse ítem. En
tendia que todas as vezes que fossemos tratar dessa
matéria, a luz do dispositivo constitucional. teriamos
de ter uma lei especifica.

Além disso, Sr. Presidente, concordando com
V.Exa .. trago outro argumento importante: o de não
usarem contra nós o fato de estarmos vinculando nosso
reajuste a quaisquer outros reajustes, a aplicaçoes de
reajuste aos servidores públicos federais, ou. conforme
disse VExa., até como tentativa por parte da imprensa
- e alguns tentaram lazer a leitura disso. mas a fize
ram de forma equivocada -, de mostrar que. aprovada
esta matéria. estaríamos trilhando o caminho. essa foi
a ilação. para chegar até o propalado teto salarial, ou
seja. uma burla produzida por este Parlamento para
encostar no teto salarial. Acho, sim. Sr. Presidente. de
bom alvitre a retirada dessa matéria. tendo em vista
inclusive que há decisão do Supremo a respeito.

Quero agregar a minha fala um pleito a VExa.:
que pudéssemos debater no plenário a retroatividade
e. se possive!. que as Lideranças discutam a proposta
por partes. Esta seria a primeira parte.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Fiz
questão de trazer esses fatos para conhecimento de
V Exas. porque o que esta proposto não é gatilho, não
é burla para buscar nenhum teto.

Se há, pela ressalva feita, a possibilidade de ser
considerado inconstitucional, dado que por 0,01 % po
deremos ter o dissabor de reconhecer que teríamos
de ter a iniciativa, se alguém pode inlerpretar assim,
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é melhor então retirar. Se tivermos que tomar essa ini
ciativa, nós o faremos, sem nenhum problema.

Há então 2 destaques na Mesa para serem su
primido. Quero pedir, em meu ·nome e em nome da
Mesa. o apoiamento de V.Exas.

O segundo ponto em que desejo tocar é o se
guinte: disse que a convite do Presidente da Repúbli
ca iremos recepcionar o Papa em São Paulo. Estarão
presentes o Presidente da República, o Presidente do
Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Depu
tados. Portanto, terei de me ausentar daqui.

Uma jornalista me disse, então. que eu fui aben
çoado pelo Papa, dado que eu não estaria presente
na sessão de votação de um tema tão complicado.
Eu respondi que faço questão de presidir os trabalhos
quando o tema é complicado e estou articulando com
o Dr. Mozart para ir e voltar a tempo de presidir a ses
são durante a votação.

Também quero solicitar publicamente que se or
ganize a pauta de modo a que o debate seja feito à
luz do dia. A Câmara dos Deputados não tem do que
se envergonhar. Então vamos realizar o debate para
a sociedade acompanhar. A pauta está publicada des
de ontem. para que ninguém diga que foi decidido na
calada da noite.

Quero ver, então, se volto a tempo para presidir a
sessão na hora da votação. Vou estar ausente durante
um período porque irei representar o conjunto de Depu
tados em uma atividade relevante para o País.

Eu fiz questão de prestar estas informações a
todos.

Agradeço a V.Exas. a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem a
palavra a nobre Deputada Gorete Pereira.

A SRA. GORETE PEREIRA (PR-CE. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,
gostaria de fazer algumas alterações no PLV. fruto de
muitas negociações, de acatamento de emendas dos
Deputados Rodrigo Maia e Otavío Leite. e de recomen
dações do Deputado e ex-Ministro Ciro Gomes.

Agradeço ao Deputado Henrique Fontana por seu
fundamental empenho no sentido de que pudéssemos
melhorar ainda mais o texto do relatório.

Fica acrescentado o seguinte § 1°-A ao art. 4°
da Lei nO 11.345, de 14 de setembro de 2006, alinea.
com o seguinte teor:

"§ 1o A. A redução da multa prevista no
§ 10 deste artigo não se aplica aos débitos
relativos ao FGTS que forem destinados à
cobertura das importâncias devidas aos tra
balhadores."

Os trabalhadores não terão qualquer prejuízo
em relação à redução da multa. Essa é uma iniciativa
puramente de retirada do Tesouro Nacional.

Na página 18 do PLV, no § 1° do art. 40
, onde se

lê "da multa, de mora ou de oficio que íncide sobre os
débitos parcelados", leia-se "das multas que incidem
sobre os débitos parcelados."

Na página 20, § 3° do art. 6°-A, onde se lê "indis
ponibilidade", leia-se ·'disponibilidade".

O PLV fica com o seguinte art. 4°, estando supri
midos também os atuais arts. 4° e 8°:

··Art. 4°. O disposto no art. 13 da Lei n°
11.345, de 2006, e no § 11 do art. 22 da Lei n°
8.212, de 1991, aplica-se apenas às atividades
diretamente relacionadas com a manutenção
e administração de equipe profissional de fu
tebol. não se estendendo às outras atividades
econômicas exercidas pelas referidas socie
dades empresariais beneficiárias."

Sr. Presidente, ficando assim acatado. tenho cer
teza de que procuramos avançar o máximo possível
no Projeto n° 358.

Deixo para fazer referência ao que foi dito pelo
Deputado Chico Alencar em outra oportunidade.

Muito obrigada. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o requerimento de encerramento da discus
são. (Pausa.)

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chínaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. peço a V. Exa.
que seja distribuido algum texto sobre isso. pois hou
ve um elenco de modificações no acordo do qual não
participamos. Não estou reclamando, mas insisto no
meu direito de votar conscientemente.

O SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vamos
distribuir cópias.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com
referência a discussão. vamos votar o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os Srs.
Deputados que forem favoráveis ao encerramento da
discussão permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - DE

CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se a votação da matéria.
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - Como
tirar cópias demanda um pequeno espaço de tempo.
sigo no período de breves comunicações.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados. venho a esta tribuna porque, no Rio de
Janeiro, especificamente na área da Leopoldina. 31
pessoas foram vítimas de bala perdida.

Está havendo uma falsa discussão sobre se a
operação é legal ou ilegal naquela área. Temos de
discutir o que foi investido em políticas públicas nos
últimos anos naquela região e em todas as regiões de
comunidades carentes do Rio de Janeiro. É falsa esta
discussão que está sendo feita hoje pela imprensa.

Disseram que naquela área, onde Tim Lopes foi
assinado. fariam um grande projeto social, mas a reali
dade é que hoje ali existem 5 mil crianças que há uma
semana não vão à escola. Nós, cristãos. não queremos
que mais mortes aconteçam.

Sr. Presidente, precisamos discutir nesta Casa a
violência, conjugada com as políticas públicas que não
foram implementadas. A nossa esperança hoje é o Pro
grama de Aceleração do Crescimento. que vai investir
em todas as regiões carentes do Rio de Janeiro.

Por isso repetimos que essa discussão é falsa.
Por que não estâo sendo implementadas as políticas
públicas nas nossas regiões? Por que não há políticas
públicas nas áreas carentes? Por que 5 mil crianças
estão fora da escola? Por que existe hoje essa crise
interna?

o Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa
a cadeira da presidência. que é ocupada pelo
Sr. Deley, 4" Suplente de Secretario.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presiden
te. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deley) - Tem V.Exa. a
palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. o processo de votação ficará interrompido até
quando? Estávamos votando a matéria. Não estou
entendendo.

O SR. PRESIDENTE (Deley) - Estamos no pe
ríodo de breves comunicações, enquanto aguarda
mos cópia do parecer para que os Deputados a ele
tenham acesso.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Mas eu acho
que não há dúvida entre os Líderes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deley) - Foi pedida cópia
do parecer, Deputado.

O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deley) - Tem V.Exa. a
palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN
TE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Deley) - Com a palavra o
Deputado Pedro Wilson. (Pausa.}

O Sr. De/ey, 4D Suplente de Secretario.
deixa a cadeira da presidência. que eocupada
pelo Sr. Osmar Serraglio. 10 Secretário.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
RS, Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
já tenho em mãos o texto produzido pela Sra. Relatora.
fruto do acordo. Acho que devemos votar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Depu
tado, passaremos imediatamente à votação.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Sobre
a Mesa os seguintes:

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, li, e § 2", com

binado com o art. 117 IX do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. destaque para votação em
separado da Emenda n° 11, oferecida à Medida Pro
visória n° 358/07. que "altera dispositivos das Leis n"s
11.345. de 14 de setembro de 2006. 8.212. de 24 de
julho de 1991, e 8.685, de 20 de julho de 1993, e dá
outras providências:'

Sala das Sessões, 8 de maio de 2007. - Leonar
do Vilela - Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA
(PPS)

Requeiro a Vossa Excelência, nos lermos do art.
161, § 2°. do Regimento Interno, destaque para vota
ção em separado da expressão "salvo realização de
diligência externa para suprir a necessidade de infor
mação ou adotar providência que as circunstâncias as
sim recomendarem, com vistas à adequada instrução
de processo de manutenção do certificado, situação
em que este prazo ficará suspenso. do § 2'" do art r
do PLV à MP 358/07.

Sala das Sessões. 9 de maio de 2007. - Fernan
do Coruja, Líder do PPS.
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Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161,11, e § 2°, com

binado com o art. 117, IX do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, destaque para votação em
separado da Emenda n° 22, oferecida à Medida Pro
visória n° 358/07, que "altera dispositivos das Leis nOs
11.345, de 14 de setembro de 2006. 8.212. de 24 de
julho de 1991, e 8.685, de 20 de julho de 1993, e dá
outras providências."

Sala das Sessões. 8 de maio de 2007. - Leonar
do Vilela, Vice-Líder do PSDB."

"Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, e § 2°, com

binado com o art. 117. IX do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, destaque para votação em
separado da Emenda n° 23. oferecida à Medida Pro
visória n° 358/07. que "altera dispositivos das Leis nOs
11.345. de 14 de setembro de 2006, 8.212, de 24 de
julho de 1991. e 8.685. de 20 de julho de 1993. e dá
outras providências."

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Em
votaçâo o parecer da Relatora na parte em que ma
nifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevãncia e urgên
cia e de sua adeqüação financeira e orçamentária.
nos termos do art. 8° da Resolução n° 1, de 2002, do
Congresso Nacional.

O SR. SILVIOTORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (P5DB-SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. ressalvados
os destaques?

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Os
destaques serão analisados posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Para
encaminhar contrariamente, concedo a palavra ao
Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho contra
esta matéria. sob a mesma argumentação que usei
em lodas as oulras, para simplificar. Voto "náo" à ad
missibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Para
encaminhar favoravelmente, concedo a palavra ao
eminente Deputado Vicentinho.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, já discutimos bastante esta
matéria. Consideramos que a admissibilidade é legal.
Somos a favor.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - O se
gundo Deputado para encaminhar contrariamente é o
eminente Deputado Silvio Torres. que cedeu seu tempo
ao Deputado Leonardo Vilela.

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente. quero reiterar mais
uma vez nosso protesto e nossa indignação contra o
excesso de medidas provisórias, que obstruem a pau
ta desta Casa.

O assunto desta medida provisória poderia muito
bem ser tratado em projeto de lei, que tramitaria pelas
Comissões Permanentes. Sofreria o debate e a contri
buição de todos os Parlamentares e não haveria ne
cessidade de vir sob forma de medida provisória.

Isso é uma usurpação, pelo Poder Executivo, da
prerrogativa de legislar da Câmara dos Deputados.
Deixamos registrado o nosso protesto.

Encaminhamos contra a constitucionalidade, ape
sar de reconhecermos o mérito favorável.

Quero, neste momento, elogiar o trabalho do
Deputado Silvio Torres, que conduz essa votação pelo
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Beta Albuquerque, que falará a favor da matéria.

O SR. BETa ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa maté
ria está rodeada de êxito em seu mérito e preenche
todos os requisitos.

Por essa razão, encaminhamos voto favorável.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ - Sr. Presidente.

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
é verdade que foi constituído um acordo para votar.
Porém. da forma como está redigido, o texto transmite
dúvida. Uma matéria dessa não pode ser manuscrita,
rabiscada. alterada. para votarmos. A Mesa podia ter o
cuidado, como o texto não é longo, de reduzir o texto à
condição de uma grafia, para ser distriburdo. Se V.Exa.
perceber, o que tenho em mãos é um texto manuscrito,
rabiscado. com alteração. É temerário votar uma ma
téria dessa forma. com essas alterações.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Emi
nente Deputado, eu pediria a compreensão de V. Exe..
que sempre se manifestou tão bem nesse sentido. É
que, para a agilidade do processo - nâo é a primeira
vez que assim~e atua -, aceita-se a elaboração ma
nuscrita. até porque se trata de alteração que está sen
do submetida à consideração. Mas se V.Exa. insistir,
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a Mesa devera suspender os trabalhos e determinar
que se proceda à digitaçâo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente.
eu acho que pode ser superada.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio') - Eu pe
dina a compreensão de VExa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu só pediria
que a Mesa lesse, então. Há coisa aqui ininteligivel. Ai
iriamos votar aquilo que a Mesa vaI ler, e não o que
está sendo distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Pois
não.

"O PLV fica com o seguinte art. 4<0, fican
do suprimidos os atuais arts. 4" e BO.

Art. 4". O disposto no art. 13 da Lei n"
11.345, de 2006. e no § 11 do art. 22 da Lei n°
8.212. de 1991. aplica-se apenas as atividades
diretamente relacionadas com a manutenção
fi a administração de equipe profissional de fu
tebol. não se estendendo às outras atividades
econômicas exercidas pelas referidas socie
dades empresariais beneficiarias."

Outra alteração. Página 20. No art. 6". §
3", "a", onde se lé "indisponibilidade", leia-se
"disponibilidade ".

Indago de VExa. se há mais.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Tem mais

uma alteração.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Pois

não.

"Na pago 18 do PLV, no § 1° do art. 4".
onde se lê "da multa de mora Oll de oficio
que incida sobre os débitos parcelados", leia·
se "das multas que incidem sobre os débitos
parcelados."

Finalmente:

"Inclua-se no PLV, onde couber, o se
guinte artigo:

Fica acrescentado o seguinte § 1')-A ao
art. 4°, da Lei n° 11.345, de 14 de setembro
de 2006:

§ 1°·A. A redução da multa prevista do §
1') deste artigo não se aplica aos debitas rela
tivos ao Fundo de Garantia que forem desti
nados a cobertura das importàncias devidas
aos trabalhadores". (Nova redação..)

Agradeço a V.Exa. a compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio} - Em

votaçào o parecer da Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (pausa.)

APROVADO.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, meu volo é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Pois

nào. Esta consignado voto de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Em

votação o parecer da Relatora na parte em que mani·
festa opinião pelo não-atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e de sua ade
quação financeira e orçamentária, nos termos do art. 8°
da Resolução nO 1. de 2002, do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Para
encaminhar contrariamente a matéria. concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Leonardo Vilela.

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Constituição
brasileira é muito clara quanto aos preceitos para a
edição de medida provisória: imprevisibilidade, urgên
cia e relevância.

O merito é relevante, mas não conseguimos iden
tificar a urgência, ou seja, inexistem motivos para que
a matéria não seja trabalhada como projeto de lei e
tramite normalmente por esta Casa. Igualmente não
conseguimos identificar a imprevisibilidade.

Portanto. não podemos concordar com a Relatora
- que parabenizamos pelo trabalho -, quanto ao aceite
desta medida provisória como constitucional. Quere
mos marcar a nossa posição intransigente contrária
ao excesso no uso de medidas provisórias. as quais
travam a pauta de votações desta Casa.

Na próxima sexta-feira, daqui a 2 dias. completara
100 dias esta Legislatura. Esta é a 31 a medida provisó
ria apreciada pelo Parlamento, além dos 5 projetos de
lei originados do Executivo. A agenda legislativa hoje
e comandada pelo Executivo. o que revela a situação
de submissão do Congresso Nacional.

Assusta-nos e deixa-nos estupefatos a concor
dância, a passividade de Deputados da base aliada.
Essa é uma situação vergonhosa para a Casa.

O PSDB é contrário ao instituto das medidas
provisórias inconstitucionais; e contrário à intenção
do Poder Executivo de legislar por meio de medida
provisória, usurpando a prerrogativa constitucional
desta Casa.
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Encaminhamos o voto contrário à constitucio
nalidade desta medida provisória, embora sejamos
favoráveis ao mérito.

Está sendo entabulado um grande acordo com
a participação de Parlamentares ilustres do PSDB, da
Oposição e do Governo. Mas somos contrários aforma
como estão sendo propostas as medidas.

Na semana passada volamos aqui a Lei de Li
citações. Tratava-se de projeto de lei e não de medi
da provisória, construído a 4 mãos, entre Governo e
Oposição. Chegamos a um projeto bom que contribuirá
para o aprimoramento da administração pública e que
foi aprovado por consenso.

Queremos mais uma vez manifestar o nosso
repúdio à edição de medidas provisórias inconstitu
cionais e encaminhar o voto do PSDB contrário à ad
missibilidade, ou seja, pela inconstitucionalidade da
medida provisória.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr, Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de orientar a bancada porque se trata de emendas.

O SA. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - O enca
minhamento nesse sentido será em momento posterior,
Há ainda 2 oradores inscritos para se manifestar.

a SR. PRESIDENTE (Osmar SerragHo) - Para
encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao
nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

a SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sobre este
assunto. como lembrou o Deputado Leonardo Vilela,
está sendo entabulado acordo quanto ao mérito. E, em
razão da relevância do mérito, acabamos admitindo a
necessidade de costura desse grande acordo.

Mas não resta a menor duvida de que o excesso
de medidas provisónas. como disse o Deputado Leo
nardo Vilela, preocupa muito esta Casa.

Esta Casa está submetida à vontade do Executi
vo. que faz e desfaz o que quer e como bem entende.
E acabamos perdendo o nosso grande poder de ne
gociação mais ampla. Neste caso. houve negociação,
o que foi um fator positivo.

A Deputada Gorete Pereira realizou um grande
trabalho. Até ontem. quando ainda não era possível
chegar à conclusão apenas em discussões nesta Casa,
S.Exa. foi ao Ministério da Fazenda negociar, pois não
se queria, de maneira alguma, ampliar o prazo e per
mit'1f essa possibilidade.

Graças a Deus, pelo grande trabalho que fez a
Deputada Gorete Pereira. foi possível o acordo.

Sem dúvida, resta razão ao Deputado Leonardo
Vilela, quando faz a crítica às medidas provisórias. edi
tadas em número excessivo e que submetem a Casa
a verdadeiro vexame, qual seja o de aceitar a pauta
imposta pelo Executivo, haja vista o que aconteceu na
semana passada, quando havia uma janela para votar
mos °aumento no repasse do Fundo de Participaçào
dos Municípios. E o que fez o Governo? Obslruiu e
impediu a votação porque nâo quis cumprir o acordo
que S.Exa., o Presidente fanfarrão, havia feito com os
Prefeitos. O Governo impediu a aprovação de emenda
constitucional que aumentaria de 22,5~'o para 23,5'% o
repasse do Fundo de Participação dos Municípios.

Sr. Presidente. mesmo criticando a possibilidade,
a alternativa de se constituir um clube-empresa parcial,
de uma das modalidades; em razão do mérito, entende
mos ser possivel votar a matéria. Reitero, porém, que
deve subsistir a critica ao excesso de medidas provi
sórias. A Casa deve dar um brado de alerta, um brado
de independência. ou aceitará tudo passivamente.

É importante lembrar que a sociedade tem co
locado esta Casa em patamares ínfimos de aceitabi
lidade, os quais, lamentavelmente, podem ainda ser
menores, porque ela não reage. não se indigna com
o que está acontecendo.

Chega de medidas provisórias! Vamos discutir as
matérias quanto ao seu mérito e não por imposição de
medidas provisórias.

Pior ainda é o fato de que as medidas têm travado,
primeiro. a pauta da Câmara dos Deputados, depois
a do Senado Federal. O Senado não sofre desgaste.
enquanto esta Casa chega a condição de rastejar,
porque assim o quer.

Aprendam. Srs. Parlamentares, que, se V.Exas.
querem ser independentes, devem rejeitar as medi
das provisórias que têm desgastado sobremaneira
esta Casa.

O SR. BETa ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar SeHagl\o) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BETa ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para que o ambiente calmo. tranqüilo e de alto nível
seja preservado, solicito a V.Exa. que determine a re
tirada dos Anais da seguinte expressão utilizada pelo
orador que me antecedeu: "Presidente Fanfarráo". Com
todo o respeito, discordo, refuto e repudio a referência.
O Presidente Lula não é fanfarrão. S.Exa. é Presidente
da República e recebeu 60 milhões de votos.

Portanto, num momento de tanta tranqüilidade
neste plenário. esse tipo de acusação indevida feita
pelo orador que me antecedeu é descabida.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Pergunte aos
Prefeitos...

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - A Mesa
registra o protesto de V.Exa. e o examinará.

O SR. LEONARDO VILELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO VILELA (pSDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a retirada do destaque do PSDB para a votação em
separado da Emenda n° 11 .

A Relatora, a quem agradecemos a sensibilidade,
acatou no texto a nossa solicitação e, portanto. peço
a retirada do destaque à Emenda n° 11 .

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - A Mesa
considera retirado o destaque

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Chamo
a atenção do Plenário para o fato de que teremos. na
seqüência desta mesma reunião. a votação nominal
da PEC do Voto Aberto, se não houver impasse em
relação ao projeto de decreto legislativo referente à
fixação do novo valor da remuneração do Presiden
te, do Vice-Presidente da República e dos Ministros
de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Para
encaminhar contrariamente à mate ria, concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Silvio Torres.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. retomo rapidamente al
guns conceitos que já havia emitido da tribuna sobre
o mérito da questão, especificamente quanto ao fato
de o Governo, no dia de hoje, por meio desta medida
provisória, estar contemplando nào a salvação dos
clubes de futebol brasileiros ou do futebol brasileiro,
mas avalizando - de alguma forma - uma prática. uma
cultura que se vem perpetuando nesse esporte. mar
cada por atitudes que comprometem financeiramente
os clubes e o futebol brasileiro perante a sociedade.
especialmente perante as torcidas. São atitudes que.
ao longo de todos esses anos. demandaram interven
ções do Poder Publico para salvá-los dessa conduta
inapropriada, inadequada, marcada por corrupção, por
desvios, por distorções e por incompetência.

Faço a ressalva de que alguns clubes são bem
administrados. Trata-se de clubes que, ao longo do
tempo, vem se pautando pela moralidade, pelo pro
fissionalismo e pela visão, principalmente. de que de
vem respeitar um dinheiro que não e particular, mas
da sociedade.

Desde 2005 esta matéria vem sendo discutida.
Portanto, Sr. Presidente, não se trata de matéria com
a caracteristica da urgência. Se fosse urgente, deve-

ria ter sido encaminhada através da Medida Provisória
n° 249, de 2005, neste mesmo Governo. No entanto,
o Governo vem postergando a votação da matéria.
para atender, na maioria das vezes, a sua própria ne
cessidade.

No momento em que estamos discutindo esta
matéria. cabe lembrar mais uma vez que nào pode
mos perder a oportunidade, quando o Governo con
cede beneficios especiais a um setor da sociedade,
de avançar na modernização. na transparência e na
responsabilização.

Infelizmente, não foi possível chegar a um acordo
desta vez. Apenas posso comemorar que ao menos
nos deram a oportunidade de ajudar setores funda
mentais da sociedade brasileira, como é o caso das
Santas Casas e das entidades filantrópicas do setor da
saude. Através de pequena emenda, estamos abrin
do uma janela para que a sensibilidade do Governo
com relação a esses setores mostre-se mais proativa
e positiva.

Mais tarde falarei sobre as emendas. A minha
posição e. tenho certeza, a do PSDB também. ea de
que esta medida provisória e o próprio projeto de lei
não são o que o esporte brasileiro precisava no mo
mento.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Para
encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao
nobre Deputado Pompeo de Matos.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS.
Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Parla
mentares, na verdade. a Medida Provisória n° 358, de
2007. não é lei nova. Pelo contrário: é o aperfeiçoamento
da Lei da Timemania. sancionada pelo Presidente da
República ainda em agosto do ano passado.

Então, não ha novidade nesta MP Ela permite
que o prazo de renegociação das dividas da Time
mania seja ampliado, o que realmente é muito bom
e alvissareiro.

Esta medida provisória é bem-vinda à Cámara
dos Deputados. Por isso. temos de vota-Ia faceiramen
te. Alguns podem discordar da maneira como o tema
chegou a esta Casa - se a pé, a cavalo, de avião. a
trote, de frente ou de ré. Discutam como qUiserem. mas
a matéria é bem-vinda do jeito que veio.

Alias, quero aproveitar a oportunidade para pa
rabenizar a Deputada Gorete Pereira, cujo trabalho
foi excelente. Foram apresentadas, no total, mais de
30 emendas. S.Exa.. com inteligência. maestria. dedi
cação, jeito. carinho. amor e sensibilidade própria da
mulher, construiu entendimento coletivo, afirmativo e
positivo nesta Casa.

A Timemania não contempla apenas o meu Sporl
Clube Internacional, campeão do Mundial de Clubes
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da FIFA; ou o meu Juventude. campeào brasileiro; ou
mesmo o Grêmio. time gaúcho importante: ou o São
Paulo', ou o Flamengo; ou o Corinthians: ou o Atlético
Mineiro. Ela contempla as Santas Casas. os hospitais,
as entidades filantrópicas. que vào poder se inserir no
contexto do entendimento e limpar a sua ficha. a fim
de viabilizar meios e caminhos para acessar recursos
federais. Hoje não podem porque estão inadimplentes e
não conseguem renegociar suas dívidas. Aqui se abre
um caminho. escancaram-se as relações, para que as
Santas Casas. que tanto defendo. por quem reclamo,
que aclamo e proclamo, mereçam desta Casa a aten
ção e o respeito.

Então. como ser contrário à esta medida provi
sória? Ela é bem-vinda.

Parabéns ao Presidente Lula! Parabéns ao Go
verno! É uma coisa boa o que estão fazendo: exata
mente socorrer quem tem direito. quem necessita. O
que dizer das Santas Casas de Porto Alegre. de São
Gabriel. de São Borja. de Alegrete e de tantas outras
que precisam de aporte de recursos? O dinheiro da
União está disponivel, mas as Santas Casas têm as
portas fechadas porque não conseguiram renegociar
suas dívidas. Elas usam os recursos com os quais
deveriam pagar ao INSS e à Previdência Social para
socorrer os doentes. aqueles que estão na UTI.

As alterações acolhidas pela Relatora são as mais
substanciais, exatamente porque prevêem tratamento
especial e diferenciado. Uma coisa é a Timemania; outra
coisa é a Santa Casa. Para se inserir no conlexto da
Timemania. tem de pagar. Então. não é favor para os
times. Eles querem fazer o acordo. mas têm de colocar
a mão no cofre e pagar ao Governo. dar a arrancada.
Mas as Santas Casas e as entidades filantrópicas não
precisam adiantar nada. não precisam colocar a mão
no bolso. até porque nem bolso têm. nem cofre têm.
ou o que têm está vazio.

A medida provisória é inteligente; o parecer é
inteligente. é justo: e o que se está a votar aqui é re
levante. é urgente e tem o nosso apoio.

Está de parabéns a Relatora pelo trabalho que
fez e também esta Casa. Acredito na sensibilidade dos
Parlamentares. que haverão de aprovar unanimemente
esta medida provisória, com os ajustes e as alterações
feitas pela Relatora.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ UNHARES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ UNHARES (PP-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. nobres co
legas Deputados, se outro motivo não houvesse para

que pudéssemos votar esta medida provisória, um só
justificaria todos os outros argumentos. Se olhássemos
o universo dos Deputados que aqui se encontram. ve
riamos que quase todos eles são oriundos de Santas
Casas ou têm Santas Casas em seus fundamentos e
em suas bases eleitorais.

E, neste instante a medida provisória começa
a abrir uma pequena fresta. Com certeza. daí para a
frente, o Congresso Nacional vai ter mais respeito e
mais consideração com elas.

Lembrem-se V.Exas. de que conheço as Santas
Casas. Elas estão endividadas e representam 40% da
internação hospitalar e 60~'o de todo o atendimento am
bulatorial do País. Se esta medida provisória não tivesse
outro mérito, só este justificaria o nosso apoio.

Peço a V.Exa" parabenizando a Relatora, que
dê curso a esta votação, porque ela tem significado
histórico e todo especial para esta Casa.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sentamos emenda que trata também do destino de
recursos para a área ambiental. É um projeto que já
passou pela Comissào de Finanças e Tributação e foi
nela considerado adequado orçamentária e financei
ramente. A Relatora deu parecer pela inadequação
orçamentária e finance·lra. mas não explicou o por
quê. Só registrou que é inadequado orçamentária e
financeiramente.

Não posso destacar, mas a emenda foi aprovada
inclusive na Comissão de Finanças e Tributação.

Sr. Presidente, não falo em relação à Relatora.
que está pressionada para fazer o acordo, mas esta
mos cada vez mais fazendo leis dessa ordem. É como
se faz lei no Brasil: risca-se aqui; risca-se lá; apresen
ta-se na hora.

Temos de instalar Comissões para discutir as
medidas provisórias. De vez em quando, aprovamos
medida provisória literalmente nas coxas, as quais
depois representam prejuízo de 1 bilhão, 2 bilhões de
reais ao Governo, com ações contrárias. porque tudo
é feito apressadamente,

Essas medidas provisórias são um abuso. como
já foi dito. É preciso instalar as Comissões para pelo
menos discutirmos adequadamente. Caso contrário. o
Congresso Nacional tará um papelão.

Está certo dizer que o mérito é adequado. É
preciso ajudar as Santas Casas. Tudo isso está certo,
mas temos de encontrar a forma certa de agir. A de-
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mocracla se caractenza mais pela forma de lazer do
que apenas pelo mérito. Se fosse pelo ménto apenas.
bastaria deixar o Presidente Lula legislar, fazer tudo
e pronto: nós só o aplaudiríamos. Temos de encontrar
urna forma adequada de tratar essas questões.

Encaminho contrariamente ao parecer da Re
latora.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, externo po
sição em parte minha, em parte do Partido Verde.

Sem dUVida. votaremos favoravelmente à matéria.
Não se pode falar em novos jogos, mas no Brasil há
todos os tipos possíveis e imaglnElveis de jogos.

Neste projeto. existe a possibilidade de atendi
mento a Santas Casas de Misericórdia e a hospitais
filantrópicos. o que deveria obviamente acontecer por
meio da CPMF, criada para isso. Não há definitivamen
te posiCionamento que atenda só as Santas Casas.
Existe a possibilidade de pagamento de débitos com
redução. o que permitirá aos provedores de Santas
Casas. os sacnficados. sairem da posiçâo de prati
cantes do crime de apropriação indébita. Infelizmente,
isso acontece tlOje.

Se tlá essa oportunidade - e é o mais importante
neste projeto -, obviamente o Partido Verde tem posi
çào favoravel à matéria.

Votaremos o mais rapidamente possível para
resolver problema crucial, primordialmente para as
Santas Casas de Misericórdia e as entidades filan
trópicas, que prestam serviços de saude no Pais e
efetivamente cumprem a determinação constitucional
de atendimento ao pobre. ao carente, aquele que não
tem nenhum recurso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Em
votação o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serragliol - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (pausa)

APROVADO.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente. peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serragllo) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.

Sem revlsào do orador.l - Sr. Presidente, peço fique
registrado o meu voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Fica
consignado o voto contrario do Deputado Walter Pi
nheiro.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Em
votaçào o Projeto de Lei de Conversão oferecido pela
Relatora da Comissão Mista. ressalvados os desta·

ques. incluindo as alterações feitas pela Relatora, em
plenário. nesta sessão.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N°, DE 2007

Altera dispositivos das Leis nOs 11.345,
de 14 de setembro de 2006, 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 8.685, de 20 de julho de
1993, e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os arts. 2", 4" 5" e 6') da Lei n' 11.345,

de 14 de setembro de 2006. passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 2- .

VI - 3°·~ (três por cento) para o Fundo
Nacional de Saúde. que destinará os recur
sos. exclusivamente. para ações das Santas
Casas de Misericórdia, de entidades hospita
lares sem fins econômicos e de entidades de
saúde de reabilitação física de portadores de
deficiência.

§ 4" As Santas Casas de Misericórdia,
as entidades hospitalares e as de reabilitaçào
física referidas no inciso VI do caput deverão
ter convênio com o Sistema Único de Saúde
há pelo menos dez anos antes da publicação
desta lei.

§ 5° As entidades de reabilitação física
referidas no inciso VI do caput são aquelas que
prestem atendimento a seus assistidos em ca
ráter multidisciplinar mediante as ações combi
nadas de profissionais de nível superior.

§ 6° No caso das Santas Casas de Mise
ricórdia, a entidade de classe de representação
nacional das mesmas informará ao Fundo Na
cional de Saúde aquelas que deverão receber
prioritariamente os recursos."(NR)

"Art. 4" As entidades desportivas poderão
parcelar, mediante comprovação da celebra
ção do instrumento de adesão a que se refere
o art. 30 desta Lei, seus débitos vencidos até
a data de publicação do decreto que regula
menta esla lei. com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil. com o Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS, com a Procuradoria·
Geral da Fazenda Nacional e com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
inclusive os relatiVOS às contribuições institui
das pela Lei Complementar no 110. de 29 de
junho de 2001.
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§ 10 Os parcelamentos de que tratam o
caput e OS §§ 12 e 13 deste artigo serão pagos
em 240 (duzentos e quarenta) prestações men
sais. com a redução, sob condição resolutória
de cumprimento do parcelamento, de cinqüenta
por cento da multa. de mora ou de ofício que
incida sobre os débitos parcelados.

§ 10
- A . A redução da multa prevista

do ° 10 deste artigo não se aplica aos débitos
relativos ao Fundo de Garantia que forem des
tinados à cobertura das importâncias devidas
aos trabalhadores". (Nova Redação)

§ 3" Observadas as normas específicas
trazidas por esta lei, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e da Procurado
ria-Gerai da Fazenda Nacional. o parcelamento
reger-se-á pelas disposições da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, não se aplicando o
disposto no § 2Q do seu art. 13 e no inciso I
do seu art. 14.

§ 4,' Observadas as normas especificas
trazidas por esta lei, O parcelamento de débi·
tos relativos às contribuições sociais previstas
nas alíneas a e c do parágrafo único do art,
11 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991.
às contribuições instituídas a título de subs
tituição e às contribuições devidas. por lei, a
terceiros reger-se-á pelas disposições da re
ferida Lei, nào se aplicando o disposto no §
1" do seu art. 38.

§ 5° No período compreendido entre o
mês da formalizaçào do pedido de parcela
mento de que trata o caput deste artigo e o
terceiro mês após a implantação do concurso
de prognóstico, a entidade desportiva pagará
a cada órgão ou entidade credora prestação
mensal no valor fixo de R$ 5.000.00 (cinco mil
reais). salvo no caso de parcelamento de con
tribuição previdenciária que era administrada
pela extinta Secretaria de Receita Previden
ciária, em que a prestação mensal a ser paga
à Secretaria da Receita Federal do Brasil será
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

§ 12. O parcelamento de que trata o caput
deste artigo estender-se-á, independentemen
te da celebração do instrumento de adesão
a que se refere o art. 3v desta lei, às Santas
Casas de Misericórdia, às entidades hospita
lares sem fins econômicos e às entidades de

saúde de reabilitação fisica de deficientes sem
fins econômicos.

§ 13. As demais entidades sem fins eco
nômicos também poderão se beneficiar do
parcelamento previsto no caput deste artigo,
independentemente da celebraçâo do instru
mento de adesão a que se refere o art. 3" desta
lei, caso possuam o Certificado de Entidade
Beneficente da Assistência Social concedido
pelo Conselho Nacional de Assistência So
cial." (NR)

"Art. 5C
- A adesão de que trata o art. 3° des

ta Lei tornar-se-á definitiva somente mediante
apresentação à Caixa Econômica Federal pela
entidade desportiva de certidões negativas
emitidas pelo INSS, pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional. bem como de Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF emitido pelo
agente operador do FGTS:' (NR)

"Art. 6° ..

§ 2° O depósito pela Caixa Econômica
Federal da remuneração de que trata o inciso
11 do art. 2Q desta Lei diretamente à entidade
desportiva em conta de livre movimentação
subordina-se à apresentaçào de comprovantes
de regularidade emitidos por todos os órgâos
e entidades referidos no art. 4° desta Lei que
contemplem, inclusive, a quitação dos parcela
mentos de que traiam o caput deste artigo e o
art. 7t desta Lei ou de qualquer outra modalida
de de parcelamento relativamente aos débitos
vencidos até 31 de dezembro de 2006.

§ 4° Para o cálculo da proporção a que
se refere o caput deste artigo. o INSS, a Se
cretaria da Receita Federal do Brasil, a Procu
radoria-Gerai da Fazenda Nacional e o agente
operador do FGTS informarão à Caixa Econô
mica Federal o montante do débito parcelado
na forma do art. 49 desta Lei e consolidado no
mês da implantação do concurso de prognós
tico de que trata o art. 10 desta Lei.

§ 8Q Na hipótese de os valores destinados
na forma do caput deste artigo serem insufi
cientes para quitar integralmente a prestação
mensal. a entidade desportiva ficará respon
sável por complementar o valor da prestação,
mediante depósito a ser efetuado na conta a
que se refere o § 5" deste artigo até a data de
vencimento da prestação, sob pena de resci·
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sâo do parcelamento. observadas as normas
específicas de cada órgâo ou entidade.

.................................................... " (NR)

Ar!. 2" O art. 6' da Lei n° 11.345. de 14 de setembro
de 2006. passa a vigorar acrescido do seguinte § 11:

"Art. 6'" .

§ 11. No primeiro ano de vigência do par
celamento, o complemento a cargo da entida
de desportiva referido no § 8C

' deste artigo fica
limitado a cinqüenta mil reais." (NR)

Art. 3" A Lei n' 11.345. de 14 de setembro de 2006,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 6 o_A:

"Art. 6°-A.0 disposto no § 2° do art. 6<'
desta lei aplica-se a quaisquer valores de re
muneração ou pagamentos às entidades des
portivas que tenham celebrado o instrumento
de adesão previsto no art. 3° desta lei. pelo uso
de sua denominação, marca ou símbolos, em
quaisquer concursos de prognósticos adminis
trados pela Caixa Econõmica Federal.

§ 1° Expirado o prazo de validade dos
comprovantes de regularidade de que tratam
os §§ 2° e 3° do art. 6° sem a apresentação
de novos comprovantes. os valores originários
de outros concursos de prognósticos que não
aquele previsto no ar!. 1° desta lei serão manti
dos indisponíveis em conta-corrente específica
junto à Caixa Económica Federal.

§ 2° Os recursos tornados indisponiveis
na forma referida no § 10 deste artigo somente
poderão ser utilizados para pagamento, integral
ou parcial, de débitos da entidade desportiva
aos órgàos e entidade referidos no art. 5° .

§ 3° A disponibilidade dos recursos so
mente ocorrerá mediante a apresen1ação dos
comprovanles de regularidade de que tratam
os §§ 2° e 3° do art. 6°." (NR)

Art. 4') O § 11 do art. 22 da Lei n° 8.212. de 24
de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"§ 11 .O disposto nos §§ 6'; a 9" aplica-se
à associação desportiva que mantenha equi
pe de futebol profissional e que se organize
na forma da Lei n') 9.615, de 24 de março de
1998." (NR)

Art. soas projetos de produção de obras cinema
tográficas de longa metragem aprovados pela Agência
Nacional do Cinema - Ancine. até 28 de dezembro de
2006. na forma do art. 25 da Lei n08.313, de 23 de
dezembro de 1991. e do § 5"do art. 4°da Lei n08.685.

de 20 de julho de 1993, não se sujeitarão ao disposto
no inciso II do § 2"do art. 4°da citada Lei n"8.685, de
1993, observado, como limite, o valor autorizado no
projeto aprovado até aquela data.

Paragrafo único. A Ancine expedirá normas desti
nadas à adequação dos projetos aprovados no ãmbito
de suas atribuições ao disposto no art. 1')-A da lei rr'
8.685, de 1993.

Art. 6(' A Lei nv 8.685, de 1993. passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1'-A ..

§ 5° Fica a Ancine autorizada a instituir
programas especiais de fomento ao desen
volvimento da atividade audiovisual brasileira
para fruição dos incentivos fiscais de que trata
o caput deste artigo.

§ 69 Os programas especiais de fomento
destinar-se-áo a viabilizar projetos de distribui
ção. exibição, difusão e produção independente
de obras audiovisuais brasileiras, escolhidos
por meio de seleção pública, conforme normas
expedidas pela AnGine.

§ r Os recursos dos programas espe
ciais de tomento e dos projetos especificas da
área audiovisual de que tratam os §§ 4" e 5"
poderão ser aplicados por meio de valores re·
embolsaveis ou não-reembolsáveis, conforme
normas expedidas pela Ancine.

§ 8" Os valores reembolsados na forma
do § r destinar-se-ão ao Fundo Nacional da
Cultura e serão alocados em categoria de
programação específica denominada Fundo
Setorial do Audiovisual." (NR)

"Art. 4') ..
§ 1" ..

111 - em nome da Ancine, para cada pro
grama especial de fomento, no caso do § 5"
do art. 1"-A desta Lei.

§ 2° Os projetos a que se refere esle arti
go e os projetos beneficiados por recursos dos
programas especiais de fomento instituídos
pela Ancine deverão atender cumulativamente
aos seguintes requisitos:

.................................................... ,. (NR)

Art. ro Certificado de Entidade de Fins Filan
trópicos lerá validade de cinco anos. a contar da data
da publicação no Diário Oficial da União da resolução
de deferimento de sua concessão. permitida sua re
novação, sempre por igual per iodo. exceto quando
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cancelado em virtude de transgressão de norma que
regulamenta a sua concessão.

§ 1° Desde que tempestivamente requerida a
renovação, a validade do Certificado contará da data
do termo final do Certificado anterior.

§ 2° Excetuada a hipótese de transgressão de
norma referida no capur deste artigo. será conside
rado renovado o Certificado na hipótese de ausência
de manifestação por parte do Conselho Nacional de
Assistência Social no prazo de seis meses a contar do
requerimento. salvo realização de diligência externa
para suprir a necessidade de informação ou adotar
providência que as circunstâncias assim recomenda
rem, com vistas à adequada instruçào de processo
de manutenção do Certificado, situação em que este
prazo ficará suspenso.

Art. 8° Ficam revogados os arts. 13 e 14 da Lei
n° 11.345, de 14 de setembro de 2006,

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

Sala das Sessões, de de 2007. - Deputada Go
rete Pereira, Relatora.

O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (pR-BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Ilustre Presidente. Sras. e Srs.
Deputados. o Partido da República. por meio de sua
Liderança, cumprimenta a Deputada Gorete Pereira
pelo brilhante trabalho realizado. ou seja. o projeto de
lei de conversào à Medida Provisória n" 358, de 2007.
que a partir desta data certamente transforma os clu
bes de futebol no Brasil e também as Santas Casas
de Misericórdia, importantes segmentos da comuni
dade brasileira.

Os nossos parabéns à Deputada Gorete Perei
ra pelo trabalho realizado, S.Exa. soube de maneira
democrática ouvir todos os segmentos interessados
- Governo, clubes de futebol. Oposição. todas as pes
soas que quiserem contribuir com o projeto.

Felizmente. houve acordo nesta Casa, o que
demonstrou o trabalho democrático e competente da
nossa companheira Deputada Gorete Pereira.

Esta Casa está de parabéns por dar à sociedade
brasileira mais este projeto de lei de conversào que
realmente transformará os clubes de futebol do Brasil,
as Santas Casas e os hospitais filantrópicos.

Parabéns a todos nós que hoje aperfeiçoamos a
Timemania, com o grande projeto de lei de conversão
oferecido pela Deputada Gorete Pereira. do Partido
da República.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. a nossa ex
pectativa. ao aprovar a Timemania, é a de acabar com
várias manias equivocadas do esporte brasileiro, nota
damente do futebol: a mania de mal gerir; de roubar;
de beneficiar; de tentar fazer carreira política sobre a
devoção das torcidas; de não ter zelo pelo interesse
público; de não prestar contas: e de tentar criar manias
que alienam o povo brasileiro.

Nesse sentido, simbolicamente me identifico muito
com as preocupações do meu irmão de fé e de luta,
o Deputado Walter Pinheiro. mas é óbvio que enten
do tratar-se de aprovação de medida já definida pelo
Governo. Existe a mania de sempre se colocar algo
de interesse da base eleitoral numa medida provisória,
mesmo que não tenha a ver com o seu escopo.

De qualquer maneira, trata-se de mais uma chan
ce para que, no País do futebol e de muitas outras coi
sas que precisam avançar, haja gestão séria e respeito
ao recolhimento dos impostos devidos.

O voto é "sim". com todas essas ressalvas.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Serraglio) - Como

vota o Partido Verde? (Pausa.)
Como vota o Partido Popular Socialista? (Pausa.)
Como vota o Partido da República? (Pausa.)
Como vota o Partido Progressista?
O SR. JOSÉ UNHARES (PP-CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votamos a
favor.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o De
mocratas vota "sim".

Reconhecemos o trabalho do ex-Líder Rodrigo
Maia. desde a Legislatura anterior, quando consegui
mos incluir os benefícios aos clubes-empresas, reti
rados nesta medida provisória.

Prevaleceu. entretanto. o bom senso da Liderança
do Governo e do Partido dos Trabalhadores. que limitou
a atividade da empresa especificamente ao futebol, não
dando margem a que se beneficie dos incentivos fiscais
para desviar o benefício ao clube. Com a inclusão feita
pela Relatora. há tratamento igualitário.

Votaremos favoravelmente. Votaremos "sim", Sr.
Presidente.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR-BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR encaminhou
o voto "sim", mas não aparece no painel eletrônico.
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o SR. PRESIDENTE (Osmar Serragliol - Soli
cito providências em relação à orientação do Partido
da República.

Como vota o PSDB?
O SR. OTAVIO LEITE (pSDB-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora
com muito orgulho eu seja do PSDB. vou orientar a
Minoria.

Em rápidas palavras, apenas reitero o que já foi
dito. O que vivenciamos há pouco é algo próprio e ca
racteristico do Parlamento: discussão permanente em
busca do aperieiçoamento de matérias que culminarão
em textos legais, em regras juridlcas que se pretendem
sábias e que possam avançar em vários aspectos a
que se propõem.

A Timemania loi uma vitória conquistada no ano
passado. Quando veio a medida provisória e se supri
miram dispositivos basicos daquela regra juridica, foi
preciso rever a questão. Com o debate que se insta
lou na Casa, com a participaçao e a sensibilidade da
liderança do Governo, a Relatora se houve absoluta
mente bem no seu desígnio de ouvir todos. O fato é
que a negociação culminou num texto que me parece
mais adequado.

Vale frisar que parte do produto da Timemania
será destinado às Santas Casas e também há de ser
destinado. por mérito da Relatora, a instituições de
reabilitação de pessoas com deficiência. Esse é um
avanço muito importante.

De qualquer maneira, abre-se a perspectiva para
os clubes terem uma saude financeira melhor. Isso é
indispensável para o Brasil e para a economia inclusi
ve. que está inserida nesse conlexto.

Votamos a lavor da matéria. com os ajustes e os
aperieiçoamentos apresenlados.

Muito obrigado. Sr. Presldenle.

O Sr. Osmar Serraglio. 1" Secretario,
deixa a cadeira da presidencia. que eocupa
da pelo Sr. Inocencio Oliveira, 2·· Vice-Presi
dente.

O SR. URZENI ROCHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para orientar a bancada do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
orientar a bancada. em nome do PSDB, concedo a
palavra ao ilustre Deputado Urzeni Rocha.

O SR. URZENI ROCHA (PSDB-RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. em função
da relevãncia da matéria para todos nós e para o Pais,
o PSDB orienta o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
vota o Partido Verde. Ilustre Lider Marcelo Oniz?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como já dis
semos anteriormente, a matéria tem importância muito
grande, primordialmente para as enlidades filantrópi
cas e as Santas Casas de Misericórdia.

O voto do Partido Verde é "sim".
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sem delongas. orientamos o voto "sim".

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (Bloco/
PMDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente. o PMDB orienta o voto "sim", porque esta
é uma matéria importante. que está sendo discutida
desde a Legislatura passada.

Ressalto que o projeto não apenas ajuda os
clubes de futebol, mas recupera créditos fiscais do
Governo Federal. O maior beneficiado será o Tesouro
Nacional, portanto. o povo brasileiro, porque o Governo
obterá recursos que não recuperaria senão por meio
da Timemania.

O PMDB orienta o voto "sim". favorável à ma
téria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela ar
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
orienta o voto "sim".

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Par
tido dos Trabalhadores enaltece o esforço e o trabalho
da Deputada Gorete Pereira, Relatora da matéria.

Essa era uma reivindicação antiga dos clubes
brasileiros, a que o Presidente Lula. sensivel aos vá
rios selares da sociedade, inclusive o esporte, aten
deu. Evidenlemente. a Relataria aprimorou o texto e
vai contemplar. no futuro, as próprias Santas Casas
de Misericórdia, que vivem situação difícil e necessi
tam de ajuda.

Votamos "sim", Sr. Presidente.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ar·

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
vou usar nem 1 minuto.

Quero cumprimentar a Relatora, Deputada Gore
te Pereira, pela dedicação. pela capacidade de buscar
o diálogo e pela negociação que nos levaram a este
momento.

Já se falou bastante dos clubes de futebol. Quero
reforçar algo muito importante que está contemplado
nesta medida provisória: a possibilidade de todos os
hospitais filantrópicos, inclUSive as Santas Casas. re
negociarem as suas dividas tributarias com o INSS e
com o Tesouro Nacional, em 240 meses, com redução
de 50°'0 das multas. Essa é uma conquisla tão ou mais
importante do que a que contempla os clubes. porque
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sabemos do papel dessa rede hospitalar no Sistema
Único de Saúde, o SUS.

O Governo orienta o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o projeto de lei de conversão oferecido pela
Relatora da Comissão Mista, ressalvados os desta
ques, incluindo as alterações feitas pela Relatora. em
plenário. nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane
çam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço

a palavra para uma reclamação,
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. GERSON PERES (PP-PA. Reclamação.

Sem revisão do orador.) - Sr~ Presidente, tudo deve
ter racionalidade, ate os nossos trabalhos. Não é pos
sível que se comece a ordem do Dia de uma sessão
extraordinária às 11 h ou às 11 h30min. São 14h. Te
mos de almoçar e voltar imediatamente para a ses
são ordinária.

Há na pauta 3 requerimentos que VExa. poderia
deixar para submeter à apreciação posteriormente,
porque vai haver votação nominaL Há muita gente al
moçando neste momento.

É preciso haver mais cuidado com isso. Faço
apelo à Mesa - e V.Exa. é nosso intérprete: votei em
VExa. porque sei que conhece bem esta Casa e pode
levar sugestão ao Presidente Arl'lndo Chinaglia - para
que não convoque mais sessão extraordinária com or
dem do Dia para as 11 h30min. Que marque sessão
para que às 9h ou às 10h se inicie a ordem do Dia.
Assim, as 12h saimos para almoçar, ou até mesmo
às 11 h30min, e depois voltamos às 14h. Dessa forma
produziríamos bem.

É uma reclamaçâo justa, com todo o respeito que
tenho pela douta Mesa Diretora desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Muito
obrigado. nobre Deputado Gerson Peres.

Como tínhamos uma pauta alentada, esta sessão
foi convocada para as 11 h par~ ultrapassar a das 14h.
Se não, regimentalmente teríamos de começar a ordem
do Dia depois de 2 horas de duração do Pequeno Ex
pediente, em seguida o Grande Expediente etc. Então.
a marcação para as 11 h teve esse objetivo.

Quem me consultou foi o meu grande amigo Jo
fran Frejat. a quem disse que poderia almoçar agora
- S.Exa. saiu daqui as 12h - porque a votação teria
inicio às 13h30min. Outros me·consultaram também.
Sabia que não haveria votação logo. Mas não se pode
deixar uma pauta tão grande sem votar.

Às 15h vou começar outra sessão. Aviso ao Ple
nário que, se não votarmos esta pauta, vai haver outra
sessão às 19h ou até mesmo às 20h, se for necessário.
Mas vamos votar a pauta hoje. nem que tenhamos de
adentrar a madrugada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a outra sessâo começará às 15h?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim,
às 15h05min.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Portanto. às
15h haverá sessão extraordinária?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim,
sessão extraordinária.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Assim, pode
mos almoçar agora e voltar às 15h?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá. haverá votação nominal nesta
sessão. Em seguida. V.Exa. terá 1 hora para almoçar.
Às 15h iniciaremos os trabalhos da outra sessão.

Faço uma sugestão ao Plenário: para que ne
nhum Deputado peça verificação de votação no mo
mento em que quiser, sugiro mantermos o registro
de presença no painel, já que se trata de matéria de
interesse da Casa.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, concordamos ple
namente. Vamos acelerar as votações.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB concorda.

O SR. MARCELO ORTIZ tpV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há concor
dância absoluta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agra
deço ao Plenário a compreensão, o que demonstra que
a Casa está à altura do momento político que vive.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não há impedimento nenhum à manutenção do painel.
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Mas precisamos criar uma janela para que os Parla
mentares almocem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado, fique tranqüilo, vamos criar essa janela. Vai haver
um intervalo. Mas vamos continuar a sessão.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te. se V.Exa. garantir a abertura da janela, concordarei
com a manutenção do painel; se não a garantir, não
vou concordar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira} - Vou
dar a janela de 1 hora a VExa.. entre a última votação
que houver e uma hora_

O SR. CEZAR SILVESTRI- Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. CEZAR SILVESTRllPPS-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. seguindo a
argumentação do Deputado que me antecedeu na tri
buna, gostaria de fazer uma reclamação ao Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor.

Na manhã da quarta-feira passada. houve ses
são extraordinária. Novamente, para hoje de manhã.
quarta-feira, foi convocada uma sessão extraordinária.
A quarta-feira é o dia em que as Comissões se reúnem,
para o qual marcam audiências públicas, quando con
vidados se deslocam de outros Estados para cá.

VExa. sabe que o Regimento Interno da Casa
não permite o trabalho simultâneo das Comissões com
a ordem do Dia no plenário. Portanto. as sessões ex
traordinárias marcadas para a manhã de quarta-feira
estão interferindo no trabalho das Comissões. o que
constitui desrespeito aos convidados que comparecem
às audiências públicas.

Solicito. portanto, a V.Exa. que encaminhe esta recla
mação ao Presidente Arlindo Chinaglia: que não marque
mais sessões extraordinárias para as manhãs das quar
tas-feiras, dia em que trabalhamos nas Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
cebo a reclamação. mas o Plenário tem prioridade
sobre as Comissões. A pauta de votações não pode
ficar trancada. Não podemos facilitar.

Peço às Comissões que trabalhem entre as 14h
e as 16h, quando normalmente iniciamos a ordem
do Dia.

Hoje, excepcionalmente. o Presidente Arlindo
Chinaglia teve de representar a instituição na chegada
do Papa ao Brasil. a convite do Presidente da Repú
blica. Todas as autoridades estarão presentes à sole
nidade. Os Presidentes dos 3 Poderes da República
comparecerão. Portanto, S.Exa. não poderia deixar de
ir. Mas voltará a esta Casa às 19h para presidir parte
da sessào. Até lá presidirei os trabalhos.

Inspirados no Dr. Ulysses Guimarães, vamos
votar!

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente.
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. Pre
sidente. a minha questão de ordem tem base nos arts.
95 e 155 do Regimento Interno.

Os requerimentos de urgência sobre a mesa
estão relacionados ao art. 155 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, que impõe votação
nominal nessas circunstâncias, a não ser que haja
unanimidade.

Não vai haver intervalo entre uma votação e ou
tra. Se houver necessidade de votação. poderemos
votar seguidamente?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Se não
houver acordo quanto ao requerimento de urgência, a
votação nominal será realizado por ofício, segundo o
art. 157, que. no caso. prevalece sobre o art. 155.

O SR. COLBERT MARTINS - Perfeitamente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente.

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente,
estamos votando uma medida provisória. Enquanto a
pauta de votações estiver trancada, não podemos falar
em urgência. Só quando destrancarmos a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa que a sessão ordinária está can
celada porque ultrapassamos as 14h. Portanto, não
temos como realizá-la.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento de destaque da bancada do
PPS no seguinte teor:

DESTAQUE DE BANCADA
PPS

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar!.
161, § 2°, do Regimento Interno. destaque para votação
em separado da expressão "salvo realização de dili
gência externa para suprir a necessidade de informa·
ção ou adotar providência que as circunstâncias assim
recomendarem. com vistas à adequada instrução de
processo de manutenção do Certificado. situação em
que este prazo ficará suspenso", constante do § 2° do
artigo 7° do PLV 16/07".

Sala das Sessões. 9 de maio de 2007. - Fernan
do Coruja, Líder do PPS.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Coruja, para
encaminhar a votação a favor do requerimento.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem revi
são do orador,) - Sr. Presidente, primeiro, não podemos
retirar o destaque porque é de texto, é um DVS.

O certificado das entidades filantrópicas é for
necido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
Ouso afirmar que há hoje muita corrupção no órgão.
Para conseguir um certificado, é preciso dar um jeiti
nho lá dentro.

Em boa hora, a Relatora diz que os certificados
valem 5 anos e automaticamente são prorrogáveis com
o pedido. Há um prazo de 6 meses para esse certifica
do ser aprovado. E deve ter um prazo porque a pessoa
pede o certificado e o processo fica em análise por
anos. E esse é um direito.

Este ponto é mais importante para os hospitais
e para as Santas Casas do que outros. O certificado
permite que tais entidades não paguem uma série
de tributos, que não fiquem devendo e, daí, possam
manter convênios com Estados e com a União. Sem
esse certificado, elas têm de pagar tributos, tornam-se
inadimplentes e. então, não conseguem fazer convê
nios com a União e com os Estados.

Portanto. em boa hora a Sra. Relatora inseriu tal
dispositivo.

No entanto. conforme lemos aqui, se o Conselho
recorrer ou pedir informação ou adotar providências
recomendadas pelas circunstâncias, suspende-se o
prazo.

Estou pedindo que se retire esse dispositivo. Já
existe o prazo de 6 meses e, se não for tempo sufi·
ciente para o Conselho verificá-lo, o certificado tem de
continuar vigendo automaticamente.

Aponto essa alteração como muito mais importan
te para as Santas Casas do que o próprio projeto em si.
porque elas conseguem recursos de várias origens.

Faço um apeto ao Governo para que retire esta
parte final do projeto de lei de conversão. Se não,
qualquer membro do Conselho Nacional de Assistên
cia Social poderá pedir diligência. E sobre esse órgão
existe muita coisa mal contada. Os próprios hospitais
do Brasil. as faculdades e as entidades filantrópicas
sofrem por causa do Conselho Nacional de Assistên
cia Social.

Portanto, vamos permitir a prorrogação automá
tica da vigência do certificado. É preciso dar um prazo
de 6 meses. Não pode qualquer membro do Conselho
provocar diligência e suspender o prazo. Seria garantir
um poder muito forte a cada conselheiro ou ao Con
selho em si.

Apelo ao Governo para que tire essa parte final
do projeto.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
apóia o DVS do PPS por considerar que é meritório
conceder essa facilidade a quem se submete a um
calvário todos os anos para conseguir a renovação
do certificado.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Verde quer também hipotecar solidariedade ao Depu
tado Fernando Coruja.

Fui provedor de Santa Casa durante 17 anos. Re
almente será um calvário tentar chegar a um objetivo
final. caso permaneça a expressão "salvo realização
de diligência", Qualquer diligência vai impedir a vigên
cia do certificado expedido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.

Por esse motivo, somos favoráveis à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO O REQUERIMENTO.
MANTIDA A EXPRESSÃO DESTACADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Srs.

Lideres, segundo informação que chegou à Mesa,
existe acordo para a aprovação da emenda do Líder
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa requerimento de destaque para votação em
separado no seguinte teor:

DESTAQUE DE BANCADA
PSDB

Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do termos do art. 161. 11,

e § 2°, combinado com o art. 117, IX, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vota
ção em separado da Emenda n° 22 oferecida à Medida
Provisória n° 358/07, que "altera dispositivos das Leis
nOs 11.345, de 14 de setembro de 2006, 8.212. de 24
de julho de 1991. e 8.685, de 20 de julho de 1993, e
dá outras providências".

Sala das Sessões, 8 de maio de 2007. - Leonar
do Vilela, 1° Vice-Líder do PSD8.
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o SR. PRESIDENTE (InocêncIo Oliveira) - Sras.
e Srs. Deputados. lerei trechos da emenda apresen
tada:

"Inclua-se onde couber, na Medida Provi
sória na 358, de 2007. o seguinte artigo:

'Art. As entidades nacionais de adminis
traçâo do esporte que recebam. direta ou in
diretamente, recursos da Uniâo. incluídos os
provenientes de concursos de prognósticos,
deles prestarão contas ao Tribunal de Contas
da União'."

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda
é auto-explicativa. haja vista o que V.Exa. acabou de
ler.

É do interesse da sociedade que todos os recur·
sos que saiam dos cofres publicas, especialmente da
União, sejam fiscalizados pelo Tribunal de Contas da
União. Foi dada a justificativa de que isso iá acontecia.
de acordo com a instituição, mas acho que não está
claro e gostaria que ficasse Incluido.

O Lider do Governo, Deputado Henrique Fonta
na, já concordou com a nossa emenda. Dessa forma,
quero renovar o pedido para que seja acatada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação a emenda.

EMENDA N° 22

"Inclua-se onde couber, na Medida Provisória na
358, de 2007. o seguinte artigo:

'Art. As entidades nacionais de adminis
tração do esporte que recebam. direta ou in
diretamente, recursos da União. incJuidos os
provenientes de concursos de prognosticas,
deles prestarão contas ao Tribuna' de Contas
da União'.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

benizo a Câmara dos Deputados pela aprovação desta
emenda, o que demonstra que queremos os recursos
públicos devidamente fiscalizados pelo órgào de direito.
o Tribunal de Contas da União, auxiliar da Cámara dos
Deputados que tem realizado belíssimo trabalho.

O SR. PRESIDENTE (InocêncIO Oliveira) - Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:

DESTAQUE DE BANCADA
PSDB

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do termos do art. 161, 11,

e § 2", combinado com o art. 117. IX. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, destaque para vota
çào em separado da Emenda n° 23 oferecida à Medida
Provisória n° 358/07, que "altera dispositivos das Leis
nOs 11.345, de 14 de setembro de 2006, 8.212, de 24
de julho de 1991. e 8.685. de 20 de julho de 1993. e
dá outras providências".

Sala das Sessões. 8 de maio de 2007. - Leonar
do Vilela. 10 Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sras.
e Srs. Deputados. prestem atenção ao texto da emen
da. que vou ler para não pairar dúvida sobre o que se
esta votando.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. antes que
V.Exa. leia a emenda, explicito ao Plenário que foi feito
acordo, desde que acatada a Emenda n° 22, e abrimos
mào deste destaque em função de considerarmos que
boa parte dele está contemplada no art. 15 do projeto
de lei que antecedeu a medida provisória.

Quanto aos mandatos. tema muito relevante na
minha opinião, no tocante ao impedimento de mais de
2 mandatos. deixo para discutir por ocasião da apre
ciação de outro projeto de lei em tramitação na Casa:
o do Estatuto do Desporto.

Assim, não abro mâo do principio. apenas opto
por esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agra
deço a V.Exa. a compreensão.

Portanto, retirado requerimento de destaque para
votação em separado da emenda n° 23.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 358-8. DE 2007

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N° 16 DE 2007

Altera dispositivos das Leis nOs 11.345,
de 14 de setembro de 2006. 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 8.685. de 20 de julho de
1993, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Os arts. 2°. 4°, 5° e 6° da Lei n° 11.345,
de 14 de setembro de 2006. passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 2° ..
VI - 3°,;:' (três por cento) para o Fundo

Nacional de Saúde, que destinará os recur
sos. exclusivamente. para ações das Santas
Casas de Misericórdia, de entidades hospita
lares sem fins econômicos e de entidades de
saúde de reabilitação física de portadores de
deficiência;

§ 4° As Santas Casas de Misericórdia,
as entidades hospitalares e as de reabilitação
física referidas no inciso VI do caput deste arti
go deverão ter convênio com o Sistema Único
de Saúde há pelo menos 10 (dez) anos antes
da publicação desta Lei.

§ 5° As entidades de reabilitação física
referidas no inciso VI do caput deste artigo
são aquelas que prestem atendimento a seus
assistidos em caráter multidisciplinar median
te as ações combinadas de profissionais de
nível superior.

§ 6° No caso das Santas Casas de Mise
ricórdia. a entidade de classe de representação
nacional delas informará ao Fundo Nacional
de Saúde aquelas que deverão receber prio
ritariamente os recursos."(NR)

"Art. 40 As entidades desportivas poderào
parcelar. mediante comprovação da celebra
ção do instrumento de adesão a que se refere
o art. 30 desta Lei. seus débitos vencidos até
a data de publicação do decreto que regula
menta esta Lei, com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com o Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS, com a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
inclusive os relativos às contribuições institu
ídas pela Lei Complementar n° 110. de 29 de
juntlO de 2001.

§ 10 Os parcelamentos de que tratam o
caput e os §§ 12 e 13 deste artigo serão pa
gos em 240 (duzentas e quarenta) prestações
mensais com a redução, sob condição resolu
tória de cumprimento do parcelamento. de 50~"~

(cinqüenta por cento) das multas que incidem
sobre os débitos parcelados.

§ 1o_A A redução da multa prevista no § 1°
deste artigo não se aplica aos débitos relativos
ao FGTS que forem destinados à cobertura das
importâncias devidas aos trabalhadores.

§ 3° Observadas as normas específicas
trazidas por esta Lei, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e da Procurado
ria-Gerai da Fazenda Nacional, o parcelamento
reger-se-á pelas disposições da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, não se aplicando o
disposto no § 2° do seu art. 13 e no inciso I do
caput do seu art. 14.

§ 40 Observadas as normas específicas
trazidas por esta Lei. o parcelamento de débi
tos relativos às contribuições sociais previstas
nas alíneas a e c do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212. de 24 de julho de 1991,
às contribuições instituídas a título de subs
tituição e às contribuições devidas, por lei, a
terceiros reger-se-á pelas disposições da re
ferida Lei. não se aplicando o disposto no §
10 do seu art. 38.

§ 5° No período compreendido entre o
mês da formalização do pedido de parcela
mento de que trata o caput deste artigo e o 30
(terceiro) mês após a implantação do concurso
de prognóstico. a entidade desportiva pagará
a cada órgão ou entidade credora prestação
mensal no valor fixo de R$ 5.000.00 (cinco mil
reais). salvo no caso de parcelamento de con
tribuição previdenciária que era administrada
pela extinta Secretaria de Receita Previden
ciária. em que a prestação mensal a ser paga
à Secretaria da Receita Federal do Brasil será
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

§ 12. O parcelamento de que trata o caput
deste artigo estender-se-á. independentemen
te da celebração do instrumento de adesão
a que se refere o art. 3° desta Lei, às Santas
Casas de Misericórdia. às entidades hospita
lares sem fins econômicos e às entídades de
saúde de reabilitação física de deficientes sem
fins econômicos.

§ 13. As demais entidades sem fins eco
nômicos também poderão se beneficiar do
parcelamento previsto no caput deste artigo,
independentemente da celebração do ins
trumento de adesão a que se refere o art.
3° desta Lei. caso possuam o Certificado de
Entidade Beneficente da Assistência Social
concedido pelo Conselho Nacional de Assis·
tência Social,"(NR)

"Art. 5(1 A adesão de que trata o art. 3(1
desta Lei tornar-se-á definitiva somente me
diante apresentação à Caixa Econômica Fe
deral pela entidade desportiva de certidões
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negativas emitidas pelo INSS, pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e pela Procurado
ria-Gerai da Fazenda Nacional, bem como de
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
emitido pelo agente operador do FGTS.

..................................................... "(NR)
"Art. 6° .
§ 2° O depósito pela Caixa Econômica

Federal da remuneração de que trata o inciso
11 do caput do art. 2° desta Lei diretamente à
entidade desportiva em conta de livre movimen
tação subordina·se à apresentação de compro·
vantes de regularidade emitidos por todos os
órgãos e entidades referidos no art. 4" desta
Lei que contemplem, inclusive, a quitação dos
parcelamentos de que tratam o caput deste ar
tigo e o art. T' desta Lei ou de qualquer outra
modalidade de parcelamento relativamente aos
débitos vencidos até a data de publicação do
decreto que regulamenta esta Lei.

§ 4<0 Para o cálculo da proporção a que
se refere o caput deste artigo. o INSS, a Se·
cretaria da Receita Federal do Brasil, a Procu
radoria-Gerai da Fazenda Nacional e o agente
operador do FGTS informarão à Caixa Econô
mica Federal o montante do débito parcelado
na forma do art. 4° desta Lei e consolidado no
mês da implantação do concurso de prognós
tico de que trata o art. 10 desta Lei.

§ 8° Na hipótese de os valores destinados
na forma do caput deste artigo serem insufi
cientes para quitar integralmente a prestaçào
mensal. a entidade desportiva ficará respon
sElvel por complementar o valor da prestação,
mediante depósito a ser efetuado na conta a
que se refere o § 5" deste artigo até a data de
vencimento da prestação, sob pena de resci
são do parcelamento. observadas as normas
especificas de cada órgão ou entidade.

§ 11. No 10 (primeiro) ano de vigência
do parcelamento, o complemento a cargo da
entidade desportiva referido no § 8° deste ar
tigo fica limitado a R$ 50.000.00 (cinqüenta
mil reais)."(NR)

Art. 2° A Lei n° 11.345, de 14 de setembro de 2006,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6°·A:

"Arl. 6°-A O disposto no § 2° do art. 6"
desta Lei aplica-se a quaisquer valores de re·
muneração ou pagamentos às entidades des
portivas que tenham celebrado o instrumento

de adesão previsto no art. 3° desta Lei pelo uso
de sua denominação, marca ou símbolos. em
quaisquer concursos de prognósticos adminis
trados pela Caixa Econômica Federal.

§ 10 Expirado o prazo de validade dos
comprovantes de regularidade de que tratam
os §§ 2° e 3" do art. 6° desta Lei sem a apre
sentação de novos comprovantes, os valores
originarias de outros concursos de prognósticos
que não aquele previsto no art. 1[' desta Lei se·
rão mantidos indísponíveis em conta corrente
específica na Caixa Econômica Federal.

§ 2° Os recursos tornados indisponiveis
na forma referida no § 1° deste artigo somen
te poderão ser utilizados para pagamento,
integral ou parcial, de débitos da entidade
desportiva aos órgãos e entidade referidos no
art. 5° desta Lei.

§ 30 A disponibilidade dos recursos so
mente ocorrerá mediante a apresentação dos
comprovantes de regularidade de que tratam
os §§ 2" e 3° do art. 6° desta Lei."

Art. 3° A Lei n° 11.345, de 14 de setembro de 2006,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 13-A:

"Art. 13-A. O disposto no art. 13 desta Lei
aplica-se apenas às atividades diretamenle
relacionadas com a manutenção e administra
ção de equipe profissional de futebol, não se
estendendo às outras atividades econômicas
exercidas pelas referidas sociedades empre
sariais beneficiárias."

Art. 4° O art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 11-A:

"Art. 22 " .
§ 11-A. O disposto no § 11 deste artigo

aplica-se apenas às atividades diretamente
relacionadas com a manutenção e administra
ção de equipe profissional de futebol, não se
estendendo às outras atividades econômicas
exercidas pelas referidas sociedades empre
sariais beneficiárias."(NR)

Art. Se.. Os projetos de produção de obras cinema
tográficas de longa-metragem aprovados pela Agência
Nacional do Cinema - Ancine ate 28 de dezembro de
2006, na forma do art. 25 da Lei n[' 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, e do § 5') do art. 4'" da Lei n° 8.685.
de 20 de julho de 1993. não se sujeitarão ao disposto
no inciso 11 do § 2'-' do art. 4" da Lei nU B.685. de 20 de
julho de 1993, observado, como limite. o valor autori
zado no projeto aprovado até aquela data.
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Parágrafo único. A Ancine expedirá normas desti
nadas à adequação dos projetos aprovados no âmbito
de suas atribuições ao disposto no art. 1°-A da Lei na
8.685. de 20 de julho de 1993.

Art. 6° Os arts. 1o_A e 40 da Lei no B.685, de 20
de julho de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1~-A .
§ 5° Fica a Ancine autorizada a instituir

programas especiais de fomento ao desen
volvimento da atividade audiovisual brasileira
para fruição dos incentivos fiscais de que trata
o caput deste artigo.

§ 6° Os programas especiais de fomento
destinar-se-ào a viabilizar projetos de distribui
ção. exibição, difusão e produção independente
de obras audiovisuais brasileiras escolhidos
por meio de seleção pública, conforme normas
expedidas pela Ancine.

§ r Os recursos dos programas espe
ciais de fomento e dos projetos específicos da
área audiovisual de que tratam os §§ 4° e 5°
deste artigo poderão ser aplicados por meio de
valores reembolsáveis ou não-reembolsáveis.
conforme normas expedidas pela Ancine.

§ 8" Os valores reembolsados na forma
do § 7° deste artigo destinar-se-ão ao Fundo
Nacional da Cultura e serão alocados em cate
goria de programação específica denominada
Fundo Setorial do Audiovisual."(NR}

"Art. 4" ..
§ 1° ..
111 - em nome da Ancine, para cada pro

grama espec',al de fomento. no caso do § 5°
do art. 1°-A desta Lei.

§ 2° Os projetos a que se refere este arti
go e os projetos beneficiados por recursos dos
programas especiais de fomento instituídos
pela AnGine deverão atender cumulativamente
aos seguintes requisitos:

.................................... , "(NR)
Art. r o Certificado de Entidade de Fins

Filantrópicos terá validade de 5 (cinco) anos, a
contar da data da publicação no Diário Oficial
da União da resolução de deferimento de sua
concessão. permitida sua renovação, sempre
por igual período, exceto quando cancelado
em virtude de transgressão de norma que re
gulamenta a sua concessão.

§ 11) Desde que tempestivamente reque
rida a renovação, a validade do Certificado
contara da data do termo final do Certificado
anterior.

§ 2° Excetuada a hipótese de transgres
são de norma referida no caput deste artigo,
sera considerado renovado o Certificado na
hipótese de ausência de manifestação por
parte do Conselho Nacional de Assistência
Social no prazo de 6 (seis) meses a contar do
requerimento, salvo realização de diligência ex
terna para suprir a necessidade de informação
ou adotar providência que as circunstâncias
assim recomendarem, com vistas na adequa
da instrução de processo de manutenção do
Certificado. situação em que esse prazo fica
ra suspenso.

Art. 81) As entidades nacionais de administração
do esporte que recebam, direta ou indiretamente, recur
sos da União, incluídos os provenientes de concursos
de prognósticos, deles prestarão contas ao Tribunal de
Contas da União.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007. - Depu
tada Gorete Pereira, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o

processado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre

a mesa requerimento de urgência no seguinte teor:

"Senhor Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento In

terno, requeremos regime de urgência para
a apreciação do PL 426/2007, do Deputado
Otávio Leite e outros, que 'institui o Dia de
Santo Antônio de Sant'Anna Galvão, a ser
comemorado no dia 11 de maio.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2007.
- Luciano Castro, Líder do PR; Tadeu Filipelli,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PTBI
PSC/PTC; Hugo Leal, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PTB/PSC/PTC; Márcio
França, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PDTI
PCdoB/PMN/PAN/PHS/PRB: Luiz Sérgio, Vice
Líder do PT; Antonio Carlos Pannunzio, Líder
do PSDB: Miro Teixeira, Líder do PDT; Chico
Alencar, Lider do PSOL: Onyx Lorenzoni. lí
der do PFL; Fernando Coruja, Líder do PPS;
Jovair Arantes. Líder do PTB".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Infor
mo a todos que não será feriado nacional, mas apenas
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uma data comemorativa, pois o calendário brasileiro
já tem muitos feriados.

Pedimos a compreensão das Sras. Deputadas e
dos Srs. Deputados nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento.

Se houver apenas 1 Deputado contrario, peço que
levante o braço. pois taremos votação nominal.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - VExa.
é contrário ao requerimento?

O SR. GILMAR MACHADO - Não, Sr. Presi
dente. Só quero deixar registrado, na condição de
evangélico...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Gilmar Machado. é um precedente acertado por
todos. Não vou conceder a palavra a VExa. Descul
pe-me.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Náo

vou lhe conceder a palavra. VExa. não é Lider e. por
tanto. não lhe concederei a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Em
votação o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (pausa.)

APROVADO POR UNANIMIDADE.
O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, sei

queria fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre

Deputado Gilmar Machado. nao vou conceder-lhe a pa
lavra, não insista. Gosto de V. Exa., mas não vou con
ceder a palavra a ninguém. Não vou abrir exceção.

O SR. GILMAR MACHADO - Tudo bem. Não
queremos criar problema. Sr. PreSidente.

O SR. PRESIDENTE (InocêncIo Oliveira) - Sobre
a mesa requerimento de urgência no seguinte teor:

"Senhor Presidente.
Com base no ar!. 155 do Regimento Interno, re

queremos regime de urgência para a apreciação do
PDC 35107, que fixa o subsidiO dos membros do Con
gresso Nacional e da outras providências.

Sala das Sessões, em . - Henrique Eduardo Al
ves. Lider do Bloco do Bloco Parlamentar PMDBiPTBl
PSC/PTC: Jovair Arantes, Lider do PTB; Benedito de
Lira. Vice-Lider do PP; Marcelo Ortiz, Líder do PV;
Hugo Leal, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDBI
PTBiPSC/PTC: Remido Calheiros, Bloco Parlamentar
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN/PHS/PRB".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fa
remos a votação desta matéria hoje, de forma clara e
transparente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento.

Se houver algum Parlamentar contrario. faremos
votação nominal.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. conforme dis
põe o ar!. 155 do Regimento Interno. já mencionado,
há urgência para a tramitação de matéria de relevante
e inadiável interesse nacional.

A politica se move por símbolos. Na sexta-feira,
em homenagem a Frei Galvão, não deve ser feriado.
mas data nacional. Aliás, o assunto sera discutido
posteriormente.

Entendemos que a remuneração dos membros
do Congresso NaCional - e o Senado Federal também
deveria assumir a sua posição. mas de forma oportu
nista fica quieto a respeito - não é tema urgente. É
claro que a maioria, como reza o Regimento Interno,
pode dizer "sim".

Rendemo-nos a esta e a qualquer outra decisão.
Mas é bom. em nome da transparência. cumprir o Re
gimento tnterno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agra
deço a VExa.

A Câmara dos Deputados não está fazendo tudo
sozinha. Inclusive o período foi combinado com o Sena
do Federal. Trata-se de decreto legislativo do Congresso
Nacional e náo da Câmara dos Deputados.

VExa. tem razao.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como

vola o PP?
O SR. GERSON PERES (PP-PA. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidenle. o PP vota ·'sim".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mais

algum Lider quer orientar a bancada?
Como vota o PSDB?
O SR. LEONARDO VILELA (pSDB-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o Líder
do PSDB. Deputado Antonio Carlos Pannunzio, não
assinou este requerimento de urgência.

Reconhecemos que ha materias muito mais im
portantes e urgenles a vaIar, a exemplo da que trata
do aumento de 10'0 do FPM.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ Ela
sera votada hoje. em primeiro lugar.
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o SR. LEONAROO VILELA - Cito também a PEC
do Voto Aberto, os projetos da área da Justiça e da se
gurança pública e a proposta de reforma política.

O PSDB encaminha o voto "não".
O SR. RONALOO CAIADO (DEM-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
muita transparência, conforme expôs VExa.. foi feito
acordo também entre os Lideres sobre a votação de
matérias relevantes, como a reforma política. E defi
nimos um prazo: até o dia 30 de maio.

Até o momento, não acertamos nem a inclusão
do projeto na pauta de votações. A sua apreciação vem
sendo procrastinada a cada dia que passa. O projeto
está engavetado há 4 anos.

O Democratas também vai votar anão", Nào reco
nhecemos a necessidade de urgência para a alteração
do salário dos Parlamentares.

Muito obrigado.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a maior virtude
desta Casa é exatamente o livre debate. a transparência
e a manifestação do voto da Maioria e da Mínoria.

Embora esta discussão seja sobre um tema que
envolve sensibilidade e gera reações até passionais. o
nosso entendimento sereno é o de que as condições
atuais do exercicio do mandato, do ponto de vista da
remuneração dos Parlamentares, são adequadas.
Devemos fixar critérios austeros e perenes. sem que
haja, a cada votação desse tipo de matéria, frisson e
exploração. muítas vezes indevida. de outros setores
da sociedade.

Mas é claro que ainda estamos em débito com
a sociedade que nos sustenta: ainda não votamos a
inadiável reforma política: nem o aumento de l~'o no
repasse do Fundo de Participação dos Municípios, apre
ciação que V.Exa. anunciou para hoje, o que para mim
é uma boa surpresa: nem as PECs do Voto Aberto. da
que estabelece maior rigor contra o trabalho escravo e
da que trata do nepotismo. Enfim, precisamos avançar
na apreciação de matérias mais importantes.

Votamos "não" ao requerimento de urgência e ao
inadiável interesse nacional dessas propostas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - In
formo, para esclarecer o Plenário. a imprensa e todos
os que nos ouvem neste instante, que não se trata de
reajuste salarial, mas de correção.

O último aumento que os membros do Poder Le
gislativo do Brasil receberam foi dado no dia 1o de feve
reiro de 2003. Faz exatamente 4 anos e 3 meses. Então,
não é reajuste, mas, sim, correção de subsidias.

Para que fique ainda mais claro e transparente.
sugiro que todos se manifestem. A Mesa está cum
prindo o seu papel. Trata-se de pleito legítimo. não

só nosso. mas também de todos os que compõem o
Poder Legislativo.

Vou pedir a um colega que assuma os trabalhos
da presidência e votar ~sim". porque tenho o sentimen
to de que nào se trata de reajuste, mas de correção
de subsídios.

Há outro item a esclarecer, prezados companhei
ros, colegas de plenário: votaremos a PEC do Voto
Aberto e o aumento de 1~'o no repasse do FPM. Não
sou eu, mas o Plenário que, soberanamente, decidirá
sobre essas matérias.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
VExa. afirmou que votaremos a proposta de aumen
to do FPM. Pergunto: como vamos votá-Ia, se o texto
anterior foi obstruído?

Gostaria de obter essa informação.
O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem,

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. só podemos
votar quando a base do Governo retirar a obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - In
formo ao Plenário que chegou à Casa proposta de
emenda à Constituição. oriunda do Governo, que está
sendo anexada àquela que já vinha tramitando sobre
a reforma tributária. O dispositivo sobre a reforma tri
butária será anexado à proposta do Governo, para que
possamos votá-Ia sem ferir o Regimento Interno.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
V.Exa. está informando que chegou a esta Casa uma
nova proposta sobre o tema a que me referi. A nova
proposta já pode ser submetida a votos sem passar pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cídadania?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesma matéria. sim. Quem vai emitir o parecer é o
Relator. Há jurisprudência na Casa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - VExa. infor
mou agora que é matéria nova.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Câ
mara dos Deputados tem jurisprudência sobre isso. Se
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a matéria é conexa a outra, o Relator vai emitir parecer
sobre ela e as emendas apresentadas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas VExa.
disse que há matéria nova e que vai ser apensada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
é nova a matéria. Ela altera apenas o prazo de abran
gência do aumento do FPM: nada mais do que isso.
O texto é igual. E já há parecer sobre isso.

Deputado Arnaldo Faria de Sá. a questão já foi
decidida e VExa. poderá recorrer à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te. não quero recorrer. Só queria entender. VExa. dis
se que a matéria é nova e vai ser apensada a PEC n°
285, de 2004.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -A pro
posta é nova e nào a matéria. Se disse ;'matéria nova",
peço perdão a VExa. Na verdade. a proposta é nova.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, respeitosamente. quero recorrer à Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania dessa decisão
porque entendo que, mesmo sendo proposta nova,
teria de passar pela CCJC. não poderia vir a plenário
diretamente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco
lhido o recurso de VExa. à Comissão de Constituição
e Justiça. Mas reitero que já existe jurisprudência na
Casa sobre a matéria. Não foi alterada uma virgula do
que diz o Regimento.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o requerimento
de urgência urgentíssima que vai ser votado agora é
sobre matéria que não é partidária nem estabelece re
lação entre Governo e Oposição. Como os principais
partidos estão encaminhando contrariamente. solicito
a VExa. que, na condição de Presidente desta sessão.
só coloque em votação o requerimento de urgência
com o amplo apoio de todos os partidos.

Diante da situação. considero que o meu parti
do deve seguir a opinião dos principais partidos que
já encaminharam e retirar a urgência neste momento.
porque nâo pode haver disputa política em relação a
esta matéria. O PT retira a urgência. Não vamos votar
a matéria para que ela não seja objeto de disputa po
lítica entre Oposição e Situação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Gos
taria de consultar os demais partidos sobre a retirada
da urgência. Se retirarem a urgência. será outra coisa.
Se não retirarem. vou ter de submeter o requerimen-

to ao Plenário, porque quem vota aqui não é Líder.
é Deputado. A votação é nominal. Por isso. não vou
retirar a urgência enquanto nâo houver acordo. Todos
terào de assinar a retirada.

Essa matéria nâo caiu sobre a mesa. Ela foi fruto
de amplo entendimento com o Senado Federal e com
todas as Lideranças da Casa, sem exceção.

O SR. CHICO ALENCAR - Não é verdade, Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quem
está fazendo papel de bonzinho aqui nào vai ficar! Pa·
pel de bonzinho para uns e de mauzinho para outros?
Ele vai dizer a verdade! (palmas.)

O SR. JOSÉ GENOíNO - Vamos votar contra!
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente. peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. GERSON PERES (PP-PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. esta é uma
matéria de Direito Constitucional. A Legislatura pas
sada faltou com os compromissos determinados pela
Constituição. Deveria ter preconizado o aumento para
a Legislatura subseqüente e não o fez. O art. 37 man·
da que se faça anualmente o reajuste salarial, inclu
sive dos membros do Poder Legislativo. Isso está nos
incisos Xl e XII.

Falta coragem para terminar com essa façanha
de alguns poucos. Querem preponderar sob uma falsa
ética. É preciso que se acabe com isso de uma vez.

Submeta a matéria à votação. Vamos votar de
acordo com a lei!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
pois de dar a palavra ao Deputado Ciro Gomes, o que
farei com muita satisfação, vou colocar a matéria em
votação. Ontem o Presidente Arlindo Chinaglia anun
ciou que hoje esta matéria seria votada. Ninguém pediu
para retirá-Ia. nem Deputado nem Lider.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente, em nome da
verdade, afirmo que nâo assinei o requerimento de ur
gência. e me foi pedido. Em todas as reuniões da Mesa
Diretora ponderei sobre nossa posição. e o fiz por es
crito. Somos pequenos, mas não inexistentes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa.
já disse isso.

O SR. CIRO GOMES - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vejo com muita preocupação os desdo
bramentos mais recentes desta discussão. Ou a atu
alizaçào do valor da remuneração dos Parlamentares
é uma iniciativa decente. ou é uma iniciativa indecen
te. Ou temos convicção de que temos aqui para votar.
pelos expedientes corretos que o Regimento Interno
nos permite, uma iniciativa legítima, limpa. ética, ou
não. Parece-me que tudo o mais, data máxima vênia
de quem pensa de forma diferente. é um gesto teatral,
que só agrava a péssima impressão que muitas vezes
a opinião pública tem sobre nossos gestos. Ou é de
cente - e acho que é -, ou não é. Se o PSOL entende
que é indecente. que denuncie a indecência. Essa é a
minha opinião. Se entende que é indecente, denuncie a
indecência para que nós tenhamos a oportunidade de
dizer que é decente. Tudo o mais são gestos teatrais
exercidos sobre uma instituição que não nos pertence
e que já sofre de gravíssima desmoralização no seio da
opinião pública, muitas vezes por cometimentos nossos
conjunturais, oportunistas, que não dizem respeito ao
que é sério e ao que não é. Se isso é sério, votemos
a favor ou contra. Vamos votar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputado Ivan Valente, o Deputado Chico Alencar
já se manifestou.

Não vou conceder a palavra a mais ninguém. Vou
colocar o requerimento em votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares. a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente. peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
não assinou o requerimento de urgência. Esta não é
uma discussão nova para nós. Ela já ocorre desde
dezembro. Achamos que a remuneração parlamentar
deve ser discutida de maneira apropriada, até com
audiências públicas neste plenário.

O PMDB, conseqüentemente, libera o voto para
os seus membros. Votarei "não" porque já não assinei
o requerimento de urgência.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra. Peço desculpas por não tê-Ia con
cedido naquele momento, Deputado. V. Exa. merece a
maior consideração.

O SR. MARCELO ORflZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. gostaria que
esta Casa me ouvisse. mas me ouvisse mesmo. Na
Legislatura passada, o único partido que teve a cora
gem de vir ao microfone dizer que não queria aumento
foi o Partido Verde. por meu intermédio.

Repito: dissemos que o Partido Verde não que
r'la aumento. Entretanto. dou razão ao Deputado Ciro
Gomes. Não se pode fazer política com esse fato. Por
várias vezes a Oposição ouviu a minha palavra de
apoio a ela, mas não posso permitir que se leve isso
para uma disputa polit'lca.

Vou repetir: o Partido Verde foi contrário ao au
mento, mas não podemos ser contrários a um ajuste
de valores devido à inflação. É a coisa mais simples
do mundo! Se alguém acha que ele é ilegal. injusto,
desonesto, não o receba. Diga que não vai recebê-lo
por isso. Mas ele é legal, é perfeito.

Por este motivo. em relação ao reajuste - valor
correspondente à inflação -, o Partido Verde vota "sim".
como votou "não" quando se falou em aumento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
pito mais uma vez que não se trata de aumento, mas
de correção.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente. peço a
palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cederei a palavra a V.Exa., mas ainda há 3 partidos
para encaminhar e quero ouvi-los.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, gostaria
de falar antes do término...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mas
estamos na fase de encaminhamento.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra como Líder.

O SR. PREStOENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar os 10 minutos?

O SR. LUIZ SÉRGIO - Os 10 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re

servo-me o direito de ouvir os encaminhamentos pri
meiro.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio O\iveíra) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
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matéria não é nova. mas temos de encará-Ia de fren
te e com coragem. Muitos estão dizendo que votam
contra. mas, na calada da noite. nos corredores, dizem
que precisam de aumento e que estamos ganhando
pouco.

O PRo embora não tenha assinado o requeri
menl0 de urgência, vota "sim", porque não se trata de
aumento, mas de correção de nosso salário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
vota o PP?

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisào
do orador.) - Sr. Presidente, o Parlido Progressista, com
convicção. de cabeça erguida. com o entendimento
de que está sendo feita lima correção. sem nenhuma
objeção. encaminha o vo10 "sim". com toda coragem
que é preciso ter nesle Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PP vota "sim".

Algum nobre Lider ainda quer orientar a banca
da? (Pausa.) Não.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) ~ Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Como Llder. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. a Câmara dos
Deputados não tem reputação muito boa entre os
Poderes. Isso se deve. em grande parte. a posturas
adotadas na Casa. Em todas as reuniões do Colégio
de Líderes de que os Líderes do DEM e do PSDB par
ticiparam, S.Exas. não ado1aram essa postura que ora
apresentam em plenário. (Muito bem. Palmas.}

Não se pode exigir de um político e de uma li
derança que na sala fechada tenha uma postura e no
plemi.rio tenha outra diametralmente oposta. Ou se
assume... (Palmas.)

A SRA. LUCIANA GENRO - Nobre Uder Luiz
Sérgio. não é o caso do PSOL. Dissemos na sala fe·
chada que somos contra.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente. não me
referi ao PSOL. Referi-me de forma clara. alto e bom
som. às Lideranças do DEM e do PSDB. Ebom que
se tenha clareza para falar, mas tambem paciência
para ouvir.

Reafirmo que o desgaste se deve a posturas
demagógicas. como a que estamos presenciando.
Os Srs. Lideres do DEM e do PSDB, em reunião com
a Mesa Diretora da Casa. defenderam o reajuste e
aqui querem colocar nas costas dos outros partidos
a responsabilidade por aquilo que as suas bancadas
também reivindicam.

Diante disso. Sr. Presidente. faço um apelo a
V.Exa. no sentido de que retire esta matéria de vota
ção. Ou se constrói o consenso, ou não se vota. Agora,

caso permaneça essa postura, peço aos Deputados
do PT que não entrem nesse jogo rasteiro. O Partido
dos Trabalhadores defende o reajuste, mas não pode
defender o jogo de faz-de-conta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
é reajuste. é correção.

O SR. LUIZ SÉRGIO - O partido defende a cor
reção, mas nào pode aceitar o jogo de demagogia do
Plenário em uma votação como esta. Por isso. se o
PFL e o PSDB nào assumirem publicamente aquilo que
assumiram na reUnião do Colégio de Lideres, o PT vai
encaminhar contra. Não se pode colocar no ombro de
alguns a responsabilidade por aquilo que não se tem
coragem de assumir publicamente.

A imagem da Câmara dos Deputados só será
recuperada se houver menos demagogia. O que es·
tamos assistindo é à demagogia do PSDB e do PFL.
Não aceitamos isso. Sr. Presidente. Encaminhamos
o voto "não".

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, fo·
mos citados. A liderança do partido foi citada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
dizer a verdade. O Deputado Onyx Lorenzoni deve
vir aqui. S.Exa. combinou comigo e com o Presidente
Arlindo que nesta votação não faria nenhum discurso.
Se não assinava o requerimen10 não faria nenhum dis
curso. Apoiaria. mas não faria discurso. S.Exa. disse
isso para mim e para o Deputado Arlindo Chinaglia.
Pronto. Quero dizer a verdade. Vai ser votado. porque
quero ver quem tem palavra ou nào nesta Casa. (Pal
mas.) A matéria, agora. não pertence mais a Lider.
mas aMesa.

A PresidênCia convoca todos os Parlamentares
presentes nas diferentes dependências da Casa a vi·
rem ao plenáriO para que haja quorum.

Quanto maior o número de Parlamentares pre·
sentes, mais representativa será votação. Entào vou
esperar até que o painel registre a presença de 464
Srs. Deputados - é esse o número de Parlamentares
que estão na Casa.

Cada um tem o direito de se posicionar a favor
ou contra a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
orientar, em nome do Bloco PMDB/PTB/PSC/PTC, con
cedo a palavra ao nobre Deputado Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
o Líder. Deputado Henrique Eduardo Alves. assinou
esta matéria. Estamos votando requerimento de ur
gência. Vamos encaminhar de acordo com o que está
assinado e honrado pelo nosso Lider: o voto "sim" ao
requerimento de urgência.
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Antecipo a V.Exa. que, no mérito. cada um pode
votar da forma que entender. Agora, esta é uma votação
de requerimento de urgência. Neste momento. encami
nhamos o voto "sim" ao requerimento de urgência.

O Bloco do PMDB encaminha o voto "sim" ao
requer'lmento de urgência. No mérito. vermcaremos
novamente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - PPS,
para orientar a bancada.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vai liberar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência in10rma que quem votou "não" pode mu
dar o voto para "sim" e quem votou "sim" pode mudar
o voto para "não". Só não pode optar por obstrução.
Vale qualquer uma das 2 alternativas. Portanto. se de
sejarem, os Parlamentares poderão mudar o seu voto
sem precisar justificá-lo.

Aproveito para avisar a V.Exas. que passei a Pre
sidência ao 10 Secretário para poder votar e registrei
meu voto "sim". porque considero justa a medida e de
inadiável necessidade.

O SR. CIRO GOMES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente. há pouco, em
minha fala, com a tolerância de V.Exa., citei °PSOL
como exemplo de uma tese. Sempre soube que as
razôes do PSOL não são de natureza moralista. mas
sim política.

Fico incomodado, repito, porque considero depre
ciativo para a Casa essa confrontação absolutamente
incompreensível entre os principais partidos - PSDB.
Democratas e PT -, que não têm o direito de fazer tal
teatro para a população. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
justificada. nobre Deputado Ciro Gomes. a retificação
de V.Exa., tendo em vista que o PSOL já havia se po
sicionado contra a proposta por nâo considerar o mo
mento oportuno.

Não concederei a palavra a mais ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

nova sessão começaria às 15h. mas informo ao Ple
na.r'lo que, desde que estamos em processo de vota·
ção. vou esperar que se atinja o quorum mínimo de
450 Deputados. Para esta votação é preciso que haja
a presença de toda a Casa. Então. vou esperar até
que todos votem.

Informo ainda que o Deputado Inocêncio Oliveira
votou "sim" como simples Deputado. Como Presidente

não tinha o direito de fazê-lo. Por isso, S.Exa. passou
a Presidência ao Deputado Osmar Serraglio. Então.
em caso de empate, quem decide não é o Deputado
Inocêncio Oliveira, mas o Deputado Osmar Serraglio,
10 Secretário. que muito honra a instituição.

Só poderá fazer uso da palavra Líder que não
encaminhou ou que queira mudar o voto.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO- Sr.
Presidente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
muita satisfação, concedo a palavra ao ilustre Líder
do PSDB. Antonio Carlos Pannunzio, um dos homens
mais sérios desta Casa. com quem convivo e por quem
tenho enorme respeito.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisâo do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero. em poucas
palavras, repor a verdade sobre os tatos, assumir a
responsabilidade que me cabe como Líder e deixar
claro que o PSDB não mudou de posição.

O que aconteceu hoje? Vamos voltar aos tempos
anteriores. Em reunião dos Lideres com o Pres',dente da
Casa, ficou acertado que. quando houvesse oportuni
dade, seria apresentado o projeto de decreto legislativo
com a proposta de correção dos valores inflacionários
perdidos nos salários dos Parlamentares - Senadores
e Deputados - e se faria um projeto de decreto similar
para o Presidente da República e os Ministros.

Muito bem, isso foi acertado. Não vou. em nenhum
momento. fugir do compromisso assumido. Sabíamos
que essa questão poderia entrar na ordem do Dia as
sim que houvesse possibilidade de votação de outras
matérias que não fossem medidas provisórias.

Faço aqui uma grande ressalva. Hoje de manhã
houve reunião dos Líderes da Oposição com a lide
rança do Governo - com o Líder José Mucio Monteiro,
inclusive. Tratou-se única e exclusivamente da tentativa
de acordo em relação ao projeto de emenda const'ltu
cional sobre o Fundo de Participação dos Municípios.
que acabou não se consubstanciando. Não se tratou
nessa reunião da urgência que seria pedida. Entendia
eu. pelo menos até a hora em que deixei o plenário,
que seria pedida essa urgência na sessão da tarde e
que votaríamos exclusivamente a medida provisória
na sessão da manhã. Por isso, deixei o plenário para
ir a uma reuniào 10ra daqui. Agora, de volta. encontro
uma situação de fato.

Quero dizer que o meu 10 Vice-Lider falou co
migo sobre a questão. Ele não agiu em desarmonia
com a Liderança. Essa foi a decisão tomada. da qual
participei. Até porque. na interpretação da urgência,
não fícou claro para mim que se votaria a urgência dos
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salários. Entendi que seria a urgência de outra matéria.
Mas essa é uma questão menor.

O que posso dizer é que o PSDB assume que
tratou da questão com o Presidente da Casa e os de
mais Líderes e que o seu posicionamento nào seria
contrário à matéria.

No entanto. posicionando-me previamente favo
rável ao reajuste dos salários dos Parlamentares e do
Presidente da República (palmas.', para não criar desar
monia diante da condução do meu 10 Vice-Líder. a quem
quero honrar em todos os momentos, libero a bancada
para que cada um vote como bem entender.

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PSDB libera a bancada.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. a palavra do Líder
do PSDB. Deputado Antonio Carlos Pannunzio, vem
em boa hora, porque restabelece o que constituiu a
verdade em todas as reuniões do Colégio de Líderes
em que se debateu este tema. Compreendo a posição
de S. Exa. diante do fato criado. Agora se restabelece
a verdade dos fatos. Todos os Líderes. à exceção do
Líder PSOL, posicionaram-se favoráveis à correção
dos salários dos Parlamentares. por julgarem que isso
era justo.

Restabelecida a verdade daquilo que sempre foi
debatido na mesa de discussão, aqui estou para reverter
a orientação do voto e deixar claro para a sociedade
brasileira que nào se faz a boa política assumindo uma
posição nas salas fechadas e outra diante dos holofo
tes. Isso não é bom para a democracia. O que é bom
para a democracia é restabelecer a verdade dos fatos
e assumir o ônus e o bônus das posições.

Por isso. restabelecemos o nosso voto para fazer
valer o que sempre esteve em discussão na mesa de
debate. Mudamos o nosso voto para "sim". Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agra
deço ao ilustre Líder Luiz Sérgio. S.Exa. mostra, mais
uma vez. que é um homem de compromisso e que o
PT cumpre rigorosamente o que acerta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quero
dizer ao Plenário que esta matéria não caiu do céu de
repente. Ontem o Presidente Arlindo Chinaglia anun
ciou-a. Mais do que isso. distribuiu-se uma pauta - re
querimento sobre a mesa. O item 1 tratava do feriado
de Frei Galvão e o item 2, da urgência do projeto de
resolução que corrige - nào quero dizer reajusta - o
salário dos Deputados.

O último aumento que se concedeu à Câmara
- esse. sim. aumento - foi no dia 1° de fevereiro de
2003. Então. faz 4 anos e 3 meses que os Deputados
não recebem aumento.

A Presidência agradece ao Plenário a maneira
como se tem conduzido. Fomos obrigados a tomar
certas medidas para evitar a discussão entre os Par
lamentares nesta hora. Concedemos a palavra só
àqueles que a ela têm direito. Essa decisão é rigoro·
samente regimental. Não fugimos uma virgula dela.
Até agora, a Presidência não saiu sequer meia linha
do Regimento Interno.

A Presidência informa que quem votou "sim" pode
votar "não" e quem votou "não" pode corrigir. Esó re
gistrar o código de novo e votar "sim".

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, com muita satisfação. ao meu particular
amigo, Deputado Onyx Lorenzoni.

Quero dizer que nunca tive qualquer divergência
com S.Exa., por menor que seja. como os jornais no
ticiam. Tenho por S.Exa. um enorme respeito. S.Exa.
já foi Vice-Lider do meu partido. quando eu era Lider.
Portanto, posso testemunhar a grandeza, o espirito
público e a seriedade do Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui chamado
pelos meus companheiros do partido Democratas. Eu
estava aqui nessa prática saudável que temos mantido
- diariamente, um dos nossos 14 Vice-Lideres assume,
de forma integral e com todos os poderes, a Liderança
do partido - para. de maneira objetiva e serena. esta
belecer o que reconhecemos como verdade. por conta
das informações que recebi.

Primeiro. quando estávamos ainda naquele perí
odo de bloqueio das medidas provisórias e na disputa
pela obstrução, foi-me apresentado um documento. o
qual estamos votando, solicitando a assinatura do Lider
dos Democratas para o pedido de urgência que ora
está sendo apreciado. Eu disse a quem me apresen
tou - e V.Exa. estava próximo - que não o assinaria
mos porque essa não era a posição do nosso partido.
Questionado se faríamos alguma obstrução. eu disse
que não. No entanto, em nenhum momento dei minha
palavra ou assumi o compromisso de que, havendo
votação nominal. impediria o meu partido de mostrar
sua posição. A palavra que dei foi que o Democratas
não obstruiria a votação. Mas, havendo verificação. a
minha bancada teria o direito de ser orientada. É isso
que estou defendendo. Sr. Presidente.

V.Exa. tem razão quando diz que me neguei a
assinar e que nào obstruiríamos a votação. Não a es
tamos obstruindo. Estamos apenas defendendo uma
posição politico-partidária.

Creio que, com isso. esclareço V.Exa.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Onveira) - Não
é a mim que esclarece, nobre Líder, mas ao Plenário.
V.Exa. traduziu exatamente o que se passou comigo e
com o Deputado Arlindo Chinaglia na Mesa.

O SR. ONYX LORENZONI- Muito obrigado, Sr.
Presidente. Transfiro o comando da bancada, mais
uma vez, ao Oeputado Ronaldo Caiado.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao ilustre Líder Marcelo Ortiz.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Reclamação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela primeira
vez nesta Casa, quero lançar um protesto. (Pausa.)

Cadê o som. Sr, Presidente? Cortaram o som
outra vez. Fui impedido de falar por 2 vezes. Queria
pedir a palavra como Líder e não pude fazê-lo, por
que o meu microfone estava desligado. Ainda que
sejamos de um partido com 14 Deputados, tenho o
direito à Liderança e apalavra, como os demais Par
lamentares. Chamei a atenção da Mesa o tempo todo
para que ligasse o microfone, mas não fui atendido.
Então. quero deixar o meu protesto consignado. An
les desse fato, eu quis fazer uma observação e V.Exa.
também não me concedeu a palavra. Tenho o direito
de usar a palavra na condição de Deputado e Lider.
Continuarei falando e quero ser ouvido. Jamais des
cumpri o Regimento desta Casa ou desrespeitei a
quem quer que fosse. Portanto, não admito que não
me seja dada a palavra. Repito: quero lançar esse
protesto na Casa.

Também quero afirmar que não gostei, efetiva
mente, do procedimento adotado pela Oposição. Ela
quis deixar-nos numa situação constrangedora frente
a essa - desculpe a expressão - infeliz telinha Que
temos para chamar a atenção, a televisão. Dificil
mente uso este microfone. Várias vezes estive com
a Oposição e jamais adotei algum procedimento da
forma como foi adotado. Repito: não admito proce
dimentos dessa forma comigo. Não aceito isso, Exijo
respeito nesta Casa. Tenho o direito de ser respei
tado. A Oposição não deveria ter agido da maneira
como agiu. É lógico que cada um tem o direito de
tomar a atilude que quer, Não era necessária a mi
nha aprovação, mas deveria haver a possibilidade
da minha desaprovação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Marcelo Ortiz, em nenhum momento - consul
tarei as notas taquigráficas - V.Exa. pediu a palavra
como Líder. VExa., cumpridor rigoroso do Regimento
Interno, orientou a bancada e depois pediu a palavra

pela ordem. Aliás, pela desordem, porque quem não
cumpre a ordem é pela desordem.

O SR. MARCELO ORTIZ - Jamais pedi a pala
vra pela ordem, Sr. Presidente. Só peço a palavra por
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
cebo de bom grado a reclamação de VExa. Qualquer
Parlamentar pode fazê-lo. Mas afirmo que nada foi
feito nesta sessão sem o rigoroso cumprimento do
Regimento Interno.

Em processo de votação, o Presidente concede
a palavra se quiser, a não ser que ela seja dada ao
Líder. Concedi a palavra a VExa. por 3 minutos, como
Líder.

O SR. MARCELO ORTIZ - Nem consegui pe
dir a palavra, pois o microfone estava desligado. Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
mandar verificar o microfone de VExa.

O SR. MARCELO ORTIZ - VExa. vai desligá-lo
novamente?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
desligá-lo.

O SR. MARCELO ORTIZ - Então, desligue.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou

desligar os microfones de todos. Não trato Deputados
de forma diferente. Não existe Deputado Líder ou de
um voto só.Todos aqui são iguais. Enquanto eu estiver
na Mesa, todos serão iguais. Nenhum é melhor do que
o outro nesta Casa.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOl-RJ. Como lidero
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, demais pessoas que acompanham esta
sessão. é impressionante, mesmo para quem está
aqui há 4 anos e 4 meses. o grau de dramaticídade
que esta questão adquiriu. e adquire sempre. Parece
que justificamos aquela assertiva de que a parte mais
sensível do ser humano é o bolso.

Eu queria ver esse empenho, essa tenacidade
em relação a uma série de outras matérias - não que
esta não seja importante. Temos de resolver a ques
tão, sempre dissemos isso no Colégio de Líderes, de
maneira definitiva e austera para a próxima Legisla
tura. Temos todo o direito de considerar que hoje as
condições de exercíc'lo de mandato parlamentar são
adequadas. Felizmente escrevemos isso que dissemos
e entregamos, ainda em abriL ao Presidente da Casa.
Há até protocolo.
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Jamais dissemos - o Deputado Ciro Gomes des
tacou isso corretamente, pelo que se pôde perceber
na sua fala ~ que era um reajuste decente. indecente
ou uma questão moral.

Quando houve aquele absurdo reaiuste de 92°'0.
- depois, espertamente, eles se recolheram, pois têm
mais sagacidade, talvez por causa da idade -. nem fo
mos à Justiça. Outros foram: e era até um direito deles.
Recolhemos um clamor de rua. sim.

Neste momento, é precIso recuperar musculatura
legislativa. credibilidade e discutir a questão dos pisos
e dos tetos. Somos servidores publicas temporários.
Temos uma chance única, que desperdiçaremos, de
resolver definitivamente essa questão. O critério da
reposlçâo da perda pode ser até justo. Vamos discu
ti-lo, mas sob que patamar? Nós tlnhamos convicção
de que essa era a ampla maioria na Casa. O que está
acontecendo aqui ate nos surpreende. Mas todos ja
estão recuando. e esse é um direito deles. Nós não
vamos recuar. Sabemos que vamos perder. mas não
abrimos mão do direito de argumentar.

O que vamos fazer aqui hoje. a hora que for. ou
amanhã é dizer que a remuneração dos Deputados e.
conseqüentemente, a que caira no colo e no bolso dos
Senadores. que nào enfrentarão o minimo "desgaste"
nesse sentido, não terá nenhuma repercussão abissal,
até porque a visita do Papa ajuda nesse sentido. Hoje,
um Parlamentar Federal ganha 33 salários minimos;
amanhã. aprovada a reposição, a correção. passará
a ganhar 43 salários minimos - e é o mínimo atuaL o
novo minimo. Isso nâo resolve o problema estrutural
dos pisos dos servidores públicos. do teto do Judi
ciário. que nós - é bom lembrar " no ano passado,
pedimos para retirar de um requerimento de urgéncia.
Muitos tinham medo de afrontar os Ministros do STJ.
porque eles consideravam R$24.500,OO insuficientes.
Não se votou isso até hoje, corretamente. Nós quere
mos operar com a grandiosidade dessa matéria. que
tem efeitos em 5.561 municipios. Prefeitos e Verea·
dores, mesmo os dos menores municlpios. váo tam
bém considerar que é justissima essa reposição de
perdas. Nós somos referência nacional. Nas Assem·
bléias Estaduais ha 1.059 Deputados. 51.800 Vere
adores. Entào, não é uma decisão só nossa. Agora.
é uma decisão pequena. Simplesmente isso. A partir
de agora. ou de fevereiro. ou de março, os Deputados
e Senadores ganham cerca de R$16.000,OO. Não é
nenhum salário absurdo. Mas, e o estudo da Funda
ção GetúliO Vargas, que esta Casa pediu, pagou e
engavetou? Ele fala inclUSive de reduçào do custo
parlamentar com a cota de despesa de gabinete. Mas
nisso nào se toca.

Queremos discutir a grandeza da matéria. Enten
demos inclusive que. embora já tenha sido tirada da
Constituição a expressão "para a Legislatura seguinte",
sempre se acaba legislando em causa própria. Nâo é
a questão moral. Sempre adotamos essa posição. O
Líder Luiz Sergio destacou, assim como o Deputado
Ciro Gomes, que a nossa questão é política, no sen
tido amplo da palavra. Aliás. é muito interessante ver
a origem desta expressão: palavra. Lavra é o que vai
fundo na mina e pá é o instrumento.

Tratemos dessa questão com o princípio da admi
nistração pública. da transparência que vai ocorrer. da
austeridade. da publicidade e da ciência, da grandeza
em lidar inclusive com a remuneração do Executivo.
porque os Ministros, por exemplo, podem ser conse
lheiros de estatais e ganhar muito mais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência comunica que já estão na Casa 474 Srs.
Deputados. Vou dar um prazo de 10 minutos para que
S.Exas. cheguem ao plenário. Eu disse que 450 era
um número bom. mas 431 já é um número suficiente
para a representatividade desta votação.

Continuo com o propósito de só dar a palavra a
quem de direito. como determina o Regimento Interno.
Estou cumprindo rigorosamente o Regimento Interno.
nada mais do que isso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Acor
do é para ser rigorosamente cumprido nesta Casa.
Prometi que às 15h35min encerraria os trabalhos ou
esta votação.

Então, declaro encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado da votação:

VOTARAM

SIM: 355
NÃO: 85
ABSTENÇÕES: 7
TOTAL: 447

A URGÊNCIA URGENTíSSIMA PARA O PRO
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'] 35. DE 2007,
FOI APROVADA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PDC N" 35/2007 - REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA - Nominal Eletrànica

Início da votação: 09105/2007 14:37

Encerramento da votação: 09/05/2007 15:35

Presidiram a Votação:

Inocêncio Oliveira
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Resultado da votação
Sim:
Não:
Abstenção:
Total da Votação:
Total Quorum:

Orientaçillo
PmdbPtbPscPtc:
PT:
PsbPdtPcdobPmnl'anPhsPrb:
PSDB:
DEM:
PP:
PR:
PPs:
PV:
PSOL:

DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS

355
85
7
447
447

Sim
Sim
Liberado
Liberado
Não
Sim
Sim
Liberado
Sim
Não

Maio de 2007

Sim
Sim
Não

PsbPdtPcdobPnmPanPhs Nã
Pro o

Sim
Sim

Sim
Não

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.Pro 1m

PmdbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

PmdbPtbPscPlc Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

PmdbPtbPscPtc Sim
PrndbPtbPscPtc Sim

Sim
PmdbPtbPscPtc Sim

Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb un

Sim
Sim
Não
Sim
Não
Abstenção

PmdbPtbPscPtc Sim
Sim
Não

PmdbPtbPscPtc Sim

Parlamentar
Roraima (RR)
Angela Portela
Francisco Rodrigues
Marcia Junqueira

Maria Helena

Neudo Campos
Ur2eni Rocha
Total Roraima: 6
Amapá (AP)
Dalva Figueiredo
Davi Alcolumbre

Evandro Milhomen

Fátima Pelaes

Janete Capiberibe

Jucandil Juarez
Luçenira Pimentel

Sebastião Bala Rocha

Total Amapá: 8
Pará (PA)
Asdrubal Bentes
Bel Mesquita
Beto Faro
Elcione Barhalho
Gerson Peres

Giovanni Queiroz

Lira Maia
Lúcio Vale
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Vic Pires Franco
Wandenkolk Gonçalves
Wladimir Costa
Zé Geraldo
Zenaldo Coutinho
Zequinha Marinho
Total Pará: 16

Partido

PT
DEM
DEM

PSB

PP
PSDB

PT
DEM

pedoB

PMDS

PS8

PMDB
PR

PDT

PMDB
PMDB
PT
PMDB
PP

PDT

DEM
PR
PSDB
PT
DEM
PSDB
PMDB
PT
PSDB
PMDB

Bloco Voto
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PmdbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc

Amazonas (AM)
Carlos Souza

Marcelo Serafim

Praciano
Rebecca Garcia
Sabino Castelo Branco

Sllas Câma..-a

Vanessa Grazziotin

Total Amazonas: 1
Rondonia (RO)
Anselmo de Jesus
Eduardo Valverde
Ernandes Amorim
Lindomar Garçon

Mauro Nazif

Moreira Mendes
Natan Donadon
Total Rondonia: 7
Acre (AC)
Fernando Melo
Flaviano Melo
Henrique Afonso
I1derlei Cordeiro
Nilson Mourào

Perpétua Almeida

Serglo Petecão

Total Acre: 7
Tocantins (TO)
Eduardo Gomes

Laurez Moreira

Lázaro Botelho
Moises Avelino
NIlmar Ruiz
Osvaldo Reis
Vicentinho Alves
Total Tocantins: 7
1\-1aranhio (MA)
Cartos Brandão

Cleber Verde

Clóvis Fecury

Davi Alves Silva Júnior

DOIuingos Dutra

Flávio Dino

Gastào Vieira

Julião Amin

Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Pinto Itamaraty
Professor Setimo

R i banlar A Ives

PP

PSB

PT
PP
PTB

PAN

pedoB

PT
PT
PTB
PV

PSB

PPS
PMDB

PT
PMDB
PT
PPS
PT

PCdaS

PMN

PSDB

PSB

PP
PMDB
DEM
PMDB
PR

PSDB

PAN

DEM

PDT

PT

PCdoS

PMDB

PDT

DEM
PTB
PMDB
PSDB
PMl.JB

PSB

Não
PsbPdtPcdobPmnPanPhs s·
Prb Im

Não
Sim

PmdbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs s·
Prb Im

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S·
Prh Im

Sim
Sim

PmdbPtbPscPtc Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPhs N-
Prb ao

Sim
PmdbPtbPscPtc Sim

Sim
PrndbP[bPscPtc Sim

Não
Sim
Abstençào

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Pro Im

PsbPdtPcdobPmnPanPhs s.
Pro Im

Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

Sim
PmdbPtbPscPtc Sim

Nào
PmdbPtbPscPtc Sim

Sim

Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

Não
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

SilTl
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

PmdbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

Sim
Sim
Sim
Sim

PmdbPthPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im
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PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Jm

Não
Sim.

PmdbPtbPscPtc Sim
Sim

PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S-
Prb un

PmdbPtbPscPtc Sim
Sim
Não

PsbPdtPcdobPtnnPanPhs s.
Prb Im

PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S·
Pro Jm

SilTl
Não

PlTIdbPtbPscPlc Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Pro Im

Sim.
Sim

PrndbPtbPscPtc Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im
PmdbPtbP~cPtc SilTl

Sim
Não
Sim
Sim

PrndbPtbPscPte Sim
PsbPdlPcdobPtnnPanPhs s.
Pro 1m

PmdbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

Não
Sim
Sim
Sim
SilTl
Não
Sim
Sim
Não
Sim.
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PmdbPtbPscPtc
PrndbPtbPscPtc

PmdbPlbPscPtc

PmdbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc

PSDB
PV
PSDB
PP

PMN

PT
DEM
PMDB
PR

PSB

PMDB
PT

PSB

PP
DEM
PMDB
PT

pedoS

PTB

PMDB

PSB

PTB

PSB

PT
PP
PMDB
PMOB
PR
PT
PT
PP
PT
PR
PSDB
PR
PMDB
PMDB
PSDB
PR
PMDB

PTS
S.Part.
OEM

PSB

PSB

PSOB
PSDB

Roberto Rocha
Sarney Fi! ho
Sebastião Madeira
Waldir Maranhão
Total MaranhAo: 18
Ceará (CE)
Anibal Gomes

Ariosto Holanda

Amon Bezerra

Ciro Gomes

Eudes Xavier
Eugênio Rabelo
Eunicio Oliveira
FlAvio Bezerra
Gorele Pereira
José Airton Cirilo
Jose Guirnaràes
José Linhares
José Pimentel
Leo Alcântara
Manoe' Salviano
Marcelo Teixeira
Mauro Benevides
Paulo Henrique Lustosa
Raimundo GOlTles de Matos
Vicenle Arruda
Zé Gerardo
Total Ceará: 21
Piauí (PI)
Alberto Silva
Antonio José Medeiros

Átila Lira

Ciro Nogueira
Júlio Cesar
Marcelo Castro
Nazareno Fonleles

Osmar Júnior

Paes Landim
Total Piauí: 9
Rio Grande do Norte (RN)

Fábio Faria

FátiJna Bezerra
Felipe l\<1aia
Henrique Eduardo Alves
João Maia

Rogério Marinho

Total RJo Grande do Norte: 6
Paraiba (PB)
Armando Abího
Damião Feliciano
Efraim Filho

Manoel Juruor

Marcondes Gadelha

Rômulo Gouveia
Ronaldo Cunha Lima
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Antonio Carlo!': Magalhães Neto DEM

PsbPdtPcdobl'mnPanPhs s.
P~ I~

Não

Sim
PmdbPtbPscPtc Sim

Não
PmdbPtbPscPtc Sim

SilTl
Sim
Não

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
p~ 1m

PmdbPtbPscPtc Sim
Sim.

PmdbPtbPscPtc Sim
PmdbPtbPscPtc Não
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S-
P~ 1m

PsbPdLPcdobPrnnPanPhs s-
P~ Im

PmdbPtbPscPtc Sim
Sim

PrndhPloPscPtc Sinl

Sirn
Sim
Sim
Sim

PnldbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc
PmdbPthPscPtc

Não
Sim
Sim

PrndhPtbPscPtc Sim
Sirn
Sim

PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S.
Prb Im

Sirn
PsbPdtPcdobPmnPanPhs Ab -
Prb stençao

Sim.
Sim

PrndbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S.
Prb Im

Sirn
Não
SiITI

PmdhPtbPscPtc Não
Não

PsbPdtPcdobPlTlnPanPhs S.
Prb Im

Não
PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S.
Prb Hn

PsbPdtPcdobPITUlPanPhs S.
Prb Im

PSB

PMDB
PR
PMDB

PMDB
PR
PMDB
PMDB

PTB
PP
PMDB
PMDB

PMN

DEM
PSDB
PSDB
PMDB
PT
pp

PSB

PT

PSB

PR
DEM
PTB

PAN

PT
PT
PT
PMOn
PPS

pedoB

DEM

PMN

PDT

pedoB

PSDB
PSC
PT
PMDR
DEM
DEM
DEM

PSB

Mauricio Rands
Paulo Rubelll Santiago
Pedro Eugênio
Raul Henry
Raul Jungnlann

Renildo Calheiros

Roberto Magalhães

Silvio Costa

Francisco Tenorio

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira
José Mendonça Bezerra
José lVlúcio Monteiro

Wolncy Queiroz

Total PernaOlbuco: 22
Alagoas (AL)
Augusto Farias
Bcnedit<'1 de Lira
Carlos A loerto Canuto
Cristiano Mathew;

Marcos Antunio

Vital do Rêgo Filho
Wellington Roberto
Wilson Braga
Wilson Santiago
Total Paraíba: I J
Pernantbuco (PE)
André de Paula
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
Carlos Eduardo Cadoca
Carlos Wilson
Fduardo da Fonte

Fernando Coelhu Filho

Givaldo CariJnbão

Joaquinl Beltrào
1\-1auricio Quintella Lessa
\->Iavo Calheiros
Total Ala~oas: 9
Sergipe (SE)
Albano Franco
Eduardo Amorirn
Iran Barbosa
Jackson Aarreto
lerõninlo Re.is
lct se Carlos Machado
Mendonça Prado

Valadares Filhn

Total S~rgipe: 8
Bahia (RA)

Alice Portugal
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Claudio Cajado
Colbert Martins

Daniel Almeida

Edigar Mão Branca
Edson Duarte
Fábio Souto
Félix Mendonça
Fernando de Fabinho
Guilhenne Menezes
João Almeida
João Carlos Bacelar
João Leão
Jorge K.houry
José Carlos Aleluia
José Cados Araújo
José Rocha
Joseph Bandeira
Jutahy Junior

Lídice da Mala

Luiz Bassuma
Luiz Carreira
Marcelo Guimarães Filho

Marcos Medrado

Mluio Negromonle
Maurício Trindade
Nelson Petlegrino
Paulo Magalhães
Roberto Britto
Sérgio Barradas Carneiro

Sérgio Brito

Severiano Alves

Uldurico Pinto

Veloso
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro
Total Bahia: 37
Minas Gerais (MG)

Ademir Camilo

Aelton Freitas
Alexandre Silveira
Antônio Andrade
Antônio Roberto
Aracely de Paula
BiJac Pinto
Carlos MeJles
Carlos WilJian
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Elisrnar Prado
Fâbio Ramalho
Geraldo Thadeu
Gilmar Machado
Humberto Souto
Jai ..o Ataide

Já Moraes

nEM
PMDB

PCdoB

pV
PV
DEM
DEM
DEM
PT
PSDB
PR
pp
DEM
DEM
PR
PR
PT
PSDB

PSB

PT
DEM
PMDB

PDT

pp
PR
PT
DEM
PP
PT

PDT

PDT

PMN

PMDB
PT
PT

PDT

PR
PPS
PMOB
PV
PR
PR
nEM
PTC
DEM
PSOB
PT
PV
PPS
PT
PPS
OEM

pedoB

Não
PrndbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S·
Pro Jm

Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

PsbPdLPcdobPmnPanPhs s·
P~ Im

Sim
Não

PmdbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S.
P~ 1m

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Pro 1m

PsbPdLPcdobPmnPanPhs S.
P~ Im

PsbPdtPcdobPmnPanPhs Nã
Prb o
P11\dbPtbPscPtc Sitn

Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Pro Im

Sim
SiIT1

PrndbPtbPscPtc Sim
Sim
Sim.
Sim.
Não

PrndbPtbPscPtc Sim
Sim
Sim
Sim
Sim.
Sim.
Sim
Abstenção
Não

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im
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João Sittar
João Magalhães
José Santana de Vasconcellos

Júlio Delgado

Juvenil Alves
Lael Varella
Leonardo Monteiro
Leonardo Quintão
Lincoln Portela
Luiz Fernando Faria
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Montes
Maria do Canno Lara
Maria Lúcia Cardoso

Mário Heringer

Miguel Corrêa J ...

Miguel Martini

Odair Cunha
Paulo Abi-Ackel
Paulo Piau
Rafael Guerra
Reginaldo Lopes
Rodrigo de Castro
Saraiva Felipe
Virgilio Guimarães
Vitor Penido
Total Minas Gerais: 44
Espírito Santo (ES)
Luiz Paulo Vellozo Lucas

Manato

Total Espírito Santo: Z
Rio dto Janeiro (RJ)
Alexandre Santos
Andreia Zito
Ayrton Xerez
Bernardo Arislon

Brizola Neto

Carlos Santana
Chico Alencar
Chico DAngelo
Cida Diogo
Deley
Dr. Adilson Soares

Edmilson Valentim

Edson Ezequiel
Edson Santos
Eduardo Cunha

Eduardo Lopes

Felipe Bornier

Fernando Lopes
Filipe Pereira
Geraldo Pudim
Hugo Leal
Indio da Costa
Jair 80lsonaro

DEM
PMDB
PR

PSB

S.Pan.
OEM
PT
PMDB
PR
PP
PP
DEM
PT
PMDB

PDT

PT

PHS

PT
PSDB
PMDB
PSDB
PT
PSDB
PMOB
PT
DEM

PSDB

POT

PMOB
PSDB
DEM
PMDB

POT

PT
PSOL
PT
PT
PSC
PR

PCdoB

PMOB
PT
PMDB

PSB

PHS

PMDB
PSC
PMDB
PSC
DEM
PP

Sim
PmdbPtbPscPtc Sim

Sim
PsbPdLPcdobPmnPanPhs S·
Pro Im

Sim
Sim
Sim

PmdbPtbPscPtc Sim
Abstenção
Sim
Sim
Não
Sim

PrndbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S·
Prb 1m

Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs N-
Prb ao

Sim
Sim

PmdbPtbPscPte Sim
Sim
Sim
Sim

PmdbPtbPscPtc Sim
Não
Sim

Não
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb 1m

PmdbPtbPsCPIC Sim
Sim
Não

PmdbPtbPscPtc Sim
PsbPdLPcdobPnm.PanPhs S.
Prb nn

Sim
Não
Sim
Sim

PmdbPtbPscPtc Sim
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S·
Prb 1m
PmdbPtbPscPtc Sim

Sim
PrndbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb 1m

PsbPdtPcdobPnlnPanPhs S.
Prb Im
PmdbPtbPscPtc Sim
PmdbPtbPscPtc Sim
PmdbPtbPscPtc Sim
PrndbPtbPscPlC Sim

Não
Sim
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PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc

Jorge Bittar
Leandro Sampaio

Léo Vivas

Leonardo Picciani
Luiz Sérgio
Marcelo Itagiba
Marina Maggessi

Miro Teixeira

Neilton Mulim
Nelson Bornier
Otavio Leite
Pastor Manoel Ferreira
Rodrigo Maia
Rogerio Lisboa
Simão Sessim
Solange Almeida
Solange Amaral
Suely
Vinicius Cacvalho
Total Rio de .Janeiro: 42
S.ilío Paulo (SP)

Abelardo Camarinha

Aldo Rebelo

Antonio Bulhões
Antonio Carlos Mendes Thame
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Palocci
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Jardim
Arnaldo Madeira
Beto Mansur
Bispo Gê Tenuta
Cândido Vaccarezza
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Celso Russomanno
Cláudio Magmo
Clodovit Hernandes
Devanir Ribeiro
Dr. Nechar
D..-. Talmir

Dr. Ubiali

Duarte Nogueira
Edson Aparecído
Emanuel
Fernando Chucre
Francisco Rossi
Frank Aguiar
Ivan Valente
Jilmar Tatto

João Dado

Jorge Tadeu Mudalen
José Aníbal
José Eduardo Cardozo
José Genoino
Julio Semeghini
Lobbe Neto

PT
PPS

PRB

PMDB
PT
PMDB
PPS

PDT

PR
PMDB
PSDB
PTB
DEM
DEM
PP
PMDB
DEM
PR
PTdoB

PSR

PCdoS

PMDB
PSDB
PSDB
PT
PTB
PPS
PSDB
PP
DEM
PT
PSDB
PT
PP
PPS
PTC
PT
PV
PV

PSB

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PTB
PSOL
PT

PDT

DEM
PSDB
PT
PT
PSDB
PSDB

Sim
Sim

PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S·
P~ Im

PmdbPtbPscPtc Sim
Sim

PmdbPtbPscPtc Não
Sim

PsbPdtPcdobPrnnPanPhs Nã
P~ o

Sim
PmdbPtbPscPtc Sim

Sim
PmdbPtbPscPtc Sim

Não
Não
Sim

PmdbPtbPscPtc Sim
Não
Sim
Sim

PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S.
Prb Im

PsbPdtPcdobPmnPanPhs Ab -
Prb stençao

PmdbPtbPscPtc Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Abstenção
Sim
Não
Sim

PsbPdtPcdobPnutPanPhs S.
Prb Im

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Pro lm

Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
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PPS Sim
PR Sim
PMDB PmdbPtbPscPtc. Sim
PT Sim
DEM Não
DEM Sim
PMDB PmdbPtbPscPtc Sim

PSDB Sim
PR Sim
PSDB Sim
PTB PmdbPtbPsc Pte Sim
PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
PSDB Não
PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
PMDB PmdbPtbPsc Ptc Sim
PMDB PmdhPtbPscPtc SiJn
PT Sim
DEM Não
PT Sim
PP Sim
PR Sim
PTB PmdbPtbPscPtc Sim

I.uciana Costa

Luiza Erundina

Marcelo Ortiz

Márc.io França

Mic.hel Temer
lVlilton Monti
Nelson Marquezelli

Paulinho da Força

Paulo J\.1aluf
Paulo Renato Souza
Paulo Teixeira
Regis de Oliveira

Reinaldo Nogueira

Renato Alnary
Ricardo Izar
Roberto Santiago
Silvinho Peccioli
Silvio Torres
Valdemar Costa Neto
Vanderlci Macns
Vicentinho
William Woo
Total São Paulo: SR
M ato Grosso (MT~

Carlos Abicalil
Carlos Bezerra
Etiene Lima
Pedro Henry

Valtenir Pereira

Wellington Fagundes
Total Mato <;ros~o: 6
Distrito Federal (DF)
Augusto Carvalho
Jofran Frejat
Laerte Bessa
Magela
Osório Adriano
Rodovalho
I'adeu Fi1ippelli
Total Distrito Federal: 7
Goiás (GO)
Carlos Alberto Lcréia
Chico Abreu
João CatTlpOS

Jovair Arantes
Leandro Vilela
Leonardo Vilela
Lui.,; Bittencourt
Marcelo 1"v1elo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Ruhens Oloni
Sandes Júnior
Sandro Mabel
"("atico
Total Goiás: 15
Mato Grosso do Sul (MS)

PR

PSR

PV

PSB

PMOB
PR
PTB

PDT

PI"
PSDB
PT
PSC

POT

PSDB
PTIl
PV
DEM
PSDB
PR
PSOB
PT
PSOB

PT
PMDB
PP
PI"

PSB

PR

Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhs Nã
P~ o

Sim
PsbPdtPcdobPmrrPanPhs N-
Prh ao

PmdbPtbPscPtc Sim
Sim

PmdbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhs N-
P~ ~

Sim
Não
Sim

PmdbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S·
Prb 1m

Sim
PmdbPtbPscPtc Sim

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
PmdbPtbPscPtc Sim

Sim
SilTl

PsbPdtPcdobPmnPan.Phs S.
Prb Im

Sim
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DEM Não
PSDB Não
PR Sim
DEM Não
PTB PrndbPtbPscPtc Sim
PSDB Sim
PT Sim
PT Sim
PT Sim

POT PsbPdtPcdobPlTlllPanPhs N-
Prb ao

PPS Sim
PR Sim
PP Sim
DEM Não
PR Sim
PSDB Não
PSOB Não
DEM Sim
PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
PP Sim
PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
PMDB PmdbP tbPscPtc Sim
PSC PmdbPtbPscPtc Sim
PP Sim
PMDB PmdbPtbPscPtc Sim

PAN PsbPdtPcdobPrnnPanPhs S.
Prb Im

PMOB PmdbPtbPscPtc Sim
PP Sim
PMDB PmdbPtbPscPtc Não
PT Sim

PSB
PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
PPS Sim
VEM Não
PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
PR Sim
PMDB PmdbPlbPscPtc Sim
PT SiI11
PP Sim

PT SiJl1
PP Sim

PSB PsbPdtPcdobPrnnPanPhs s.
Prb Im

PSDB Sim
PMDB PmdbPtbPscPtc SiJl1

POT PsbPdtPcdobPmnPanPhs Nã
Prb o

Antônio Carlos Biffi
Antonio Cruz
Geraldo Resende
Nelson Trad
Vander Loubet
WaldeJ11ir Moka
Waldir Neves
Total Mato Grosso do Sul: 7
Paraná (PR)
Abelardo Lupion
A tTonso Camargo
Airton Roveda
Alceni Guerra
Alex Canziani
Alfredo Kaefer
Andr-e Vargas
Angelo Vanhoni
Assis do Couto

Barbosa Neto

Ce;t;ar Silvestri
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Eduardo Sciarra
Giacobo
Gustavo Fruet
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carlos SetiJ11
Marcelo Almeida
Nelson Meurer
OdHio Balbinotti
Osmar Serraglio
Ratinho Junior
Ricardo Barros
Rocha Loures

Takayama

Total Paraná: 26
Santa Catarina (SC)
AcéJio Casagrande
Angela AJnin
Cef~o Maldaner
Décio Lima

DjaJrrta Berger

Edinho Bez
Fenlando Coruja
Gervásio Silva
João Matos
Nelson Goenen
Valdir Colatto
Vignarti
Zonta
Total Santa Catarina: 13
Rio Grande do Sul (RS)
Adão Pretto
Afonso Hanun

Beto Albuquerque

Claudio Diaz
Darcísio Perondi

Enio Bacci

PT
pp
PPS
PMDB
PT
PMDB
PSDB

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

Sim
SiJl1
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Henrique Fontana PT Sim
Ibsen Pinheiro PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
José Otávio Gennano PP Sim
Júlio Redecker PSDB Sim
Luciana Genro PSOL Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Luiz Carlos Busato PTB PrndbPtbPscPtc Sim

Manuela DÁvila PCdoS PsbPdtPcdobPnmPanPhs S.
Pro 1m

Marco Maia PT Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMD8 PrndbPtbPscPtc Sim
Onyx Lorenzoni DEM Não
Paulo Pimenta PT Não
Pau10 Roberto PTB PrndbPtbPscPtc Sim
Pepe Vargas PT Sim

Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Prb Im

Professor Ruy Pauletti PSDB Sim
Renato Molling pp Sim
Sérgio Moraes PTB PrndbPtbPscPtc Sim
Tarcisio Zimmermann PT Não

Vieira da Cunha PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhs S.
Pro 1m

Vilson CovaUi PP Sim
Total Rio Grande do Sul: 28

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A ma
téria virá na sessão seguinte como segundo item da
pauta. O primeiro item da pauta é aquele que trata do
aumento de 1% do Fundo de Participação dos Muni
cípios - FPM e o segundo é o que trata do projeto de
resolução que concede correção aos subsídios dos
Parlamentares, depois de 4 anos e 3 meses. O último
aumento concedido a esta Casa e ao Senado Federal
foi em 1° de fevereiro de 2003.

Quero dizer que esta matéria não veio à Mesa
acidentalmente. Antes foi feito acordo com o Senado
Federal e com os Lideres. Portanto, a Mesa nada mais
fez do que cumprir esse acordo.

Aprovada a urgência. o PDC n° 35107 passa a
ser o segundo item da pauta da sessão de hoje. E não
venham dizer que houve votação na calada da noite.
pois a Casa está agindo da forma mais transparente
possível. e vai ser sempre assim.

Peço autorização aos pares para que seja rea
lizado um acordo comum. Já que há esse projeto de
resolução para os membros do Congresso Nacional,
de acordo com o que foi combinado com o Presidente

da República, gostaria de estendê-lo também ao Presi
dente e aos Ministros. para não dizerem que a Câmara
tez para ela e deixou os outros de fora. Então, quero
combinar isso. sem compromisso com o mérito.

No momento. seguiremos rigorosamente a ordem:
primeiro votaremos o projeto do Frei Galvão; depois, a
PEC do voto aberto. nobre Deputado Chico Alencar:
a seguir, o aumento de 1o..~ do FPM: e por último O

projeto de resolução que trata da correção da tabela
de remuneração dos Parlamentares. após 4 anos e 3
meses. O último aumento foi no dia 1" de fevereiro de
2003. para que não pairem dúvidas.

Proponho que votemos dessa forma, sem com
promisso com o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re·
querimento n° 886/07, dos Srs. Líderes. solicitando.
nos termos do art. 155 do Regimento Interno. regime
de urgência para a apreciação do Projeto de Decre
to Legislativo nU 36. de 2007. que fixa o subsidio do
Presidente e do Vice-Presidente da República e dos
Ministros de Estado.
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"Senhor Presidente,
Com base no art. 155 do Regimento In

terno, requeremos regime de urgência para a
apreciação do POC 36/07. que fixa o subsídio
do Presidente e do Vice-Presidente da Repú
blica e dos Ministros de Estado.

Sala das Sessões, em. - Henrique Edu
ardo Alves. Lider do Bloco Parlamentar PMOB/
PTBIPSC/PTC; Jova;r Arantes, Vice-Lider do
Bloco Parlamentar PMDBIPTBIPSCIPTC; Be
nedito de Ura. Vice-Líder do PP; Marcelo Ortiz,
Líder do PV.. Hugo Leal. Vice-Lider do Bloco
Parlamentar PMOB/PTB/PSC/PTC: Renildo
Calheiros, Vice-Lider do Bloco Parlamentar
PSB/PDTIPCdoB/PMNIPAN/PHSIPRB: Miro
Teixeira, PSBIPOTIPCdoB/PMNIPAN/PHS/
PRB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
primeiro. acho que não podemos ficar sem som no ple
nário. Na verdade, a sessão já acabou. Não podemos
votar mais nada nesta sessão. Não estou contra ...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Era
por acordo. nobre Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mesmo sen
do por acordo. Esta sessão já acabou. Foi prorrogada
porque estávamos em processo de votação. Não se
pode votar mais nada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Então,
quero dizer que esta é matéria sobre a Mesa. Como
se trata de requerimento de urgência. posso votá-lo
quando quiser. Então, vamos votar imediatamente
esta matéria.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar. vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - COM
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Mareio Junqueira DEM
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Evandro Milhomen pedoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb

Fátima Pelaes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Amapá: 2

PARÁ

Bel Mesquita PMDS Pmdb Ptb Psc Ptc
Nilson Pinto PSDS
Total de Pará: 2

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Rondônia 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDS
Vicentinho Alves PR
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Ribamar Alves PSS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDS Pmdb Ptb Psc Plc
Eudes Xavier PT
José Pimentel PT
Total de Ceará: 3

PIAuí

Alberto Silva PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDS Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Efraim Filho DEM
Marcondes Gadelha PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMD8 Pmdb Plb Psc PIe
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Eduardo da Fonte PP
José Múcio Monteiro PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Renildo Calheiros PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Silvio Costa PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Augusto Farias PTB Pmdb Ptb Pse Ptc
Total de Alagoas: 1
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Joseph Bandeira PT
Mario Negromonte PP
Total de Bahia: 2

BAHIA

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

José Otávio Germano PP
Tareisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 4
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MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS
Carlos Melles DEM
José Santana de Vasconcellos PR
Leonardo Quintão PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Maria Lúcia Cardoso PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Rafael Guerra PSDB
Vitor Penido DEM
Total de Minas Gerais: 7

EspíRITO SANTO

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Total de EspiRITO SANTO 1
RIO DE JANEIRO
Indio da Costa DEM
Rogerio Lisboa DEM
Solange Almeida PMDB Pmdb Plb Pse PIe
Total de RIO DE JANEIRO 3
SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Arnaldo Jardim PPS
Carlos Sampaio PSDB
Clodovil Hernandes PTC Prndb Plb Pse Ptc
Total de São Paulo: 4

DISTRITO FEDERAL

Laerte Bessa PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Jovair Arantes PTB Pmdb Ptb Pse PIe
Sandro Mabel PR
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Airton Roveda PR
Alex Canziani PTB Prndb Ptb Pse Pte
Alfredo Kaefer PSDB
Giaeobo PR
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Claudio Diaz PSDB
Darcisio Perondi PMDB Pmdb Ptb Psc PIe

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÀO
OS SRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Roraima: 1

PARÁ

Jader Barbalho PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Átila Lins PMOB Pmdb Plb Psc Ptc
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Rondônia: 1

ACRE

Gladson Cameli PP
Total de Acre: 1

TOCANTINS

João Oliveira DEM
Total de Tocantins: 1

PIAuí

Mussa Demes DEM
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Sandra Rosado PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Luiz Coulo PT
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Edgar Moury PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Pernambuco: 2

BAHIA

Tanha Magalhaes PR
Total de Bahia: 1
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MINAS GERAIS

C iro Pedrosa PV
Fernando Oiniz PMOB Pmdb Ptb Pse Pie
George Hilton PP
José Fernando Aparecido de Oliveira PV
Mário de Oliveira PSC Pmdb Ptb Pse Pte
Mauro Lopes PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Narcio Rodrigues PSDB
Total de Minas Gerais: 7

EspíRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Fernando Gabeira PV
Silvio Lopes PSDB
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Guilherme Campos DEM
Janete Rocha Pietá PT
Jorginho Maluly DEM
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Ricardo Tripoli PSDB
Walter Ihoshi DEM
Total de São Paulo: 7

MATO GROSSO

Homero Pereira PR
Neri Geller PSDB
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Rodrigo Rollemberg PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs Prb
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

íris de Araújo PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Roberto Balestra PP
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Dagoberto PDr Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Dr. Rosinha PT
Max Rosenmann PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Paulo Bornhausen DEM
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Sehirmer PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Germano Bonow OEM
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - En
cerro a sessão. convocando para hoje. quarta-feira,
dia 9, às 15h42min. sessão extraordinária da Câmara
dos Deputados, com a seguinte:

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

1- Requerimento n° 886/07, dos Senhores líde
res. solicitando. nos termos do art. 155 do RICO, ur
gência para o Projeto de Decreto Legislativo n° 36/07,
que fixa o subsídio do Presidente e do Vice-Presidente
da República e dos Ministros de Estado.

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 696-A, DE 2007

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 696-A, de 2007, que institui o "Dia
de Santo Antônio de Sanl'Anna Galvão" l a
ser comemorado no dia 11 de maio; tendo
parecer da Comissão de Educação e Cul
tura, pela aprovação deste. com emenda;
pela rejeição da emenda n° 1/07 apresen
tada na Comissão, e pela prejudicialidade
do de n° 426/07, apensado (Relator: Dep.
Átila Lira).

Tendo apensado o PL n° 426/07.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 35, DE 2007
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Discussão. em turno único. do Projeto
de Lei n° 35, de 2007, que fixa o subsidio
dos membros do Congresso Nacional e dá
outras providências. Pendente de parece
res: da Comissão de Finanças e Tributação;
e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania
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MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

(Ar!. 202, c/c art. 191 do Regimento Internol

Discussão

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 285, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 285, de
2004, que altera o Sistema Tributário Nacio
nal e dá outras providências. (Desmembra
mento da PEC 255/04, contendo os arts. 22.
VIII, 34, V, c, 36, V, 61, § 3°; 100. § 1°,105,11I.
d, 149-A, parágrafo único, 150,§ 6°; 152-A,
153, § 3°, V; 155. § 2°, li, c, IV, a, b, V, a, b, c,
d, e, VI, a, b, c, d. e, f, g, h. i, i. I, VII, a. b, c.
d. VIII. IX, a, c, X, e, XI, XII, a, b, f, g, h, i, j, I,
m, n. o, XIII. a. b, c, d, e, § 7°, I, 11, 158, 11I, 17
constantes do art. 1°, os arts. 95, 96, pará
grafo único I, li, 11I e 97 constantes do art.
2°, que trata do Ato das Disposições Transi
tórias. a integra dos arts. 3°,8° e 9°); tendo
pareceres: da Comissão 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 desmembramen
to da de n° 255/04 nesta e na de n° 293/04,
acompanhadas das respectivas 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 aprecia
dos, 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 58/07.

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 349-C, DE 2001
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 349-8.
de 2001 , que dá nova redação ao art. 47.
aos ines. 11I, IV e XI do art. 52, § 2° do art.
55 e § 4° do art. 66 da Constituição Federal,
abolindo a votação secreta no âmbito do
Poder Legislativo.

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 41
minutos.)

Ata da 101 a Sessão, Extraordinária,
Vespertina, em 9 de maio de 2007

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente: Inocêncio Oliveira,
2° Vice-Presidente.

ÀS 15 HORAS E 49 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Arnon Bezerra
Alexandre Silveira
Oeley
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Mareio Junqueira DEM
Maria Helena PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs

Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB

Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
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Evandro Milhomen PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Fátima Pelaes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Janete Capiberibe PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Jurandil Juarez PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Presentes Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Bel Mesquita PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Lira Maia DEM
Lucio Vale PR
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDS Pmdb Ptb Psc Ptc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Presentes Pará: 16

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Silas Câmara PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Vanessa Grazziotin PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Lindomar Garçon PV
Mauro Nazif PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDS Pmdb Ptb Psc Pte
Presentes Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT

Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Sergio Petecão PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Acre: 8

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMOS Pmdb Ptb Psc Ptc
Nllmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 7

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Domingos Dutra PT
Flávio Dino pedoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Gastão Vieira PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Julião Amin PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Nice Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Pedro Novais PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Ribamar Alves PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Presentes Maranhão: 18

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Ariosto Holanda PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Chico Lopes PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Ciro Gomes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Flávio Bezerra PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PR
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Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Paulo Henrique Lustosa PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Ceará: 21

PIAuí

Alberto Silva PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Antonio José Medeiros PT
Átila Lira PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Julio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Nazareno Fonteles PT
Osmar JL:mior PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Paes Landim PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fabio Faria PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB Pllldb Ptb Psc Pte
João Maia PR
Rogério Marinho PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Presentes Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Armando Abilio PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Damiáo Felieiano S.Part.
Efraim Filho DEM
Manoel Junior PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Marcondes Gadelha PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs
Rômulo Gouveia PSDB
Ronaldo Cunha LIma PSDB
Vital do Rego Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Wilson Santiago PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Presentes Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTS Pmdb Ptb Pse Ptc
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoea PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Carlos Wilson PT
Eduardo da Fonte PP

Fernando Coelho Filho PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Jose Mendonça Bezerra DEM
José Mueio Monteiro PTB Pmdb Ptb Pse Ptc
Marcos Antonio PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Mauricio Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros pedoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Wolney Queiroz POT Psb Pdl Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

Augusto Farias PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB Pmdb Ptb Pse PIC
Cristiano Matheus PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Francisco Tenorio PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Givaldo CarimbEIO PSB Psb Pdl Pcdob Pmn Pan Phs
Joaquim Beltrão PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Mauricio Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC Pmdb Ptb Psc Plc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Jerônimo Reis DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado OEM
Colbert Martins PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
Daniel Almeida PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fabio Souto DEM
FéliX Mendonça DEM
Fernando de Fabinho DEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
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João Carlos Bacelar PR
João Leão PP
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia OEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jusmari Oliveira PR
Jutahy Junior PSOB
Lídice da Mata PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMD8 Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcos Medrado POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDl Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Severiano Alves PDl Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Uldurico Pinto PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Veloso PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Walter Pinheiro Pl
Zezéu Ribeiro Pl
Presentes Bahia: 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSOB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC Pmdb Ptb p$C Pte
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSOB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Geraldo lhadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Já Moraes PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
João Sittar DEM
João Magalhães PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
José Santana de Vasconcellos PR
Julio Delgado PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs

Juvenil Alves S.Part.
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro Pl
Leonardo Quintão PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara Pl
Maria Lúcia Cardoso PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Mário Heringer PDl Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Acket PSDB
Paulo Piau PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido OEM
Presentes Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO

Camilo Cola PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Iriny Lopes Pl
Jurandy Loureiro PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Leio Coimbra PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Sueli Vidigal PDl Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Andreia Zito PSDB
Ayrton Xerez DEM
Bernardo Ariston PMD8 Pmdb Ptb Pse Pte
Brizola Neto POl Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo Pl
Or. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs
Edson Ezequiel PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Edson Santos Pl
Eduardo Cunha PMOB Pmdb Ptb Psc Pte
Eduardo Lopes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Felipe Bornier PHS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
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Fernando Lopes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Filipe Pereira PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Geraldo Pudim PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Hugo Leal PSC Pmdb Ptb Pse Ptc
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Leonardo Picciani PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Otavio Leite PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Sandro Matos PR
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoS
Presentes Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Aldo Rebelo PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Paloeci PT
Arnaldo Faria de Sá PTB Pmdb Ptb Pse Ptc
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDS
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDS
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrào PPS
Clodovil Hernandes PTC Pmdb Ptb Pse Pte
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Dr. Ubiali PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs

Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel PSDB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Frank Aguiar PTS Pmdb Ptb Pse Ptc
Ivan Valente PSOL
Jilmar Talto PT
João Dado PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Aníbal PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Michel Temer PMDS Pmdb Ptb Pse Ptc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Paulinho da Força PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Paulo Maluf PP
Paulo Renato Souza PSOB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC Pmdb Ptb Pse Ptc
Reinaldo Nogueira PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Roberto Santiago PV
Silvinho Peeeioli OEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Maeris PSOB
Vicentinho PT
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 62

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Eliene Lima PP
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: fi
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DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Tadeu Filippelli PMOB Pmdb Ptb Pse PIe
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB
Chico Abreu PR
João Campos PSOB
Jovair Arantes PTB Prndb Ptb Pse Pte
Leandro Vilela PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Marcelo Melo PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Pedro Chaves PMOB Prndb Ptb Pse Pte
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatieo PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
VanderLoubetPT
Waldir Neves PSOB
Presentes Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion OEM
Affonso Camargo PSOB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Alfredo Kaefer PSOB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Oileeu Sperafico PP
Eduardo Seiarra OEM
Giaeobo PR

Gustavo Fruet PSOB
Hermes Pareianello PMOB Prndb Ptb Pse Pte
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Moacir Mieheletto PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Nelson Meurer PP
Odilio Balbinotti PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Ratinho Junior PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Takayama PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Paraná: 27

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB Prndb Ptb Psc Ptc
Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Decio Li ma PT
Djalma Berger PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Edinho Bez PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva DEM
João Matos PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
João Pizzolatti PP
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alonso Hamrn PP
Beto Albuquerque PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Claudio Oiaz PSOB
Oareísio Perondi PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Eliseu Padilha PMOB Prndb Ptb Psc Pte
Enio Baeci POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
José Otávio Germano PP
Júlio Redeeker PSDB
Lueiana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Susate PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Manuela DÁvila PCdoS Psb Pdt Pedeb Pmn Pan
Phs
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Onyx Lorenzoni DEM
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Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Tarcisio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT Psb Pdt Pcdob Prnn Pan Phs
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 29

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
474 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

Esta aberta a sessào.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

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

111 - EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)
O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - A

Presidência agradece aos Depulados a compreensâo
por termos mantido o painel para esta sessào extra
ordinána.

O SR. CARLITO MERSS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLlTO MERSS (PT-Se. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (InocêncIo Oliveira) - Pas
sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Eu
gênio.

O SR. PEDRO EUGENIO (PT-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Correio Braziliense de
ontem publicou matéria acerca da reestruturação do
Banco do Brasil, que, preocupado com questões de

mercado, pretende se fortalecer com uma série de
medidas internas.

O autor da matéria, cujo subtítulo é De olho no
BNB e no Basa, citando fontes - diz serem técnicos
do Ministério da Fazenda -. afirma que o Banco do
Brasil pretende incorporar os Bancos do Nordeste e
da Amazônia em sua estrutura. Ele fala da extinção do
BNB e do BASA como se fosse brincadeira, como algo
fácil de acontecer, como se esses bancos não fossem
de desenvolvimenlo - prestam relevantes serviços ao
desenvolvimento de suas respectivas regiões - e como
se o Banco do Brasil não fosse um grande banco de
varejo. O BB nào tem qualquer relação com a missão
desse 2 bancos de desenvolvimento.

Ou se trata de matéria falsa ou algum burocrata
do Ministério da Fazenda está usando indevidamente
a sua condição para passar noticias que não estão de
acordo com as decisões e a vontade do Presidente
Lula, do seu Governo e principalmente das bancadas
do Norte e do Nordeste.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sur·
giu uma ligeira confusâo com relação a nossa pauta.
Gostaria de saber a ordem da pauta e solicitar a V.Exa.
que teça comentário sobre ela.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
responder transparentemenle. Esta é a ordem: primei
ro, projeto de lei que institui o Dia de Santo Antônio
de Sant'Anna Galvão. Esse item foi votado na sessão.
Não posso colocar projeto de lei de urgência acima das
PECs porque elas têm prioridade. Segundo, projeto de
decreto legislativo que trata do subsídio dos Parlamen
tares: terceiro, projeto de decreto legislativo que trata
do aumento de S.Exa. o Sr. Presidente da República
e dos Ministros de Estado; quarto. PEC sobre 1o.~ de
aumento do FPM; quinto, voto aberto.

O SR. JOVAIR ARANTES - Está certo, Sr. Pre
sidente. Estava em dúvida, pois parecia que haviam
sobreposto a proposta inicial.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.
Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Depu
tado Pedro Eugênio acaba de trazer a lume a noticia
de que estaria em curso projeto que resultaria na ex
tinçào do Banco do Nordeste do BrasIl. Sabe V.Exa.
que o Deputado Pedro Eugênio loi diretor daquela ins
tituiçào de crédito oficial.
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Se S.Exa, na condição de ex-diretor do banco,
manifestou aqui o seu protesto diante dessa hipótese
que considero absurda, que diria eu, Sr. Presiden
te, que tive a responsabilidade de dirigir o Banco do
Nordeste em 1985 e 1986? C9nheço a importância
daquele instrumento de crédito para a aceleração do
desenvolvimento regional.

Quero expressar o meu protesto antecipado dian
te da notícia veiculada agora pelo Deputado Pedro
Eugênio.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em virtude da
votação da medida provisória que trata da Timemania,
na próxima semana teremos condição de votar a MP
que trata do reajuste do salário mínimo.

Nessa MP, temos emendas que estendem esse
mesmo percentual de reajuste. de 8,57%), para aposen
tados e pensionistas que foram contemplados apenas
com o decreto de 3,30,'0.

Na verdade, precisamos votar essa emenda. para
podermos estender aos aposentados e pensionistas
o mesmo percentual.

Ao darmos esse percentual aos aposentados
e pensionistas. não estamos fazendo favor nenhum,
porque a perda acumulada já passa de 70~·o. E a cada
novo ano. cerca de 300 a 400 mil beneficiários da Pre
vidência Social descem do patamar de acima do salário
mínimo para um salário mínimo.

Cobramos muito do Executivo esta posição.
Esta Casa tem a condição de. ao aprovar essa

emenda. tratar da mesma forma aposentados e pen
sionistas que ganham um salário mínimo e aqueles
que ganham acima do limite.

Essa é a nossa luta. Por isso essa emenda foi
derrubada.

A votação será feita da próxima semana.
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje à tarde,
haveria reunião da Comissão que trata do Projeto de
Lei nO) 3.937, que altera a Lei n° 8.884 sobre a lei da
concorrência.

Tendo em vista a sessão deliberativa extraordiná
ria, estamos convocando os Deputados que compõem
a Comissão que vai reformular toda a lei da concorrên
cia nacional para reunião de aprovação dos primeiros
requerimentos amanhã, às 9h.

Eu gostaria que os vários partidos que integram
de fato essa Comissão pudessem articular seus Depu
tados para que manhã. às 9h, impreterivelmente. pos
samos começar a aprovar os primeiros requerimen
tos para fazer as primeiras audiências públicas, com
o objetivo de fazer uma nova lei articulada no Poder
Executivo, a partir do Poder Legislativo. de concorrên-

cia nacional, para garantir de fato a consolidação dos
direitos do consumidor no País e o fortalecimento da
concorrência nacional.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero registar o falecimento do nosso companheiro,
Januário Moreira da Silva. ex-Presidente da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco - FE
TAP -, liderança do movimento sindical dos atingidos
por barragens do Pólo Sindical do sub e médio São
Francisco, que teve uma vida dedicada às lutas dos
trabalhadores rurais do Estado de Pernambuco.

Vítima de uma grave enfermidade, esse compa
nheiro nos deixa uma grande lição de luta. combativi
dade e de articulação da luta política dos trabalhadores
rurais de Pernambuco.

Quero expressar nossos votos de pesar e senti
mento à familia do nosso companheiro e a todos aque
les que fazem o movimento sindical dos trabalhadores
rurais - a FETAC e a CONTAG -, onde pontificou por
muito tempo o nosso companheiro Januário, liderança
da qual tenho as melhores lembranças. assim como
recordações do testemunho de vida e da luta da po
pulação atingida pela Barragem de Itaparica, da qual
foi sempre um lutador.

Faço este registro da nossa saudade, das me
lhores lembranças e recordações de um trabalhador,
um combatente na luta do povo trabalhador do meu
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa ao Plenário que é uma concessào.
Foi a única coisa que fiz extra-Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Duarte Nogueira,
por 1 minuto.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSOB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados, registro a aprovação, pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle desta Casa,
da proposta que apresentamos para a realização de
ato de fiscalização na INFAAERO, no que se refere
às obras realizadas no Aeroporto de Congonhas. em
São Paulo, no período de 2000 até a presente data.
Também serão analisados os contratos de publicidade
celebrados pela INFRAERO, item proposto pelo Relator
da proposta, Deputado Celso Russomanno.

A proposta aprovada tem o intuito de buscar
respostas para algumas questões que não foram es
clarecidas em audiência pública realizada no mês de
março, com a presença do Presidente da INFRAERO,
José Carlos Pereira.

Na ocasião da audiência, o Tribunal de Contas
da União apresentou parecer, apontando 12 indicias
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de irregularidades nas obras do Aeroporto de Congo
nhas. No enlanlo. não foram consideradas as reformas
que estão em andamento. como é o caso das obras
na pista auxiliar do aeroporto. Além disso. há alguns
pontos que necessitam de esclarecimentos. como as
queixas por parte das companhias aéreas. divulgadas
pela imprensa. sobre as condições da pista principal
após a reforma.

Foram apontados 3 problemas: afundamento da
pista, declividade incorreta e inexistência de groovin
95. trazendo como resultado encharcamento e riscos
para pouso das aeronaves.

Segundo a imprensa. a obra com essas irregulari
dades teria sido realizada em 2005. A data foi contesta
da pela INFRAERO. que informou ter sido em 2001.

Assim, há dúvidas sobre o período da obra e o
que eximiu a executora da sua responsabilidade de
correção. Essas lacunas precisam ser preenchidas.
A Comissão, contando com a valiosa colaboração do
Tribunal de Contas de União, buscará dar a sua con
tribuição.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (pT-MG. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, ouvintes da Rádio Câmara, telespectado
res da TV Câmara. trabalhadores e trabalhadoras aqui
presentes. participei, terça-feira. 24 de abril. da sole
nidade de lançamento, pelo Presidente da República.
Luiz Inácio Lula da Silva. e pelo Ministro da Educação,
Fernando Haddad. do Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE. que abrange medidas para todas as
etapas educativas. A prioridade é a educação básica.
que vai do ensino infantil ao médio. Todos nós temos
compreensão de que a mobilização da sociedade é
fundamental para o sucesso do Plano, e isso foi rea
firmado varias vezes pelo Presidente Lula e pelo Mi
nistro Haddad.

Para o ensino básico foi criado o índice de Desen
volvimento da Educação Básica -IDEB. que levará em
conta o rendimento dos alunos, a taxa de repetência e
a evasão escolar. Por meio da análise do IDEB. o Mi
nistério da Educação vai dar apoio às prefeituras que
exibem indicadores educacionais mais baixos. Será
investida a soma de 1 bilhão de reais nos próximos 12
meses, com recursos adicionais ao Fundo da Educação
Básica - FUNDEB, para atender aos mil municípios
com os piores índices. Se fosse avaliada hoje, a educa
çao básica brasileira teria uma média aproximada de 4
pontos, numa escala de Oa 10. Nos próximos 15 anos.
o Brasil terá de alcançar nota 6 pelo IDEB. a mesma
média dos países da Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econõmico - OCDE.

Na educação infantil. será implantada a Provinha
Brasil, destinada a avaliar a alfabetização de crianças
de 6 a 8 anos. Para o transporte de alunos do ensino
fundamental foi criado um crédito da ordem de 600
milhões de reais. do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econõmico e Social- BNDES. para compra de
ónibus e até de barcos.

Ainda no ensino básico. o Plano prevê a intorma
tização das escolas. Serão instalados laboratórios de
informática em todas as 130 mil instituições públicas
de ensino até 2010, com um investimento de 650 mi
lhões de reais. Por meio do Programa Luz para Todos,
o MEC e o Ministério de Minas e Energia vão levar ilu
minação pública a 18 mil escolas que ainda nào têm
energia elétrica e que atendem 700 mil alunos (1.5°0
do total de estudantes do ensino básico).

Em relaçào à valorização dos professores. foi en
viado ao Congresso Nacional projeto de lei que cria o
piso salarial de 850 reais. A implantação do piso será
gradual até 2010. de forma a não comprometer o or
çamento de Estados e Prefeituras. A implantação do
piso é uma antiga reivindicação dos professores bra
sileiros, e agora nosso Governo começa a colocá-lo
em prática.

Outra ação fundamental é a capacitaçào dos
professores. Será estabelecida uma parceria das uni
versidades públicas com as prefeituras com vista a
implantar mil pólos de formação no País, até 2010.
principalmente nas pequenas e médias cidades do
interior. É o programa Universidade Aberta do Brasil,
que mescla o ensino presencial com a modalidade a
distância.

O Plano de Desenvolvimento da Educação vai
redesenhar o programa Brasil Alfabetizado. Pelo me
nos 75°"0 dos alfabetizadores serão professores da
rede pública municipal e estadual. Cerca de 100 mil
profissionais vão receber, além do salário. uma bolsa
de 200 reais por mês para alfabetizar adultos no turno
em que não estejam lecionando para crianças. O Brasil
Alfabetizado terá 2 focos - o Nordeste. que concentra
90~'0 dos municipios com altos índices de analfabetis·
mo, e jovens entre 15 e 29 anos.

Para a educação profissional, o PDE prevê a
instalação de 150 escolas técnicas nas cidades-pólo.
Dessas, 12 serão instaladas em Minas Gerais. nas
seguintes cidades·pólo: Almenara e Araçuaí. no Vale
do Jequitinhonha: Pirapora, Curvelo e Montes Claros,
no norte de Minas; Governador Valadares. Vale do Rio
Doce. Arinos e Paracatu, no noroeste mineiro; Conta·
gem, na grande BH: Formiga, no centro oeste de Minas:
Iluiutaba. no Triângulo Mineiro: e Muriaé. na zona da
mata. Também serão criados os institutos federais de
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educação tecnológica (IFETs), com a missão de ofertar
educação pública para fortalecer a produção local.

Na educação superior, a principal medida é a
ampliação do acesso. As universidades federais que
abrirem ou ampliarem cursos noturnos e reduzirem o
custo por aluno vão ganhar mais verbas. A meta é do
brar o número de vagas. Hoje. são 580 mil.

Também há mudanças no Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, de
forma a ampliar os prazos de quitação do empréstimo
após a conclusão do curso. O mesmo projeto que pre
vê alterações no FIES trata do parcelamento da dívida
fiscal e previdenciária das instituições de ensino supe
rior privadas que aderirem ao Programa Universidade
para Todos - PROUNI. Um programa para valorizar
os novos doutores brasileiros também faz parte das
medidas do PDE.

Portanto, senhoras e senhores, começa a revo
lução da educação, pois é consenso que o caminho
é pela educação. Só assim poderemos colocar nosso
País entre os países desenvolvidos, com trabalho e
qualidade de vida de um povo que merece ser feliz,
sempre!

Quero mais uma vez parabenizar o Presidente
Lula e o Ministro Fernando Haddad pela iniciativa e me
coloco à disposição de S.Exas. para sermos parceiros
nesse projeto, haja vista que muitos projetos de lei que
regulamentarão as ações do Plano passarão por esta
Casa, onde teremos a oportunidade de discuti-los.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que faça divulgar
este pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa. Muito obrigado.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. registro protesto contra
a desocupação de prédios, feita de forma violenta. no
centro da cidade de São Paulo. peta Policia Militar. Além
de ter utilizado gás-pimenta. gás lacrimogêneo e outros
tipo de repressão, ela deteve injustificadamente 6 mili
tantes do Movimento dos Trabalhadores sem Teto.

Há meses esses trabalhadores têm-se reunido
para encontrar uma solução para o problema - mais
de 60 familias ocupavam aqueles prédios -, por meio
de negociação pacifica, sem violência. No entanto, as
ações do Governo do Estado e da Polícia Militar foram
exatamente no sentido contrário.

Solicitamos à Comissão de Direitos Humanos
e Minorias providências para que sejam respeitados
os direitos desses trabalhadores da região central de
São Paulo.

Muito obrigado.

O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o Brasil tem debatido os gargalos do licenciamento

ambiental, e esta Casa tem estado presente a essa
discussão.

No último dia 12 de abril. em audiência conjunta
das Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e de Minas e Energia, recebemos para
discutir a questão o Dr. Jerson Kelman, Diretor-Ge
rai da ANEEL. Qual não foi nossa surpresa quando,
após sua vinda, que muito contribuiu para o debate ao
apresentar um conjunto de sugestões, S.Sa. foi inqui
rido pelo Ministério Público, que viu, no seu pronun
ciamento, incitamento à desobediência da legislação
ambiental.

O Dr. Jerson Kelman contestou a ação do Mi
nistério Público e recebeu nova inquirição. Oito Pro
curadores se referiram a S.Sa. em atitude claramente
intimidatória. O Diretor-Geral da ANEEL é especialista
em assuntos relacionados a meio ambiente e suge
riu procedimentos para que a legislação pudesse ser
aperfeiçoada.

Hoje, a Comissão de Minas e Energia. que rece
beu mais uma vez estudiosos sobre a questão, inclusive
o Dr. Jerson Kelman, por sugestão do Deputado José
Otávio Germano. nosso Presidente. fez uma manifes
tação de solidariedade a S.Sa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, registro
o artigo publicado pelo Sr. Edimilson Migowski, Presi
dente da Sociedade Brasileira de Imunizações do Rio
de Janeiro e Professor da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, cujo título é Parlamentares em defesa
das mulheres.

O Presidente da Sociedade Brasileira de Imu
nizações trata de 2 projetos de lei. Um apresentado
nesta Casa. de minha autoria, e outro, no Senado, de
autoria da Senadora Ideli Salvatti. As propostas prevê
em a todas as mulheres, por meio do Sistema Único
de Saúde, o acesso à vacina de prevenção do câncer
de colo de útero.

S.Sa. apresenta dados importantes. Penso que
essa é uma voz positiva que vem sensibilizar os Parla
mentares para a necessidade de aprovação de projeto
de lei tão importante. Afinal de contas, são mais de 19
mil casos de câncer de colo de útero registrados anu
almente no Pais, o que tem de ser combatido.

Deixo meus cumprimentos ao Dr. Edimilson Mi
gowski. Em breve o convidaremos para participar de
um debate na Câmara dos Deputados.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados, no próximo dia 18, no Subúrbio Ferroviário de
Salvador, acontecerá uma grande mobilização para se
reivindicar a instalação ali de uma universidade pública.
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Aquela é uma das regioes mais adensadas e carentes
da cidade. com cerca de 300 mil habitantes.

Quero associar-me a essa justa mobilização para
tentar levar para la uma universidade pllblica - no caso,
a UNEB -, sem prejulzo da extensão do campus da
Universidade Federal da Bahia.

Essa é uma reivindicação justa que conta com
o meu apoio. Eu a tenho defendido nesta Casa e nos
fóruns de que participo. Conversei com o Governa
dor Jaques Wagner e disse a S.Exa. que essa é uma
justa mobilização daquela população, como também
é a iniciativa de levar universidade para o Bairro de
Cajazeiras, também populoso. com mais de 300 mil
habitantes.

Portanto, estou nessa luta pela universidade pú
blica, pela UNEB no subúrbio.

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. aproveito
a oportunidade para registrar que amanhà de manhã
faremos uma mobilização para marcar os 9 anos do
assassinato do Vereador Pedro Carlos, de Candeias.
Mais uma vez marcaremos essa data, paralisando as
atividades e fazendo uma grande mobilização.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.
Pronuncia o segumte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados. após longa enfermidade, faleceu on
tem, nesta Capital, o servidor aposentado desta Casa.
José Ferreira de Aquino. que chegou a exercer. com
brilho e proficiência incomparaveis. o cargo de Dire
tor-Gerai. revelando extraordinário espirito público no
cumprimento de seus elevados encargos funcionais.

Cearense de nascimento, o extinto cursou o tra
dicional Semmário da Prainha, em Fortaleza, pelo qual
passaram figuras exponenciais do clero brasileiro, como
os Cardeais José Freire Falcão e Eugênio Sales. além
do notável D. Helder Cãmara. ArcebiSpo Emérito de
ReCife e Olinda.

Tendo integrado os quadros da benemérita Casa
do Ceara, José Ferreira de Aquino ali desempenhou
funções relevantes, destacando-se por seu dinamis
mo e sensibilidade para acolher as solicitações dos
mais carentes.

Registro. pOIS, desta tribuna, o desaparecimento
do Dr. Aquino. cujo sepultamento ocorrerá logo mais
no Campo da Esperança e contará com a presença
solidária dos seus colegas do Congresso Nacional e
dos membros da colónia cearense aqui radicada.

O SR. PEDRO WILSON (pT-GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. PreSidente. Sras. e Srs. Depu
tados. é com grande alegria que assomamos atribuna
da Câmara dos Deputados para registrar a visita do
Papa Bento XVI ao Brasil. a primeira deste pontífice
que de hoje até domingo permanecerá em terras bra
Sileiras. Para nos, é motivo de verdadeiro entusiasmo.

de reafirmaçào da esperança na missâo evangelizado
ra da Igreja no século XXI, terceiro milênio, 2007. um
momento de comunhão, testemunho do discipulado e
da missâo de Jesus Cristo.

Com um agenda extensa, movimentada e apostó
lica, está previsto o encontro do Papa com o Presidente
Lula. Entendemos que este encontro é extremamente
positivo porque reúne o Presidente do Brasil, que tem
realizado um governo com forte prioridade à inclusão
social, ao combate a fome, a políticas sociais voltadas
para os mais pobres.

O Papa, Bento XVI é a maior autoridade católi
ca, da Santa Igreja. que tem a missão de continuar a
pregação do Evangelho de Jesus Cristo. promover a
paz, combater a pobreza, as desigualdades, espalhar
a palavra de Deus, a mensagem de Cristo aos quatro
cantos do mundo.

O encontro será especial, e a Naçào brasileira. a
maior naçao católica do mundo, só tem a prosperar.

Merece aplausos a mensagem da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB sobre a visita
do Papa ao Brasil. em que ressalta a realização da
Conferência Geral do Episcopado da América Latina
e Caribe. em Aparecida, de 13 a 31 de maio. Também
é importante relembrar o Concílio Vaticano 11, Medellín,
Puebla e Santo Domingo.

Portanto. são dois momentos extraordinários para
a Igreja Católica no Brasil.

Enche-nos de alegria a visita do Papa ao Bra
sil por ser um extraordinario estímulo à nossa ação
evangelizadora. O Papa - sinal visível da unidade e
da comunhão eclesial - tem a missão de confirmar
na fé os seus irmãos, como Jesus confiou a Pedro
(cf. Lc 22,32).

Diz a mensagem da CNBB:

"Manifestamos nossa profunda gratidão
ao Papa Bento XVI por ter escolhido o Brasil
como sede da SÔ Conferência. junto ao San
tuário Nacional de N. Sra. Aparecida. Com o
tema 'DIscípulos e missionários de Jesus Cristo
para que nele nossos povos tenham vida', a
Conferência de Aparecida reunirá representan
tes das Conferências Episcopais de todos os
países da América Latina e Caribe e contará
também com a participação de membros de
organismos da Santa Sé, dos outros Conti
nentes e alguns convidados. Conclamamos o
Povo de Deus a acompanhar a Conferência de
Aparecida com a oração, reflexão e escuta da
Palavra do Senhor. Nas comunidades, sejam
promovidos momentos especiais de oração
em preparação ao evento. Incentivamos a que
todos participem da visita do Papa e acom-
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panhem, por diversos meios, o desenrolar da
Conferência. Este é um tempo favorável que a
Providência Divina nos concede! Alegremo-nos
e abramos o nosso coração para ouvir e acolher
aquilo que o Senhor irá falar. Disponhamo-nos
a viver de forma nova e aprofundada a graça
de nossa vocação de discipulos e missionários
de Jesus Cristo para que nele nossos povos
tenham vida, pois ele é o caminho, a verdade
e a vida (Jo 14.6)."

Está previsto na programação da visita do Papa
uma celebração para a juventude. É louvável o pas
so da Igreja em direção aos jovens, uma opção clara.
Num momento de tantas incertezas e mudanças de
paradigmas, é preciso relembrar novamente Puebla,
que incentiva buscar novas formas de atuação no
meio juvenil.

Entre tantas agendas importantes que o Papa
participará no Brasil. queremos destacar a celebra
ção da missa onde será canonizado Frei Galvào, no
Mosteiro da Luz, sexta-feira, dia 11, na cidade de São
Paulo. Este momento singular da Igreja brasileira, com
a canonização de Frei Galvão. o primeiro santo brasi
leiro, merece nossa especial reverência, pela justeza
da escolha. pela sábia decisão e pela bela história de
vida delineada por Frei Galvão.

Frei Galvão. brasileiro, nascido em Guaratinguetá
em 1739, estudou no Seminário dos Padres Jesuítas
da Bahia, mais conhecido como Seminário de Belém.
dos 13 aos 17 anos. Em seguida, entrou para a ordem
dos Franciscanos em Taubaté. Além da construção e
dos encargos especiais dentro e fora da ordem Fran
ciscana, deu toda a atenção e o melhor de suas forças
à formação das Recolhidas. Era para elas verdadeiro
pai e mestre. Para elas escreveu um estatuto, excelente
guia de vida interior e de disciplina religiosa. Esse é o
principal escrito de Frei Galvão. e que melhor mani
festa a sua personalidade.

Era Frei Galvão considerado santo já em vida, e
a cidade fez dele o seu prisioneiro. Em várias ocasiões.
as exigências da sua ordem Religiosa pediam que se
mudasse para outro lugar, a fim de realizar outras fun
ções. Mas, tanto o povo como as recolhidas, o Bispo e
mesmo a Càmara Municipal de São Paulo intervieram
para que ele não saísse da cidade.

Diz uma carta do Senado da Câmara de São
Paulo ao Provincial (superior) de Frei Galvão:

"Este homem tão necessário às religio
sas da luz é preciosissimo a toda esta cidade
e vilas da Capitania de Sào Paulo, é homem
religiosissimo e de prudente conselho; todos

acorrem a pedir-lho; é homem da paz e da
caridade~.

Frei Galvâo viajava constantemente pela Capita
nia de São Paulo, pregando e atendendo as pessoas.
Fazia todos esses trajetos sempre a pé, não usava
cavalos nem a cadeirinha levada por escravos, o que
era absolutamente normal para aquele tempo. Vilas
distantes 60 quil6metros ou mais, municípios do litoral.
ou mesmo viajando para o Rio de Janeiro, enfim, não
havia obstáculos para o seu zelo apostólico. Por onde
passava. as multidões acorriam. Ele era alto e forte.
de trato muito amável, recebendo a todos com grande
caridade. Era homem de muita e intensa oraçào, e dele
se atestam certos fenômenos místicos, como os êxta
ses e a levitação. São famosos em sua vida os casos
de bilocação: estando em determinado lugar, aparecia
em outro, improvisadamente, para atender um doente
ou moribundo que precisava da sua atenção.

Era também Frei Galvão procurado para a cura,
em tempos em que não havia recursos e ciência mé
dica como hoje. Numa dessas ocasiões. inspirado
por Deus, escreveu num pedaço de papel uma frase
em latim do Ofício de Nossa Senhora, que poderia
se traduzida assim: "Depois do parto, ó Virgem, per
maneceste intacta: Mãe de Deus, intercede por nós!".
Enrolou o papel em forma de pilula e deu a um jovem
que estava quase morrendo por fortes cólicas renais.
Imediatamente cessaram as dores e ele expeliu um
grande cálculo. Logo veio um senhor pedindo orações
e um 'remédio' para a mulher que estava sofrendo em
trabalho de parto. Frei Galvão fez novamente uma pi
lulazinha, e a criança nasceu rapidamente. A partir
dai teve que ensinar as irmãs do recolhimento a con
feccionar as pílulas e dar às pessoas necessitadas, o
que elas fazem até hoje.

É interessante ver na imensa relação de graças
alcançadas por intermédio de Frei Galvão, no Mosteiro
da Luz, que, embora cerca de 60 a 70% das graças se
jam relacionadas a cura de câncer, um grande número
de graças refere-se a problemas por cálculos renais,
gravidez e parto. ou de casais que não conseguiam
ter filhos e foram atendidos.

Em 1811. a pedido do Bispo de São Paulo, Frei
Galvão fundou o Recolhimento de Santa Clara em So
rocaba. onde permaneceu por 11 meses para encami
nhar a nova fundação e comunidade. Posteriormente.
após a sua morte, outros mosteiros foram fundados por
essas duas comunidades, seguindo assim a orienta
ção deixada pelo beato.

Faleceu Frei Galvão em 23 de dezembro de 1822
e. a pedido do povo e das irmãs. foi sepultado na igreja
do Recolhimento da Luz, que ele mesmo construíra. Seu
túmulo sempre foi lugar de contínuas peregrinações.
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Em 8 de abril de 1977, foi beatificado pelo Vati
cano, pelo Papa João Paulo li, tornando-se o primeiro
beato brasileiro. O Papa Bento XVI reconheceu em 16
de dezembro de 2006 o segundo milagre do Frei Fran
ciscano Antônio de Sant'Anna Galvão (1739-1822),
Com isso, será o primeiro brasileiro nato a ser decla
rado santo pelo Vaticano.

A canonização acontecerá em 11 de maio de
2007, durante missa campal que o papa Bento XVI
celebrará em São Paulo.

Dessa forma, Sr. Presidente, queremos deixar
a nossa saudação especial a Sua Santidade o Papa
Bento XVI, agradecer. na condição de cristão, essa
visita. importante para o Brasil. a canonização do Frei
Galvão, o santo brasileiro. e dizer que estes dias, por
tudo que está prometido e agendado, fortalece muito
a nossa fé, a nossa esperança na construção de um
mundo melhor, mais justo, mais fraterno, com paz, res
peito, tolerância. dignidade, com pão. mel, poesia para
todos os homens e mulheres de boa vontade.

Muito obrigado!

O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PMDB-TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente. Sras. e
Srs. Deputados, hoje retorno à tribuna para tratar de
um tema que reputo ser da mais alta relevância para
a Nação, tema esse que esteve nas manchetes du
rante quase todo o mês que passou - principalmen
te em função da X Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios.

Refiro-me aos esforços empregados pelos mu
nicipalistas brasileiros no sentido de consolidar a po
sição do município como verdadeiro ente de nossa
Federação. Retiro-me à luta municipalista, que dentro
do contexto da Federaçâo é estratégica para o projeto
de realmente mudar o País, como é o desejo de todas
as forças democráticas e populares do Brasil.

Senhores, na qualidade de membro do Grupo
Parlamentar Municipalista, retomo esse tema, por en
tender ser meu dever sensibilizar o Congresso Nacional,
assim como os Poderes constituídos. sobre as graves
dificuldades por que passam os municfpios, apesar de
toda a determinação e do trabalho realizado por seus
administradores.

Distintos Parlamentares, o Brasil vive um dos
momentos mais favoráveis de toda a sua história. O
Brasil tem, hoje, uma sociedade mais democrática.
mais madura. mais participativa, que reivindica seus
direitos. E verdade que muitas ainda sâo as carên
cias sociais. mas muitas são também as áreas em
que evoluímos.

Nesse sentido. entendo que para continuarmos
avançando, crescendo definitivamente como nação,
é preciso que também evoluamos na conscientização

das responsabilidades dos diferentes níveis de Gover
no para a promoção do desenvolvimento econômico
e social de nossa gente.

Estou convicto de que só seremos realmente uma
nação coesa se aceitarmos o equilíbrio entre direitos e
obrigações dos entes federados, e se entendermos que
somente com um novo pacto federativo - que busque
a cooperaçào entre esses diferentes níveis de Gover
no -será possível alcançar a solução dos principais
problemas da sociedade brasileira.

Assim. estamos diante de um desafio: reagir. em
face de nossas prerrogativas e do clamor nacional.
para garantir condições dignas de sobrevivência para
os nossos municípios e seus administradores.

Felizmente. fruto da mobilização do movimento
municipalista. muitos avanços e resultados expressi
vos vêm sendo alcançados. Aliás, uma dessas gran
des realizações - reflexo concreto do amadurecimento
desse movimento - pode ser traduzida pelas Marchas
a Brasília em Defesa dos Municípios, que trazem à ca
pital do Pafs, anualmente, com força e determinação,
as reivindicações dos gestores municipais ao Governo
Federal e ao Congresso Nacional.

Assim foi com a 10a edição da Marcha, que se
encerrou no último dia 12. Do evento. saímos com vitó
rias. Saímos, por exemplo. com o compromisso formal
do Presidente Lula de fazer votar, separado do pacote
da reforma tributária, o pleito de ampliaçào do Fundo
de Participação dos Municípios. Tivemos também o
anúncio do Presidente Chinaglia da priorização des·
se projeto, colocando-o na ordem do dia logo após
o 1° de Maio.

Graças à mobilização, outras medidas foram
também anunciadas pelo Governo, como a redução
das contrapartidas para financiamentos federais de
projetos de saneamento e habitação: a abertura de
linha de financiamento para a compra de máquinas: e
o aumento dos recursos da FUNASA.

São relevantes avanços. senhores! Entretanto,
no contexto da importância dos municípios dentro da
Federação, os municipalistas consideram tais conquis
tas ainda modestas. Os gestores municipais continuam
preocupados, por exemplo, com a inviabilidade finan
ceira dos Erários municipais para ampliar ações nas
áreas da educação e da saúde.

No tema FUNDEB, os Prefeitos permanecem
frustrados com a fixação dos fatores de diferenciação
entre as etapas da educação básica, de forma a res
peitar o custo real de cada nível de ensino. E no que se
refere ao ressarcimento aos municfpios com as despe
sas com o transporte de alunos da rede estadual, as
expectativas redundaram em franca decepção.
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Em relação ao financiamento para a área da
saúde (Emenda Constitucional n° 29), uma vez que as
responsabilidades dos municípios foram ampliadas, os
Prefeitos cobram a urgente regulamentação do sistema
para que o sucesso de suas diretrizes nào fique com
prometido. Por fim, os municipalistas vêem prementes
as reformas tributária, política e federativa.

Por tudo isso, os gestores municipais propõem
um amplo debate sobre a reformulação do pacto fe
derativo, com respeito à autonomia e à eqüidade en
tre os entes.

Nào podemos esperar mais: esses pleitos devem
ser tratados com a devida urgência l

Faço. dessa forma, um apelo às autoridades
competentes para que se sensibilizem com as reivin
dicações dos municípios.

Sr. Presidente, finalizo deixando o meu apoio in
condicional à legítima manifestação que é a luta mu
nicipalista, solidarizando-me com os gestores publicas
pelas dificuldades que têm enfrentado.

Contem com a Frente Parlamentar dos Municí
pios!

Contem com o PMDB!
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Osvaldo Reis, o
Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados. a presença do Papa Bento XVI entre nós
e a canonização de Frei Galvão - o primeiro Santo
brasileiro - enche de júbilo OS corações de todos os
fiéis católicos e. diria, na linha do Concílio Ecumeni
co Vaticano 11. de todos os Cristãos espalhados pelo
mundo.

Joseph Alois Ratzinger é um exemplo de voca
ção a serviço de Deus e da Igreja. Viveu a época mais
negra da Alemanha nos anos 40, do século XX. deno
minada então Nazismo. Eleito aos 78 anos de idade
para suceder João Paulo 11. é o 266" Papa sucessor de
Pedro e um grande teólogo, tendo assumido em 1981

a Prefeitura da Congregação para a Doutrina da Fé.
Foi Cardeal aos 50 anos. designado pelo Papa Paulo
VI em 27 de março de 1977.

Duas das suas encíclicas servem como roteiro
seguro para os Católicos na adesão à Doutrina Cristã

- Deus é amor e Sacramento da Caridade. Sua vinda
ao Brasil- a primeira à América Latina - foi precedida
de viagens, fora da Itália. à Alemanha, sua terra na
tal, Polônia, Espanha e Turquia. Deverá ir aos Estados
Unidos ainda em 2007, Áustria, China, Canadá, Reino
Unido, Austrália e México.

Entre os seus trabalhos publicados, um deles ain
da sem circulação editorial no Brasil, intitulado Jesus
de Nazaré, destaca-se o ensaio Povo e Casa de Deus
na doutrina da Igreja de Santo Agostinho, que foi sua
tese de doutorado em Teologia. Outro também pouco
conhecido no Brasil, fora dos círculos católicos, é A
Teologia da História em São João Ventura.

O pontificado de Bento XVI vem se caracterizan
do, em particular, pelas tomadas de posição em favor
da Doutrina da Igreja. que alguns críticos consideram
demasiado conservadoras. Temos de ver que a Igreja
Católica tem sofrido ataques de setores da Intelligent
sia, que prefeririam ver a Igreja em posições mais per
missivas e liberais, abdicando do celibato, permitindo
a ordenação de mulheres e, de certo modo, laicizan
do o clero.

Dotado de grande erudição e sólida cultura hu
manista, Be.nto XVI vem procurando ampliar o diálogo
entre os cristãos e promovendo a aproximação entre o
Islão e a Igreja, de que foi exemplo sua recente visita
à Turquia. Alguns especialistas, nos meandros do Va
ticano. dizem que foi Bento XVI, culturalmente, o Papa
mais preparado da Igreja Católica. Também o Padre
José Unhares, que conviveu com o Cardeal Ratzinger
durante 13 anos na Universidade de Munique, diz a
mesma coisa.

Sua presença entre nós, agora, reaviva a fé em
Deus de todos os brasileiros e é motivo de esperança
de que as bênçãos do Senhor caiam sobre os brasi
leiros de todos os credos, para que possam viver se
gundo os ensinamentos de Cristo, em paz e harmonia.
trabalhando em favor do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados. em Porto Alegre, Capital do meu Es
tado. o Rio Grande do Sul, temos uma imprensa atenta
à realidade do País e ativamente crítica.

Refiro-me especialmente ao jornalista Paulo
Sant'ana, colunista do Jornal Zero Hora que, no do
mingo passado, em seu espaço publicou o seguinte
artigo:

"Cara de palhaço
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Nós, brasileiros e gauchos, estamos em
festa com o preço do dólar (bateu sexta-feira
em R$2,035). Este preço baixisslnlO do dólar
barateou uma grande lista de artigos, entre
alimentos, bebidas e produtos eletronicos. Ba
calhaus. vinhos, azeites, tudo que é importado
teve seu preço em queda, em alguns casos
de até 40°0. Os importados estao um mamão
com açúcar para serem adquiridos.

Os notebooks tIveram uma queda de
preço de 19.9°0. Os uísques calram de preço
cerca de 15"0. Hà perfumes que viram seu
preço decrescer em ate 30°0. Cãmeras digi
tais e iPods cairam de preço em 25°0. E as
filmadoras estào até 35°0 mais baratas. Um
paraiso de comprar em pleno Brasil, não pre
cisando nem pagarpassagem para Miami para
adquirir produtos de preço compensador. Os
espumantes chegaram a uma baixa de preço
inerive(: 43"". Tudo porque o dólar despencou
espetacularmente, fazendo baixar de preço não
só esses produtos como tambem uma cadeia
de artigos de toda espéCie que dependem de
componentes importados.

50 que o produto mais consumido pelos
brasileiros (a gasolina e os outros todos com
bustiveis) não baixou de preço. pelo contrá
rio. aqui em Porto Alegre até subiu. Andava a
gasolina a R$2, 41 o litro e agora passou para
R$2,54. Nào tem e)(plicação. Foi o próprio go
verno que nos deixou perplexos. declarando
que de uns dois anos para ca o preço da ga
solma e do óleo diesel iria ficar atado ao dólar.
Nós. (eigos. pensavamos ingenuamente que
o fato de termos comemorado com efusào a
auto-suficiencia brasileira em petróleo iria nos
beneficiar profundamente. Acreditavamos pia
mente que. a exemplo da Argentina. onde a
gasolina cus/a quase a metade do preço da
qui. ou da Venezuela. onde custa sete ou oito
vezes menos que aqui. produzirmos todo o
petróleo que consumimos iria baixar o preço
dos combustiveis para nós. Festejamos ruidosa
e... burramente a auto-sufiCiência.

Porque em seguida ao anuncio da auto
suficiência o governo aplacou a nossa igno
rància: ensinou-nos que os comoustlveis são
commodities. tem preço internacional. baseado
no dólar e no preço internacional do barril de

petróleo. E inacreditável. baixaram os preços
dos vinhos. dos espumantes, dos aparelhos
e(etrânicos em geral, do bacalhau, do azeite.
de tudo que é importado. justamente porque o
dólar esta muito barato. Ou seja, tudo que vem
de fora baixou espetacularmente de preço. E
como o governo ministrou-nos a lição de que a
gasolina brasileira era como se viesse de fora,
porque o governo tinha de basear seu preço
no dolar. uma questão de mercado... Pois se
gurem-se nas cadeiras: não baixou nem um
centavo o preço da gasolina, do diesel e dos
outros eombustiveis. Em alguns casos, ate
aumentaram esses preços.

Então, nós estamos sendo v{fimas do
maior conto-do-vigario já aplicado na história
deste pais. Baixa o preço do uisque. do vinho
e do iPod. porque são em dólar. e não baixa
miseravelmente opreço da gaso(ina, que ogo
verno nos garantiu que era também baseado
no dólar. Baixa o preço do que é produzido no
Exterior e não baixa o preço do que é produ
zido aqui no Brasil. Vá alguém entender isso.
senão que e um assalto diario de que estamos
sendo a/vos indefesos. E o que se consome de
combustfveis no Brasil é mif vezes maior em
preço que todas as importações. Eu me sinto
como todos devem estar se sentindo: com cara
de palhaço e pinta de otário."

Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ali por volta de 1995, o Banco do Bra
sil. pela primeira vez em sua história, ofereceu a seus
empregados um chamado Programa de Demissão
Voluntária, que garantia mundos e fundos a todos os
que se decidissem por deixar a empresa.

Alegava-se, entào, que o Banco necessitava fa
zer um ajuste em suas fileiras profissionais, buscando
adequaçào às normas de um mercado a cada dia mais
e mais competitivo, para não dizer selvagem.

É possivel até que isso tenha sido conseguido.
porque, ao que vemos, os lucros da empresa, ano a
ano. ultrapassam todos os limites anteriores e colocam
o BB na liderança inconteste do Sistema Financeiro
Nacional.

Agora - e Incompreensivelmente -, alegando a
necessidade novos e não explicados ajustes. inicia um



22220 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

processo que deve expulsar de seus quadros cerca
de 12 ml profissionais.

Por quê? Para quê? As explicações do Banco
- se aquilo se pode chamar de explicação - valem
se de uma aritmética frívola, para dizer o mínimo. e
acabam por nada explicar. Antes de mais nada, como
das vezes anteriores, alega-se que os pedidos de de
missão serão voluntários, quando as informações que
nos trazem os colegas nos dão conta de que, na ver
dade, as administrações regionais Brasil afora estão
como que obrigando os servidores, notadamente os
com mais tempo de Casa, a aderir a mais um plano
destinado a total fracasso.

De fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nada do que havia sido prometido pelo Banco ocorreu
em planos anteriores da mesma espécie. Os que se
iludiram e pediram demissão amargam hoje um esta
do de quase m'lserabil"ldade, tanto mais porque, dada
a idade limite - 50 anos -, um novo emprego é prati
camente impossível.

Essa situação de descalabro não é nova. O ilustre
Deputado Inácio Arruda, do Ceará, já havia apresentado
projeto de lei que definia critérios para a readmissão
dos assim prejudicados. Não retornando à Câmara, o
atual Senador viu seu projeto desarquivado e, agora,
apresentado pelos prezados companheiros, os Depu
tados Daniel Almeida, da Bahia, e Chico Lopes. do
Ceará. Mas o Banco sequer levou em consideração
esse fato, que atesta a infelicidade das medidas entâo
adotadas, deixando de dar atenção ao que ocorreu e
pode seguir ocorrendo, preferindo insistir no erro, um
erro que busca justificar, como já dissemos, da forma
mais bisonha.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Augusto Carva
lho, o Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Var.der Loubet.

O 5R. VANOER LOUBET (PT-MS. Pronuncia
o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no curso de muito esforço, determinação
e, porque não dizer? parcerias que derrubam tabus
e caprichos político-ideológicos, Mato Grosso do Sul
consegue estabelecer marcos consistentes na busca
por melhores condições de vida e trabalho para os
trabalhadores. E faço tal afirmação sem desconside
rar o tamanho e a gravidade dos problemas que ainda

precisam ser resolvidos, independentemente de quem
sejam os gestores de plantão, de qual seia a correla
ção de forças.

Hoje. quero dar destaque a uma significativa mar
ca no processo de evolução social em Mato Grosso do
Sul: na data de 10 de maio, Dia do Trabalhador, haviam
sido consignados e materializados 3.639 contratos in
dividuais de liberação de recursos para a construção
de moradias destinadas aos trabalhadores rurais em
11 projetos de assentamento distribuídos por 9 Mu
nicípios.

Esses contratos representam investimentos que
superam a casa dos 30 milhões de reais. Mais impor
tante, porém. que as cifras é o contexto de unidade e
entendimento que assinala a parceria responsável por
esse desempenho, uma parceria que se compõe de
organismos municipais, estaduais e federais representa
dos por agentes de diferentes concepções ideológicas,
de diversas correntes e interesses políticos e eleitoraís
não-raramente conflitantes. Refiro-me às Prefeituras, ao
Governo Estadual, à Caixa Econômica, às bancadas
parlamentares e entidades organizadas, como o Ins
tituto de Arquitetos do Brasil, que cederá engenheiros
responsáveis pelo acompanhamento técnico das obras,
garantindo, assim, a qualidade dos projetos. Informa-se
que teremos com essa frente de empreendimento uma
agitação saudável e estimulante da cadeia produtiva
do segmento econômico envolvido, com a geração de
empregos e o aquecimento do comércio.

Permitam-me, agora, ir aos números que refor
çam a dimensão social desses projetos, Calcula-se que
nessas obras serão utilizados mais de 13 milhões de
tijolos. 6 milhões de telhas. 229 mil sacos de cimento
e construídas quase 22 mil portas e 14.500 torneiras,
entre outros produtos e artigos que movimentam a
rede comercial da construção civil.

Com isso, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,
quero renovar minha fé e minha esperança, que segu
ramente são fé e esperança de todo o povo brasileiro,
no resgate social e cidadão deste País. no crescímento
econômico sustentável e. por fim, na comprovação de
que sem sacrificar princípios e sem desfigurar nossas
ideologias é perfeitamente possível construirmos uma
nação forte, soberana e justa.

Muito obrigado.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoS
AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras, e Srs, Deputados, o Banco do Brasil prepara um
pacote de medidas de restruturação da empresa. A
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justificativa apresentada nos jornais é adaptar-se ao
mercado cada vez mais concentrado e competitivo. A
diretoria analisa também a possibilidade de pedir alte
rações na legislação com o objetivo de adquirir outros
bancos, como o BASA e o BNB. mantendo. assim. a
sua posição de liderança.

A tendência dos sistemas financeiros modernos
é a concentração e a centralização. Em todo o mundo
as fusões e as incorporações são o mecanismo desta
época de globalização neoliberal para garantir compe
titividade e mais lucros.

Concordamos. Sr. Presidente. que o BB deve pro
teger sua posição no mercado. No entanto. o Banco
do Brasil é um banco público com funções sociais que
sobressaem aos interesses do mercado. Outros bancos
têm seu fim no lucro. Os objetivos do nosso Banco do
Brasil vão além do lucro. Ele deve ser prioritariamente
um instrumento para o desenvolvimento nacional e o
enfrentamento dos problemas sociais.

Não podemos defender medidas de restrutura
ção que precarizem as relações de trabalho e gerem
demissões. Um banco que cresce necessita de mais
funcionarios, de mais agências e de mais serviços
prestados à população.

A política dos péssimos serviços, que é prática
no setor privado, não pode ser a marca do BB. O Ban
co do Brasil sempre teve seu diferencial na qualidade
dos serviços, na quantidade de agências e no compro
misso de seus funcionarios. Esta é a marca do maior
banco do Brasil.

Fui bancária. Presidente do Sindicato dos Ban
cários do Estado do Acre e sei muito bem qual a polí
tica das grandes corporações financeiras: demissão,
precarização das relações de trabalho e atendimento
de baixa qualidade.

Por isso. nobres colegas. deixam-me angustiada
algumas medidas anunciadas pela diretoria do BB so
bre a política de reestruturação do banco. Uma espé
cie de Programa de Demissão Voluntária (POV), com
substituição de servidores concursados por servidores
em comissão e fechamento de agências.

Extinguir mais de 5 mil cargos de servidores está
veis por meio de uma espécie de PDV e depois contratar
6 mil empregados na modalidade de cargos em comis
sào nada mais é do que uma politica de flexibilização
das relações de trabalho. Somos contra isso.

Os servidores concursados assumem com a insti
tuição um compromisso mais permanente de lealdade.
pois têm estabilidade no cargo. Os servidores "tempo-

rários" podem ser demitidos a qualquer momento, e
perdem esse vinculo íntimo com a instituição.

Além disso. extinguir agências não nos parece
correto. O BB sempre foi o banco do bairro dos brasi
leiros. do interior, um banco que está presente onde o
povo precisa. Seguir o caminho dos bancos europeus
e americanos concentrando suas atividades nos gran
des centros é optar pelo caminho da lucro a qualquer
custo e não pelo bem servir à população. Inclusive,
do ponto de vista do marketing do BB, acho que isso
pode prejudicá-lo. pois sempre foi reconhecido pelos
ótimos serviços prestados. principalmente em compa
ração aos bancos privados. que têm um atendimento
de péssima qualidade. As filas nas agências bancárias
são o principal indicador da qualidade do atendimento
de um banco e sabemos como é a realidade.

O BB tem que defender o seu maior patrimônio.
Ser o banco dos brasileiros. O banco preocupado com
o futuro do Brasil. o banco preocupado com nossos
agricultores, nossos trabalhadores rurais, nossas donas
de casa. nossa microempresa. O banco do desenvol
vimento e da geração de empregos, este é o grande
marketing que manterá o BB na liderança e principal
mente a serviço de um projeto de nação.

Caros colegas. apresentamos requerimento com
o objetivo de receber informações também relativas
à propalada incorporação pelo BB de outros bancos.
como o BASA e o BNB. O BASA e o BNB são bancos
de fomento para regiões necessitadas do Brasil. uma
atividade específica que necessita de know-how e
missão institucional. Entendemos que a incorporação
desses bancos ao BB não será positivo para os ne
gócios da Amazõnia e do Nordeste. Os investimentos
necessitam de atenção especifica e particularizada.
Os problemas de rinanciamento das Regiões Norle e
Nordeste são também específicos e particularizados.
exigem especialização técnica e administrativa.

Defendemos o Banco do Brasil, o banco de to
dos os brasileiros. o banco da nossa Nação. Por isso.
queremos chamar à atenção do Presidente do BS, Sr.
Lima Neto: o caminho do BB não é a demissão. o fe·
chamento de agências e a precarização das relações
de trabalho. O caminho do BB é acreditar no Brasil, no
desenvolvimento nacional e no seu povo. O BB deve
ser o banco que financia um projeto de Brasil sobera
no, justo e desenvolvido.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apre
sentação de proposições.
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Anlomo Carlos Pannunzio REQ 9 10/2007

REQ 911/2007
PDC 28/2007
PL 999/2007

PL 996/2007

PL 1000/2007

REQ 909/2007

PL 1001/2007

REC 4412007

PL 997/2007
PL 998/2007

REQ 912/2007
PL 5765/2005
REQ 914/2007
REQ 913/2007
PL 4664/2004
R1C 346/2007

PL 1002/2007

REQ 915/2007
PL 2794/2003
PL 1003/2007
Pl 1004/2007
PRC 4912007

PL 1005/2007

INe 414/2007

mc 415/2007

Ernandes Amorim

Marcos Medrado

Fernando Coelho Filho

Emanuel

Uldurico Pinto

Nelson Meurer
Sabino Ca.<;telo Branco

Márcio França

Léo Alcântara

Eliseu Padilha
Fernando de Fabinho

Adão Preito

Luiz Carlos Hauly

APRESENTAM PROPOSrçÓES OS SRS.:
Autor Proposição Ementa
Cãndido Vaccarezza PL 994/2007 Declara revogadas as leis orçamentárias que especifica.
CãJldido Vaccarezza PL 99512007 Declara revogados os decretos legislativos que menciona.
Dr. Talmir INC 413/2007 Sugere ao Ministério da Saúde a inclusào de vacinas infantis não

existentes no calendário de vacinação da rede pública de saúde.
Requer inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à
Constituiçào nO 02, de 2003. que acrescenla artigos 90 e 91 no ato das
Disposições Constitucionais Tran!>itórias, possibilitando que os
servidores públicos requi!>itados optem pela alteração da sua lotação
funcional, do órgào cedente para o órgão cessionário.
Institui a conta bancária familiar rural, isenta de tarifa~, deKtinada ao
registro e ao controle do fluxo de recursos por parte dos bencficiárills
que especitlca, e dá outras providências.
Veda a aplicação de prova oral nos concursos públicos federais.
Determina a mclusào da disciplina Cidadania na grade curricular do
ensin<' básico e da disciplina Ética na grade curricular do ensinn superior
e dá outras providências.
Solicita a tramilação conjunta dos Projetos de Lei números 7.223, de
2006 e 7035, de 2006.

=>Requer a retirada de tramitação do Projeto de Decreto Legi!llativ<l n° 2R,
de 2007, e do Requerimento de Apensação nO 896, de 2007.
Altera a Lei n" 3.268, de 30 de setembro de 1957, que "Dispõe sobre os
Conselhos de Medicina, e dá oulfas providências", instituindo exame de
proficiência como condição para registro dos médicOll nos Conselhos
Regionais de Medicina, e da outras providências.
Recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei n" m, dl~

2007, que "Dispõe sobre o valor do salário mínimo a partir de 2007 c
estabelece diretrizes para a sua política de valorização de 2008 a 2023."
Acrescenta § 60 ao art. 7° da Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que
"institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI, rel-,'Ula a
atuação de entidades beneficentes de assistência social no eT1liinn
superior; altera a Lei nO 10.891, de 9 de julbo de 2004, e dá outras
providências" .
Estabelece redução de tarifa para os consumidores de energia elétrica
portadores de deficiências ou enfennidades

=>Solicita o envio do Projeto de Lei n" 5.765, de 2005, seja rcmclido ao
Plenário, nos lennos do art. 52. § 6°, do Regimento Interno.
Requer sejam desarquivadas as proposições que especifica.

~>Solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei n° s. 692 de 2()()7,
4.fi64 de 2004 e 6.320 de 2005.
Solicita informações ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária c
Abastecimento Senhor Reinhold Stephancs, sobre o plantio de a1godàn
geneticamente modificado.
Altera a Lei na 9.294, de 1996, que dispõe sobre restrições ao uso c à
propaganda de produtos fumigeros, bebidas alc6olicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas, DOS lennos do § 4 0 do art. 220 da
Constituição Federal.
Sugere ao ministério da Saúde a ampliação de programas de prevenção c
tratamento do câncer de colo de útero e implementação de programa dc
prevenção e atenção à gravidez precoce.

=>Dispõc sobre a alteração da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993 c dá
outras providências.
Institui o Dia Nacional da Cultura Hip-hop.
Estabelece a obrigatoriedade da fotografia no titulo eleitoral.
Institui o Certificado de Qualidade em Serviço Público Municipal c dá
outras providências.
Sugere ao Ministério da Fazenda, no âmbito do Banco do Brasil, sejam
tomadas as providências no sentido da reavaliação das exigência~ para a
concessão do programa BB Franquia.
Acrescenta dispositivos à Lei n° 6.615, de 16 de dezembro de 197R, para

Jorge Tadeu Mudalen

Jorge Tadeu Mudalen

Tadeu Filippelli

Jovair Arantes
Jovair Arantes
Manoel Junior

Manuela D'ávila

Manuela D'ávila
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Manuela D'ávila PL I007/20Q7

Manuela D'ávila RIC 350/2007

Manuela D'ávila RlC 351/2007

Maria Lucia Cardoso PL 1(108'2007

Ronaldo Cunha l.ima REQ Q 16/2007
PEC 54/1999

Leonardo Quintão fNC 416'2007

Leonardo Qumtào PL 1009/2007

LeonardCl Quinlào RIC 352/2007

Leonardo Qumtão rNC 417/2007

Manuela D'ávila

Geraldo Thadeu

Geraldo Thadeu

Geraldo Thadeu

Geraldo Thadeu

Comi$são de Turismo
Desporto
Dagobeno
Celso Russomanno

Cel~o Russomanno

Celso Russomanno

Celso Russomanno

Celso Russomanno

Celso Russomanno

PL 100h/2007

fNC 41 8/2007

INC 419 12007

INC 420i2007

RIC 35311007

e REQ 91lV2007
PL 40/2007
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dispor sobre a identidade profissional de Radialistas.
Altera o art. 473, inciso IV. da Consolidação das Leis do Trabalho r

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452. de \0 de maio de 1943, a flm
de permitir a ausência ao trabalho a c.ada doação voluntária de sangue
devidamente comprovada. excluindo o limite de um dia, em cada 12
mc~c<; de trabalho. previsto atualmente.
Dispõe sobre a criação em imbito federal do direilo à meia·entrada para
estudantes e dá outras providências.
Solicita informações ao Mmistério da Educação. sobre o Portal
Pen6dicos CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pcss()al de
Nivel Superior.
Solicita informações ao Ministério da Previdência Social - MPS, sohn~ l'

convênio firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social· INSS c a
Prefeitura Municipal de Piralini - RS. no ano de 2006.
Allera o art. 41-A, da Lei n° 9504, de 30 de setembro de 1997, que
"Estabelece noonas para as eleiçõe~"

=>Requer a inclusão da PEC de n~ 54/99. que acrescenta artigo ao atCl das
Disposições Constitucionais Transitórias, na Ordem do Dia.
Sugere ao Minislério da Justiça a implantação de Delegacia da PoHcia
RLldc",iaria Federal no Município de lpatinga, no Estado de Minas
Gerais
Estabelece normas para a realização de concursos públicos destinadol'l au
provimento de cargos ou empregos públicos.
Sohcita infomlações ao Sr. Ministro da Fazenda acerca do montante' de
re-cursos federais aplicados em obras de construção e ampliação do
Metrô de Belo Horizonle/MG.
Sugere ao Ministério do Espone a liberação de recursos da ordo.:m de R$
I 000.000,00 (um milhão de reaIs) para custear projeto executivo do.:
ESládio Municipal Universilário a ser construído em Governador
Valadares-MG.
Sugt"re ao Ministro da Saúde, prOVidências no sentido de implantar 11

rastreamento mamográfico no Brasil, com garantia do diagnósticn,
tratamento em tempo hábil e seguimento das mulheres com alt.:rdçÕes
mamárias.
Sugere ao Ministro da Saude. providências no sentido de ampliar o
número de centros cada~trados para a realização de transplanlc
simultâneo de pãncre8li e rim e isolados de pâncreas, de acordo com ao;
necessidades de cada Unidade da Federação.
Sugere ao Ministro da Saude. providências no sentido de defmir um
orçamento que inlegre os recursos publico,> destinado!! ao tratamentu da
insuficiência renal crônica.
Solicita informaçÕe.'l ao Exmo. Sr Ministro de Estado das Rclaçõc!<o
Exteriores. Celso Amorim. acerca da falta de iniciativa dco (icov..:rno
Bra~ileiro a respeito do encerramento do mandato do ministro J()~':,

Franci~co Rezek, na Cone Internacional de JustIça, com sede ~~m rJaia
I.Holanda).

~>Solicita reconstituição do Pl 40/2007 de autoria do Senhor Ol:putildu
Neilton Mulin.
Disciplina a criação do Banco de Desenvolvimento do Centro·Oeste.
Dispõe sobre a obrigaloriedade de especificação de data de postagem
nas correspondências que encaminham documentos de cobrança.
Acrescenta dispositivo ao art 15R do Código de Trànsito Brasileiro, para
tomar obrigatóna aprendizagem nolurna.
A..:resce o art. 257·A à Lei no 8.01)9, de 13 de julho de 1990, que dillpõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências,
bem como paragrat"'"l único ao art. RI do mesmo diploma legal.
Requer a reVIsão do despacho de distribuição aposto ao Projeto de l.ei n°
450. de 2007, e dá outra, providências.
Altera di.,posilivo da Lei n~ 10.82ti, de 2003 (Estatuto do
Desarmamento).
Acrescenla dispositivos i Lei n" 7.102, de 20 de junho de 19R3. para
dl.QpOr .Qobre a renovação da frota de ~'eículos das empresas particulares
que exploram serviços de vigilància e de transportes de valores.
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Celso Russomanno PL 1019/2007

Celso Russomanno PL 1020/2007

Celso Russomanno PL 1021/2007

Celso Russomanno PL 1022(2007

Celso Russomanno PL 1023/2007

Celso Russomanno PL 102412007
Vieira da Cunha REQ 921.'2007

Vieira da Cunha PRC 50/2007
Cleber Verde PL 102512007

Fábio Fana PL 102912007

Ant<mio Carll's MendesRlC 356/2007
Tharne

Anlonio Carlos MendesRIC 357/2007
Tharne

Dispõe sobre a aplicação do disposto no art. 5", inciso XXXIII, da
Constituição Federal. e dá outras rrovid~ncias.

Inclui os parágrafos primeiro e segundo ao ano 781 da Lei n" 10.406, de
1O de janeiro de 2002 - Código Civil, de modo eSlabelecer norma.~ sobrL'
mdenização para os contratos de seguro de veículos automotores.
Acrescenta dispositivo à Lei n" 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
"Dispõe sobre os l'egislros públicos e dá outras providências".
Dispõe sobre garantias para o exercicio das atividades de segurança
pública. visando a eficiência de suas atividades e dá outras providencias.
Isenta do pagamenlo de pedágio os veículos automotores de duas ou Ires
rodas.
Institui o Dia Nacional do Guarda Municipal.
Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputad(l~ para
homenagel!I o ex-Deputado Federal e ex-Governador dos Estados do Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro. LEONEL DE MOURA BRIZOLA, por
ocasião da passagem do 3n ano do seu falecimento, ocorrido em 21 de
junho de 2004.
InslilUi o Grupo Parlamentar Brasil-Moçambique.
Altera a Lei n° 8 069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
detennlllando a remuneração dos conselheiros lUtelares.
Altera a legislação do Imposto de Renda Pessoa Flsica, ampliando {}
limite de dedução com Educação e acrescenta o ensino complementar.
Solicita ínfonnações ao Sr. MiniSlro de Estado da Defesa, 110 Sr.
MInistro do Planejamento, Orçamento e Gestão. e à Sra. Ministra-Chefe
da Casa Civil da Presidência da República. sobre planos ou estudos pard
<" acrkcímo ou a potencialização nos efetivOS militares na Região
Amazônia e sobre a carência de pessoal alocado nos serviços e órgãos
públicos federais que atuem em áreas sensíveis e eslr3tép,ica~ daquela
região ao lado dos efetivos e unidades militares.
Solicita infonnaçães ao Sr. Ministro de Estado da Justiça ~obrc

investigações em curso referenles a ações ilícitas atribuida~ a
Organizações Não Govemamenl8.is com atuação na Região Amazônka c
que tenham origem em infonnes Originados dos !lerviços de inteli,géncia
das Forças Annadas.

v- ordem DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcia Junqueira DEM
Maria Helena PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Fátima Pelaes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Janete Capiberibe PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Jurandil Juarez PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc

Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Total de Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Bel Mesquita PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gerson Peres PP
Giovanni QueiroZ PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pin10 PSOB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Pará: 16
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AMAZONAS
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Silas Câmara PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Vanessa Grazziotin PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Lindomar Garçon PV
Mauro Nazif PSS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Sergio Petecão PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Total de Acre: 7

TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDS Pmdb Ptb Psc Ptc
NlImar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDS Pmdb Ptb Psc Ptc
Vicentinho Alves PR
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO
Carlos Brandão PSOS
Cleber Verde PAN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Junior PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Domingos Dutra PT
Flavio Dino pedoS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb

Gastão Vieira PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Julião Amin PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Nice Lobão DEM
Pedro Fernandes PTS Prndb Ptb Psc Ptc
Pedro Novais PMDS Pmdb Plb Psc Ptc
Pinto lIamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Ribamar Alves PSS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão: 18

CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Ariosto Holanda PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Arnon Bezerra PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Chico Lopes PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Ciro Gomes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Flávio Bezerra PMDB Pmdb Plb Psc Ptc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcãntara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Paulo Henrique Lustosa PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Raimundo Gomes de MaIos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Ceará: 22

PIAuí

Alberto Silva PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Antonio José Medeiros PT
Átila Lira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar OEM
Marcelo Castro PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Nazareno Fonleles PT
Osmar Júnior PCdoB Psb Pdl Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Paes Landim PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Piauí: 9



22226 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
João Maia PR
Rogério Marinho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Armando Abilio PT8 Pmdb Ptb Pse Pte
Damião Felieiano S.Part.
Efraim Filho DEM
Manoel Junior PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Marcondes Gadelha PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Rõmulo Gouveia PSDB
Ronaldo Cunha Lima PSDB
Vital do Rêgo Filho PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
WeUington Roberto PR
Wilson Braga PMDS Pmdb Ptb Psc Pte
Wilson Santiago PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMOB Pmdb Ptb Psc Pte
Carlos Wilson PT
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Inocêncio Oliveira PR
José Mendonça Bezerra DEM
José Múcio Monteiro PTB Pmdb Ptb Pse Ptc
Marcos Antonio PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Roberto Magalhães DEM
Silvio Costa PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Wolney Queiroz POl Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Pernambuco: 23

ALAGOAS

Augusto Farias PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Cristiano Matheus PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Francisco Tenorio PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Givaldo Carimbão PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Joaquim Beltrão PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado OEM
Calbert Martins PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Daniel Almeida PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto OEM
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 PSOB
Lídice da Mata PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira OEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcos Medrado PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
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Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães OEM
Roberto Britto PP
Sergio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Severiano Alves POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Uldurieo Pinto PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Veloso PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo POT Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs Prb
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Antônio Roberto PV
Araeely de Paula PR
Bilae Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSOB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC Pmdb Plb Psc Pte
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fabio Ramalho PV
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
,João Biliar OEM
João Magalhães PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Jose Santana de Vasconcellos PR
Julio Delgado PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Juvenil Alves S.Part.
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintao PMOB Pmdb Ptb Psc PIe
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Fana PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lucia Cardoso PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Mário Heringer POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Odair Cunha PT

Paulo Abi-Aekel PSOB
Paulo Piau PMOB Pmdb Plb Psc Pte
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Total de Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO

Camilo Cola PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PAN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Leio Coimbra PMOB Pmdb Ptb Pse PIe
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Neucimar Fraga PR
Rila Camata PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Sueli Vidigal PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMOB Pmdb Ptb Pse Ptc
Andreia Zito PSOB
Ayrton Xerez OEM
Bernardo Ariston PMD8 Pmdb Ptb Psc Pte
Brizola Neto POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Oeley PSC Pmdb Ptb Pse Ptc
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs Prb
Edson Ezequiel PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Eduardo Lopes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Felipe Bornier PHS Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Fernando Lopes PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Filipe Pereira PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Geraldo Pudim PMOB Pmdb Ptb Pse PIe
Hugo Leal PSC Pmdb Ptb Pse PIe
Indio da Costa DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Leonardo Pieeiani PMDB Pmdb Plb Psc Pte
Luiz Sérgio PT
Marcelo ltagiba PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
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Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Otavio Leite PSOB
Pastor Manoel Ferreira PTB Prndb Ptb Psc Ptc
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Sandro Matos PR
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMOB Pmdb Ptb Psc ptc
Solange Amaral OEM
Suely PR
Vinicius Carvalllo PTdoS
Total de Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Aldo Rebelo PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Paloeci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Aussomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes PTe Pmdb Ptb Psc Ptc
Devanir Ribeiro PT
Or. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Or. Ubia\i PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Duarte Nogueira PSOB
Edson Aparecido PSOB
Emanuel PSOB
Fernando Chucre PS08
Francisco Rossi PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Frank Aguiar PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Ivan Valente PSOL
Jilmar Tatto PT
João Dado POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Anibal PSDS

José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSOB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Michel Temer PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Milton Monti PA
Nelson Marquezelli PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva por Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Paulo Renato Souza PSDB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Reinaldo Nogueira PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Renato Amary PSOB
Ricardo 8erzoini PT
Ricardo Izar PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSOB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSOB
Vicentinho PT
William Woo PSOB
Total de São Paulo: 63

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMOB Prndb Ptb Psc Ptc
Eliene Uma PP
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Wellington Fagundes PA
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Tadeu Filippelli PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Lereia PSOB
Chico Abreu PR
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João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Leandro Vilela PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bitteneourl PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcelo Melo PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Pedro Chaves PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Bitfi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
VanderLoubetPT
Waldemir Moka PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Waldir Neves PSOB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Alfredo Kaefer PSOB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Glacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Luiz Carlos Hauly PSOB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Moacir Micheletto PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Osmar Serraglio PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Ratinho Junior PSC Pmdb Plb Pse Pte
Ricardo Barros PP

Rocha Loures PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Takayama PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Décio Lima PT
Djalma Berger PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Edinho Bez PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva DEM
João Matos PMDB Pmdb Ptb Pse Pie
João Pizzolatti PP
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beta Albuquerque PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Eliseu Padilha PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Enio Baeci PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
José Otávio Germano PP
Júlio Redeeker PSOB
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Susato PTS Pmdb Ptb Pse Plc
Manuela DÁvila PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB Pmdb Plb Pse Pte
Onyx Lorenzoni OEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTS Pmdb Ptb Pse Ptc
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Professor Ruy Pauletti PSOB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Tarcisio Zimmermann PT
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Vieira da Cunha PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 29

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra o comparecimento de 472
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se aapreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a Mesa requerimento no seguinte teor:

"Senhor Presidente, com base no art.
155 do Regimento Interno, requeremos re
gime de urgência para a apreciação do PDC
3612007, que fixa o subsídio do Presidente e
do Vice-Presidente da República e dos Minis
tros de Estado.

Sala das Sessões, em. - Henrique Edu
ardo Alves, Líder do Bloco Parlamentar PMDBI
PTB/PSC/PTC; Benedito de Ura, Vice-Líder
do PP: Marcelo Ortiz, Líder do PV; Miro Teixei
ra. Bloco Parlamentar PSB/PDT/PcdoB/PMNI
PAN/PHS/PRB; Hugo Leal. Bloco Parlamentar
PMDB/PTB/PSC/PTC; Jovair Arantes, Vice
Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PTB/PSCI
PTC; Renildo Calheiros, Bloco Parlamentar
PSB/PDT/PcdoB/PMN/PAN/PHS/PRB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço
a palavra para orientar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é importante esclarecer neste momento
a todo o Plenário que não procede a manifestação de
vários Parlamentares que utilizaram o microfone de que
a posição do Democratas é demagógica ou marcada
pelo não cumprimento de acordo.

O Lider Onyx Lorenzoni deixou claro que não
iriamos obstruir a votação. Mas de maneira alguma
disse que apoiaríamos o requerimento de urgência.
Esse é o primeiro ponto.

Segundo ponto, não estávamos discutindo mérito.
mas sim preferência. Pergunto: é urgente a urgência
do projeto que fixa o subsídio dos Parlamentares em
detrimento do aumento de 10.'0 dos recursos para o
FPM, da reforma política e do voto aberto?

Então, esta se precisando de bom senso.
Terceiro ponto: informamos aos Líderes do Go

verno e do Partido dos Trabalhadores que nossa po-

sição seria o voto "não", com mais de 2 horas de an
tecedência.

Na verdade, o que precisa haver nesta Casa é
respeito para com a posição dos partidos e não o jul
gamento de um partido em relação à decisâo interna
de outro partido.

Quanto ao mérito do projeto, isso sim. nâo é ma
téria programática do partido, é outro assunto. Mas
quanto à urgência, não vimos, naquele momento. a
importância de ser dada urgência urgentíssima para
projeto que fixa subsídio de Parlamentar. assim como
não vemos, de maneira alguma, neste momento, mo
tivo para ser dada preferência e urgência a projeto que
fixa subsidias de Presidente e Vice-Presidente da Re
pública e de Ministros de Estado.

Portanto, o Democratas também encaminha o
voto "não" ao pedido de urgência para o reajuste de
subsídios de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica e de Ministros de Estado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Já que
o Deputado Ronaldo Caiado orientou o voto "não" à
matéria. procederemos a votação nominal dela.

Peço aos Lideres que queiram orientar sua ban
cada que votem "sim" ou "não", para prosseguir a vo
taçáo.

O DEM orienta o voto wnão".
Ao ilustre Líder do PT. Deputado Gilmar Macha

do. quero pedir escusas por aquela hora. Tenho um
respeito enorme por VExa. Foi um dos melhores Pre
sidentes que a Comissão Mista de Planos, Orçamen
tos Públicos e Fiscalização já teve. Na minha opinião.
foi o melhor Presidente dos últimos tempos, mas não
poderia dar a palavra naquele momento, porque abri
ria uma exceção. Quando se abre exceção, fica difícil
nesta Casa.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome do PMDB e do Bloco, estou encaminhando
o voto ·'sim".

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTB vota ;'sim".

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como o PV
se manifestou anteriormente, o voto é "sim".

A SRA. IRINY LOPES (PT-ES. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT encami
nha o voto "sim" e convoca seus Parlamentares ao
plena rio.
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o SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é a mesma
argumentação. Consideramos que a discussão. inclu
sive com o Executivo. foi absolutamente insuficiente.
Uma proposta correta do Presidente Arlindo Chinaglia
de equiparar a remuneração do Parlamento com a do
Presidente da Republica e dos Ministros foi recusada
pelo Presidente Lula publicamente. Ficou mal mais
uma vez para a Càmara dos Deputados. O Senado
não existe para essas coisas.

O Presidente da Repüblica recebe os 8 mil e
poucos reais liquidas e tudo. Considerando que ele
é um investidor conservador. porque lá foi operaria e
nào entende muito de mercado financeiro. vai direto
para a Caderneta de Poupança. Ele nâo gasta nem
para comprar água. coisas mais elementares. como
jornal, pão.

Isso precisa ser discutido melhor.
Ganha pouco? Ganha em relação à nossa re

muneração individual. Precisa dessa correção urgen
temente? Ele mesmo disse que não. MUitos Ministros
ocupam cargos em conselhos de estatais. Que eu sai
ba. salvo melhor juízo. recebem jetons por isso, tem
remuneração. Os ex-Ministros aqui podem informar se
existe essa possibilidade.

Portanto, não é assunto de urgente interesse na
cional. E um assunto sério, importante. Nesse caso.
nâo vemos a necessidade da urgéncia urgentissima
como no caso anterior.

Nosso voto é "'nao··.
O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB-CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente, o Bloco
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB encaminha o voto
"sim" por 3 argumentos. Urgéncia, quando é um termo
usado vulgarmente. quase sempre está associada a
um problema de saLlde. a algo desse tipo. Já não é a
acepção do termo quando se trata de uma reflexão
regimental.

Portanto. é preciso que a sociedade seja bem
esclarecida de que o debate não se precipitou sobre
outras gravíssimas urgências do Pais porque o Regi·
mento Interno prevê a situação de requerimenlos de
urgência. Este requerimento de urgência é urna forma
de tramitação e nao a afirmação pelo Parlamento de
que este é um assunto mais urgente do que cuidar da
saúde plJbhca ou de outras coisas.

O segundo é apenas para dar um depoimento.
Um Ministro de Estaelo no Brasil receber vencimento
liquido de 6 mil reais é uma aberração inominavel. Não
é que o valor seja equivalente ao salario mínimo. É evi
dente que não. Mas essa é urna discussão talsíssima.
porque, se 16 mil reais ja é em si uma aberração com
parando com o salário mimrno, 8 mil reais, 6 mil reais.
5 mil reais ou 3 mil e 500 reais também sào.

Portanto, para corrigir essas coisas, é inadiável
que tenhamos a serena firmeza de dizer que ISso tem
mérito. Tem que ser resolvido. e tem que ser resolvido
para o Estado nacional brasileiro e não para a con
juntura presente.

Por isso. encaminhamos o voto "sim".
A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pela ordem.

Sem reVisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PP enca
minha o voto "sim" ao requerimento de urgência.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
República também encaminha o voto "'sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
PresidEmcia solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares. a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre·

sidência convoca todos os Parlamentares presentes
nas diferentes dependências da Casa a vir ao plenario.
para que possamos decidir a matéria e entrar realmen
te na ordem do Dia da sessâo de hoje.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PPS
encaminha o voto "sim".

A SRA. IRINY LOPES - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA.IRINY LOPES (PT-ES. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente. na votação an
terior votei acompanhando a decisão do Partido dos
Trabalhadores.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB·ES. Pela
ordem. Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente. na
votação anterior. votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Se
guindo a orientaçào anterior. a Presidência vai aceitar
apenas a justificação de voto. Não vai permitir a pala
vra a ninguém.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB·
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te. votamos na sessão anterior a questão da correção
do saléirio dos Parlamentares. Nada mais justo que fa-
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çamos agora o mesmo com relação ao do Presidente O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB-CE. Pela or-
da República, do Vice-Presidente e dos Ministros. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei

Portanto. o encaminhamento é "sim" ao requeri- de acordo com o PMDB na última votação.
menta de urgência. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

O SR. JOSÉ MENTOR - Sr. Presidente, peço a Presidência volta a insistir que nos últimos 4 anos e 3
palavra pela ordem. meses não recebemos aumento algum. O último re-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem ajuste Parlamentar foi no dia 1° de fevereiro de 2003.
V.Exa. a palavra. j Devemos acabar com a mania de usar o termo rea-

O SR. JOSÉ MENTOR (PT-SP. Pela ordem. Sem juste, aumento. O termo correto é correção. Estamos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- corrigindo as perdas no período.
rior, volei de acordo com a orientação do PI. Informo ao Plenário que na última votação vota-

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço ram 447 Srs. Deputados. Concederei exatamente 15
a palavra pela ordem. minutos para os Parlamentares votarem, nem 1 minu-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem to a mais. Esgotado esse prazo, caso não tenhamos
V.Exa. a palavra. atingido o quorum de 447 Deputados, a Presidência

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-GO. Pela encerrará a votação. Se antes desse prazo atingirmos
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PTB o quorum, encerrarei imediatamente a votação.
solicita aos Srs. Deputados do Partido Trabalhista Sra- Aproveito ainda para informar que não desejo

fazer coerção, sou incapaz de fazê-lo, porque somos
sileiro que venham ao plenário votar "sim". todos iguais nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quem O projeto de resolução sera apresentado exata-
quiser justificar o voto é só levantar a mão porque con- mente na ordem: em primeiro lugar, o do Frei Galvão:
cederei a palavra imediatamente. em segundo lugar, o projeto de resolução; em terceiro

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lugar, o do Presidente da República; e, em quarto lugar,
Presidência convoca os Srs. Parlamentares presentes o 1~..ode aumento dos recursos do FPM - não posso
nas diferentes dependências da Casa a vir ao plená- colocar esse item na frente do projeto de resolução,
rio, pois vai computar todas as votações. Quem faltar porque seria inconstitucional. E isto eu posso fazer na
a uma levará falta em uma: quem faltar a duas leva- condição de Presidente, e já digo que houve acordo.
rá falta em duas. Lógico que. durante as 4 votações. Infelizmente, serei obrigado a tomar a seguinte
quem faltar a alguma terá descontado um quarto. Não decisão: se houver 6 votações, a Presidência dividírá
vou abrir mão disso. É regimental. é de direito. Então. o salário do dia por 6, Quem estiver presente nas 6
não vou abrir mão. votações receberá 1OO~'o; quem faltar a uma votação

O SR. JOÃO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço terá descontado o equivalente no seu salário. Quanto
a palavra pela ordem. a isso, não abro mão em hipótese alguma.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem A SRA. JUSMARI OLIVEIRA - Sr. Presidente,
V.Exa. a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, informo a V.Exa. a palavra.
V.Exa. que nas 2 votações anteriores votei com o De- A SRA. JUSMARI OLIVEIRA (PR-BA. Pela or-
mocratas. demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na

Muito obrigado. última votação. votei com o meu partido.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pela Muito obrigada. (Pausa.)

ordem. Sem revisão da oradora,) - Sr. Presidente, se O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
estivesse presente fia votação anterior teria votado Presidência informa que, como anunciou às 16h54min.
com o meu partido., vai encerrar a votação em 15 minutos: portanto. às

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 17h09min, impreterivelmente.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação Quero dizer ainda que a Presidência nada mais
votei com o meu partido. tem feito do que cumprir, rigorosamente, o Reg',men-

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB·GO. to. Durante as votações, não é permitida a fala. Em
Pela ordem. Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente. na votações com discussões mais amplas. o Presiden-
última votação, votei de acordo com o meu partido. te poderá fazê-lo no intervalo. mas isso não está no

O SR. NEUC1MAR FRAGA (PR-ES. Pela ordem. Regimento.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenle, na votação O Regimento proíbe que se faça isso. Então, o
anterior votei de acordo com a orientaçâo do partido. que o Presidente está fazendo é cumprir rigorosamente
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o Regimento. Nenhuma linha, parágrafo ou artigo do
Regimento foi ferido, sob qualquer hipótese. (Pausa.)

O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PR-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. nas votações
anteriores, votei conforme a orientação do partido.

Muito obrigado. (Pausa)
O SR. NERI GELLER (PSoB-MT. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
forme o prometido. faltam 2 minutos para encerrarmos
esta votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sados os 15 minutos. a Presidência declara encerrada
a votação.

A Presidência anunciará o resultado:
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De aco rdo com o art. 17, é o Presidente que está
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APROVADO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
URGENTíSSIMA PARA O PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 36, DE 2007; E VOLTARÁ NA SES
SÃO DE HOJE.
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Proposição: PDC N(' 36/2007 - REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA - Nominal
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Inocêncio Oliveira

374
54
:\
431

I
432.

Si ...",
SII"T1I
s • .....,.
8 ... "11 ....

f',I'ãC:")I

SiTT..
SI'I'TIi

S1T"J""11,
5oi.-..-...
y..,li'lico

.... r • .a. e .... :a.r"
~~ ....... I n ..-~ .... )
.A..,geIA P~rtoC'li.:S

F .l..4.. ....c.sc~ k"-~d'l·ig'--'~~

1.-~ c.a...r1Ic.~ C-nRt.'--ILJo
""""E'lI-C.'1ILJI .JL1.-,.q""ejra.
"""la..-i.a, •• e.c ..... 811

f....:re .... dL" i(.·-a .. 'I:-"p..-:'l'~
t lrLe"I-.i Ft.l;""""Jlcha... ~... :Iia. '-«~'-:DII KTa_:: -,.
~"""pá (~ ... ~
~"J""'A ~1R.IlJIe'j"-<edC"'

1_"AV liI .A.I~~")II L.L:II~~b.-C'
1: .....·E-.R1 .....-t:r~ l'V'I ilh.e-.~... ~I ..

F---ã.'CI.,-..n P.elaes
.J,a.lllel.e- <....~.np.h@'ribe-

. lu.-..,.. ..... dlil.l .r .... .1.1IrC7

Se~~'-i.Ac.-" I3~I~ J-.õt.1I.~oL·ll1a.

............. :H. • .Ã. pA: "7
Il-*"a.rn. c ...
.A.:q.dK""1.-,onl ~~~,Ie"'~

F=t.cl J"to...oo"I.e-sqL.lila.
L~e"'" -11:211-'')

• .i.lci ...---... c::;' ~â.Tbnll'll'--..,.

<-ic .....~_ , PC,,-E':"":i

I(J i..::" ""'",I,-fL r 111 i ..:>'L.JII<e' .. ..-~z

Pa..-t:ld'O

P"T"
1:."> F' l'v'I
PR.
.>E"'-"'I.
PSI3

PI'.-'I.-:'>H
PI'VI I:>~
P"I"
I-' I'VI J:"> AI
pp

Pr"">'

Si ....... '"
:51.""11
S:i.:..-.~

,......Ã.~

P,..hPdtPcdC:JlobPr"'r"IIPa..-..Ph:qP oS"..,.....
rI:>

Slll1'l1

........ nc"
P~b~dt"""'cd...,.bP....~Pa..r1llPI'llRPSII_lII,
rh
P..--...,dhllOtb."scP'lc.:::- Si.lI,
P~"'Pet'l:-Pcd'C>bP""""""r1II.P"anPh~P~I'--'-'

rb
P:I'1II"lldhPf-hPsc 1 30 1,.;..- .s I .......

P~bPdtPcdll:..,.bP"l""1InPH...,.Phs'"SII"1II"1II
.1:>

.-- ...."1IdhPlhPscPt:c Si..........-:ll
j-J.,.,dbPtb ....... 9cPtc SI:rI"1I

Si ll

•• .. J1"11dhPlbl=-fil..::.Pl"'---· Sj, "
S. rT"O

iP'RhPdLt--....cd<.")IhP.T1I .....PanPhsP S i 11l~

rb
•. ira i'v'Iaifl
LL.u::: i 11:-.. '-'a.le
~ilsC'llK""l Pi...."llc....
.... a ... lc:'1o ~~c:hH.

""","ie-: '-"i.-~s F-'..--a.'--"'~4..]1

,V.n..--...c....I~..,.k:~lk C3c")l ...... c;;-:AI __ oe-!"i.

"""1,n,<iI""":II"- C~e-slE-.

z..ê I(=-::iernld<"
2.~""R.ldc" <:::::"~"L..IIl.i ...... hll."
"7.c:::::qll.l.iK1l)llR l"'v"'I~.... i.r"IIIhc."Jo

L> L..:. "-"I
PR.
PSI._>I3
PI
f"":) .... f"ro,.·1
PS.--=rol3
1-· ......... .->1 ..
p-r~

I ....S.>~
P' l'--1 t:::::>~

P ....,dhP1.hPsc:Ptc

PI-. ... c:..JhJ::- ..1..."P~çP'lC"

1"-IAco
sirTlII

Si '
Si ,
J""'-..JA"-......

S'I"'T"I.
SII'TI

Si ,
S ..
SIZ'I"



22234 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

Total Pará: 16
AlTlazonas (A.l'-:I)
Carlos Souza
Marcelo Serafirn

Praciano
Rebecca Garcia
Sabino Castelo Branco
Silas Câmara

Vanessa Grazziotin

Total ARlazonas: 7
Rondou ia (RO)
Anselmo de Jesus
Ernandes Arnorirn
Lindornar Garçon
Mauro NaziC

PP
PSB

PT
l"P
PTB
PAN

PCdoS

PT
PTB
PV
PSB

Sil'll
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP SilTl
rb

Shn
Sil'll

1"rndbPtbPscPtc Sitn
PsbPdIPcdobPITUlPanPhsP Sim
rb
PsbPdtPcdobPtnnPanPhsP SiJn
rb

Sim
PrndbPtbPscPtc Sim.

Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Não
PsbPdtPcdob1"rn.n.PanPhsP S iIn
....b

Sitn
PshPdtPcdobPrnnPanPhsP Sim
rb

Não
PsbPdtPcdobPrnnPa.nPhsP Não
rb

Sim
PsbPdtPcdobPtn.nPa.nPhsP Sim
rb
PtndbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sim
rb

Não
Prndb1"tbPscPtc Sim

Sim
PrndbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sim
rb

Mo....eira Mendes
Natan Donadon
Total Rondouia: 6
Acre (AC)
Fernando Melo
Flaviano Melo
Henrique Afbnso
Nilson Mourão
Total Acre: 4
To~antins (TO)
João Oliveira
Laurez Moreira

Lázaro Botelho
Moises Avelino
Nlhnar Ruiz
Osvaldo Reis
Vicentinho Alves
Total Tocantins: 7
IVIaranhAo ~A)
Carlos Brandão
Cleber Verde

Clóvis Fecury
Davi Alves Silva Júnior

Don"lingos Dutra
Flávio Dino

Gastão Vieira
Julião Amin

Nicc Lobão
Pedro Fernandes
Pinto Ita.rn.araty
Proresso.- SetilTlo
Riban..ar Alves

PPS
PMOB

PT
PMOB
PT
PT

VEM
PSB

pp

PMDB
nEM
PMDB
PR

psnB
PAN

nEM
por

PT
pedaS

PMDB
PDT

DEM
PTB
1"SOB
PMOB
PSB

PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

Sim.
Sim

Si-rn
Sim
Não
Sin-..

Sinl
Sim
Não
Sim
Sin"l

Roberto Rocha
Sarney Filho
Sebastião Madeira
"W"aldir l\IIaranhão
Total l\IIaranhão: 17
Ceará (CE)

PSDB
PV
psoa
1"1"

Sixn
Sim
Sirn
Sim
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Aníbal Gon"les
Ariogto Holanda

Amon Bezerra
Chico Lopes

Ci..-o Gon~es

PMDB
PSB

PTB
pedoS

PSB

PrndbPtbPscPtc Sim
psbPdtPcdobPrnnPa.nPhsP Sirn
rb
PlndbPtbPsePte Si..-n
PsbPdtPedobPlnnPanPhsP S ilTl
rb
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sirn
..-b

Pn"ldbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPrnnPa.nPhsP Sirrtl
rb

Eudes Xavier
Eugênio Rabelo
Eunicio Oliveira
Flávio Bezerra
Gorete ~e..-ei..-a

José Airton Cirilo
José Guin"larâes
Jo~é Linha..-cs
José PilTIentel
Léo Alcãntara
Manoel Salviano
Ma..-celo Teixei..-a
Mauro Benevides
Paulo Henrique Lustosa
Raitnundo Gornes de Matos
Vicente AtTUda
Zé Ge..-ardo
Total Ceará: 22
Piauí (PI)
Alberto Silva
Átila Li..-a

PT
~p

PMDB
PMDB
PR
PT
PT
PP
PT
PR
PSDB
PR
PMDB
PMDB
PSDS
PR
PMDS

PMDB
PSS

PrndbPthPscPte
Pn~dbPtbPsePtc

PmdbPtbPscPte
P rndbPtbPscPtc

PmdbPtbPsePtc

Sim
Si..-n
Sim
SilTl
Sim
Abstenção
Sim
Siln
Silu
Sim
Sim.
SilTl
Si..-n
Sirn
Si..-n
Sim
Sim

Ci..-o Nogueira
Júlio C:esar
Ma..-celo Ca"tro
Naza..-eno Fonteles
üSlTla..- JÚnio..-

Pae,<; Landim
Total Piauí: 8
R..io Grande do Norte (.R.N)
Fábio Faria

Felipe Maia
Henrique Eduardo Alves
João Maia
Rogério Marinho

PP
DEM
PMDB
PT
pedoS

PTB

PMN

DEM
PMDB
PR
PSB

Sinl
Sim

PrndbPlbPscPlc Si..-n
Si..-n

PsbPdtPedobPln.nPanPhsP Sim
rb
Pn1dbPtbPscPtc Sirn

PsbPdtPcdobPnlllPanPhsP SilTI
..-b

Não
Pnl.dbPtbPscPtc Sim

Sin1
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP S irn
..-b

PrndbPlbPscPtc Sim
Sin..
Não

PsbPdtPcdobPnUlPanPhsP Sim
rb
Psb PdtPcdobPrnnPanPhsP S i In
r-b

Total Rio Grande do Norte: 5
Paraiba (PB)
A..rrrtando Ahi1io
DaTnião Felicianu
Ef..-aiJn Filho
Manoel Junior-

Ma..-condes Gadelha

Rôn..ulo Gouveia
Ronaldo Cunha Li..-na
Vital do Rego Filho
'Ncllington Roberto
'Nilson Braga
-I'otal Paraiba: 10
Perna..-nbuco (PE)
Andr-é de Paula

PTS
S.Part.
DEM
PSB

PSB

PSDB
PSDA
PMDB
PR
PMDB

DEM

PmdbPtbPsePte

PmdbPtbPscPte

Sim.
Sirn
SilTl
SiDl
Sim.

Não
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Bruno A.raújo
Bruno Rodrigues
Carlos Eduardo Cadoca
Carlos Wilson
Eduardo da Fonte
Fernando Coelho Filho

Fernando Ferro
Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira
José Mendonça BezelTa
José Múcio Monteiro
Marcos Antonio

PSDB
PSOB
PMDB
PT
PP
PSB

PT
PSB

PR
DEM
PTB
PAN

Sim
Sim

PrndbPtbPscPtc Sim.
SilTl
Sün

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sirrt
rb

SilTl
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sim
rb

Art. 17
Sim

PlTldbPtbPscPtc SilTl
P!';bPdtPcdobPlllllPanPhsP Sim
rb

Mauricio Rands
Pedro Eugênio
Renildo Calheiros

Roberto Magalhães
Silvio Costa

Wolney Queiroz

PT
PT
PCdoS

DEM
PMN

POT

Sim
Sim

PsbPdtPcdobPIlUlPanPhsP Sim.
rb

Não
PshPdtPcdobPrnnPanPhsP Sirn
rb
PsbPdtPcdobPrn..nPanPhsP Não
rb

Sim
PrndbPtbPscPtc S irn.

Não
Sim
Não

PsbPdtPcdobP.nnPanPhsP Sün
rb

SilTl
Sim
Sim

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

Sim
Sim

PrndbPtbPscPtc Sim.
PlTldbPtbPscPtc silTl
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP S ilTl
rb
PsbPdtPcdobPrn.nPanPhsP Sim
rb
Pm.dbPtbPsc: Ptc

PSB

PTB
PP
PMDB
PMDB
PMN

PSDB
PSC
PT
DEM
DEM
PSB

PMDB
PR
PMDB

Total Pernambuco: 19
Alagoas (AL)
Augusto Farias
Benedito de Lira
Carlos Alberto Canuto
Cristiano Matheus
Francisco Tenorio

Joaquirn Behrão
Mau.-ício Quintella Lessa
Olavo Calheiros
Total Alagoas: 9
Sergipe (SE)
Albano Franco
Eduardo A~orilTI

Iran Barbosa
Jerônimo Reis
Mendonça Prado
Valadares Filho

Givaldo CarilTlbão

Tolal Sergipe: 6
Bahia (BA)
Alice PortUgal pedoS PsbPdtPc:dobPtnnPanPhsP Sim

rb
Antonio Carlos Magalhães Neto
Claudio Cajado
Colhert Martins
Daniel Ahneida

Edigar Mão Branca
Edson Duarte
Fá.bio Souto
Félix Mendonça
Guilherme Menezes
João Almeida
João Carlos Bacelar
João Leão

VEM
VEM
PMDB
PCdoS

PV
PV
OEM
DEM
PT
PSDB
PR
PP

Não
Não

Pm.dbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP SilTI
rb

Sirn
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Si-,n
Sim
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Jorge K-houry
José Carlos Araújo
José Rocha
Joseph Bandeira
JusITlari Olive'ira
Jutahy Junior
Lídice da Mata

Luiz Bassurna
Luiz Carre'ira
Marcelo GuilTlarães Filho
Marcos Medrado

Mário Negrornonte
Maurício Trindade
Nelson Pellegrino
Paulo Magalhães
Roberto Britto
Sérgio Barradas Carneiro
Sérgio Brito

Severiano Alves

Veloso
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro
Total Bahia: 35
Minas Gerais (lVIG)
Aehon Freita.."I
Alex.andre Silveira
Antônio Andrade
Antônio Roberto
Aracely de Paula
Bilac Pinto
Bonif"ãcio de Andrada
Carlos Melles
Carlos W'illían
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
ElisITlar Prado
Fábio RaJTJalho
Fernando Diniz
Geraldo Thadeu
Giltnar Machado
Hurnberto Souto
Jaime Martins
Jairo Ataide
J6 Moraes

João Sitlar
João Magalhães
José Santana de Vasconcellos
Júlio Delgado

DEM
PR
PR
PT
PR
PSDB
PSB

PT
DEM
PMDB
PDT

PP
PR
PT
DEM
PP
PT
PDT

PDT

PMDB
PT
PT

PR
PPS
PMDB
PV
PR
PR
PSDB
DEM
PTC
DEM
PSDS
PT
PV
PMDS
PPS
PT
PPS
PR
DEM
pedoS

DEM
PMDB
PR
PSB

Não
Sim
Sim
Sim
SilTl
Sim

PsbPdlPcdobPrrtnPanPhsP SiITl
rb

Sim
Não

PITJdbPlbPscPtc Silll
PsbPdtPcdobPlllnPanPhsP Sim
rb

Sitn
Sim
Sim
SiITl
Sim
Si01

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Si JTJ
rb
PsbPdtPcdobPnl.nPanPhsP Si ITI

rb
PmdbPtbPscPtc Sim

Sim
SilTl

Sim
Sim

PITldbPtbPscPtc SiITl
Sim
Sim
SiIn
Sim
Não

PITldbPtbPscPtc Sitn
Sitn
Sim
Sim
Sim

PlTldbPtbPscPtc Sinl.
SiITl
Sitn
Sim
Sirn
SiOl

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sim
rb

Sim
PITldbPlbPscPtc SiITl

Sim
PsbPdtPcdobPnU"LPanPhsP Si ITl
rb

Juvenil Alves
Lael Varella
Leonardo Monteiro
Leonardo Quintão
Lincoln Portela
Luiz Fernando Faria
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Montes
Maria Lúcia Cardoso

S.Part.
DEM
PT
PMDB
PR
PP
pp

DEM
PMDB

PrndbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPlc

Sim
Sitn
Siln
SilTI
SiITl
Sim
Sim
Não
Sitn
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Mário Heringer

Miguel COlTêa Jr.
Miguel Martlni

PDT

PT
PHS

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Sim.
PsbPdtPcdobPITlDPa.nPhsP SiDl
rb

SiOl
PsbPd~cdobPrn.nPan.PhsPSim
rb
PrndbPtbPsePtc Sim

Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Nâo
rb

5 i 01.

PrndbPtbPscPtc Sit1'1
PsbPd~cdobPrnnPan.PhsPSim
rb

Odair Cunha
Paulo Abi-Ackel
Paulo Piau
Raf'ael Guerra
Regi naldo Lopes
Rodrigo de Castro
Saraiva Felipe
Virgilio GuiInarães
Vitor Penido
Total [\tIinas Gerais: 4S
Espirito Santo (ES)
Iriny Lopes
Jurandy Loureiro

Leio Coilnbra
Luiz Paulo Vel1ozo Lucas
lV1anato

NeucilTlar Fraga
Rita Camata
Sueli Vidigal

PT
PSDB
PMDB
PSDB
PT
PSVB
PMDB
PT
VEM

PT
PAN

PMDB
PSDB
POT

PR
PMDB
PDr

P'lndbPtbPscPtc

PrndbPtbPsc Pte

SilTl
Sim
Siln
Sim.
SilTl
SiD'l
Sim
Sirn
Sirra

Total Espírito Santo: 8
Rio de Janeiro (RJ)
Alexandre Santos
Andreia Zito
Ayrton Xerez
Bernardo Ariston
Brizola Neto

PMDB
PSDB
OEM
PMDB
PDT

PtndbPthPscPtc Sinl
SiITI
Não

PrndbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPlnriPanPhsP Sim
rb

PlTldbPtbPscPtc

Sim
Não
Sirn
Sim
Sirn

PsbPd~cdobPm.nPanPhsPSim.
rb
PrndbPtbPscPtc Sim.

SitTI
PrndbPtbPscPtc Sim
PsbPd~cdobPlTlnPanPhsPSim
rb
PsbPdtPcdobPlttnPanPhsP SitTI
rb
PrndbPtbPscPtc
PrndbPtbPscPtc
PrndbPtbPscPtc
PrndbPtbPscPtc

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sim
rb

PMDB
PSC
PMDB
PSC
DEM
PP
PT
PPS
PRB

PHS

PMDB
PT
PMDB
PSB

PT
PSOL
PT
PSC
PR
pedoS

Carlos Santana
Chico Alencar
Cida Oiogo
Deley
DL Adilson Soares
Ed.rnilson ValentilTl

Edson Ezequiel
Edson Santos
Eduardo Cunha
Eduardo Lopes

Fernando Lopes
Filipe Pereira
Geraldo PudilTl
Hugo Leal
Judio da Costa
Jair Bolsonaro
Jorge Biltar
Leandro SalTlpaio
Léo Vivas

Felipe Bornier

Luiz Sérgio
.IVI8..I"celo Itagiba
lV1arina Maggessi
Neilton MulilTl

PT
PMDB
PPS
PR

PrndbPtbPscPtc
Sün
Não
Sim
Sim
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Sinl

Sirrt
Sin...
Não
Sitn
Sim
Sin..
Não
Sim
Sim

PrrtdbPtbPscPtc

PtndbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc
PnldbPtbPscPtc

Sirrt
Sirrt
Sim
Sirrt
SilTI
Sim
Não
SiTn

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP S iDl
.-h
PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Abstenção
.-b

Sim
PlTldbPtbPscPtc Sim

Não
Sirrt
Sim

PmdbPtbPscPtc Não
Sim
Sirrt
Sirrt
Não
Sim
Sim
Sirrt
Sim
SiDl

PmdbPtbPscPtc Abstenção
Siol
Sim
Si01

PsbPdtPcdobPm.nPanPhsP Sirrt
rb

Não
SilTl
SilTl
SiOl
SiJTI
Siln
SíTTI

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Sim
PITldbPtbPscPtc Sim

Sim
SitTl

PlndbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sim
["b

nEM
PSDB
PT
PT
PT
PSOS
PR
PSB

PMDB
PSDB
OEM
PR
PP
PMDB
OEM
PR
PTdoB

PSDB
PSDB
PSOB
PSDB
PMDB
PTB
PSOL
PT
POT

PCdoB

PSB

PP
PMOB
PSDB
PSOB
PT
PTB
PPS
PSDB
PP
nEM
PT
PSDB
PT
pp
PPS
PTC
PT
PV
PV
PSB

PV
PTH
PP
PSDB
PSC
PDT

PSLlU

Aldo Rebelo

Jorge Tadeu Mudalen
José Aníbal
José Eduardo Cardozo
José Genoíno
José Mentar
I.obbe Neto
Luciana c.'osta
Luiza Erundina

Nelson Bornie["
Otavio Leite
Rogerio Lisboa
Sandro Matos
SilTlâo ScssilTl
Solange Ahneida
Solange AlTlaral
Suely
Vinicius Carvalho
Total Rio de .Janeiro: 38
São Paulo (SP)
Abelardo CalTlarinha

Duarte Nogueira
Edson Aparecido
Errtanuel
Fernando Chucre
Francisco Rossi
Frank Aguiar
Ivan Valente
Jilrnar Taelo
João Dado

A line COrTêa
Antonio Bulhões
Antonio Carlos Mendes ThaTTIe
Antonio C"arlos Pannunzio
Antonio Palocci
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo JanlilTl
Arnaldo Madeira
Beto Mansu.-
Bispo Gê Tenuta
Cândido Vaccarezza
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Celso Russorrtanno
Cláudio Magrão
Clodovil Hernandes
Oevanir Ribei.-o
Dr. Nechar
Dr. TallTlir
o .... Ubiali

Marcelo Ortiz
Nelson MarquezcHi
Paulo Maluf
Paulu Renato Souza
Regis de Oliveira
Reinaldo Nogueira

Renato Amary
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SilTl
PlTI.dbPtbPscPtc Sim

Sim
Sirr'i
Sim

PsbPdtPcdobPrn.n.PanPhsP S iJn
rb

Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Roberto Santiago
S ilvinho Peccioh
Si ivio Torres
VatdelTlar Costa Neto
VandeTlci Macris
,\licentinho
WillialTl Woo
Total Silo Paulo: 55
Mato Grosso (IVIT)
Carlos Abicalil
Carlos Bezerra
E I iene LilTl8
Neri Geller
Pedro Henry
Valtenir Pereira

PT
PTS
PV
DEM
PSDB
PR
PSDB
PT
PSDB

PT
PMDS
PP
PSDB
PP
PSB

PrndbPtbPscPtc
Si."
SilTl.
SilTl.
Não
Sil'Il
SilTl
SilTl
Sim
Sim

Total Mato Grosso: 6
Distrito Fe-de-rQI (DF)
Augusto Carvalho
Jof"ran Frejat
Laerte Bessa
Magela
Osório Adriano
Tadeu FHippelH
Total Distrito Federal: 6
Goiás «;0)
Carlos Alberto Leréia
Chico Abreu
João Campos
J ovair Arantes
Leandro Vilela
Leonardo Vilela
Luiz Biuencourt
Marcelo Melo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Sandes Júnior
Sandro Mabel
Tatico
Total Goiás: 14
Mato Grosso do Sul (MS)
Antônio Carlos Bim
Antonio Cruz
Dagoberto

Geraldo Resende
Nelson Trad
Vander Loubet
Waldernir Moka
Waldir Neves
Total IVIsto Grosso do Sul: 8
Psrané. (PR)
Affonso Camargo
Airton Roveda
A Iceni Guerra
Alex Canziani
A tfredo Kaef'er
Andre Vargas
Angelo Vanhoni
Assis do Couto

PPS Sim
PR SiJn
PMDS PtndbPtbPscPtc SilO
PT SilO
DEM Não
PMDB PlTI.dbPtbPscPtc SitTl

PSDB Sim
PR SilTl.
PSOB SiJYl
PTB PrndbPtbPscPtc SilTl
PMDB PlTldbPtbPscPtc SilTl
PSDB Não
PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
PMDB PlTldbPtbPscPtc Siln
PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
PT SilTl
DEM Não
pp Sim
PR SiO'l
PTB PmdbPtbPscPtc Sim

PT Si-rn
PP Si-rn
PDT PsbPdtPcdobPm.nPanPhsP SiJTI

rb
PPS Sim
PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
PT Siln
P1VlDB PrndbPtbPscPtc Sil:l1o
PSDB Sim

PSDB Sim
PR Sirn
DEM Não
PTB PrndbPtbPscPtc Sim
PSDB Sim
PT Sim
PT Sim
PT Sün
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Barbosa Neto PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Não
rb

Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PR Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Eduardo Sciarra DEM Não
Giacobo PR Sim
Gustavo Fruet PSDB Não
Hermes ParcianelIo PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Luiz Carlos Setim DEM Sim
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Osmar SerragJio PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Ratinho Junior PSC PrndbPtbPscPtc Sim
Rocha Loures PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Takayama PAN PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim

rb
Total Paraná: 26
Santa Catarina (Se)
Acélio Casagrande PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Angela Amin PP Sim
Carlito Merss PT Sim
Celso Maldaner PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Djalma Berger PSB PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim

rb
Edinho Bez PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Fernando Coruja PPS Sim
Gervásio Silva DEM Não
João Matos PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Nelson Goetten PR Sim
Paulo Bornhausen DEM Não
Valdir Colatto PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Vignatti PT Sim
Zonta pp Sim
Total Santa Catarina: 14



22242 Quinta·feira 10 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

Rio Grande do Sul (RS)
Adào Pretto PT Sim
Afonso Hamm PP Sim
Beta Albuquerque PSB PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim

rb
Claudio Diaz PSDB Sim
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Enio Bacci PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Não

rb
Henrique Fontana PT Sim
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
José Otávio Germano pp Sim
Júlio Redecker PSDB Sim
Luciana Genro PSOL Não
Luiz Carlos Busato PTB PrndbPtbPscPtc Sim
Manuela DÁvila PCdoB PsbPdtPcdobPnmPanPhsP Sim

rb
Marco Maia PT Sim
Maria do Rosmo PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Onyx Lorenzoni DEM Não
Paulo Pimenta PI Sim
Paulo Roberto PTB PmdbPtbPscPtc Sim
Pepe Vargas PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim

rb
Professor Ruy Pauletti PSDB Sim
Renato Molling pp Sim
Sérgio Moraes PTB PrndbPtbPscPtc Sim
Tarcísio Zimmermann PT Sim
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim

rb
Vilson Covatti PP Sim
Total Rio Grande do Sul: 27



Maio de 2007 DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 22243

o SR. PAULO BORNHAUSEN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na
votação anterior. votei com o meu partido.

O SR. ZÉ GERALDO (PT·PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei com o meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item
1.

PROJETO DE LEI N° 696-A. DE 2007
(Do Senado Federal)

Discussão. em turno único. do Projeto
de Lei n° 696-A, de 2007, que institui o "Dia
de Santo Antônio de Sant'Anna Galvão", a
ser comemorado no dia 11 de maio: tendo
parecer da Comissão de Educação e Cul
tura, pela aprovação deste. com emenda:
pela rejeição da Emenda n° 1/07, apresen
tada na Comissão, e pela prejudicialidade
do de n° 426/07, apensado. (Relator: Depu
tado. Átila Lira). Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Tendo apensado o Projeto de
Lei n° 426. 2007.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Peço
compreensão ao Plenário. Os Srs. Deputados que qui
serem justificar o voto podem fazé-Io imediatamente.

O SR. PEDRO NOVAIS (Bloco/PMDB-MA. Pela
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente. vo
tei de acordo com a orientação do partido na votação
anterior.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei
conforme orientação do meu partido.

O SR. REGIS DE OLIVEIRA (Bloco/PSC-SP. Pela
ordem. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior. votei com o partido.

O SR. WILSON SANTIAGO fBloco/PMDB-PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
votei com o meu partido.

A SRA. LUCENIRA PIMENTEL (PR-AP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Peço
compreensào ao Plenário. A Presidência combinou
com os Deputados inscritos que nào falassem neste
momento. Somente os Líderes e que encaminharão.
Cada um falara por 1 ou 2 minutos. Gostaria de pedir
a todos compreensào.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra. para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
ao ilustre Deputado Bruno Araújo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. pas
so a oferecer parecer, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania. ao Projeto de Lei n(' 696, de
2007. do Senado Federal, ao qual está apensado o
Projeto de Lei n° 426. de autoria dos Srs. Deputados
Otavio Leite e Hugo Leal. ambos tendo como ementa
a instituição do Dia de Santo Antônio de Sant'Anna
Galvào, a ser comemorado em 11 de maio.

O referido projeto foi objeto de larga discussão
na Comissão de Educação e Cultura desta Casa e
recebeu. ao final, emenda que aceitamos como subs
titutivo, pelo entendimento da Mesa Diretora. a qual
passo a ler:

"Institui o Dia Nacional do Frei Galvào
de Sant'Anna, a ser comemorado no dia 11
de mala.

Ar!. 10] Fica instituido o dia 11 de maio
como o Dia Nacional do Frei Galvão de
Sant'Anna."

Parágrafo Único. O dia 11 de maio cons
tara oficialmente no calendário histórico-cul
tural brasileiro.

No mérito, o projeto teve a análise exclusivamente
da Comissão de Educaçào e Cultura.

Importante ressaltar que houve considerações
da própria CNBB, do seu Secretário-Geral, Dom Odilo
Pedro Scherer. contrárias a instituição do feriado.

O parecer é pela constitucionalidade, juridicidade
e boa téclllca legislativa do Projeto de Lei n" 696. do
substitutivo apresentado pela Comissão de Educação
e Cultura desta Casa e do Projeto de Lei n° 426. dos
Deputados Otavio Leite e Hugo Leal.

É o parecer.
O SR. ANTONIO JOSÉ MEDEIROS - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO JOSÉ MEDEIROS (PT-PI. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Mesa pede a compreensão de todos os Srs. Deputados
inscritos para apressar as votações.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Willian.
(Pausa.) S.Exa. desiste. A Mesa agradece.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ivan Valente.
(Pausa"> Ausente.
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Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Val
verde. (Pausa.) Ausente.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o Partido Pro·
gressista.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Gilmar Machado.

O SR.GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na sessão
anterior tentei um entendimento com os colegas Par·
lamentares, fazendo uma proposta que nos permitisse
agilizara processo de votação. Mas fomos impedidos.
Já que o entendimento não foi possível naquele mo
mento, vamos usar. então, os instrumentos regimentais
que temos para dar continuidade ao debate.

Coloco-me contra a preferência do projeto do
Senado Federal que propõe màis um feriado. Não sou
contra fazermos homenagens a personalidades de des
taque. mas entendo que, sendo laico o Estado brasi
leiro. não lhe cabe decidir essa questão. Ele não pode
desrespeitar a liberdade religiosa dos brasileiros.

Quanto ao projeto relatado pera Deputada Maria
do Rosário, na Comissão de Educação, Quero propor
um entendimento. porque. a m~u ver, esta Casa não
pode. com o dinheiro público, instituir esse feriado, de·
terminando. em conseqüência, que todas as crianças
brasileiras estudem a pessoa nele homenageada.

Não cabe ao Estado pagar para que se dê esse
tipo de formação para os nossos filhos. Nosso País
deve respeitar a religião que cada um tem a liberdade
de ter. Respeito a liberdade de crença dos outros, mas
entendo que também devemos ter a nossa crença res
peitada. O Estado deve assegurar isso. Não podemos
nos transformar num País fundamentalista em que o
Estado impõe uma religião a todos.

Entendo que estão corretos o Presidente da Re
pública e o Presidente da Casa em receber a Sua San
tidade o Papa, que deve receber tratamento correto no
nosso Pais. Porém, entendemos também que o Estado
não pode. a partir desse processo, querer impor a toda
a população essa crença, especialmente na escola.
Ou seja. se instituirmos o dia de comemoração ao Frei
Galvão. é o que estaremos fazendo.

Então. Sr. Presidente. quero me manifestar contra
o projeto, e assim o farei em todos os aspectos regi
mentais que houver.

Repetindo, hoje pela manhã tentei fazer um en
tendimento, e não foi possível. Ainda quero o mesmo.

mas mantendo laico o Estado. Por isso sou contra a
preferência do projeto oriundo do Senado Federal.

O SR. DAGOBERTO - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DAGOBERTO (Bloco/PDT-MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme orientação do meu partido. nas votações
anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
discutir a favor da matéria - o Deputado Bruno Araújo
já se pronunciou, como Relator - concedo a palavra
ao ilustre Deputado Silvio Torres. (Pausa.) Ausente do
plenário neste instante.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Otavio
Leite, que falará a favor matéria.

O SR. OTAVIO LEITE (PSD8-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Pres'ldente, Sras. e Srs. Deputados.
sobre os auspícios da presença de Sua Santidade o
Papa Bento XVI, neste momento em território brasi
leiro - curiosamente uma coincidência que não po
deríamos sequer ter planejado. certamente não daria
certo -, o fato é que temos o dever de examinar uma
matéria simples, não é complexa. Não há por que es
tabelecer maiores confusões em relação à substância
do que se propõe.

Devo dizer aos Deputados, em rápidas palavras.
a razâo pela qual esta matéria está aqui.

O Senado da República há pouco apreciou maté
ria que propunha, inicialmente, a instituição do Dia de
Santo Antônio de Sant'ana Galvão e ao mesmo tempo
a de um feriado. Concomitantemente. coube a mim e
ao Deputado Hugo Leal darmos entrada nesta Casa
em projeto similar. com o objetivo de provocarmos um
debate e construirmos o caminho mais correto, seguro,
equilibrado e exeqüível, para que o Poder Legislativo
do Brasil oterecesse uma homenagem e reconheci
mento a um fato social.

O Direito tem que extrair da sociedade suas ins
pírações. seus fundamentos. Há a realidade indiscu·
tível de sermos o País em que grande parte da sua
significativa população se agrega em uma corrente de
religiosidade. Mas isso não vem ao caso; o que importa
eque quanto mais as pessoas professarem fé, tiverem
uma vinculação religiosa. melhor será para a Nação.
melhor será o convívio social.

O beato Frei Galvão, assim foi intitulado em fun
ção de um conjunto de iniciativas comprovadas dentro
de uma regra. dentro da ótica do Direito canónico. E
houve por bem a Igreja Católica oferecer essa estatu
ra de dimensão de Frei. Quando esta matéria veio à
Casa. para ser discutida na Comissão de Educação,
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instituiu-se um debate do mais profundo alcance e da
mais elevada estatura de civilidade. Vários Deputados
apuseram uma série de ponderações sobre a questão
da invasão da religiosidade da Igreja no Estado. De
fato, 1891 ficou muito para trás.

Por outro lado. não podemos ignorar um fato so
cial que é positivo, alvissareiro. estimulador à reflexão
para que as pessoas sejam mais partícipes de uma
práxis mais humana. mais solidária, valores que estão
na Igreja Católica como também em muitas outras.

De modo que a construção. comandada pelo
nobre Deputado Átila Lira. sob sugestão do nobre
Deputado Severiano Alves. com a participação da
nobre Deputada Maria do Rosário e de vários outros
Deputados, permitiu que esta Casa examinasse a
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência pede desculpas ao nobre Deputado Ota
vio Leite. mas não pode prorrogar seu tempo. Peço a
V.Exa. compreensão.

O SR. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na
votação anterior, votei com a orientação do meu par
tido.

Muito obrigado.

O SR. ILDERLEI CORDEIRO (PPS-AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na
votação anterior. votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
discutir. concedo a palavra ao nobre Deputado Carlos
Willian. que falará contra a matéria.

Em seguida. concederei a palavra ao nobre Depu
tado Ivan Valente. Os 3 nobres Parlamenlares falarão
contrariamente à matéria.

O SR. CARLOSWILLlAN (Bloco/PTC-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados. gostaria de. nesta oportunidade. cumprimentar
os católicos pela ilustre visita ao Brasil do seu maior
líder no Brasil e no mundo, o Papa Bento XVI.

Sr. Presidente. não podemos concordar que esta
Casa venha instituir mais um feriado nacional. Não
porque se trata de um feriado religioso. principalmente
católico, e já temos inúmeros neste País. sem falar os
feriados estaduais e municipais.

O dia proposto. 11 de maio. pode coincidir com
o Dia das Mães, no segundo domingo de maio. e as
pessoas vão emendar o feriado e viaiar. Isso fragiliza
o comércio do País. sem mencionar outras situações.
Na verdade. é um feriado desnecessário.

No Brasil. segundo a Constituição, é assegura
da a liberdade de crença religiosa. Agora. tal direilo
não significa necessariamente a instituição de um
feriado nacional. Não há necessidade do feriado. O
Dia de Sào Galvão poderia ser no domingo, quando
normalmente todos os cristãos das diversas religiões
vão às igrejas.

Sr. Presidente, não concordamos com esse fe
riado nacional para comemorar o Dia de São Galvão.
já que há inúmeros feriados nesta República.

A Constituição assegura a liberdade de credo de
todas as pessoas. Contudo, não é o que vemos hoje.
Por exemplo, a Marcha de Jesus. passeata realizada
tranqüilamente em São Paulo com mais 1 de um milhão
de pessoas. eslá proibida pelo Prefeito de São Paulo.
Enquanto isso - sem ter nada contra -, a parada gay
está mantida. Hoje. o Papa parou São Paulo. No en
tanto. a marcha dos evangélicos está proibida.

Sr. Presidente, em qualquer evento religioso evan
gélico. o ECAD - Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição faz sua cobrança pelo número de pessoas
presentes. Eu quero saber se o ECAD está em São
Paulo, hoje. cobrando da Igreja Católica pela presença
de mais de 1 milhão de pessoas que também cantam
para louvar o Papa.

Não tenho nada contra a Igreja Católica, pelo
contrário. já fui católico e toda a minha família é ca·
tólica. mas entendo que instituir feriado nacional em
homenagem a um santo, neste momento. não é bom
para a população brasileira nem para a religiosidade
do País.

Muito obrigado.

O SR. EOUARDO GOMES - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa.
tem a palavra.

O SR. EDUARDO GOMES (pSDB·TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o partido.

O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN-AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente. na
votação anterior, votei conforme orientação da ban
cada.

O SR. PRESIOENTE (Inocêncio Oliveira) - O pri
meiro Deputado a falar a favor da matéria foi o Deputado
Otavio Leite. O segundo não se encontra presente, o
Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. ABELARDO lUPION - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira) - V. Exa.
tem a palavra.
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o SR. ABELARDO LUPION (DEM-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na vo
tação anterior, votei com o Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Cartos Hauly,
que falará a favor do projeto.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, o Padre José Unhares. Deputado Federal
pelo Ceará e coordenador da nossa Frente Parlamen
tar Católica, já definiu bem: a CNBB e nós. católicos.
não queremos o feriado, mas a comemoraçào do dia.
Queremos estabelecer um dia do ano para Frei Galvão.
uma santidade que está sendo levada às alturas, aos
altares, como santo, o que é muito bom para o Brasil.
para a ;uventude. para a população brasileira.

Não há contrariedade nem disputa com as demaís
religiões deste Pais. Não queremos nenhum conflito.
só ser respeitados na nossa convicção, na nossa reli
gião. como respeitamos todas as confissões. porque
somos filhos do mesmo Pai. do mesmo Deus. e ama
mos o mesmo Jesus, que é Filho de Deus. Na verda
de, o nosso Deus é trino e uno, Ele é Pai. Ele é Filho,
Ele eEspírito Santo.

Então. não há nenhuma contrariedade, não ha
nenhuma discussão política, não há nenhuma discus·
são entre as confissões religiosas ou não religiosas.
O Brasil realmente é um Pais laico. mas há o respei·
to à religiosidade. Estão aqui, na mesa. o crucifixo e
a Bíblia, que traduzem que esta é uma Nação cristã.
Noventa e sete por cento do povo brasileiro é cristão,
acredita em Deus. Há evangélicos, católicos, pente
costais, neopentecostais. não importa, somos irmãos
em Cristo.

Por isso, encaminho tavoravelmente à aprova
ção do projeto.

Não queremos o feriado, mas a aprovação do
projeto, pela necessidade imediata, com a vinda da
Sua Santidade, o Papa. a maior autoridade da Igreja
Católica. que está fazendo um trabalho maravilhoso
de aproximação das religiões do mundo.

Gostaríamos que realmente o projeto fosse apro
vado sem que houvesse mais um feriado no Brasil. Frei
Galvào, realmente, está comprovado, é um santo, e
nós. do Brasil, precisamos de muitos santos, porque
há muitas coisas ruins neste País.

Acreditamos em santos, só queremos o respeito
e a atenção. Tenho certeza absoluta de que os cristãos
de todas as confissões não têm nenhum óbice. porque
realmente se trata de algo tranqüilo e natural,

Sou pela aprovação do projeto nas condições
citadas.

O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira} - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Marcelo Ortiz, para
uma Comunicação de Liderança. pelo PV.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Como Llder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, deix.o bem
claro minha posição nesta Casa quanto à existência
ou nào do feriado.

Não há intenção alguma, objetivo algum de se
aprovar feriado referente ao primeiro santo brasHeiro.
No substitutivo apresentado - e talvez aqueles que
defenderam a hipótese da existência de um feriado
não o tenham lido -, que será votado agora. há a se
guinte redação:

"Parágrafo Único: o dia 11 de maio constará ofi
cialmente no calendário histórico-cultural brasileiro."

Não é admissível que se queira que esse fato,
único no Pais, da canonização do primeiro santo bra
sileiro. não seja colocado na história do Brasil. Se não
o fizermos aqui, o povo o fará por que não podemos
colocar no calendário histórico-cultural brasileiro o
nome do Santo. Frei Galvão? Ninguém está discutin
do o feriado. Aliás, não queremos feriados, porque só
atrapalham o País, só estimulam inatividade.

Eu pertenço à bancada catóHca, sou natural da
cidade de Guaratinguetá por eleição do povo da cida
de. Ou seja. sou filho de Guaratinguetá porque o povo
assim entendeu. Afinal, não nasci. mas cheguei lá aos
17 anos, Fre'l Galvão nasceu em Guaratinguetá. Por
isso, eu não poderia deixar de fazer essa defesa e di
zer que não temos nenhuma intenção de confrontar
qualquer outra religião. Ao contrário. o fato de o Papa
ter vindo ao Brasil para canonizar um santo brasileiro
é inusitado na história. As canonizações são feitas em
Roma. O Papa deixou Roma e veio ao Brasil com o
objetivo de acabar com a violência no País ou mostrar
que a violência não é o caminho.

Temos de enxergar as coisas da melhor manei
ra possivel. com olhos e corações abertos. e pedir a
Deus, que é o mesmo de todos nós. que nos aben
çoe, que Frei Galvão possa. para os que acreditam,
como eu, salvar vidas, ajudar pessoas em momento
de desespero, como aquela mãe desesperada que ia
perder o filho. Tal milagre, comprovado, fez com que
Frei Garvão estivesse hoje na condiçâo de ser o pri
meiro santo brasileiro.
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Vou apresentar declaração de voto que conta um
pouco da história de Frei Galvão. Agradeço à Mesa a
possibilidade de manifestar-me neste momento. O que
queremos é votar o substitutivo que institui o dia 11
de maio como Dia Nacional de Frei Galvão. Aliás, por
minha vontade. não seria Instituido o dia 11 de maio,
mas o dia 23 de dezembro, data de sua morte, assim
considerada em Roma.

O SR. MILTON MONTI - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MILTON MONTI (PR-SP Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente. votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai conceder a palavra ao Líder. que tem
preferência. Gostaria que cada LI'der se manifestasse.
Quem quiser. poderei usar a palavra, dada a importân
cia do assunto.

Vou conceder a palavra ao ilustre Lider do PSDB,
Deputado Antonio Carlos Pannunzio. em seguida ao
terceiro orador e. depois. para uma comunicação inadi
ável - reclamação que sera dirigida a Mesa para que
tome providências -. em nome da bancada. à Depu
tada Perpétua Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos
Pannunzio. para uma Comunicação de Liderança,
pelo PSDB.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP Como Uder. Sem revisào do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares. peço ao Plenário
apenas 1 minuto de atençao. porque o momento que
estamos vivendo e (mico.

É preciso deixar muito claro que não defende
mos a instituição de um novo feriado nacional que se
repelira todos os anos.

Pela primeira vez na história do Brasil. Pais cris
tão, um cidadão que morou entre nós sera elevado
à condição de beato. E nào é qualquer um que vem
participar deste evento. Vem aqui o Papa Bento XVI
para oficializar esse alo de profundo significado para
os católicos brasileiros.

Longe de nós a intenção de criar um novo feriado
nacional. Mas. como esse ato vai se dar no próximo
dia 11, seria razoável permitir a milhóes de brasileiros
parlicipar do mesmo. Nào serão apenas os paulistanos.
a população do Vale do Paraiba, enfim. os paulistas.
que dele participarão. mas também cidadãos de lodos
os cantos do Pais que estão se dirigindo a São Paulo
para esse evento.

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Parlamentares. quero
fazer a defesa da preferência para a votação do proje-

to do Senado, por uma única razão. Se votarmos aqui
um outro projeto. este terá que ir ao Senado. e aquela
Casa tem 11 medidas provisórias trancando a pauta.
Ou seja, não teremos oportunidade de nos manifestar
acerca dessa efeméride. Por essa razão. peço a todos
preferência para o projeto do Senado. Se o votarmos
sem modificação alguma, ele vai à sanção presiden
cial. o que poderá acontecer - essa grande festa é o
desejo de uma enorme parcela do povo brasileiro - no
próximo dia 11.

Fica aqui o meu pedido aos Srs. Líderes e a
todos os Parlamentares. Não estamos tratando de
Oposição ou Situação. Não se trata nem de defender
posições daqueles que, porventura, entendem que
pelo fato do Estado ser laico - e assim eu também
entendo - estejamos impedidos de fazer uma grande
homenagem a essa enorme comunidade de católicos
em nosso Pais.

Apenas por esse motivo peço aos Srs. Deputados
preferência para o projeto do Senado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. o Lider Antànio Carlos Pannunzio tem razão.
Se votarmos o texto da Câmara. que altera o texto do
Senado. este voltara ao Senado, que está com a sua
pauta travada. O mais lógico seria darmos preferência
à votação do texto do Senado. Se ele for aprovado irá
à sançào presidencial.

O Deputado Antônio Carlos Pannunzio foi muito
feliz nessa observação. Aqueles que quiserem votar
poderão fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, concordo em gênero, número
e grau. embora nào possa fazê-lo. Quero dizer da mi
nha satisfação pelo fato de o Deputado Antonio Carlos
Pannunzio haver pedido preferência. Trata-se de um
único dia. o dia em que o primeiro santo brasileiro será
canonizado. Sera apenas no ano de 2007. Se fizermos
a alteração, o texto voltará para o Senado. que deixa
rá a emenda do mesmo jeito. O Senado já votou uma
vez e votará 100 vezes. Mais uma vez a Câmara será
a mazinha e o Senado será o bonzinho.

Eu quero justificar apenas isso. Trata-se de uma
reflexão. Não quero influenciar a decisao de ninguém.
Pelo contrário. se houver polêmica, vai ser decidido
no voto. Então, eu vou cumprir rigorosamente o Re
gimento.
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Vou conceder a palavra ao terceiro orador, que
falará contra a matéria, ao nobre Deputado Ivan Va
lente. por 3 minutos.

O SR. CAMILO COLA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CAMtLO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
2 votações anteriores, votei com o partido. PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
justificado o seu voto, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan
Valente, que falará contra a matéria.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
peço a todos atenção. O que estamos votando não é
uma questão de respeito às religiões. Todas as religiões
têm que ser respeitadas, inclusive a católica apostólica
romana. Aproximadamente eoc!{) da população brasileira
é adepta do catolicismo. O que o Congresso Nacional
tem que discutir aqui, hoje. é que o Estado laico é um
principio da República Federativa do Brasil. Isso exi
ge um tratamento rIgoroso, para garantir tratamento
equânime na forma de crer ou não crer.

O Congresso Nacional não deve legislar sobre
essa matéria, por maior respeito que tenha para com
os adeptos dessa crença.

O que estamos discutindo aqui é se nós. Con
gresso Nacional. devemos avançar nessa matéria.

O projeto original do Senado propõe feriado na
cional. sempre. no dia 11 de maio. Aqui já está se fa
lando só no ano de 2007. A Comissão de Educação da
Câmara dos Deputados fez um substitutivo, aprovado
por 10 votos a 8, para que na verdade haja um dia no
calendário cultural do País consagrado como Dia de
Santo Antônio de Sant'Anna Galvão.

O Brasil é formado por católicos, por evangélicos,
por espíritas, por pessoas de outras religiões. por ag
nósticos, por ateus. É um Estado plurirreligioso. Não
há por que o Estado brasileiro fazer essa definição,
Entendemos que um Estado laico não pode dialogar
com processos que lhe são estranhos. É o que está
aconlecendo aqui. o caso da canonização de Frei
Galvão. Os cânones com que o Congresso Nacional
lida são outros, portanto. não podemos manifestar
nos sobre temas religiosos que nos são estranhos,
mesmo por serem de natureza distinta de tudo que
lhe concerne.

Mais do que isso. quero pedir a todos os Depu
'ados e Deputadas que entendam o seguinte: o dia 11
de maio, que se pede seja dedicado ao Santo Antônio

de Sant'Anna Galvão. certamente será empreendido
pela força cultural das tradições dos católicos apos
tólicos romanos, que vão reverenciar esse dia. Mas
não cabe ao Estado instituir, canonicamente, o dia 11
de maio como feriado nacional. Isso cabe à própria
Igreja Católica Apostólica Romana. É por isso que a
Comissão de Educação havia feito um aparecer con
trário, inicialmente, do Deputado Átila Lira, que está
aqui presente. e que foi correto. Depois tentou-se essa
saída do calendário cultural.

Se pessoas de outras profissões de fé quiserem
também implantar no calendário nacional um dia para
um santo ou não. para alguém que seja referência de
sua religião, o Congresso Nacional seria obrigado a re
ferendar isso. Poderia ser um ente simbólico, um santo,
alguém de determinada religião. E existe religião que
nem tem santo. Assim, pode-se reverenciar quem se
quiser reverenciar.

Então, peço aos Deputados e Deputadas que ~a

çam uma reflexão. Não cabe ao Congresso Nacional
votar esta matéria, pois é de natureza religiosa. con
cernente a religião e não ao Estado brasileiro. Somos
parte do Estado brasile'lro. O Congresso Nacional é
parte do Estado brasileiro, com todo o respeito a to
das as religiões.

O SR. JACKSON BARRETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB-SE.
Pela ordem. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente.
na votação anterior. votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ex
cepcionalmente, para fazer uma comunicação inadiável.
uma reclamação à Mesa sobre matéria importantíssi
ma, concedo a palavra à ilustre Deputada Perpétua
Almeida, por 3 minutos. representando toda a bancada
do Acre com assento nesta Casa.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/pedoB-AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente.
agradeço a deferência ao nosso Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. demonstro.
em nome da bancada. na qualidade de coordenadora
da bancada federal do Acre, o nosso descontentamen
to com a forma desrespeitosa com que a bancada do
Acre foi tratada no gabinete do Presidente do INCRA.
que chegou a uma reunião, sem nem mesmo cumpri
mentar os Parlamentares, e disse que tinha algo muito
mais importante a fazer, que não tinha tempo de es
tar ali, porque precisava reunir-se com os procurado
res, Isso depois de uma semana em que a bancada
do Acre pediu uma audiência para discutir problema
gravlssimo.
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Estamos com 90~"o de nossas terras em áreas de
fronteira e queremos assentar pelo menos 5 mil familias
por ano, sem dar calote nos empresários. mas inde
nizando-os. Esse era o assunto de grande relevância
que queríamos tratar com o Presidente do INCRA. e
nos sentimos desrespeitados, fomos tratados de for
ma deselegante.

Representávamos pelo menos 5 partidos, Esta
va lá eu, como coordenadora da bancada, bem como
os Deputados Sergio Petecão, Flaviano Melo, IIderlei
Cordeiro e Gladson Cameli e o Senador Sibá Machado.
que se levantou junto com a bancada, devido à forma
desrespeitosa com que fomos tratados.

Quando um Deputado. ou uma bancada. procura
um Ministério ou uma autarquia, ele o faz legitimado
pelo mandato que a população lhe concedeu. repre
sentando o Estado e toda a sua população. Foi um
desrespeito à Câmara dos Deputados e ao Estado do
Acre. Exigimos melhor tratamento quando procurar
mos qualquer Ministério, autarquia ou órgão público
deste Pais.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tada Perpétua Almeida, a Presidência recebe a recla
mação de V.Exa. e vai encaminhá-Ia a quem de direito.
o Presidente Arlindo Chinaglia.

No meu entendimento, a Mesa tem o dever, a
obrigação de tomar a posição mais drástica possível
em relação a esse fato. Não admitimos que uma audi
ência previamente marcada com toda uma bancada
seja desrespeitada dessa forma. O Parlamentar me
rece respeito. Somos 513 Parlamentares e represen
tamos todo o povo brasileiro. Em meu nome. faço este
protesto veemente. Vamos tomar as providências que
forem necessárias. (palmas..)

O SR. ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Já fa
laram 3 Srs. Deputados contra e 3 a favor. O Deputado
Pompeo de Mattos, que havia desistido de se pronun
ciar, veio dizer que fez isso para que todos também
o fizessem. Como esses Deputados falaram, S.Exa.,
então, fará uso da palavra.

A propósito. ao Deputado Magela digo que se
dirija ao plenário para se pronunciar, já que S.Exa. se
inscreveu para falar a favor.

Com a palavra o nobre Deputado Pompeo de
Mattos.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares. ocupo a tribuna tão-somente para afir
mar minha posição como católico apostólico romano.
como alguém que professa a fé cristã e admira a Igreja
Católica, não sem fazer alguns reparos. como cidadão.
político e praticante da fé.

Sei que cada um de nós é temente a Deus. cada
um de nós, nesta Casa, busca seu caminho, seu rumo,
seu norte, sua direção, por meio das convicções da
fé que carrega em um Ser supremo que, lá de cima.
nos guia.

Hoje, esta Casa afirma sua fé coletiva quando vota
projeto que institui um dia especial para Frei Galvào e
quando também faz menção especial à visita de Sua
Santidade o Papa Bento XVI ao Pais.

Vi, há pouco. quando o Papa recebeu as boas
vindas do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em
seguida, Sua Santidade manifestou·se em português.
alto e bom som, com sabedoria. com a consciência
da magnitude da missão pastoral que lhe cabe nesta
vida terrena e. especialmente. na visita pastoral que
faz ao Brasil.

Sr. Presidente, fiz pronunciamento destacando a
trajetória do Papa Bento XVI, por tudo que trilhou ao
longo dos anos, inclusive enfrentando o próprio na
zismo. Sua Santidade tem uma história rica de com
preensão, solidariedade, humanismo, fé, crença e
religiosidade. Não por acaso, foi escolhido Papa, para
substituir aquele que, até então. foi o mais popular da
história do papado.

Por isso. queremos tão-somente. neste momento,
dar boas-vindas ao Papa Bento XVI.

O brasileiro, generoso que é, com a fé e com a
crença que carrega. com certeza vai fazer com que o
Papa saia do Brasil admirado, extasiado e entusias
mado com tal hospitalidade.

Lembro-me de quando o Papa João Paulo II este
ve. anos atrás, no Rio Grande do Sul. Diziam que Sua
Santidade era gaúcho. Não sei se o Papa é gaucho.
se é brasileiro. mas os gaúchos e os brasileiros o ad
miram por tudo o que vem fazendo nas pregações de
fé, paz. compreensão e humanismo.

Sr. Presidente. o Papa Bento XVI significa para
os católicos a esperança de um mundo melhor para
os pobres, para os desassistidos.

Que a voz do Papa seja a voz daqueles que não
a tem' Que a vez chegue àqueles que não a tem1

Sr. Presidente. peço a V. Exa. que considere como
lido o meu discurso.

Muito obrigado.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. o Brasil
acordou na manhã desta Quarta-feira sob a expectati
va da chegada do Papa Bento XVI ao Pais. para uma
visita que se seguirá até domingo, dia 13 de maio. Tra
ta-se de sua primeira visita como Papa ao continente
americano, onde está concentrada mais da metade
dos católicos do mundo.

O Papa Bento XVI estará em nosso País para fa
zer a abertura oficial, em Aparecida, São Paulo, da V
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e
Caribenho. A definição de Aparecida como sede dessa
conferência foi escolha pessoal do Papa. pois o Con
selho do Episcopado Latino-Americano havia sugerido
o Equador, a Argentina e mesmo Roma, quando João
Paulo 11 ainda estava no exercício do Pontificado. a fim
de contar com sua presença, uma vez que, em vista
da saúde debilitada, não poderia empreender viagem
para o continente.

A vinda do Papa ao Brasil enche-nos de satisfação
e faz muitos especularem sobre os motivos da escolha
de nosso País. Certamente há razões que motivaram
a escolha do Brasil. mas isso é secundário. As razões
da visita do Papa devem ser buscadas num horizonte
que vai além do nosso País. Independente de especu
lações dogmáticas referentes ao papel da Igreja e sua
relação com a sociedade moderna, a visita de Bento
XVI terá um grande efeito histórico. Na quinta-feira. o
Papa celebrará a missa de canonização de Frei Galvão
- aquele que será o primeiro santo brasileiro - oficial
mente pela Igreja Católica.

O primeiro milagre do frade, feito beato em 1998,
foi a cura de uma menina de 4 anos. em 1990. Ela es
tava internada com hepatite na UTI. O pediatra que a
atendeu atribuiu a recuperação à ajuda divina. Segun
do a família, ela ingeriu. no pior período da doença,
pílulas supostamente milagrosas. feitas com papelotes
nos quais. segundo receita herdada do frade. é inscrita
uma frase de devoção à Virgem Maria.

Nove meses de orações e novenas e mais a in
gestão de suas pilulas teriam dado a Sandra Grossi
de Almeida e ao filho Enzo o "milagre duplo" em 1999,
com a superação de uma gravidez de alto risco e a
cura de uma doença grave do recém-nascido. Foi esse
o segundo milagre atribuído ao franciscano.

Frei Galvào nasceu em Guaratinguetá, a 177 qui
lõmetros a noroeste de São Paulo. onde há hoje um
museu com seus pertences.

Na eap'ltal paulista. Frei Galvâo fundou, em 1774,
o atual Mosteiro da Luz. Na cidade, a devoção ao frade
é sintetizada peja busca por suas pilulas, que teriam
o dom de facilitar partos e curar doenças.

Mas a figura central da vis'lta papal é, sem dúvida.
o próprio Bento XVI. o alemão Joseph Ratzinger. ainda
pouco conhecido dos brasileiros - o Brasil teve uma
relação muito intima com seu antecessor, João Paulo
11, que fez visitas memoráveis ao Brasil em 3 ocasiões
- tem uma biografia impressionante e merecedora de
toda a louvação por parte dos fiéis brasileiros.

Joseph Aatzinger nasceu no d'la 16 de abril de
1927. sábado de aleluia, naquele ano, em Marktl, às
margens do Rio Inn.

Na Páscoa de 1939, Ratzinger entrou no seminá·
rio. Em 1943. "os poderosos do regime nazista acharam
perleitamente norma/"engajar alunos, no tempo livre,
inclusive seminaristas, no serviço de defesa antiaérea.
Por isso. o pequeno grupo de seminaristas foi convo
cado para o dito serviço em Munique, na proteção de
uma fábrica da BMW naquela cidade. Assim, aos 16
anos de idade, precisou ~aceitar" um "internato" bem
estranho.

No dia 1O de setembro de 1944, foram dispen
sados das baterias da defesa aérea. Mas. chegando
em casa. encontrou a convocação para o treinamento
básico da infantaria alemã. Bento XVI relata aquelas
semanas de treinamento como uma das lembranças
mais deprimentes de sua vida. Ele lembra que, numa
noite, foram reunidos. e um oficial da GESTAPO, das
5S. milicias nazistas. chamou um por um e tentou
forçá-los a se alistar "voluntariamente". Joseph e os
outros colegas de seminário disseram que queriam
ser padres. Foram insultados, mas liberados daquela
"voluntária" adesão às SS.

Depois. houve a convocação para o serviço mi
litar. Ele e seus companheiros foram mandados a
Munique, onde foram destinados a diversos lugares.
Joseph foi encaminhado para o quartel de infantaria
de Traunstein.

Após a guerra. em 1947. Joseph concluiu o curso
de Filosofia. Iniciou em seguida o de Teologia, em Muni
que. Em 1951 . junto com mais de 40 outros candidatos,
foi ordenado padre, na Catedral de Frisinga. Em 10 de
agosto daquele ano, iniciou seus trabalhos pastorais
numa paróquia de Munique. Sua melhor recordação foi
a convivência com o bondoso pároco, que não apenas
dizia aos outros que um sacerdote deve "arder', mas
era realmente um homem de ardor interior.

Em 1Q de outubro do ano seguinte. 1952, foi cha
mado ao Seminário de Frisinga. Em julho de 1953, re
cebeu o barrete de doutor. Lecionando, partiu para a
tese de livre-docência sobre Teologia da História, em
São Boaventura. concluída no verão de 1955.

Veio o convite para se transferir para Bonn e ser
professor titular de Teologia Fundamental na universi
dade. Seus pais voltaram para Traunstein. para onde
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seu irmão também fora nomeado. após concluir seus
estudos na Escola Superior de MlJsica em Munique.

Depois de convocado o Concilio Ecumenico Va
ticano 11. o Arcebispo de Bonn. Cardeal Fnngs. foi no
meado membro da Comissão Central do mesmo. Como
tal. recebia os projetos de textos a serem discutidos nas
sessões conciliares e os passava a Ratzinger. Quando
iniciou o Concilio. em 1962. o renomado Cardeal Fnngs
o levou junto como seu consultor teológico. O Cardeal
conseguiu também que ele fosse nomeado perito do
Concílio. Durante o Concílio. tornaram-se mais fortes
suas divergências com o teólogo Karl Rahner.

A partir de outubro de 1966, assumiu suas ati
vidades de professor em Tublnga. Segundo sua ava
liação. o ambiente acadêmico vivia tensões fortes. e
faculdades teológicas tornavam-se até centro ideoló
gico do marxismo.

Em 1969. aceitou convite para lecionar em Ra
tisbona. na quarta universidade regional da Baviera,
desejoso de desenvolver sua teologia em ambiente
menos tenso. Além disso, iria trabalhar perto de seu
irmão. Esperava que fosse a sua LJltima transferência
de residência e de cátedra.

No inicio de sua atividade em Ratisbona, o Papa
Paulo VI o nomeou membro da recém-criada Comis
são Teológica Internacional. A publicação do missal
de Paulo VI. nessa época. com a revogação do missal
antigo. o deixou "consternado". porque. segundo ele.
rompeu a continuidade do Missal Romano atualizado
por Pio V. após o Concilio de Trento.

Em Ratisbona viveu a sensação de conseguir
sempre mais uma visão teologica pessoal. Conseguiu
construir uma pequena casa com qumtal. onde residIu
com sua Irmã. As visitas treqüentes de seu irmão os
faziam sentir-se novamente em casa.

A morte do Arcebispo de Munique. em 24 de julho
de 1976. levantou especulações sobre seu sucessor.
Ratzinger. ouvindo comentarios de que seria um dos
indicados. não as levava a séno. Mesmo não esperan
do, em março de 1977, o Nuncio Apostólico o visitou
em Ratisbona. entregando-lhe carta que deveTla ler e
responder posteriormente. Apresentou sua resposta
positiva ao Nuncio ainda antes de ele deixar Ratisbo·
na. Sua ordenação episcopal deu-se no dia 28 de maio
daquele ano, véspera de Pentecostes.

Um mês após a ordenação episcopal. no Con
sistório de 27 de junho de 1977, o Papa Paulo VI o
tornou cardeal. Um ano depois. em 25 e 26 de agos
to de 1978. participou do conclave para a escolha do
sucessor de Paulo VI. em que fOI eleito ,João Paulo I.
Em outubro daquele ano, participou do conclave que
elegeu João Paulo 11.

Em 25 de novembro de 1981, João Paulo 11 no
meou o então Arcebispo de Munique e Frisinga Pre
sidente da Congregação para a Doutrina da Fé, órgão
da Santa Sé para a interpretação e defesa da doutrina
da Igreja. Nessa função. participou de assembléias do
Sinodo dos BISpOS, foi Presidente da comissão encarre
gada da redação do Catecismo da Igreja Católica. que
João Paulo 11 promulgou em 1992. Foi também membro
de diversas outras congregações da Santa Sé. Em 9
de novembro de 1998. foi eleito Subdecano do Colégio
Cardinalício. E. em 30 de novembro de 2002. foi eleito
decano do mesmo (pelo Direito Canônico. "nào tem ne
nhum poder de regime sobre os outros Cardeais, mas
e considerado como o primeiro entre iguais').

Como professor e como bispo, publicou diversas
obras. Entre elas, tem destaque o livro Introdução ao
Cristianismo. de 1968. sobre a profissão de fé apostó
lica. e o livro Dogma e Revelação. de 1973, uma anto
logia de ensaios. homilias e meditações. dedicadas à
pastoral. Em 1985 publicou o livro-entrevista Relatório
sobre a Fe e. em 1996, O Sal da Terra. Por ocasião
dos seus 70 anos, foi publicado o livro Na Escola da
Verdade. no qual diversos autores ilustram vários as
pectos da sua personalidade e da sua obra.

Em 19 de abril de 2005. 4 dias após completar
78 anos. o Cardeal Joseph Ratzinger foi eleito Papa.
sucedendo a João Paulo 11, assumindo o nome de
Bento XVI.

Assim, entende-se melhor o caráter de previsão
de suas palavras finais de sua autobiografia parcial.
escrita em Roma. em 1997. Referindo-se ao urso de
São Corbiniano. que fora solto ao chegar a Roma.
diz: "Enquanto isso, eu levei minha carga para Roma
e ando com e/a ha muito tempo pelas ruas da Cidade
Eterna. QlIando serei solto. não sei; o que sei e que
tambem para mim vale: 'Teu jumento eu me tornei. e
assim. exatamente assim. e que estou contigo ....

Por ter sido colaborador direto de João Paulo II
por 23 anos. era evidente que Bento XVI daria conti
nuidade ao trabalho dele. Para indicar isso. nem preci
sava escolher nome igual, mudando apenas o algaris
mo - João Paulo 111. Assumindo o nome de Bento XVI.
ele pode sugerir integrar outro elemento forte no seu
Pontificado. O último Papa Bento exerceu o ministério
petrino de 1914 a 1919. Foi durante a Primeira Guerra
Mundial. Empenhou-se na busca da paz. Mas Bento foi
tambem o "pai dos monges", que fundou a ordem dos
beneditinos. Viveu de 480 a 547. Tinha como grande "re
gra" monástica "ora e trabalha" - açào e contemplação.
Foram os monges de São Bento que consolidaram a
cultura europeia. Foram eles que evangelizaram gran
de parte da Europa, incluindo a Alemanha de Bento
XVI. Em tempo de grande crise. pela devastaçào da
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Europa pelas invasões de outros povos, os beneditinos
cooperaram muito na reconstrução do continente. O
nome que o eleito assumiu poderia sugerír que queira
lembrar à Europa suas raízes cristãs e a nâo esquecer
valores e princípios na sua atual remodelação, com
a chamada União Européía. Pode também sugerir
ao primeiro mundo todo que não bastam os avanços
tecnológicos, mas que são índispensáveis os valores
éticos fundamentaís.

Este é o Bento XVI que os católicos brasileiros
acolhem nesta tarde, de braços e corações abertos.

Seja bem-vindo, Bento XVI! O Brasil já te ama!
Muíto obrigado.

O SR. PRES'DENTE (Inocêncio Olive'lra) - Vou
conceder a palavra ao Deputado Magela. S,Exa. teve
a paciência de vir até a mesa. Eu lhe disse que ha
via 3 oradores para falar a favor e 3 para falar contra.
Como houve uma vaga, tenho a obrigação e o dever
de chamá-lo.

Com a palavra, portanto, o ílustre Deputado Ma
gela. pelo prazo de 3 minutos; para falar a favor da
matéria.

O SR. MAGELA (PT-DF. Sem revísão do orador.)
- Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, sou pela rejei
ção do parecer da Comíssão de Constituição e Justiça
e de Cidadania e pera aprovaçâo do projeto de lei do
Senado Federal.

Sou católiCO, e não é por isso que defendo o pro
jeto de lei do Senado Federal, mas porque considero
um díreíto de qualquer segmento reívindicar e trabalhar
na defesa daquilo que julga correto.

Vou até relatar um caso que julgo muíto importan
te para este debate. A Câmara Legislatíva do Distríto
Federal votou projeto de lei que instituiu o Dia do Evan
gélico como feriado local. A data foi escolhida porque.
anos atrás, no mesmo dia, se promoveu o primeiro
culto evangélico no Distrito Federal. Um Parlamentar
entendeu correto fazer aquela proposta. e a Câmara
Legíslativa do Distrito Federal a aprovou por unanimi
dade, independentemente da orientação religiosa dos
Parlamentares que a compunham.

O Governador, à época, não quis sancionar a lei.
Eu, na condição de Presidente da Câmara Legíslati
va do Distrito Federal, a promulguei e disse que fazia
aquilo por acreditar que aquele era um direito de par
cela da sociedade do Distrito FEideral.

Não acho que para se criar um feriado ou se esta·
belecer uma data comemorativa tenhamos de atender
a totalidade da população, Digo aqui, em alto e bom
som. que não teria nenhuma díficuldade em votar, por
exemplo, a favor de um día comemoratívo às religiões
afro-brasileiras. porque considero legitimo isso.

Sei que podemos votar o projeto do Senado Fe
deral e torna-lo inócuo, porque ele prevê o feriado para
daqui a 2 dias, uma única vez. Mas não há prazo víável
para votarmos esse projeto, poís teríamos de rejeitar
o parecer da Câmara e votar o do Senado, para que o
Presidente pudesse sancioná-lo amanhã, garantíndo
sua eficácia.

Neste momento, considero que a Câmara dos
Deputados deve, sim. rejeitar o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania e votar o projeto
do Senado. Defendo isso como direito de um segmen·
to da população brasileira de defender suas crenças,
suas convicções e comemorá-Ias da forma que achar
correta. E mais: defendo isso para todos os segmentos,
independentemente da orientação religiosa.

Portanto, defendo a aprovação do projeto original
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

Passa-se à votação da matéría.
O SR. CHICO D'ANGELO - Sr, Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO o'ANGELO (PT·RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, voteí com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
encamínhamento da votação, 2 Deputados falarão
contra e 2 falarão a 1avor da matéria. Há uma lista de
4 inscritos.

O í1ustre Deputado Otavio Leite, primeiro inscri
to, abriu mão de fazer uso da palavra neste momento.
pois já se manifestou durante a discussão da matéria.
Esse gesto de S.Exa. permite que outro Parlamentar
participe do debate.

O primeiro inscrito para 1alar a 1avor da matéria é o
Deputado Átila Lira. Relator do projeto na Comíssão de
Educação e Cultura. S.Exa. não falará. agora. Primeíro
se manifestará o orador contrário à matéría.

Em seguida, será a vez do Deputado Luíz Carlos
Hauly, a quem solicito abra mão da inscrição, porque
já discutiu a matéria, e ceda o espaço ao Deputado
Gerson Peres.

Vão agora falar contra a matéria o Deputado Gilmar
Machado e a Deputada María do Rosárío. (Pausa.)

O Deputado Gilmar Machado abre mão de fazer
uso da palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revísào do orador.) - Sr. Presidente, aco
lho o pedido de V.Exa.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Obri
gado, Deputado Luiz Carlos Hauly. Mais uma vez V.Exa.
manifesta espírito democrático. o que permite que no
bres pares dêem sua opinião sobre a matéria.

Também agradeço ao Deputado Gilmar Machado.
Primeiro falará contra a matéria a Deputada Maria

do Rosário; depois, o Deputado João Campos.
Seguirei rigorosamente a lista. Não quero fugir

uma vírgula do que estabelece o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

encaminhar. concedo a palavra à nobre Deputada Ma
ria do Rosário, que falará contra a matéria.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados, não há nesta contraposição qualquer juízo em
relação ao importante momento que o Brasil vive. e
o reconhecemos. A presença do Papa no Pais é algo
muito importante para todos os brasileiros.

O Deputado Átila Lira realizou importante trabalho
na Comissão de Educação e Cultura, que se debruçou
sobre a matéria. Trabalhamos objetivamente no sentido
de que não cabe ao Parlamento legislar sobre tema
que verse sobre religiosidade. O Brasil é um país plural.
multirreligioso. respeita todas as religiões e deve posi
cionar-se estabelecendo clara homenagem a Frei Gal
vão, mas não a partir de uma linguagem religiosa.

Defendemos o entendimento da Comissão de
Educação e Cultura de que declarar santo Frei Galvão
não nos cabe. Isso diz respeito ao Direito Canônico.
Sua Santidade o Papa o fará no próximo dia 11. Por
tanto, nâo é o caso de nos adiantarmos.

Por isso. o projeto que o Senado aprovou não está
de acordo com este momento. Concordamos com o
entendimento da Comissão de Educação e Cultura de
criar homenagem a Frei Galvão no calendário histórico
e cultural. Dessa forma. prestamos adequadamente,
sem arrogância, dentro da lei. a homenagem que nos
cabe neste Parlamento. Além disso, não há motivação
que nos faça concluir pelo feriado.

Portanto, devemos estabelecer no calendário a
homenagem. sem declarar o dia feriado. Isso está de
acordo com a nossa própria gente, com o desejo do
nosso povo e é respeitoso com o momento por que
passamos e com todas as religiões que fazem parte
da cultura brasileira.

Assim, o entendimento da Câmara dos Deputados
é mais razoável, está dentro da lei e é adequado ao
momento que vivemos.

Por isso, rejeitamos a iniciativa do Senado Fe
deral. porque queremos aprovar a da Câmara dos
Deputados. construída no âmbito da Comissão de
Educação e Cultura.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao ilustre Deputado
Átila Ura, Relator do projeto na Comissão de Educa
ção e Cultura da Câmara dos Deputados, que falará
a favor da matéria.

O SR. ÁTILA LIRA (Bloco/PSB-PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, este projeto de lei é oriundo do Senado Federal e
teve a ele apensado um projeto de iniciativa da Cãmara
dos Deputados, de autoria do Deputado Otavio Leite,
sendo co-autor o Deputado Hugo Leal.

A redação desse projeto contém 2 aspectos sobre
os quais temos de refletir. Primeiro. ninguém discute a
importância de se homenagear Frei Galvão. Mas o pro
jeto de lei cria um feriado. V.Exas. sabem que já temos
9 feriados nacionais. 5 pontos facultativos e que cada
Estado e municipio tem direito de criar 2 ou 3.

Outro aspecto desse projeto é o religioso. É ma
téria do Direito Canônico a santificação de um dia. Não
nos cabe verificar a competência ou nào do Congresso
Nacional e do Estado brasileiro no que diz respeito a
separação entre Estado e Igreja. Portanto. ouvindo a
Comissão de Educação, recebendo contribuição da
Comissão, encerramos aquela questão do feriado, da
santificação de um dia, da criação de ponto faculta
tivo. Resolvemos apresentar um substitutivo que cria
homenagem ao cidadão Frei Galvão. que ainda vai ser
santificado pelo Papa, o que não é da nossa compe
tência também.

Portanto, o substitutivo é simples. Ele institui um
dia em homenagem ao cidadão Frei Galvão.

Vamos pensar sobre o que podemos legislar.
Muito obrigado.

O SR. JULIO SEMEGHINI- Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vOlei de acor
do com a orientação do partido na última votação.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei de acordo com a orientação do PT na última vo
tação.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a orientação do meu partido na vota
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado João
Campos, que falará contra a matéria.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,
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a matéria é de fácil compreensão. Não há um debate
entre religiões. No Império. o Brasil era um país con
fessional. Na República. vivemos em um país laico,
porque se garante, ou pelo menos deve-se garantir. o
livre exercício de culto e a separação entre Estado e
Igreja como regra constitucional.

Em razão do que havia no Império, mesmo agora
que somos um pais laico. ainda temos característica da
era confessional. Essa nào é a realidade constitucional.
No Brasil, o Estado garante o exercício da fé. da cons
ciência e da diversidade de culto. As religiões convivem
com respeito absoluto. Ontem. a Frente Parlamentar
Católica e a Frente Parlamentar Evangélica realizaram
grande marcha na Esplanada dos Ministérios contra a
legalizaçào do aborto. Todos estávamos de mãos dadas
defendendo principios cristãos e bíblicos.

Não somos contra a homenagem ao sacerdote e
religioso Fre'l Galvão, que tem uma história tão bonita.
Como sacerdote e líder religioso. dada sua formação
humanística. ele serviu muito à sua gente.

A homenagem é justa e com ela concordamos.
Dados os princípios republicanos e da Constituição
brasileira, defendo que esse e os demais feriados de
natureza religiosa sejam abolidos. porque não se jus
tificam.

Essa é a minha posição.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado José
Unhares, que falará a favor da matéria.

O SR. JOSÉ UNHARES (PP-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados.
penso que o cenário que hoje estamos a assistir aqui.
até com a controvérsia de opiniões. é benéfico e sadio
para a nossa consciência cristã.

O cristão verdadeiro nào olha o feriado. O cris
tão verdadeiro contempla. na essência do seu próprio
ser. a comunicação transcendente que tem com o Ser
Superior. Para nós cristãos o dia pode ser ou não fe·
riado. Isso pouca relevância tem. O importante agora
é nossa devoção e nossa misericórdia.

Vejam que nessa palavra há o elemento cor.
Cor, em latim, significa coração. Quem fala alto não
é a inteligência somente, não sào só os sentimentos,
muito menos só as emoções, mas o coração. que traz
ternura. afeto. o coração que se debruça sobre a hu
manidade como esse humilde frade, oriundo de família
milionária e que depois se transformou em mendigo.
lavando os pés dos pobres. dos humilhados. daqueles
que excluímos.

Nós da Igreja Católica respeitamos todos os
credos, contanto que tenhamos o respeito que me
recemos. Não nos interessa ter ou não feriado. Faria

uma grande divisão. Uma coisa é política, outra coisa
é teologia. Esta não é uma casa nem um instituto de
teologia. Esta é uma Casa política, onde a pluralida
de deve sempre prosperar. Diria a V. Exas. que, para a
Igreja Católica - falo como seu representante, estou
Deputado, mas sou padre -, não interessa que haja fe
riado ou não. o tem relevo é a devoção que venha da
misericórdia, do coração. homenageando um brasileiro
pela dignidade e, sobretudo. pela solidariedade que
teve em relação aos mais fracos, aos mais humildes
e aos mais pobres.

Essa é a posição verdadeira do cristão, que tem
enraizado em seu coração os principias do Evange
lho e da fé.

Diria aos meus nobres pares aqui reunidos que
o problema de a matéria ser votada aqui e voltar para
o Senado não interessa à Igreja. Interessa à Igreja a
posiçáo transcendental da homenagem do coração a
esse homem heróico do cenário brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:

"Sr. Presidente. requeiro a V.Exa., nos
termos do art. 160 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, preferência para apre
ciação do PL n° 696-A/07. em detrimento da
emenda apresentada pela Comissão de Edu
cação e Cultura.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007.
Antonio Carlos Pannunzio. Líder do PSDS".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Gilmar Machado. que falará contra a matéria.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr, Presidente. Sras. e Srs. Deputados.
a única coisa que eu queria. desde cedo. o padre e
Deputado José Unhares acabou de mencionar: a ho
menagem. Não lemos problema algum com relação a
ela. A questão é só o feriado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhar. concedo a palavra ao nobre Deputado An
tonio Carlos Pannunzio. que falará a favor da matéria.
como autor do requerimento.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDS
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs, Parlamentares, mais uma vez quero, com todo o
respeito àqueles cuja linha de pensamento é contrá
ria, entendendo claramente a separação entre Estado
e Igreja. defender o requerímento de preferência que
apresentei relativo ao projeto já votado no Senado.
Ou seja, objetivamos marcar um momento importante
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para parcela muito expressiva da população brasilei
ra, os católicos.

Tenho certeza de que as outras religiões enten
dem claramente que essa manifestação de apreço. de
regozijo pela elevaçào, pela primeira vez, de um brasilei
ro acondição de santo. promovida em momento muito
especial, com a presença do Santo Padre o Papa no
Brasil, nào pode ser encarada como um acontecimen
to menor. uma vez que diz respeito a nacionalidade e
respeita aqueles de crenças dIferentes.

Alguns Parlamentares sugeriram: "Poderia se re
solver a questão com um feriado em São Pau/o". Não
se trata apenas da crença dos paulistas e, sim, do di
reito de os brasileiros de todos os Estados participarem
deste evento unico na histona do nosso Pais.

Nesse sentido. peço a atenção de todos. Não
estamos tentando instituir um novo feriado nacional.
Como disse, trata-se de uma data mUito especial, co
memorada pela maioria do povo brasileiro. em funçao
da permanência entre nós de Sua Santidade o Papa.

No passado, fizemos algo semelhante sem que
houvesse um santo brasileiro ajudando nesse sentido.
Pelo menos em uma das visitas do Papa João Paulo 11,
foi decretado feriado nacional para que lodos pudessem
participar do evento da melllor forma possível. indo aos
locais onde Sua Santidade estava ou assistindo em
suas casas às coberturas de rádio e televisão.

O que queremos é apenas isso. Não vamos ins·
tituir novo feriado. Isso não vai abalar as finanças e a
economia do Brasil e será uma profunda demonstraçào
de respeito à crença da maiona da população.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dois
Parlamentares falaram a favor e 2 falaram contra a
matéria. Darei a palavra, pelo prazo de 1 minuto, como
determina o Regimento, e excepcionalmente mais 1
minuto. aos Lideres. para que orientem as bancadas.

A Presidência seguira rigorosamenle o Regimen
to. não fará manifestação alguma. Compete exclusiva
mente ao Plenário, de forma soberana, decidir sobre
esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
orientar a bancada, em nome do PTdoB, concedo a
palavra a seu Líder. (Pausa.)

Em nome do PSOL. concedo a palavra ao ilustre
Líder Chico Alencar, pelo prazo de 1 minuto e, excep
cionalmente. mais 1 minuto.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, não temos
posição fechada a respeito. Portanto, o PSOL libera
o voto. Agora. ninguém é favorável, aliás, adotando
a posição da CNBB, nem ao feriado, nem a proposta
de o dia 11 de maio ser data nacional. com todo res-

peito à cultura fortemente ocidental e católica do Bra
sil - sem excomunhões, espero. Mas é razoável que
nem todos pensem assim. A bancada está liberada a
votar. portanto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
o PV orienta a bancada, ilustre Deputado Marcelo
Ortiz?

O SR. MARCELO ORTIZ (pV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há de
nossa parte nenhum interesse por um feriado defini
tivo. Há, porém, um problema técnico: se votarmos o
substitutivo, ele voltará ao Senado Federal, onde per
derá o objelivo, qual seja. o de que o dia 11 de maio
seja declarado feriado. Porque então não haverá tempo
para avisar apopulação que será feriado.

Por esse motivo. votarei com a propositura do
Deputado Anlonio Carlos Pannunzio.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PV
orienta a bancada com o voto '·sim".

Como o PPS orienta a bancada, nobre Líder
Fernando Coruja?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PPS
libera a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PPS libera a bancada.

Como o PR orienta a bancada. nobre 1° Vice-lí
der, neste ato. representando a Liderança, Deputado
José Carlos AraUJO?

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
bre Deputado Inocêncio Oliveira. o PR entende que
11 de maio é uma data muilo importante. Mas a nos
sa bancada é plural. com vários credos. Por isso, libe
ramos a bancada para que vote de acordo com sua
consciência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PR
libera a bancada.

Como vota o PP, Deputado Benedito de Lira?
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos há
algumas horas discutindo religião. assunto que usu
almenle não se discute aqui. Conseqüentemente, o
Partido Progressista libera sua bancada para que vote
de acordo com sua vontade e consciência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PP
libera a bancada.

Como vota o Democratas, ilustre Deputado Ro
naldo Caiado. nobre Lider neste dia?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
mocratas vota favoravelmente ao requerimento apre
sentado pelo Deputado Pannunzio, do PSDB.
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Gostaria. neste curto espaço de tempo, de dizer
a V.Exa., Sr. Presidente, que, pela primeira vez - e
não quero ser repelitivo - o Santo Papa canonizará o
primeiro santo brasileiro. Delegações de dIversos lu
gares querem ter a oportunidade de estar lá presente.
Lembro que. quando o Papa J.iJão Paulo II esteve no
Brasil, também foi decretado feriado.

O Deputado Magela relembrou muito bem a oca
sião quando foi decidido em Brasília feriado para os
evangélicos. Portanto. tem de haver respeito à maior
nação católica do mundo! Como tal, peço a todos que
votem favoravelmente ao requerimento. Senão. Sr.
Presidente, esta matéria voltará ao Senado e, com a
pauta obstruída. passaremos o aia 11 sem ter aprovado
esse projeto de lei, que, confesso, tem a concordân
cia da grande maioria deste Plenário. Além do mais,
precisamos deixar bem claro que sobre o texto não
paira dúvida: "No ano de 2007, o dia 11 de maio será
feriado nacional". É apenas o dia 11. Nenhum outro 11
de maio. depois de 2007, será feriado nacional. Não
podemos ter dúvida em relação a isso.

Peço aos que não concordam que façam uma
concessão, por tudo aquilo que queremos - exatamente
um grau de entendimento entre todas as religiões no
Pais -, para termos o requerimento aprovado, votado
de maneira terminativa. e o projeto de lei sancionado
pelo Presidente da República.

Muito obrigado. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
Democratas recomenda o voto ·'sim".

Concedo a palavra ao ilustre Líder do P8DB.
Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisáo do orador.) - Sr. Presiden
te. Sras. e Srs. Parlamentares, queria iniciar, fazendo
um agradecimento ao Líder Ronaldo Caiado pela ge
nerosidade de suas palavras, sobretudo pelo apoio à
causa que pessoalmente defendo como Parlamentar.
Defendo que seja aprovado o requerimento de prefe
rência para votarmos preferencialmente o projeto do
Senado. porque simplesmente não haverá tempo para
qualquer homenagem se enveredarmos por outro ca
minho, por mais aparentemente justa e bem-elaborada
que seja qualquer outra proposta.

Não obstante, sobretudo pela formação ética que
não só eu, mas todos aqui têm, evidentemente não
vou direcionar a bancada. Votarei favoravelmente ao
requerimento, mas libero a bancada para que cada um
vote em conformidade com sua consciência.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

PSDS libera a bancada.

Para falar em nome do Bloco PSB/PDT/PCdoBI
PMN/PAN/PHS/PRB, tem a palavra o ilustre Vice-Líder
Deputado Givaldo Carimbão.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB-AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados. Naçào brasileira. o Frei Gal
vão será - será: está no caso futuro - canonizado. Na
sexta-feira, ele será anunciado como o primeiro santo
brasileiro. Nós. que somos católicos apostólicos roma
nos, entendemos a importância desse dia. mas também
entendemos que não deve haver feriado nem nesse
dia, nem permanentemente.

Já existe no calendário nacional o Dia de Nossa
Senhora Aparecida. Em outubro. os católicos brasilei
ros já têm no calendário nacional a comemoraçâo do
dia de sua padroeira. Essa data já contempla o sen
timento cristão católico. Aqui em Brasília é feriado o
Dia do Evangélico, que contempla, naturalmente, o
sentimento dos irmãos evangélicos.

Temos o dia de Santo Antônio, o Dia de São Pe
dro e de outros santos, e não se faz feriado nessas
ocasiões. O dia da emancipação política de um mu
nicípio é feriado; o dia do padroeiro de um município
também é feriado.

Nossa Senhora Aparecida é a Padroeira do Brasil
e dos católicos. Assim sendo, o PSB, compreenden
do que 5 partidos compõem o seu Bloco, vai liberar a
bancada, em respeito à posição de cada um. Eu, na
turalmente, como Deputado cristão-católico. votarei
sem dúvida "não". Libero. porém. minha bancada, em
respeito ao sentimento dos Parlamentares que, neste
momento, me têm como condutor.

a SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
alterar o encaminhamento. Há uma dissidência no
meu partido. Quero liberar o Partido Verde em razão
de uma voz discordante. Portanto. a nossa bancada
está liberada a votar.

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O no
bre Líder Marcelo Ortiz muda o voto do PV. liberando
sua bancada.

Para orientar a bancada do Partido dos Trabalha
dores, tem a palavra o ilustre Líder Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta discussão
é inócua. A grande homenagem o povo brasileiro já
está fazendo: quem acompanhou pela televisão já viu.
O povo nas ruas. de forma ordeira e carinhosa. está
recebendo o Papa, na expectativa da canonização de
Frei Galvào, que certamente será uma das celebrações
com a presença de grande número de fiéis. E nós aqui
estamos debatendo se vamos estabelecer feriado ou
não, o que em nada vai influenciar a empolgaçào, a
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presença dos católicos em Aparecida do Norte e na
cidade de São Paulo, dando apoio, como o povo bra
sileiro sempre deu, à presença do Papa no Brasil.

Depois, essa aprovação pode levar a uma enor
me confusão. Hoje já é dia 9. A matéria precisa ser
votada, encaminhada, sancionada e publicada. Pode
não haver tempo de ser publicada a sanção. e ficari
amos na dúvida sobre um feriado que sequer tivera
tempo de ser sancionado. Então isso não é essencial.
O essencial é aquilo que de forma generosa o povo
brasileiro esta manifestando nas ruas. nas igrejas e
em suas orações.

Sr. Presidente, sou católico. Iniciei minhas ativi
dades políticas em grupos jovens da Igreja Católica.
E aqui não estamos fazendo debate de religião, muito
menos debate teológico. Não e isso o que estamos
debatendo. Estamos debatendo a criação de um fe
riado para daqui a 2 dias. o que não esta programado
pelas grandes empresas, pelo Governo, por departa
mentos públicos, por órgão nenhum, e. portanto, se
efetivado, causaria enorme confusão. Todavia, neste
momento de festa e celebração. aqueles que queriam
assistir às atividades religiosas ja estào lá presentes.
porque se programaram com antecipação; já estão em
São Paulo, já estão em Aparecida do Norte. já estào
em romaria.

Por isso, nós do PT vamos encaminhar o voto
"não" ao requerimento, porque queremos a homenagem
que já está sendo feita, mas não vemos necessidade
de feriado, porque isso, longe de ser uma homenagem.
acabaria sendo algo muito duvidoso e comprometedor
para esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Lí
der do PT recomenda à bancada o voto "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PMDB/PTBI
PSC/PTC?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a proposta é meritória do ponto de vista
religioso, cristão. Nada, portanto, a opor. Porém. do
ponto de vista prático, há inconveniências, até pela
exigüidade do tempo.

Sendo assim, Sr. Presidente, respeitando a ban
cada, que se divide quanto à questão. deixamos a
cargo da consciência de cada um. Liberamos nossos
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Lí
der Henrique Eduardo Alves libera as bancadas que
compõem o Bloco_

Como vota a Minoria. ilustre Vice-Líder Otavio
Leite?

O SR. OTAVIO LEITE (PSOB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consideran-

do a ausência de convergência unânime dos partidos
que integram a Minoria. não nos resta outro caminho
senão encaminhar pela liberação dos Parlamentares
que compõem esse grupo político da Casa. não sem
antes lembrar tão-somente que a instituição do dia 12
de outubro como Dia da Padroeira do Brasil foi decre
tada por meio de norma jurídica, lei ordinária, votada
nesta Casa. Assim também ocorreu em relação a ou
tras datas nacionais de cunho religioso.

Digo isso para lembrar que esta Câmara partici
pou desses episódios diretamente.

Encaminhamos, portanto, pela liberaçào da ban
cada.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
uma retificação. Nesse caso, a bancada do PSOL é
unãnime em não querer dar preferência ao projeto do
Senado. Queremos a data nacional, não o feriado na
cional, nem na sexta nem em qualquer outro dia; aliás.
seguindo, repito. a orientação da CNBB 'ora et labara"
- oração e trabalho -, velho provérbio latino de muitos
santos. Na sexta-feira. vamos trabalhar em homena
gem a Frei São Galvão!

Portanto, o PSOL orienta o voto ·'não".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

PSOL, por meio do Líder Chico Alencar, em vez de
liberar a bancada, orienta o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
orientar, em nome da Liderança do Governo, concedo
a palavra ao Sr. Deputado José Múcio Monteiro.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTB-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
religião é questão de princípio e consciência. Eviden
temente. eu distingo aquele que observa o dia-a-dia da
prática religiosa e aquele outro que. muita vez. aproveita
a folga dos dias santos, sem contudo ter pelo proximo
o respeito que a religião nos ensina a ter.

Qual é o santo deste Plenario? Qual é o santo
de V.Exa., Sr. Presidente? Qual é o santo do meu pre
zado Hugo? e do Eduardo? dos meus companheiros?
Cada um professa sua fé e conversa com o santo de
sua preferência. Religioso que sou, sigo a orientação
da CNBB, que assevera que precisamos respeitar a
todos.

Esta será a primeira vez que um brasileiro será
canonizado, ou seja. Frei Galvão será o primeiro santo
brasileiro. Este País foi devoto. durante muitos anos,
de santos que não nasceram aqui. mas nem por isso
deixamos de receber graças e de ter nossos pedidos
atendidos.

Quero dizer aos senhores que já comemoramos
datas de muitos santos quando comemoramos o Dia
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de Todos os Santos. Há Dia de São Jorge. Dia de São
Bartolomeu, Dia de São Ptolomeu...

Se formos respeitar cada um na sua fé, preci
saremos guardar os 365 dias do ano para professar
homenagens. É melhor que procuremos melhorar de
conduta. exercitar a prática religiosa. amar mais o
próximo. e não simplesmente instituir mais um feriado
nacional.

Brasília já tem o feriado do Dia do Evangélico,
que não é comemorado nos outros Estados. Mas nem
por isso deixamos de respeitar os evangélicos do Bra
sil. Muitas marchas de evangélicos já ocorreram em
Brasilia, e esta Casa não se pronunciou; ninguém
aqui pediu que houvesse mais um feriado no calen
dário nacional.

Assim, religioso e temente a Deus - e procuro
manter minha prática religiosa -, quero dizer que res
peito a todos. religiosos ou não, porque. afinal, como
já disse, religião é questão de principio. diz respeito à
conduta e consciência de cada um.

Portanto. com todas as homenagens que merece
Frei Galvão, e com as graças dele, de que todos pre
cisamos. o Governo encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Que
ro dizer ao Deputado José Múcio que já tenho meu
santo: Jesus Cristo. o Senhor Deus. Criador de todas
as coisas. Sou devoto de Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil. Sou católico apostólico romano;
pratico o catolicismo; comungo uma vez por semana
- não precisava dizer isso, mas estou dizendo -, e sigo
rigorosamente a religião católica. Mas nesta hora não
posso manifestar meu voto. Na condição. porém. de
Presidente desta Mesa. tinha como dever anunciar o
meu santo. V,Exa. disse que tinha um. e o meu eu es
tou dizendo agora.

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) A Presi
dência suspende a sessão por 5 minutos para atender
a rogativa da Deputada Cida Diogo.

(A sessão é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
reaberta a sessão.

Primeira decisão: a Deputada Cida Diogo está
passando mal; portanto, peço aos nossos funcionários
e a alguns Parlamentares que a acompanhem até a
emergência médica da Casa.

Segunda decisão: esta Presidência não vai aceitar
agressões de qualquer natureza e vai receber a repre
sentação que vai ser feita contra o Deputado Clodovil
Hernandes, que, segundo a Parlamentar - porque se
tem de se ouvir também o outro lado -, a agrediu com
palavras de baixo calão.

A Deputada vai narrar o fato à Mesa, arrolar tes
temunhas, e vamos tomar a posição que a Câmara dos
Deputados tem obrigação e o dever de fazê-lo neste
instante, mas com tranqüilidade e sem radicalismo.

Não vou permitir mais que se fale sobre o assun
to. Matéria vencida!

A Mesa já tomou a decisão que deveria tomar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com

a orientação de todos os partidos. a Mesa vai submeter
o requerimento à votação simbólica. E. calmamente,
vai ouvir, vai contar os votos, da maneira mais tran
qüila possível.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Parlamentares que são a favor da preferência para
votação do projeto aprovado no Senado Federal. ..

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Que
ro dizer à Deputada Maria do Rosário, que merece o
respeito de todos nós, que já encaminhei o assunto à
Mesa Diretora. Portanto. isso é matéria vencida. Mas
temos de ouvir o outro lado também; não pode ser feito
assim, sem que se ouça as testemunhas.

Esse assunto é comigo. Sou o 2° Vice-Presidente
da Casa e na condição de Corregedor. Tenho certe
za absoluta de que o Presidente Arlindo Chinaglia vai
convalidar minha decisão.

Eu sou de difcidir, sou de justiça! Quem tiver cul
pa, tem culpa: quem não tiver, vou desculpar de pronto
aqui no plenário.

Acabou! Não vou falar sobre esse assunto. É
matéria vencida.

Calmamente, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o requerimento de preferência para aprecia
ção do PL n° 696/07, em detrimento da emenda apre
sentada pela Comissão de Educação e Cultura, para
que haja inversão e se vote o projeto do Senado em
substituição ao projeto da Câmara.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presiden
te. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSE MÚCIO MONTEIRO (Bloco{PTB-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
tal qual o Deputado Luiz Sérgio. não pedíremos verifi
cação, em respeito à consciência de cada Parlamentar
desta Casa. Ficou acordado com o Deputado Carimbão
que encaminhamos diferentemente da Maioria.

Solicitamos, entretanto, a V.Exa. que repita a
orientação.
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o SR. PRESIDENTE Onocêncio Oliveira} - Faço
o quantas vezes forem necessarias. Eum prazer muito
grande fazê-lo. para que nào pairem duvidas.

Solicito a presença a mesa de 4 representantes.
para que a decisão seja a mais correta possível. Já
estão presentes os Deputados Arnaldo Faria de Sá.
Carlos Willian. Edinho Bez e José Rocha. A Presidência
procederá à contagem dos votos. com a participação
do Dr. Mozart Vianna. que é muito criterioso. e. em se
guida. anunciará a decisão soberana do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento de preferência para aprecia
ção do PL n° 696. de 2007.

Determina-se que o dia 11 de maio próximo. dia
da canonização de Frei Galvào, e somente esse dia.
seja feriado - para que não paire dúvida durante a
votaçào.

Aqueles que querem manter o parecer da Câ
mara dos Deputados, que homenageia o Frei Galvão,
mas considera que ele pode ser homenageado no Dia
de Todos os Santos e que o dia 11 deve ser também
incluído, culturalmente. como dia reverenciado pelo
povo brasileiro, porém sem feriado...

Aqueles que forem pela preferência de votar
mos o projeto do Senado permaneçam como se en
contram; aqueles que torem contrários levantem os
braços. (pausa.)

O Plenário está um pouco dividido.
Vou inverter: aqueles que forem a lavor da ma

nutenção do texto da Câmara, rejeitando, portanto,
a preferência para o projeto do Senado. levantem os
braços. (pausa.)

Fiz o contrário ao repetir a votaçào.
Quem for a favor do requerimento de preferência

permaneça corno se encontra: aqueles que forem con
tra o requerimento levantem os braços. (Pausa.)

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presiden
te. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTB-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
V.Exa. diferenCia melhor se disser: "Aqueles que sào
favoráveis a que seja feriado sexta-feira e os que não
são favoraveis a que seja feriado sexta-feira."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputado José MuGia MonteIro. vou repetir toda a
votação. desde o inicio.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aque
les que forem a favor que no dia 11 de maio próximo
seja feriado nacional. além da homenagem a Frei
Galvão. excepcionalmente só esse dia. permaneçam

como se encontram; os que são contrários levantem
o braço. (Pausa.)

O Plenário está dividido. Sugiro que façamos vo
tação nominal. (Palmas.)

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, durante o pro
cesso de votação, como Lider do PT, em razão de a
Deputada...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa.
falará em primeiro lugar. Pode ficar tranqüilo. nobre
Deputado.

O SR. EDUARDO CUNHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
peço a V.Exa. que nos esclareça como devemos pro
ceder na votação. Quem quer feriado na sexta-feira
vota "sim". É isso? Quem nào quer feriado vota "não".
Será assim?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quem
quiser votar conforme a preferência do Senado, que
considera feriado na sexta-feira. dia 11 de maio. votará
"sim". Aqueles que pensam que a homenagem deve
ser estendida. mas sem o feriado nacional do dia 11
de maio. vota "nào".

O SR. EDUARDO CUNHA - Pois então quem
quer feriado vota "sim" e quem não quer feriado vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim.
Mas no próximo dia 11 de maio próximo. excepcio
nalmente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidéncia solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares. a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente. peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é preci
so que este requerimento fique bem claro ao Plenário.
porque estão difundindo a tese de que o próximo dia
11 será feriado nacional. Excepcionalmente. isso po-
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derá acontecer. por causa da presença do Papa. que.
pela primeira vez, canonizará um santo brasileiro; não
de Roma, mas do Brasil.

Nada mais justo, portanto, respeitarmos as ou
'ras religiões e reconhecermos a importância de. neste
momento. adotar postura de respeito aos que profes
sam o catolicismo. Que possamos dar oportunidade
a todos de se dirigirem até Sâo Paulo para assistir à
canonização de Frei Galvão. Isso é fundamental.

O dia 11 de maio não será feriado nacional apenas
em virtude dessa histór'lca cerimôn'la, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência tem o prazer de anunciar a presença no
plenário do Exmo. Sr. Governador do Ceará. Cid Go
mes, que visita esta Casa. a Mesa Diretora e os nobres
Pares. S.Exa. é uma das grandes lideranças de nossa
região, a quem rendo as mais justas homenagens que
o Poder Legislativo pode prestar ao cidadão brasileiro
cumpridor de suas obrigações. (Palmas.)

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. diante
de tudo que está acontecendo hoje aqui, não pode ser
proclamado feriado também o dia 9?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira} - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio. para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT. S.Exa. dis
põe de até 7 minutos.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Como Líder. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. esta é uma Casa
composta por 513 homens e mulheres, cada um com
sua convicção. No entanto. em primeiro lugar, preci
samos estabelecer civilizada convivência. A Deputada
Cida O·,ogo. do Partido dos Trabalhadores, tem longa
história no movimento social em prol dos direitos das
mulheres. Foi Vice-Prefeita de Volta Redonda, Depu
tada Estadual e agora foi eleita Deputada Federal. Além
disso. é também uma pessoa calma.

Precisamos reconhecer que esta Casa é com
posta, em sua grande maioria. por homens. É difícil
a atividade política das mulheres. mas que tem sido.
ao longo dos debates, inclusive da reforma política.
incentivada. Precisamos incentivar, respeitar e. acima
de tudo. ver com bons olhos o aumento da participa
ção da mulher na política brasileira.

Hoje não foi uma noite feliz. Sr. Presidente. Todos
nós, Parlamentares comprometidos com a democracia
e com a liberdade de expressão e de pensamento. es
tamos chocados com o que aconteceu. Um brasileiro
também merecedor do nosso respeito, que se elegeu

com uma das maiores votações no Estado de São
Paulo, aqui agride a mulher brasileira com a expressão
"mulher trabalha deitada e descansa em pé".

Tenho certeza de que não foi para isso que o
eleitorado de São Paulo elegeu o Deputado Clodovil
Hernandes. O ataque que ele fez à Deputada Cida
Di090, do PT, com expressões que sou impedido de
repetir aqui. não condiz com a forma digna do eleito
rado que o elegeu.

Esta Casa precisa tomar posições enérgicas,
porque, se o código de convivência entre Deputados,
em particular entre Deputados e Deputadas, não zelar
por uma relação de respeito mútuo. não haverá respei
to ao alicerce maior da democracia, que é o convívio
das opiniões e das diferenças.

Ele sabe muito bem. pela sua própria história,
quanto é importante o respeito às diferenças. E, no
respeito às diferenças. é preciso expressar muito mais
por gestos concretos. palavras, atos e ações do que
por expressões que só se prestam a merecer notas
em jornais.

Quero expressar minha solidariedade à Deputada
Cida Di090. do PT, e. conseqüentemente. a todas as
mulheres que, com dificuldade e com luta. superando
preconceitos e machismo. conseguiram entrar na polí
tica e estar aqui nesta Casa. Não podemos tolerar isso
porque é a expressão da intolerância, e a intolerância é
o fascismo. e o (ascismo não pode se expressar numa
Casa democrática. (Muito bem!)

Espero que esta Casa não deixe passar em bran
co um ato como esse. senão estaremos permitindo que
a intolerância faça parte do convívio e das discussões
parlamentares.

Não é isso que queremos. E tenho certeza de
que nào era isso que o eleitorado de São Paulo queria
quando conduziu para esta Casa o Deputado Clodovil
Hernandes.

Ele tem a obrigação moral e ética de pedir des
culpas à Deputada Cida Diogo, às demais Deputadas
que aqui estão e a todas as mulheres que participam
da política. E deveria também pedir desculpas às mu
lheres brasileiras pela expressão, que não foi infeliz,
mas pensada. nessa busca doentia de estar sempre
nas páginas dos jornais. na mídia em geral.

Essa não é a essência do trabalho parlamentar.
A essência do trabalho parlamentar é o respeito ao ci
dadão. Quem não respeita o próprio par nesta Casa,
no convívio democrático. não está respeitando os bra
sileiros e as brasileiras.

Em nome da bancada do PT, expresso minha
solidariedade às mulheres e, como Líder do PT. exijo
da Mesa Diretora da Casa uma atitude enérgica e rá
pida, para que não mais assistamos aqui a episódios
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como esse, que certamente se somam a outros que
não dignificam o nosso Parlamento. que é, acima de
tudo, a representação do povo brasileiro, repito, com
posta de homens e mulheres merecedores do respei
to de todos.

Não podemos aceitar que aqui dentro venham
expressar a intolerância, o fascismo. tudo aquilo que
nào traduza o sentimento do povo brasileiro nem for
taleça nossa busca pela paz.

Muito se fala da paz, mas aqueles que aqui não
conseguem conviver com as diferenças são expressão
concreta do ódio, algo que não podemos aceitar na so
ciedade brasileira, muito menos dentro do Parlamento,
Sr. Presidente. (Muito bem!.l

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Cabe
à Mesa zelar pela imagem da instituição e compete
ao Presidente decidir o que é polêmico ou não. Sigo
rigorosamente o Regimento. Esta não é uma votaçào
polêmica. Portanto, gostaria que não se manifestassem
sobre a votação que está sendo feita.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Edi
nho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas
Parlamentares, falo nesta oportunidade da importân
cia de investirmos em infra-estrutura, em especial no
setor de energia. Defendo aqui o reestudo do uso do
carvão mineral. Fiz um estudo e gostaria de trazê-lo
ao conhecimento de V.Exas.

O mundo tem que achar solução para esta equa
ção: sua sustentabilidade energética. Precisa de ener
gia abundante. barata e que seja compatível com o
meio ambiente.

Todas as formas de energia apresentam suas
vantagens e desvantagens e têm suas características
regionais e locais. Algumas têm dificuldades de ga
rantir a abundância (óleo e gás), enquanto outras são
intermitentes e caras (eólicas e solar) e dependem de
São Pedro; outras mais afetam a biodiversidade (hi
dráulica), e outras ainda são antieconômicas (marés)
ou têm problemas com a segurança (nuclear).

Mas existe um combushvel energético que ao
longo de séculos permanece na matriz energética
mundial persistentemente, apesar de ser tido como
ambientalmente incorreto. O carvão mineral permane
ce com 24°"0 da matriz energética primária mundial. e
poderá alcançar 27~'b em 2030.

Apesar das pressões ambientais, o carvão na
década de 1980, quando o desafio era as chuvas áci
das, manteve a sua participação de 40°"0 na geração
de energia elétrica no mundo, enquanto a indústria
de energia desenvolvia as tecnologias para diminuir o

impacto ambiental das emissões poluentes. Hoje o ní
vel de emissões atende aos padrões ambientais mais
restritivos e permanece em continuo decréscimo.

Um novo desafio se faz presente: a redução dos
gases de efeito estufa. A indústria do carvão. ciente
de seu papel quanto à segurança energética. está in
centivando uma série de pesquisas tecnológicas que
visam a capturar e estocar o CO!, com o objetivo de
alcançar em 15 anos o dominio tecnológico e as con
dições de implantação (financiamento) de unidades
de geração de energia elétrica e de poligeração (hi
drogênio, gás de síntese, óleo diesel, gasolina etc.),
usando a mais abundante forma de energia fóssil do
planeta (10 vezes maior que petróleo e gas somados)
que é o carvão mineral.

Cerca de 150 plantas de carvão estão projeta
das nos EUA nos próximos 20 anos: 23 na Alemanha
e cerca de BOO na China. Estudos de plantas a carvão
estão ocorrendo na França, e a Itália está trocando
seu antigo e caro parque térmico a óleo por carvão e
gás natural.

No momento em que o carvão se torna o mais
barato dos combustíveis de um mundo ansioso por
energia confiavel e barata, as atenções voltam-se para
ele e também para seus desafios.

A indústria do carvâo ciente do seu papel, têm
investido pesado em tecnologias para reduzir o impacto
no meio ambiente.

O investimento que os paises desenvolvidos es
tão fazendo - Estados Unidos e União Européia - nas
tecnologias limpas de carvão e captura e seqüestro do
carbono é imenso. Só o National Energy Technology
Laboratory (NETL) tem um orçamento, para 2007, es
timado em 432 milhões de dólares para carvão. o que
tem feito dos EUA o país que mais investe em tecno
logias limpas do carvão.

A indústria do carvão brasileiro. que sofreu imen
samente com a desregulamentação feita de forma
abrupta pelo governo Collor, permanece de pé, olhando
para o presente e o futuro. Presente. quando começa a
realizar os Projetos de Jacuí e Candiota 111 (700 mw em
construção), oferecendo ao Governo brasileiro novos
projetos como Seival (500 mw) e CTSUL (640 mw).
para o próximo leilão de energia, contando ainda com
projetos em desenvolvimento. como o USITESC. de
440 mw, e o Pampa I, de 340 mw, que deverão vender
energia para o Uruguai. Em complemento à energia
elétrica, a visão tecnológica de curto prazo vem bus
cando o gás industrial, que tanto a indústria cerâmica
de Santa Catarina deseja. em face da instabilidade do
suprimento e mesmo do preço do gás boliviano, e. a
longo prazo, diante do imperativo da redução dos gases
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de efeito estufa. Porque esta é também uma das metas
da Associação Brasileira do Carvão Mineral.

A solução tecnológica passa pelo desenvolvimen
to de massa crítica nacional, o que só poderá ser feI
to via criação de centros de tecnológicos que tenham
suporte tecnológico e de treinamento de entidades
internacionais como a National Energy Technology
Laboratory (NETLlUSA), a Ecole de Mines de Saint
Etienne (França) e outros institutos.

O Governo de Santa Catarina, em recente visita à
NETl, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, assegurou
seu apoio à iniciativa do setor industrial de criar seu
centro tecnológico via apoio financeiro (retorno da Com
pensaçào Financeira para Extração Mineral- CFEM),
a fim de viabilizar o custeio do centro, que será feito
com aporte de recursos. em igual valor, pela industria
carbonífera, e terá apoio de toda a cadeia produtiva,
desde produtores e geradores a carvão.

O carvào deu provas de que com tecnologia é
possível continuar o crescimento de sua demanda.
que foi de 600,'0. de 1979 a 2005. e de 24~..o, de 2000 a
2005 (o dobro do gás natural, que foi de 13,20,·;,). E ini
ciativas como a criação de centros de tecnologia para
trabalhar a questão da fronteira tecnológica são vitais
para o futuro da industria carbonifera e para aqueles
que dela dependem.

O Brasil precisa de energia para crescer e a se
gurança energética do Brasil foi recentemente ame·
açada por seus vizinhos (Argentina e Bolívia}, que
apostavam no gás natural. O carvão mineral nacional
poderá contribuir para melhorar a matriz energética
brasileira. Mas para isso é necessário que as autori·
dades do Governo brasileiro não o discriminem. como
têm feito ultimamente.

Era o que tinha a dizer.

e SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Soli
cito a atenção do Plenário.

Independentemente de partido político ou de
posição. todas as Deputadas presentes em plenário
vieram externar à Mesa solidariedade à Deputada Cida
Diogo. (Palmas.)

Não se trata de pressão. até porque esta Pre
sidência é imune a pressões. S.Exas. estâo apenas
manifestando solidariedade total e absoluta à Depu
tada Cida Diogo.

e SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder do Partido Verde, para falar so
bre a matéria.

e SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
conceder a palavra ao último orador inscrito. Em se
guida. encerrare; a votação.

e SR. MARCELO eRTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra como Lider.

e SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
conceder a palavra, pela ordem, ao Deputado Domin
gos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas
prestar um esclarecimento.

Ainda há pouco. a Deputada Perpétua Almeida
relatou o incidente que houve com a bancada do Acre
e o Presidente do INCRA. Dr. Rolf Hackbart. Ele infor
ma que houve um desencontro na primeira audiência,
marcada paõa as 14h, porque a bancada teve que vo
tar aqui e. ao retornar, às 16h45, não pôde merecer
a atenção devida. O Presidente do INCRA pede des
culpas pelo incidente e informa que remarcou para o
próximo dia 17, quinta-feira, às 9h, a audiência com
toda a bancada do Acre, com pauta livre, para discutir
todos os temas que a bancada pretendia abordar hoje
e que. segundo ele, por serem bastante complexos,
mereceriam tempo maior.

Para desfazer o mal-entendido. estou relatando o
pedido de desculpas do Presidente do INCRA e comu
nicando à bancada do Acre que na próxima quinta-feira
o INCRA estará à disposição da bancada.

Aproveito a oportunidade para ser solidário com
a Deputada Cida Diogo. pessoa de bom senso. calma
e que, lamentavelmente. foi atacada pela segunda vez,
não apenas ela. mas todas as mulheres deste País.
No primeiro incidente. S.Exa. estava interpelando o
Deputado Clodovil, que agora foi além. usando de pa
lavras agressivas. impróprias a um Parlamento. Esse
gesto do Deputado Clodovil e a discussão do aumento
dos vencimentos dos Parlamentares só servem para
rebaixar. enxovalhar e diminuir nosso papel relevante
neste País.

e SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Marcelo Ortiz, se VExa. estiver pedindo a palavra
como Líder, a Presidência não a concederá, porque
V.Exa. já usou seu tempo de Liderança. Excepcional
mente. concederei a palavra a VExa. por 1 minuto,
prorrogável por mais 1.

O SR. MARCELO ORTll (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa. tem
razão, mas não poderia deixar de me manifestar nes
te momento. Obviamente. teremos de apurar fatos,
saber exatamente o que ocorreu ouvindo as 2 partes.
Comprovada a alegação. segundo me informaram, o
Partido Verde e eu não aceitamos fatos dessa natu
reza. Não se pode ofender as mulheres. As mulheres
têm de ser defendidas nesta Casa e não agredidas!
Elas nào vieram aqui para isso. Infelizmente, não há
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uma líder mulher para se manifestar neste momento.
O Partido Verde está solidário a S. Exas.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA - Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (inocência Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (Bloco/
PTB·RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente. na ultima votaçào. votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (InocêncIo Oliveira) - De
claro encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado:

VOTARAM

SIM: 155
NÃO: 233
ABSTENÇÕES: 15
TOTAL: 403
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Total Pará: 16
Amazonas (AM)
Carlos Souza
Marcelo SerafiJn

Praciano
Rebecca Gar-cia
Sabino Castelo Branco
S ilas Câmara

Vanessa Grazziotin

Total Amazonas: 7
Rondonia (RO)
Anselmo de Jesus
Eduardo Valverde
Ernandes Arnorirn
Lindomar Garçon
Mauro Nazif

pp
PSB

PT
PP
PTB
PAN

pedoB

PT
PT
PTB
PV
PSB

Sim
PsbPdtPcdobPnuú'anPhsP Sitn
rb

Sim
Não

PmdbPtbPscPtc Abstenção
Psb PdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Não
Não

PmdbPtbPscPtc Não
Abstenção

PsbPdtPcdobPm.nPanPhsP Não
rb

Não
Pm.dbPtbPscPtc Não

Não
Sim
Não

PsbPdtPcdobPlllnPanPhsP Não
rb
PsbPdtPcdobPrn.nPanPhsP Sim
rb

Moreira Mendes
Natan Donadon
Total Rondonla: 7
Acre (AC)
FeTTIando Melo
Flaviano Melo
Henrique Afonso
IJderlcl Cordeiro
Nilson Mourão
Perpétua Almeida

Sergio Petecão

PPS
PMDB

PT
PMDB
PT
PPS
PT
PCdoB

PMN

PtndbPtbPscPtc
Sim.
Não

Total Acre: 7
Tocantins (TO)
João Oliveira
Laurez Moreira

DEM
PSB

Não
PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim
rb

Não
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Não
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Niio
PsbPdtPcdobPJTU1PanPhsP Não
rb
PJUdbPtbPscPtc Não
PsbPdtPcdobPrn.nPanPhsP Não
rb

Sim
PrndbPtbPscPtc Não
PrndbPtbPscPtc Não
PrndbPtbPscPtc Não
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sim
rb

Lázaro Botelho
Moises AveJino
NIlmar Ruiz
Osvaldo Reis
Vicentinho Alves
Total Tocantins: 7
Maranhão (MA)
Carlos Brandão
Cleber Verde

Clóvis Fecury
Davi Alves Silva Júnior

Domingos Dutra
Flávio Dino

Gastão Vieira
Julião Amin

Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novals
Prof"essor Setimo
Ribarnar Alves

PP
PMDB
DEM
PMDB
PR

PSDB
PAN

OEM
POT

PT
PCdoB

PMDB
POT

OEM
PTO
PMDB
PMDB
PSB

Pm.dbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

Sim
Sitn
Sinl
Sinl
Sim
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Sarney Filho
Sebastião Madeira
Waldir Maranhão
Total Maranhão: 16
Ceará (CE)
Ariosto Holanda

Chico Lopes

Ciro Gomes

PV
PSDB
PP

PSB

pedoB

PSB

Não
Não
Não

PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim
rb
PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Não
rb
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

PsbPdtPcdobPIJ"lflPanPhsP Sim
rb

Eudes Xavier
Eunício Oliveira
Flávio Bezerra
Gorete Pereira
José Airton Cirilo
José Linhares
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Mauro Benevides
Paulo Henrique Lustosa
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda
Zé Gerardo
Total Ceará: 16
Piauf (PI)
Ciro Nogueira
Júlio Cesar
Total Piaui: 2
Rio Grande do Norte (RN)
Fabio Faria

PT
PMDB
PMDB
PR
PT
PP
PSDB
PR
PMDB
PMDB
PSDB
PR
PMDB

PP
DEM

PMN

PmdbPtbPscPtc
PrndbPtbPsc Ptc

PmdbPtbPscPtc
PrndbPtbPscPtc

Pn"ldbPtbPscPtc

Nào
SilTl
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Não
Não

Fátima Bezerra
Felipe Maia
João Maia
Rogério Marinho

PT
DEM
PR
PSB

Não
Abstenção
Não

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Sim
Sim
Não

Art. 17
Sim
Nãu

PrndbPtbPscPlC Sim
Sim
Sim

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb
PrndbPtbPscPtc

PlT"ldbPtbPscPtc

PlTldbPtbPscPtc

Sim
Não
Não

Pm.dbPtbPscPtc Não
Sim.
Não

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP SilTl
rb

Não
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Nào
rb

DEM
PSDB
PSDB
PMDB
PT
PP
PSB

PMDB
PR
PMDB

PTB
S.Pan.
DEM
PSB

PT
PSB

PR
DEM
PTB

Total Rio Grande do Norte: S
Paraíba (PB)
Armando Abílio
Damião Feliciano
Efraim Filho
Manoel Junior

Fernando Ferro
Gonzaga Patriota

Vital do Rêgo Filho
Wellington Roberto
Wilson Santiago
Total Parafba: 7
PernaRlbuco (PE)
André de Paula
Bruno Araújo
Bruno Rodrigues
Carlos Eduardo Cadoca
Carlos Wilson
Eduardo da Fonte
Fernando Coelho Filho

Inocêncio Oliveira
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
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Paulo Rubem Santiago
Raul Jungrnann
Remido Calheiros

Roberto Magalhães
Silvio Costa

Wolney Queiroz

PT
PPS
PCdoB

DEM
pl\tlN

PDT

Não
Não

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Sim
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

PmdbPtbPscPlc Não
Não

PlTIdbPtbPscPtc Não
Não
Sim
SilTI

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Sim
rb

Não
Não
Abstenção

PrndbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

Não
Não

PrndbPtbPscPtc Não
PmdbPtbPscPtc Não
PsbPdtPcdobPtnnPanPhsP Não
rb
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
Tb
PrndbPtbPscPtc

PTB
PP
PMDB
PMDa
PMN

PMDB
PR
PMDS

PSB

PSC
PT
PMDB
DEM
DEM
DEM
PSB

Total PernaDlbuco: 18
Alagoas (AL)
Augusto Farias
Benedito de Lira
Carlos Alberto Canuto
Cristiano Matheus
Francisco Tenorio

Givaldo Carianbâo

Joaquim Beltrào
Maurício Quinlella Lessa
Olavo Calheiros
Total Alagoas: 9
Sergipe (SE)
Eduardo Arnorim
lran Barbosa
Jackson Barreto
Jerônimo Reis
José Carlos Machado
Mendonça Prado
Valadares Filho

Total Sergipe: 7
Bahia (DA)
Alice Portugal

Antonio Carlos Magalhães Neto
Claudío Cajado
Colbert Martins
Daniel Altneida

pedoB

DEM
DEM
PMDB
pedoB

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Sltll
Sim

PrndbPtbPscPtc Não
PsbPdlPcdobPrnnPan.PhsP Não
rh

Edigar Mão Branca
Edson Duarte
Fabio Souto
Félix Mendonça
Fernando de Fabinho
Guilherme Menezes
João Almeida
João Leão
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Carlos Araújo
José Rocha
Joseph Bandeira
Jutahy Junior
Lídice da Mala.

PV
PV
DEM
DEM
DEM
PT
PSDB
PP
DEM
DEM
PR
PR
PT
PSDB
PSR

Não
Não
Sirn
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
Tb

l.uiz Bassurna
Luiz Carreira
Marcos Medrado

PT
DEM
POT

Abstenção
Não

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Mauricio Trindade
Nelson Pellegrino

PR
PT

Não
Não
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Paulo Magalhães
Roberto Rritlo
Sérgio Barradas Carneiro
Sérgio Arito

Severiano Alves

Uldurico Pinto

Veloso
Waltcr Pinheiro
Zezéu Ribeiro
Total Bahia: 34
Minas Gerais (J\.1G)
Aderrlil' Camilo

Aclton Freitas
Alexandre Silveira
Antõnio Roberto
Aracely de Paula
Bilac Pinto
Bonifácio de Andrada
Carlos Mel1es
Carlos Willian
EdJnar Moreira
Eduardo Barbosa
Fábio Ramalho
FelTlando Diniz
Geraldo Thadeu
Gilrnar Machado
HUlnberto Souto
Jaime Martins
Jairo Ataide
Jô Moraes

João Bittar
José Santana de Vasconcellos
Júlio Delgado

Juvenil Alves
Lael Vare lia
Leonardo I'vlonteiro
Leonardo Quinlão
Lincoln Portela
Luiz Fernando Faria
Marcio Reinaldo Moreira
Marcos Monles
Maria do Carmo Lara
Maria Lúcia Cardoso
Mário Heringer

DEM
PP
PT
PDT

PDT

PMN

PMDB
PT
PT

PDT

PR
PPS
PV
PR
PR
PSDB
nEM
PTC
DEM
PSDB
PV
PMDB
PPS
PT
PPS
PR
DEM
PCdoS

DEM
PR
PSB

S.Part.
DEM
PT
PMDB
PR
PP
PP
VEM
PT
PMDB
PDT

Sim
Não
Não

PsbPdlPcdobPtnnPanPhsP Não
.-b
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb
PsbPdtPcdohPrnnPanPhsP Não
.-b
PmdhPlbPscPtc SiITI

Não
Não

PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Não
rb

Sinl
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim.

PrndbPtbPscPtc Não
Sim
Sim
SilTl

PrndbPtbPsCPIC SilTl
Sirn
Não
Não
Sim
Sim

PsbPdlPcdobPmnPanPhsP Não
r-b

Si.m
Sim

PsbPdlPcdobPmnParlPhsP Não
rb

Não
Não
Sim

PmdbPtbPsc.Ptc Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não

PmdbPtbPscPtc Não
PsbPdtPcdobPlTlllPanPhsP Sim
rb

Não
PsbPdtPcdobPlTInPanPhsP Abstenção
r-b

Odair Cunha
Paulo Abi-Ackel
Regi.naldo Lopes
Rodrigo de Castro
Saraiva Felipe
Virgílio Guilnarães
Total Minas Gerais: 39
F.spírito Santo (ES)
lriny Lopes
Jurarldy Loureiro

PT
PSDB
PT
PSnB
PMDB
PT

PT
PAN

PnldbPtbPscPtc

Abstenção
Não
Não
Sim
Sim.
Sim

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB Não
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Manato

Rita. Canlata
Sueli VidigaJ

PDT

PMDS
PDT

PsbPdtPcdobPtnnPanPhsP Não
l'b
PtndbPtbPscPtc 5 i o-.
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Abstenção
rb

Total Espirito Santo: 6
Rio de Janeiro (RJ)
Alexandre Santos
Andreia Zito
Ayrton Xerez
Brizola Neto

PMDS
PSDB
DEM
PDT

PrndbPtbPscPtc Sim
Não
Sim

PsbPdtPcdobPtnnPanPhsP Não
rb

PrndbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

Não
Não
Não
Não

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb
PrndbPtbPscPtc Abstenção

Não
PrndbPtbPscPtc Não
PsbPdtPcdobPn-.nPanPhsP Não
rb
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb
PrndbPtbPscPtc
PrndbPtbPscPtc
PrndbPtbPscPtc
PrndbPtbPscPtc

Não
Não
Sim
Sim
Sirn.
Não
Sim.
Não

PlTldbPtbPscPtc Não
PsbPdtPcdobPnutPanPhsP Sirn.
Tb

PT
PSOL
PSC
PR
PCdoS

PHS

PMDB
PT
PMDB
PSB

PMDB
PSC
PMDB
PSC
PP
PT
PMDB
PT
PMDB
PDT

Fernando Lopes
Filipe Pereira
Geraldo Pudim
Hugo Leal
Jair Bolsonaro
Jorge Binar
Leonardo Picciani
Luiz Sérgio
Marcelo Itagiba
Miro Teixeira

Carlos Santana
Chico Alencar
Deley
Or. Adilson Soares
Edmilson Valentin..

Edson Ezequiel
Edson Santos
Eduardo Cunha
Eduardo Lopes

Felipe Bornier

Não
Não
Não
Não
Sim.
Sirn.
Sim
Não
Sim
SilTl
Não

Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Siln
SilTl
Não

PmdbPtbPscPtc

PlTldbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP S itn
rb
PmdbPtbPscPtc

Pn..dbPtbPscP1C

PR
PMDB
PSDB
PTB
OEM
DEI\.1
PP
PMDB
DEl'vf
PR
PTdoB

PCdoB

PMDB
PSDB
PSDB
PTB
PPS
PSDB
DEM
PT
PT
PP
PPS
PTC

NeiJton Mutim.
Nelson BOlTlier
Otavio Leile
Pastor Manoel Ferreíra
Rodrigo Maia
Rogerio Lisboa
Simão Sessim
Solange Altneida
Solange Al'naral
Suely
Vinicius Carvalho
Total Rio de .Janelro: 35
Silo Paulo (SP)
Aldo Rebelo

Antonio Bulhões
Antonio Carlos Mendes Tharn.e
Antonio Carlos Pannunzio
AmaIdo Faria de Sá
Arnaldo JardirrJ
Arnaldo Madeira
Bispo Gê Tenuta
Cândido Vaccarezza
Carlos Zarattini
Celso Russornanno
Cláudio Magrão
Clodovil Hernandes
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Devanir RIlJeiro PT Não

Dr. Nechar PV AbsTenção

Dr. TOllmir PV Sim

DT. Ubiali PSB PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim
rb

Duarte NogueLra PSDB Não

Edson ApareCido PSDB Não

Emanuel PSDB Sim

Fernando Chucre PSDB Sim

FrancIsco Rossi PMDB PmdbPlbPscPtc Não

Frank ..... gular PTB PmdbPlbPscPIC Sim

han Valenle PSOL Não

Jilmar Tallo PT Não

João Dado POT PsbPdlPcdobPmnPanPhsP Não
ro

J0Tge Tadeu Mudalen OEM Não

Jose Aníbal PSOS Nãll

José Eduardo Cardozo PT Não

José Genoino PT Não

José MenTor rI Não
Jllse Paulo T6ffano PV Não

Julil' Semeghmi PSOB Sim
Lo!'lbe Neto PSDS Não

Luciana Costa PR Sim
Luiza Erundina PSB PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Não

rb
Marcelo Ol1lz PV S,m

Michel Temer PMDB PmdbPtbPscPtç SIm
M,hon Manti PR Não
Nelson Marquezelil PTB PmdbPtbPscPlc Não
PlIulinho d3 Força POT PsbPdlPcdobPmnPanPhsP Não

rb
Paulo Maluf PP S,m
Paulo Renato Souza PSOB Sim
Paulo Teixeira PT Não
Reg,s de Oliveira PSC PmdbPtbPscPtc Não
Remaldo Nogueira PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Não

tb
Renato Amary PSDB Não
Ricardo 8erzoini PT Não
Ricardo Izar prs PmdbPtbPscPte SIm
Roberto Sanliago PV Não
Silvmho Peccioli OEM Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Vadãn Gl'mes PP Não
Valdemar Costa Nelo PR Não
V,cenlmho PI Não
WilliamWoo PSDS Não
Total Sio P.ldo: 56
!\tato Grosso (MT)
Carll'5 Abicalil PT Não
C'lIl"lns Rezerra PMDB PmdbPlbpqcPtc Sim
Ellene Lima PP SIm
Neri Geller PSOB Não
Pedro Hellf)' PP Sim
Vallenir Perelt3 PSB PsbPdlPcdobPmnPanPhsP Sim

rb
Total Mato Grosso: 6
Dlstrlto Fedual CDf)
Augusto Canialho PPS Não
Jofran FreJal PR Sim
Laerte Sessa PMDB Pmd"PtbPscP te Não
Magela PT Sim

Quinta-feira 10 22269
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Não
Não

PsbPdtPcdobPnu1PanPhsP SitTl
rb

Osório Adriano
Rodovalho
Tadeu Filippelli
Total Distrito Federal: 7
Goiás (GO)
Carlos Alberto Leréia
Chico Abreu
João Campos
Leandro Vilela
Leonardo Vilela
Luiz Bittencourt
Marcelo Melo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Sandes Júnior
Tatico
Total Goiás: 12
Mato Grosso do Sul (1\018)
Antônio Carlos Biffi
Antonio Cruz
Dagoberto

DEM
DEM
PMDB

PSDB
PR
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
DEM
PP
PTa

PT
pp
PDT

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc
PtndbPtbPscPtc

PlDdbPtbPscPtc

Não
Não
SilD

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sint
Não
Não

Sím
Não
Sim
Sim

PmdbPtbPscPtc Não
Não
Sim
Abstenção

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsP Não
rb

Sim
Sím
Não
Não
Sim

PtndbPlbPscPtc

PntdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sitn
Não
Sim
Não

PmdbPtbPscPtc Sim
PmdbPtbPscPlc Sim.
PmdbPtbPscPtc Não
PrndbPtbPscPtc Sim
PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Não
rb

PPS
PR
PP
OEM
PS06
PMDB
PSDB
DEM
PMDB
PMDB
PP
PMDB
PMDB
PSC
PMDB
PAN

PPS
PMDB
PT
PMOB
PSDB

DEM
PSDB
PR
DEM
PTB
PSDB
PT
PT
POT

Geraldo Resende
Nelson Trad
Vander Loubet
Waldetnll- Moka
Waldir Neves
Total Mato Grosso do Sul: 8
Paraná (PR)
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alceni Guerra
Alex. Canziani
Alfredo Kaefer
Andre Vargas
Assis do Couto
Barbosa Neto

Cezar Silvestri
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Eduardo SciatTa
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carlos Setim
Marcelo Almeida
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
üdílío Balbinotli
Osmar Serraglio
Ratinho Junior
Rocha LouTes
Takayama

Total Paraná: 2S
Santa Catarina (SC)
Acélio Casagrande
Angela Arnin
Celso Maldaner
Décio LilDa

PMDB PlndbPtbPscPtc
PP
PMDB PmdbPtbPscPtc
PT

Abstenção
Não
Sim
Não
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Sim
Não
Abstenção
Não
Não
Não
Não
Sim
Não

PmdbPtbPsCPlc

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPnUlPanPhsP Sim
rb
PmdbPtbPscPtc

Não
Não

PmdbPtbPscPtc Não
PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Não
rb

Não
PmdbPtbPscPtc Abstenção

Sim
Não
Não

PmdbPtbPscPrç Não
PsbPdtPçdobPmnPanPhsP Não
rb

PMDB
PPS
nEM
PMDB
PR
DEM
PMDB
PT
PP

PSB

PT
PSDB
PMDB
PDT

PT
PMDB
PP
PSDB
PSOI.
PTB
PCdoB

Edinho Bcz
Fcmando Coruja
Gervásio Silva
João Matos
Nelson Goetten
Paulo Bornhausen
Valdir Colatto
Vignalti
Lonta
Total Santa Catarina: 14
Rio Grande do Sul (RS)
Adão Pretto
Claudio Diaz
Darcisio Perondi
Enio Bac.ci

Henrique Fontana
Ibsen Pinheiro
Jose Otavio Gennano
Júlio Rede..:ker
Luciana Genro
Luiz Carlos Ousato
Manuela DÁ vila

Djalma Berger

Marco Maia
Maria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho
Onyx Lorenzoni
Paulo Pimenla
Paulo Roberto
Pepe Vargas
Pompeo de I\.la11us

Professor Ruy Pauklli
Renato MolllOg
Sé..gio Mo..aes
Ta..cisio Zimmennann
Vieira da Cunha

Vilson Covatti
Total Rio Grande do Sur: 25

PT
PT
PMDB
DEM
PT
PTB
PT
POT

PSDB
PP
PTB
PT
POT

PP

Não
Não

PmdbPtbPscPt..: Não
Sim
Não

PrndbPlbPscPIC Não
Não

PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim
rh

Não
Não

PmdbPtbPscPIC Sim
Não

PsbPdtPcdobPmnPanPhsP Sim
rb

Sim

o SR. PAULO PIAU - Sr. Presidente. peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vaIei
conforme orientação do partido.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei
com o partido.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PR-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior. votei com o partido.

A SRA. SOLANGE AMARAL - Sr. Presidente.
peço a palavra pela Liderança do PFL. se V.Exa. per
mitir.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra por 1 minuto.

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
em nome do Democratas e. certamente. de todas as
mulheres Deputadas e das que nos assistem de suas
casas, queremos manifestar nossa solidariedade à
Deputada Cida Diogo. Todos concordamos em que
os fatos precisam ser conhecidos e verificados. Não
é possivel que uma Parlamentar, no exercicio de seu
mandato. seja agredida como ocorreu. na sua condição
de gênero. de mulher. Com a solidariedade de diver
sos Deputados. esse fato não pode servir de piada.
brincadeira ou chacota.

O fato é grave. É preciso eslabelecer limites. Nós.
da bancada do Democratas. ao lado de diversas outras
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bancadas. repudiamos o fato. Todos trabalharemos
para apurar a ocorrência desse episódio.

Pessoalmente, conheço a Deputada Cida Diogo,
que trabalhou comigo no Estado do Rio de Janeiro.
Todos os homens e mulheres parlamentares, ou não
parlamentares, não podemos aceitar tais coisas e em
prestamos nossa solidariedade à Deputada.

Trabalharemos para apurar os fatos. Isso só de
nigre a imagem da Câmara dos Deputados. Precisa
mos impor limites.

Muito obrigada.

O SR. AFONSO HAMM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem
revisào do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o meu partido. o Partido Progressista.

O SR. ELlSMAR PRADO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei de
acordo com o partido.

O SR. LEANDRO SAMPAIO (PPS-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
favoravelmente ao projeto do feriado.

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Infor
mo aos Srs. Deputados que já decidiremos o projeto da
Câmara. Antes disso, como abri uma exceção, conce·
derei a palavra por 1 minuto apenas à Deputada Maria
do Rosário e ao Deputado Colbert Martins.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é mui
to diflcil viver um momento como este que todos nós
presenciamos aqui neste plenário. Peço aos colegas
que não coloquem em dúvida o sofrimento e o senti
mento de uma mulher. As lágrimas da Deputada Cida
Diogo representam o sofrimento de muitas mulheres
agredidas pelo Brasil afora. Este Plenario aprovou a Lei
Maria da Penha. um compromisso com as mulheres
brasileiras. Se este Plenário tem um Código de Ética
e um compromisso com a igualdade. nào podemos
colocar em dúvida a palavra da Deputada Cida Diogo.
Devemos tomar uma atitude em relação ao que acon·
teceu neste plenário.

Sr. Presidente. muito mais com a alma e com o
coração. presto minha solidariedade à colega Cida
Diogo. Que essa mesma solidariedade seja extensiva
a todas as mulheres agredidas neste País.

Não aceitamos meias palavras nem meias ati
tudes. Isso já ocorreu nesta Casa anteriormente. Na
condição de mulher e mãe. tenho vergonha de usar o

microfone e repetir as palavras ofensivas que o Depu
tado Clodovil Hernandes disse à colega Cida Diogo.
Repito: tenho vergonha porque sou mulher e cidadã.
Minhas colegas também, ao utilizarem deste microfo
ne. não se sentiriam a vontade de dizer as palavras
de baixo calão que S.Exa. utilizou para com a colega
Cida Diogo. Essas palavras não serão levadas pela
Deputada C'lda D'logo para sua casa, para o R'IO de
Janeiro nem para qualquer lugar. Somos mulheres
dignas de respeito, como todas as mulheres brasilei
ras! Exigimos respeito por nossa condição de mulher.
cidadã e mãe! (Palmas.)

O SR. ALBANO FRANCO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBANO FRANCO (PSOB-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na votação
anterior, votei ·'não·'.

O SR. BERNARDO ARISTON (Bloco/PMDB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei ·'não".

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "não".

O SR. SANDRO MATOS (PR-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei "não"
na última votação.

A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme o partido.

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
acompanhei a bancada do PSB.

O SR. CARLlTO MERSS (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei con
forme orientação do PT.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira.) - Tem
V. Exa. a palavra pelo prazo de 1 minuto, prorrogável
por mais 1 minuto.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para mim é suficiente 1 minuto.

Transmito a V.Exa. a posição da Liderança do
PMDB de solidariedade à Deputada Cida DJogo. Mi
lhares de mulheres são agredidas todos os dias neste
País, e não podemos permitir que isso aconteça tam
bém na Câmara dos Deputados.

Em nome da Liderança do PMDB. a nossa soli
dariedade à Deputada Cida Diogo. Esperamos que as
apurações possam ser as mais rápidas e imediatas, e
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que tragam conseqüências que evitem a repetição de
fatos dessa natureza_

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação a emenda adotada pela Comissão de Educa
ção e Cultura. já lida e explicada.

EMENDA

"Ar1. 1'J Fica instituído o dia 11 de maio,
como o Dia Nacional do Frei Galvão Santana.

Paragrafo Único. O dia 11 de maio, cons
tara oficialmente no calendário histórico cul
tural brasileiro."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram; os que são contrários levantem o braço.
(Pausa.)

Três Parlamentares apenas manifestaram-se
contra.

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o

PROJETO DE LEI N° 696, DE 2007

O Congresso Nacional decreta:
Ar1. 1° É instituído o ''Dia de Santo Antônio de

Sant'Anna Galvão". a ser comemorado, anualmente,
no dia 11 de maio.

Parágrafo único. No ano de 2007. o dia 11 de
maio será feriado nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO, CONTRA O VOTO DO DEPUTADO
JOÃO OLIVEIRA.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.:l - Sr. Presidente, não está
dando para ouvir VExa. aqui, em primeiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Então
pediria aos funcionários que trabalham com o sistema
de som para que façam com que o Plenário ouça o
que estou dizendo.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Obrigado, Sr. Presi
dente. Em segundo lugar. diante da votação dessas 2
emendas ou de 1 só. porque não deu para ouvir direito.
quero ouvir novamente a redação final, porque uma
emenda foi aprovada, simbolicamente.

O SR. CAMILO COLA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na
votação anterior, meu voto foi coerente com o do meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência vai atender ao nobre Deputado Miro Tei
xeira. Vai ler o que foi aprovado, para não pairar a
menor dúvida. E só votará a redação final depois de
lido o texto.

Lerei a emenda:

"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o dia 11 de maio

como o Dia Nacional do Frei Galvão".

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, está
bom.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - "Pa
rágrafo único. O Dia 11 de maio constará oficialmente
no calendário hiSfórico-cultural brasifeiro.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Então. deixa de ser
feriado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dei
xa de ser feriado.

O SR. MIRO TEIXEIRA - E. anualmente, esse
dia será celebrado da forma descrita.

Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto volta ao
Senado Federal. não é?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Volta
ao Senado Federal.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Muito obrigado. Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - "Ar'
2°. Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçào.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrario."

A Presidência pergunta se há alguma dúvida so
bre a redação final. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA
EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO

PROJETO DE LEI N° 696-8, DE 2007
(Do Senado Federal)

(PLS W 55/07. na Casa de Origem)

Emenda da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei n° 696·A de 2007 do Se
nado Federal (PLS N° 55/07 na Casa de ori
gem), que institui o Dia de Santo Antônio

-------- ...__.. ._-----_.._-
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de Sant'Anna Galvão, a ser comemorado
no dia 11 de maio.

EMENDA

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:

"Art. 10 Fica instituído o dia 11 de maio como
o Dia Nacional do Frei Sant'Anna Galvão.

Parágrafo único. O dia 11 de maio cons
tará oficialmente no calendário histórico-cul
tural brasileiro."

Sala das Sessões. 9 de maio de 2007. - Depu
tado Átila Lira. Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os

Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. {Pausa.}

APROVADA. (Palmas.)

Aprovada com 2 votos contrários: dos nobres

Deputados João Oliveira e Silas Câmara.

A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a Mesa e vai à publicação a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

PROJETO DE LEI: N°. 696 de 2007

Que ins1'itui o "Dia de San"to An1'ônio de
Sant' Anna Galvõo". a ser comemorado no
dia 11 de maio.

Autor: Senador FR.ANCISCO DORNELLES

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DEPUTADO MAR.CELO OR.TXZ

A presente proposição vem, oportunamente, presTar uma justa
homenagem ao primeiro SANTO do Brasíf, que será canonizado. pera Sua
Santidade o Papa BenTo XVI, na próxima sexta-feira, dia 11 de maio em
São Paulo.

Nascido na nossa querida Guaratinguetó. no Estado de São
Paulo,em 1739. FREI ANTÔNZO DE SANT'ANNA GALVÃO. quando
compleTou 13 anos de "ida foi encaminhado peros pais. para o Seminário
de Belém, na cidade de Cachoeira, na Bahia, atendendo a seus dotes
pessoais e a sua manifesta vocação religiosa, de onde retornou aos 16
anos, ingressando no ConvenTo Franciscano de São Boa Ventura de
Macacu, em ITaboraí. na Capitania do Rio de Janeiro. Foi ordenado
sacerdoTe na cidade C:l Rio de Janeiro, em 1.762, sendo sua iniciação ao
sanTo sacerdócio na Matriz de Santo Antônio.

Nos seus 33 anos de vida foi um exemplo de humildade,
dedicação, piedade. VI ""'tude, caridade e graça. Fundador e construtor do
Mosteiro da Imaculcda Conceição da Luz e do própria igreja,
monumentos que fc ....am tombados como paTrimônio culTural da
humanidade pela UNE SCO, pregador incansável é devoto fervoroso da

\
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Virgem Maria, teve a ele atribuídas várias curas, que são atribuídas,
principalmente, à ingestão de pílulas por ele criadas e denominadas
"pnulas de FREI GALVÃOu, preparadas conforme seu ensinamento, para
serem usadas por pessoas de fé, como remédio para oS males do corpo e
da alma, são consideradas pela Igreja Católica como sacramentais. Oseu
USo durante a gravidez e o parto demonstrou a preocupação do Frei com
as senhoras prestes a dar à luz, levando·o a ser considerado como o
"patrono das parturientes".

Assim, à luz de todo o exposto, não poderia deixar de
registrar o meu voto, no sentido da aprovação, com louvor, do presente
Projeto de Lei, nos termos do parecer apresentado pelo Senhor Relator,,
Deputado ATILA LIRA, quando da Complementação de Voto, por ocasião
da apreciação dos autos pela Comissão de Educação e Cultura.

Este éomeu voto.

Plenário Ulysses Guimarães, em
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olíve',ra) - Quero
dizer o seguinte. O sistema da Casa é presidencialis
ta. Estou aqui porque o Presidente Arlindo Chinaglia
viajou, mas S.Exa. já está se deslocando de volta a
Brasilia.

Não posso encerrar a sessão. O Presidente quer
encaminhar a votação da matéria referente ao projeto
de decreto legíslatívo para assumír também a respon
sabilidade com todos nós.

Esse projelo de decreto legislativo não aumenta,
não reajusta. mas corríge, depois de 4 anos e 3 me
ses - rigorosamente, 4 anos e 3 meses - aquilo que
somente a Câmara ainda não obteve. Quero mais uma
vez Irisar que não se traia de aumento. não se trata de
reajuste. Trata-se. única e exclusivamente, de correção.
O último reajuste foi concedido pia 1° de fevereiro de
2003. A última correção dos vencimentos do Parlamen
lar foi feita em 10 de fevereiro de 2003 - para que não
paire a menor dúvida sobre o que estamos fazendo,

O sistema é presidencialísta, repito. O Presiden
te vem presidir. Já está se deslocando para cá. Não
posso fazer outra coisa senão acatar sua determina
ção. Ele faz questão de presidir a sessão. E não posso
encerrar a sessão antes das 19h47min. Porquê? Por
que esta sessão extraordinária iniciou-se exatamente
às 15h47min. Então vou dar a palavra a quem quiser
falar, por 1 minuto prorrogável por mais 1. até que se
complete a sessão, às 19h47min, quando deverei en
cerrá-Ia e convocar outra, marcada para 20 horas. Na
sessão das 20h votaremos toda a pauta: será uma
sessão extraordinária de 4 horas. prorrogável por mais
1 hora. Portanto. deveremos estar presentes até a 1
hora da manhã,

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra por 2 minutos.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSS-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
apenas para esclarecer ao Plenário se na pauta da
sessão extraordinária estará incluida a emenda cons
titucional que aumenta os recursos do FPM.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
se trata de uma PECo não posso colocar as duas re
soluções. Se coloco uma. vou,ter aprovado o regime
de urgência, e elas estarão em primeiro lugar. Então,
tenho que fazer porque já disse que o faria. O primeiro
item da pauta é o projeto de resolução dos membros
do Poder Legislativo. da Câmara e do Senado.

Quero dizer que essa emenda não caiu do céu
nem veio da cúpula da Casa. Ela foi trabalhada e nego
ciada com o Senado Federal, com os Líderes. A Mesa
não colocaria a matéria em votação se não tivesse

ouvido o Colégio de líderes. E pediu ma',s, foi mais
prudente, pediu a cada Líder que conversasse com
sua bancada. Então, houve a previdência necessária
da Mesa Diretora sobre o assunto.

a SR. VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Ex.a. a palavra.

a SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o partido na última deliberação.

O SR. BETa ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

a SR. BETa ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
gostaria de cumprimentarV.Exa., que de forma exaus
tiva tem deixado claro qual é o mérito do tema que
votaremos posteriormente.

Aproveito a oportunidade concedida por V.Exa.
para registrar, coisa que seguramente outros Parla
mentares já fizeram, a minha visão pos',tiva da insta
lação do Parlamento do MERCOSUL. Tal instalação
aconteceu na segunda e na terça-feira. na cidade de
Montevidéu. onde 9 Deputados titulares e 9 suplentes.
mais 9 Senadores e 9 suplentes do Brasil integram
este Parlamento.

Trata-se de fato histórico, pois o MERCOSUL,
a partir desta data, deixou de ser apenas um arranjo
econômico de disputa entre os Governos do Brasil,
Uruguai. Paraguai e Argentina.

A existência de um Parlamento. assim como foi
feito na Comunidade Européia, é a possibi1'ldade real
da mediação, da construção da unificação de legisla
ções e da consolidação de um bloco econômico. po
lítico. cultural e educacional que o MERCOSUL pode
representar.

Penso que. ao estarmos lá representando esta
Casa. demonstra que o Brasil quer se somar a este
bloco. E quer trazer a ele a Venezuela, o Chile e todos
os países da América do Sul, para que juntos possa
mos não apenas tratar dos mútuos interesses ou até
dos interesses contrários. mas para que a América do
Sul negocie com outros mercados, seja da Europa. da
Ásia ou dos Estados Unidos.

Sem Parlamento, a Comunidade Européia não
seria uma realidade hoje, Lamento que os "mercocé
ticos", aqueles que só sabem enxergar o MERCOSUL
pelo lado negativo, com problemas, não compreendam
a importância desse fato histórico. O MERCOSUL já é
uma realidade. A partir de agora. será uma realidade
com mediação. com entendimento. com debate. com
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representação popular. por meio do seu Parlamento,
o Parlamento do MERCOSUL.

É o registro que faço neste momento, saudando
esta Casa; o Deputado Or. Rosinha. que coordenou
muitos dos trabalhos; o Presidente Arlindo Chinaglia,
que lá esteve representando a Câmara dos Deputados;
e todos os Deputados Federais que integram o Parla
mento do MERCOSUL.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO PALOCCI- Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na última
votação, votei "não".

O SR. ELlSMAR PRADO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei confor
me o partido na deliberação anterior.

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei de acor
do com a bancada na votação anterior.

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
votei "não".

O SR. ANTÔNIO ANDRADE (Bloco/PMDB-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
votei de acordo com a Liderança.

O SR. VITOR PENIDO (DEM-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. também voto
de acordo com o Democratas.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente. peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
apresento questão de ordem com base no art. 82 do
Regimento. Havendo matérias na ordem do Dia. so
mos obrigados, aliás, a Mesa é obrigada. a dar conti
nuidade ao processo de votação.

Sr. Presidente. sugiro o seguinte acordo: as maté
rias que. por determinação do Presidente Arlindo Chi
naglia. devem aguardar sua chegada seriam retiradas
de ofício e incluídas na pauta da sessão posterior. As
sim, poderíamos. já que há pleno entendimento. votar
a PEC do FPM dos municipios. Há tempo para fazer
tudo - e votar. definitivamente. Poderemos. inclusive.
Sr. Presidente. Deputado Inocêncio Oliveira, evoluir
para o acordo de se quebrar o interstício, o que pos
sibilitaria ainda hoje à noite a votação em 2 turnos da
PEC dos municipios.

O Democratas quer dar sua contribuição. de ma
neira objetiva, para acelerar os trabalhos da sessão
porque entendem que a Câmara dos Deputados tem
de dar uma resposta aos municípios. mesmo que não
seja a prometida pelo Presidente. Enfim. daremos uma
definição aos Governos Municipais se votarmos, nesta
noite. em primeiro e segundo turnos, a PEC que amplia
em 1~'\> a participação dos municípios.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
responder a Questão de ordem do Deputado Onyx
Lorenzoni. Ouvi com muita atenção o nobre Lider, com
o respeito que merece.

Em primeiro lugar, S.Exa. tem razão quando diz
que os trabalhos têm que continuar. Mas o Presiden
te Arlindo já está se deslocando para cá. não é justo
que eu tome uma decisão sem ouvi-lo. Então, quanto
a segunda parte. não há problema, porque quem vai
decidir é o Presidente Arlindo. Mas a primeira eu não
posso mudar. Eu acerto com o Plenário hoje. hoje
será votado o 1~"o do FPM. Vamos trabalhar até uma
hora da manhã. duas horas, o que for possível. mas
votaremos hoje.

O SR. ONYX LORENZONI - Tudo bem.
O SR. LÉO ALCÂNTARA - Sr. Presidente. peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LÉO ALCÂNTARA (PR-CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior. votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. quero
ressaltar minha posição e. creio. de boa parte do meu
partido, favorável à votação, ainda na noite de hoje,
do decreto legislativo que corrige os subsídios dos
Deputados Federais.

Interessante é que temos que votar essa maté
ria sem demagogia e com toda a isenção de espirito.
porque aqueles Parlamentares que vivem tão-somente
dos subsídios - não são empresários. não têm negó
cios fora do Parlamento -. dependem única e exclusi
vamente deles para exercer o mandato.

Por essa razão, para o exercício pleno do mano
dato Parlamentar. de maneira isenta. sem se submeter
a pressões de lobb;es de grupos econõmicos nesta
Casa. é necessária a aprovação, na noite de hoje, do
reajuste dos subsidios. num valor compatível com a
dignidade do mandato Parlamentar. da representação
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popular. Sou favorável a fazer esta discussão sem pai
xões, de forma muito racional e segura.

Louvo a iniciativa de V.Exa. e sua firmeza ao ter
colocado essa matéria em discussão.

O SR. CARLOS WILLIAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa.
tem conduzido. há muitos anos. com muita competên
cia, a Mesa desta Casa. Inclusive, nos momentos de
maior dificuldade da Câmara, como ocorreu há pouco,
VExa. estava aí para manter a ordem.

Portanto, Sr. Presidente, a questão dessa cor
reção salarial está penalizando esta Casa. Hoje pela
manhã. o Deputado Arlindo Chinaglia fez um discurso
de quase 40 minutos. e a população brasileira acha
que nós já tivemos esse reajuste. Várias vezes essa
matéria já entrou nesta Casa. e o povo acha que tive
mos reajuste.

Agora, a sessão está com todas as condições
para fazer essa votação, e nós temos que aguardar
a presença do Presidente Arlindo Chinaglia? Se os
Deputados estão aqui para votar qualquer matéria.
se V.Exa. está aí presidindo a Mesa, para que vamos
ainda sofrer esse desgaste?

Sr. Presidente. a população brasileira está enten
dendo. inclusive já fui questionado pelos meus eleito
res. que tivemos nos últimos 6 meses 11 reajustes de
salário, e agora estamos ainda nesse impasse. o que
realmente denigre a imagem do Congresso Nacional.
V.Exa. tem todas as condições e competência para
continuar a pauta de votação.

Os Deputados estão aqui. Nunca ocorreu isto,
no Congresso, nesta Casa. de ter que aguardar a pre
sença de um Presidente para colocar em votação uma
matéria importante.

Se o Presidente acha que a matéria é importan
te, então, que S.Exa. deixasse o compromisso que foi
cumprir fora para cumprir este aqui na Casa.

Dirijo esse apelo a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Eu

queria dizer ao Deputado Carlos Willian que o Pre
sidente não viajou por motivo pessoal, mas foi como
Chefe do Poder Legislativo no Brasil. Já que foram o
Presidente do Executivo e o Presidente do Poder Ju
diciário, S.Exa. tinha que ir como o Presidente de um
dos Poderes da República.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passo
a palavra ao nobre Deputado Fernando Gabeira, que
dispõe de 2 minutos.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, muito
obrigado.

Estava em Belo Horizonte acompanhando o pro
cesso de votação. E, num certo momento, o Presidente
da Casa anunciou que iria se encontrar com o Papa.
que voltaria e colocaria. então, em votação, o projeto
de reajuste salarial.

V.Exa. está cumprindo exatamente o Que foi pro
metido aqui. Para nós que estávamos fora foi muito
importante isso.

Sr. Presidente. tenho inúmeras razões para mos
trar Que esse aumento, agora, não é bom para a insti
tuição. E tenho uma razão a mais. em virtude do que
aconteceu hoje, que me relataram na chegada, para
mostrar que a instituição ficará muito prejudicada se,
num dia de transe como hoje, encerrar a sessão com
um projeto de aumento salarial.

Naturalmente, no momento em que a discussão
for posta. vou falar sobre esse aumento. Não quero aqui
que os Deputados tenham a impressão - não que eu
tema hostilidade de ninguém - de que minha posição
significa que eu considere que o trabalho deles não
vale o que vão receber. Não se trata disso. Na verda
de, os salários são determinados não por aquilo que
consideramos que valham os trabalhos, mas a partir
do que podem as instituições.

Vamos votar aqui o piso salarial de 850 reais
para os professores brasileiros. Quero ver se nesse
dia haverá a mesma pressa para a votação. Sabemos
que o salário médio no Brasil é de 1.025 reais. Não
quero dizer que os Deputados não tenham a correção
do seu salário. mas que o processo de chegada a uma
correção não é o desejo individual de cada um. o que
eu respeito. O processo de chegada a um determina
do número é uma reflexão institucional, é o quanto a
Câmara pode dar, no momento em que pode dar e
dentro da sua perspectiva.

Temos aqui urn estudo sério da Fundação Getúlio
Vargas mostrando como podemos economizar dinhei
ro. Temos aqui na Câmara um grupo que, de maneira
espontânea, economiza dinheiro em energia, em água.
que é o EcoCâmara.

Precisamos mostrar à sociedade que temos uma
grande capacidade de fazer economia. Temos que dis
cutir, também, algo que foi levantado pelo Deputado
Miro Teixeira na última vez que se falou de aumento,
que é a questão da verba indenizaiória. Qual o sentido
mais transparente, mais democrático que vamos dar a
essa verba? Como trataremos essa questão? Se não
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enfocarmos todos esses ternas juntos, amanhã tere
mos mais desgastes, além desse que acabamos de
presenciar. que foi esse conflito entre Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
vou polemizar sobre nada. V.Exa. tem direito de expres
sar a sua opinião. Porém, quero dizer que a verba inde
nizatória eapresentada da lorma a mais transparente
posslvel na InterneI. Quem quiser tomar conhecimento
de como cada Parlamentar gasta a verba destinada
especiFicamente ao ressarcimento de despesas rela
cionadas com o exercicio do mandato basla acessar a
Internet. Mais transparente do que isso não sei corno
pode ser feito.

Quero dizer, Deputado Fernando Gabeira. que
não se trata. como V.Exa. disse, de aumento. mas de
correção.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
na votação anterior, votei "não".

O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero aqui
registrar - com todo o respeito que V.Exa. merece na
Presidência dos trabalhos ~ meu inconformismo à ca
pacidade com que esta Casa produz noticias contra
si mesma.

Hoje, conseguimos criar polêmica sobre votar
ou não em regime de urgência o decreto legislativo,
sobre se t1avia ou não sido quebrados acordos, sobre
a conduta inadequada de um Deputado que ofendeu
uma colega no plena rio, sobre se deve ou não ser fe
riado no Brasil amanhà. Conseguimos. também. ficar
todo esse tempo esperando o Presidente para votar o
reajuste do nosso subsidio.

Ora, Sr. Presidente. não e possivel que esta Casa
não possa se dar conta de que ha alguma coisa errada.
Com todos os temas relevantes que o Pal's esta a exigir
uma ação desta Casa, temos a capacidade de, numa
tarde, conseguir 4 temas que produzirào manchetes.
o que fara reduzir ainda mais o respeito da sociedade
brasileira para com esta Casa.

Discordo dessa espera pelo Presidente Arlindo
Chinaglia para votarmos este tema, assim como repu
dio a conduta do Deputado Clodovil Hernandes.

Repito, é um absurdo. num mesmo dia, produ
zirmos 4 resultados negativos para a imagem desta
Casa. dos partidos políticos e para aquelas pessoas
que, com respeito e abnegação. dedicam sua vida à
causa pLJblica neste País.

Este é o meu protesto contra o que foi produzido
por esta Casa no dia de hoje.

O SR. MARCELO CASTRO - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO CASTRO (Bloco/PMDB-PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior. votei de acordo com o meu par
tido. o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sarei a Presidência a quem de direito. O sistema é
presidencialista. O Presidente Arlindo Chinaglia esta
va representando a Instituição e o fez muito bem. Os
demais Poderes também loram representados.

Portanto, nesta hora, com muita honra. passo a
Presidência ao Presidente Arlindo Chinaglia.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2(1 Vice-Presiden
te. deixa a cadeira da presidência. que é ocu
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente.

O SR. CIRO PEDROSA - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CIRO PEDROSA (PV-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente. na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMDB-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior. votei com o partido.

O SR. MIGUEL MARTINI (BlocofPHS-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. na vota
ção anterior, votei conforme a orientação da bancada.

O SR. ZONTA - Sr. Presidente, gostaria que fos
se garantido um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
essas Inscrições são para o período de Breves Comu
nicações, a rigor. elas são anti-regimentais. Não há.
portanto. garantia das inscrições. a não ser no que diz
respeito a esse acordo coletivo. Neste momento. há
temas bastante relevantes para tratarmos.

Portanto, a Presidência solicita aos Srs. Deputados
um minuto de paciência para organizar a pauta.
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o SR. PRESIDENTE {Arlindo Chinaglia} - Item
2.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 35, DE 2007

(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nO 35, de 2007, que
fixa o subsídio dos membros do Congresso
Nacional. e dá outras providências. Penden
te de pareceres: da Comissão de Finanças e
Tributação; e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

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 (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
V.Exa. precisa prorrogar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Às
19h49min. Muito obrigado pelo lembrete.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vamos
ao requerimento.

Sobre a mesa requerimento no seguinte teor:

"Sr. Presidente. requeiro, nos termos do
art. 117. VI, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, a retirada da ordem do
Dia do Projeto de Decreto Legislativo n° 35.
de 2007, de autoria da Mesa Diretora da Cà
mara dos Deputados. que 'fixa o subsídio dos
membros do Congresso Nacional, e dá outras
providências' .

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007.
- Chico Alencar, Líder do PSOL,"

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pror
rogo a presente sessão em 1 hora.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI
VEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI
VEIRA (PV-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, nas votações anteriores, votei com
o Partido Verde.

O SR. ARNON BEZERRA (Bloco/PTB·CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. nas
votações anteriores, votei conforme orientação do
meu partido.

A SRA. JUSMARI OLIVEIRA (PR-BA. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na última
votaçâo. votei com meu partido. o PR.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar. para
encamínhar a favor do seu requerimenlo. (Pausa), Au
sente S.Exa.

Tanto o Deputado que vai falar a favor quanto o
Deputado que vai falar contra o requerimento estão
ausentes do plenário.

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. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con

cedo a palavra. para oferecer parecer ao projeto, pela
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado
Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMDB-RJ. Para
emitir parecer. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. trata-se do projeto de decreto
legislativo que altera o subsídio dos Parlamentares.

O presente projeto recebeu 3 emendas de ple
nário. Vamos oferecer o parecer completo.

Como se trata de projeto que usa as próprias
dotações orçamentárias da Casa. votamos por sua
adequação financeira e orçamentária. No mérito, vo
tamos por sua aprovação. acolhendo a Emenda n° 1
e. parcialmente. a Emenda n° 2, que ficaria com a com
a seguinte redação no seu § 1°:

"O Deputado ou o Senador deverá anuir.
expressamente. por meio de requerimento en
dereçado à respectiva Mesa Diretora, ao sub
sídio previsto no caput deste artigo:'

É o parecer.
e SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por

gentileza, peço a V.Exa. que encaminhe à Mesa, por
escrito. a subemenda à Emenda n° 2.

O SR. EDUARDO CUNHA - Não é a subemen
da. Acolheram-se, parcialmente. apenas 05 §§ 10 e
2°. O § 2° da Emenda n° 2 não foi acolhido. e o § 1°
se encerra no caput desse artigo. Suprime a expres
são "no prazo de 30 dias, a contar da publicação do
decreto legislativo".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está
claro então. Não é necessário encaminhar à Mesa.
Agradeço a V.Exa.

O SR. EDUARDO CUNHA - Sr. Presidente, tendo
em vista o acolhimento da Emenda n° 2. a Emenda na
3 fica prejudicada. já que o sentido é oposto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Certo.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Desig·

no o Deputado Neucimar Fraga para oferecer parecer
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de plenário ao projeto, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

Concedo a palavra a S.Exa.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (pR-ES. Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania é
pela constitucionalidade da materia e das emendas
acolhidas pela Comissão de Finanças.

Esse é o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Agra

deço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em

discussão.
Concedo a palavra à Sra. Deputada luciana Gen

ro. que falará contra a materia. (Pausa.)
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. tendo
sido acolhida uma emenda. estaríamos na situação de
ouvir como ficou o projeto ou teria que ser distribuído
o avulso do que vai ser votado?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A in
formação que tenho é que as emendas foram distri
buídas. Assim sendo. não há texto novo.

O SR. MIROTEIXEIRA - Sr. Presidente, está ha
vendo uma certa perplexidade no plenário quanto ao
acolhimento de uma emenda que tem um objeto muito
claro e que tira. no meu ponto de vista, essa discussão
de um padrão de seriedade. Todavia. é preciso que os
Srs. Deputados saibam o que está sendo incluído.

Devo dizer a V.Exa. que estou acompanhando as
votações, mas a chegada do Papa nos proporcionou
um dia de grandes emoções. Dessa forma, nem todos
estão em condições de saber exatamente o que está
acontecendo. Se aprovarmos este parecer da forma
como está. levaremos a Casa a um ambiente muito
grave. com graves conseqüências.

Votarei "não", como já votei antes. porque nâo
assinei a urgência.

V.Exa. assistiu - não era Presidente da Casa - a
uma reunião fechada em que me insurgi contra esse
tipo de emenda. proposta, aliás. pelo Senador Renan
Calheiros. Não há novidade na minha posição.

Vejamos como está sendo tratado este assunto.
com a seriedade de quem quer a reposição devida ou
com galhofa, ao dizer que quem não quiser assina para
não receber. Isso sera levado por um caminho muito
ruim para a Cãmara dos Deputados.

A minha posição não se alterará. V.Exa. é o Presi
dente da Casa e precisa declarar que sabe o que está

contido nesse projeto que vai à votaçào. Depois disso.
cada um assume a sua responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não
sei se todo o Plenário está acompanhando tudo o que
está sendo proposto. Fui informado pela assessoria de
que 3 emendas foram distribuídas. Para facilitar, vou
ler a Emenda n° 1. que propõe:

"Sem prejuízo dos encargos legais de
vidos, o Parlamentar poderá formalmente re
nunciar. no todo ou em parte. ao direito de
percepção do subsídio, devendo a importância
correspondente ser consignada à dotação or
çamentária da Casa a que pertencer".

Esta é a Emenda n° 1.
A Emenda n'J 2 é aditiva de plenário.

"§ 1'" O Deputado ou Senador deverá
anuir expressamente, por meio de requeri
mento endereçado à respectiva Mesa Di reto
ra, ao subsidio previsto no caput deste artigo.
no prazo de 30 dias a contar da publicação do
Decreto Legislativo.

§ 2° O deputado ou senador que não ma
nifestar a sua anuência tempestivamente, con
forme preceitua o § 10 deste artigo, continuará
a receber o subsídio de R$12.847,20."

O parecer do Relator na Comissão de Finanças
da Emenda n" 2 acatou o § 1°, que diz que o Deputado
ou Senador deverá anuir. expressamente. por meio de
requerimento endereçado à respectiva Mesa Diretora.
ao subsídio previsto no caput desse artigo. mas não
acatou o § 2"', que diz que o Deputado ou Senador que
não manifestar a sua anuência tempestivamente, con
forme preceitua o § 10 desse artigo. contmuara a rece
ber o subsídio de R$12.847.20. E não acatou também.
no § 1°. o prazo de 30 dias, a contar do prazo.

Peço, tendo em mãos essas emendas. a cada
Deputada e Deputado que tome conhecimento do as
sunto. até porque nem todo mundo vai conseguir reter
na memória o que estou lendo.

Pergunto se ate agora está clara a informação
prestada pela Mesa. (Pausa.)

O SR. CIRO GOMES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CIRO GOMES (Bloco/PSB-CE, Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. desculpo-me
antecipadamente com V.Exa. pela inexperiência regi
mental- não é cabotinismo, estou inclusive um pouco
Indignado e quero ponderar a VExa. minha indignação.
Já interferi um pouco nessa discussão mais cedo, mas

--------------_... - ...._ ..



22282 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

VExa. tinha ido nos representar na recepção a S.S. o
Papa Bento XVI.

Estamos discutindo um assunto. e dou o testemu
nho de que VExa.• com serenidade. correção. firmeza.
transigência e vocação para a diálogo, fez questão de
presidir a apreciação desse tema que nos é, de algu
ma forma. constrangedor, aliás, muito constrangedor
a todos nós, e por razões muito simples: somos sen
siveis à realidade salarial do País e estamos bastante
distantes dela.

Esse. no entanto, é um argumento completamen
te falso e que inferniza uma discussão que inclusive
depõe contra a representação político-democrática do
Pais, porque se 16 mil reais são tão discrepantes da
realidade média. 12 também o são. 9 também o são.
7 também o são, 5 também o são.

Concluo. com a tolerância de VExa.. minha in
tervenção. O acatamento por S.Exas. os eminentes
Relatores dessas 2 emendas parece-me muito mais
conseqüência do calor com que se acendeu essa dis
cussão mais cedo hoje na Casa do que uma reflexão
mais prudente.

Trata-se de flagrante violação de básicos fun
damentos constitucionais distinguir remuneração por
trabalho igual. Isso não existe. Pior, trata-se de vindita
moralista, descabida, para se fazer contra quem tem
opinião diferente da nossa. que eventualmente possa
mos considerar correta.

De maneira que não sei se há caminhos para
chamar o feito à ordem, mas. em não havendo, o Blo
co - consultei os companheiros aqui - quer que seja
feito um destaque para votação em separado, porque
queremos impresso o parecer. Não votaremos nenhum
desse tipo de coisas que depõem. volto a dizer, contra
a majestade do Parlamento, que nós apenas conjun
tamente ocupamos.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente. no
caso...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Miro Teixeira, aguarde um momento. por favor.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Para complementar, Sr.
Presidente, é útil. É útil. VExa. vai ganhar tempo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Se
guramente.

Deixe-me dar uma informação antes, talvez aju
de também.

Nós indicamos o Deputado Osmar Serraglio para
dar seu parecer pela Mesa, após a discussão. A opinião
da Mesa é que essas emendas não serão acatadas.
Ou seja, Relatores terão posições distintas.

Portanto. caberá ao Plenário, ao final, a decisão
e a forma como fazê-lo. (Palmas.) Regimentalmente.
no momento apropriado. deixaremos a tranqüilidade

imperar. para que inclusive a argumentação possa vi
cejar de maneira límpida.

O SR. MIRO TEtXEIRA - Se 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, persiste
o problema.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Qual
seria?

O SR. MIRO TEIXEIRA - Acolhidas as emendas
por esses Relatores. precisaremos da distribuição do
avulso. Isso é regimentaL Ou, então. que cesse esse
tipo de prática aqui indicada com palavras muito cor
datas pelo Deputado Ciro Gomes e o assunto volte ao
leito em que estava hoje pela manhã, com a manifes
tação de quem é contra ou a favor. respeitando-se o
direito alheio. mas sem esse tipo de coisa a que V.Exa.
já assistiu em dezembro e sabe no que deu.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Dei
xe-me esclarecer.

Na medida em que emendas foram distribuídas.
o parecer oral é regimental; não há, sob o aspecto
regimental. nenhuma falha. Portanto, não há necessi
dade da distribuição de avulso. Isso não anula a inten
ção manifesta por V.Exa., pelo Deputado Ciro Gomes.
pela Mesa e pelos demais Parlamentares de fazermos
o debate com tranqüilidade e com a divulgação, pela
imprensa. das nossas opiniões.

Não haverá. eu diria, nenhum açodamento que
vá turvar a opinião de todos que pensam de maneira
democrática. Ao final. na votação. saberemos o que
prevalecerá, tendo sensibilidade da real dimensão que
devemos dar a este debate.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço
a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o Rela
tor não Incorporou a emenda ao texto. Então, ela será
volada em separado?

O SR. MIRO TEIXEIRA - Não. S.Exa. a incor
porou.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Quan
do S.Exa. deu parecer favorável. O Dr. Mozart faz uma
sugestão que. penso, ajuda todos os Deputados.

Vamos aguardar o parecer da Mesa. Por quê?
Se ele divergir de qualquer um dos outros, e como os
pareceres já dados contêm dívergências entre si, as
emendas vão ser votadas uma a uma. Aí, então, va
mos ter a oportunidade de, nesse momento, dar esse
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esclarecimento que todos vão reter na memória mais
facilmente.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente. agora
cesso minha intervenção, porque a responsabilidade,
como já era. é de V. Exa. Porém. no calor dos aconte
cimentos, poderia haver mal-entendidos. Agora, não
haverá mais: cada um sabe o que está se passando e
o que está sendo votado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vamos
entrar na discussão da matéria.

O SR. ALBERTO SILVA - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO SILVA (Bloco/PMDB-PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra. para falar contra a matéria. a Deputada
Luciana Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados, senhoras e senhores que acompanham esta
sessão, vejo que este tema é muito polêmico no Par
lamento. Entretanto, nas ruas. junto apopulação. não
há polêmica. O sentimento da maioria das pessoas.
pelo menos daquelas que a mim se reportam. é de
absoluto repudio a qualquer reajuste ou reposição na
remuneração dos Deputados e dos Senadores. por
vários motivos.

Em primeiro lugar, porque existe. como já foi
dito aqui, um fosso gigantesco em relaçào à maioria
da população.

Talvez muilos que estejam aquI. e mesmo os que
estejam nos assistindo, não saibam. mas apenas o.ro
da população brasileira recebe um salario acima do
valor de 20 salários minimos. isto é. 7 mil e 500 reais.
Zero virgula sete por cento' Imagine-se, então, qual
é o percentual da população que está acima da faixa
dos 12 mil reais. na qual os Parlamentares brasileiros
se encontram. e qual é o percentual que esta aCima
da faixa dos 16 mil reais. na qual os Parlamentares se
encontrarào apos esta votação!

Poder-se-ia argumentar que as tarefas de um
Parlamentar são muito importantes, o que justificaria
essa enorme diferença. Mas. vejam bem, vamos nos
comparar a outro setor da sociedade brasileira também
extremamente importante: os militares. V. Exas. sabem

quanto recebem um sargento com 20 anos de servi
ço e um brigadeiro, o topo da carreira da Aeronáutica
brasileira. com 30 anos de serviço ou mais? Dois mil
e 8 mil reais. respectivamente.

É evidente que não se justifica um reajuste ape
nas aos Parlamentares nessas circunstâncias. Para
que o Parlamento tivesse autoridade politica de se
auto-reajustar. teria de ser o primeiro a lutar pelo re
ajuste salarial das Forças Armadas, dos funcionários
publicas e dos trabalhadores.

A seguir. votaremos e aprovaremos mais uma
vez o aumento pifio do salário mínimo. absolutamente
distante das necessidades da maioria do povo.

É evidente que só podemos atrair a ira da po
pulação, diante da segunda razão pela qual a sua
maioria é contra o aumento: o fato de que existe uma
crise de credibilidade na representação parlamentar.
O povo não se sente verdadeiramente representado
nesta Instituição. que está totalmente distanciada das
necessidades e dos problemas sociais vividos pela
maioria do povo, como a falta de remédio no posto de
saude. a falta de professor na escola, os buracos nas
estradas e o desemprego. São problemas que estão
passando ao largo dos debates no Parlamento brasi
leiro. Isso faz com que a população nào se sinta repre
sentada e. portanto. também não aceite ver o dinheiro
dos seus impostos sendo gasto em aumento salarial
para Parlamentares.

Sr. Presidente, não me sinto em condições de
legislar em causa própria. É absolutamente inaceitá
vel que o Parlamento vote o aumento de salário para
os Deputados para a mesma Legislatura. O mínimo
que poderlamos fazer era deixar para a próxima Le
gislatura. Assim. não caracterizaria que legislamos em
causa própria.

Por isso, nós. do PSOL. votamos contra o reajus
te e não aceitamos que sejamos imputados de dema
gogos. A verdade é que estamos votando de acordo
não com nossos interesses pessoais ou partidários,
mas com os interesses daqueles que nos elegeram.
nos colocaram nesta tribuna e devem ser aqui repre
sentados.

Muito obrigada.

O SR. GUILHERME CAMPOS - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei
com o partido nas votações anteriores.

O SR. GIACOBO (PR-PR. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente. na votação anterior
voteI conforme a orientação do partido.
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Raul Jungmann.
para falar a favor.

O SR. RAULJUNGMANN (PPS-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
esta votação está acontecendo hoje aqui porque. em
dezembro, o Deputado Fernando Gabeira. o Deputado
Carlos Sampaio. a Deputada Luiza Erundina e eu en
tramos com uma representação no Supremo Tribunal
Federal contra o aumento de 91o,·fl. Naquela época,
como hoje. considerava desarrazoado, despropositado
e injustificável o aumento.

E ingressamos com a representação para que
este Plenário pudesse decidir, como decide democra
ticamente, encarar e assumir suas responsabilidades.
que não poderiam ser subtraídas pela Mesa, como
assim entendeu o Supremo Tribunal Federal.

Pois bem, quando isso aconteceu. fomos chama
dos de demagogos, de oportunistas, fomos acusados
de querer se promover assacando contra a imagem
desta Casa.

Hoie, estou aqui para dizer, concordando com
o Deputado Fernando Gabeira e justificando o meu
voto contrário anterior, por que fui contra a urgência.
Penso que temos que reduzir custos, racionalizar. ter
transparência. Existem outras formas de percepção.
seja de gabinete, seja de verbas remuneratórias ou
compensatórias. É preciso esclarecer e ter regras mais
claras. Por isso votei contra a urgência.

Hoje, no entanto, estou aqui para dizer, como já
disse anteriormente. que apóio o reajuste pela repo
sição da inflação do período. E estou aqui, Deputado
Ciro Gomes, como se costuma dizer, de graça. Não
precisava estar aqui, mas faço questão, para dizer
que, quando defendi minha posição, não era contra
esta Casa, mas contra o que eu julgava e continuo
julgando desarrazoado.

Agora. no instante em que entendo, apesar de
o contexto não ser o que eu queria, não ser o que eu
defendo. porque defendo muito mais que isso, que esse
pleito tem justificativa, é defensável. se desgaste existir.
eu o sofrerei em conjunto com esta Casa.

Da mesma maneira como respeitei e defendi esta
Casa, porque era isso que fazia. em última instância,
quando fui contrário, hoje. com todas as ressalvas,
venho de público assumir meu voto.

Sou favorável ao reajuste pela inflação. embora
entenda que a Casa peca ao não se reformar, ao não
reduzir custos, ao não rever as decisões referentes
às diversas verbas, à remuneração dos gabinetes, e
assim por diante.

De qualquer sorte, quero responder aos críticos
que desde lá, por atitudes que geraram mal estar e

muitas vezes repulsa, o intuito é o mesmo. a base da
decisão é a mesma. Para o bem ou para o mal, esta·
rei ao lado de todos aqui, no momento em que enten
der que este encaminhamento é positivo, defensável,
decente, republicano, no que diz respeito à imagem
desta Casa.

Por isso fiz questão de vir dizer que voto, "sim'".
pela reposição salarial.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para
falar contra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e
todos que acompanham esta sessão e que nos aju
dam a realizá-Ia, ressalto o primeiro mérito: discussão
aberta, franca. à luz dos refletores e não da madruga
da. Isso é positivo.

Seria muito bom. apesar de o Deputado Inocên
cio Oliveira reiterar que o Senado está caminhando
junto, Que eles fizessem isso também. Mas não vão
fazer, vão aguardar.

Segundo mérito: é óbvio que todos entendemos
que esta questão tem de ser resolvida. O nosso "não"
à proposta é pelo seu caráter restrito - não do percen
tual de reajuste - e imediatista.

O Congresso Nacional está jogando fora uma
chance inédita, depois do desatino daqueles 92~"o,

que tocavam em questão importante - pelo menos o
Deputado Miro Teixeira levantou isso. A verba indeni
zatória, que nós do PSOL utilizamos adequadamente.
com prestaçâo de contas, porque ela, para Deputados
que não têm imóveis, que não têm muitos recursos ex
tramandato. é importante, deve ser repensada.

Aliás, repito aqui. estudo encomendado pela Casa
na gestão Aldo Rebelo à Fundação Getúlio Vargas
apontou redução desse gasto em mais de 20~'o, tudo
unificado na cota de despesa parlamentar.

A nossa crítica, Sr. Presidente. ao projeto de
decreto legislativo em pauta é porque ele não levou
em conta isso, não soube pensar grande no sentido
de estabelecer critérios perenes, posto que esse de
hoje já voltará no ano que vem ou daqui a dois anos.
Ainda que seja defensável a recomposição da perda
inflacionária, ficamos restritos a isso. Tínhamos que
pensar o que custa um Parlamentar para a sociedade
brasileira. Ele custa muito. em torno de 100 mil reais.
O povo acha que embolsamos esse dinheiro, mas não
é verdade. Temos um sistema complexo. cheio de al
ternativas laterais, e era preciso enfrentar isso com
vigor. com transparência.

Na nossa opinião, a remuneração individual do
Parlamentar é razoável. Ninguém está defendendo a
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demagogia do salário minimo. Aliás, a instituiçào da
remuneração do Parlamentar foi uma conquista contra
a nobreza e a aristocracia lá na Inglaterra antiga. onde
o Parlamento era ocupado só por quem tinha recursos
e disponibilidade. A remuneração é importante.

Agora. por que entendemos poderíamos ope
rar para o futuro, respeitando um preceito que não é
mais constitucional. mas adequado, de boa norma, de
não legislar sobre algo que nos beneficie diretamen·
te? Porque haveria tempo. como prevê o Regimento
Interno, em contradição com a Constituição que não
autoriza. mas abre a possibilidade do reajuste para a
própria Legislatura. para ouvir esse conjunto e. tam·
bém. operar.

Fica esse desafio, porque esta evidente que o
nosso voto será minoritário hoje, para legarmos ao
próximo quadriênio do Poder Público. E isso vale para
o Poder Judiciário, embora a carreira de Estado seja
diferente de mandato Parlamentar ou no Executivo. Fica
o desafio para enfrentarmos a questão. pois estamos
jogando fora essa possibilidade.

O Deputado José Múcio Monteiro distribuiu a
alguns colegas a remuneração de Parlamentares de
vários países do mundo. É claro que estamos bem
aquém dos Estados Unidos da América. da França e
da Itália. mas estamos parelhos com Portugal e até
bem acima da Argentina e do Uruguai. cuja realidade
social mais se aproxima da do nosso País.

Ninguém está dizendo que se trata de um pro
jeto indecente ou que os que se opõem a ele são os
decentes da Casa. Ninguém está dizendo que se trata
de um absurdo desatinado. Sempre dissemos e escre
vemos que o projeto era inadequado. que a Câmara
dos Deputados precisava ganhar credibilidade para
propô-lo.

Por fim. as emendas estào aí. Já enfrentamos
essa história, inclusive do tempo do PT, em Câmaras
de Vereadores, mas elas jamais se consubstanciaram,
porque feriam um princípio elementar da isonomia.

Corremos o risco também aprovando dessa ma
neira. A lei é para quem quer. Quem não a quer abre
mão. Aí vai para o Senado. que nos corrige como
Casa Revisora. Tudo bem. Não fala aqui alguém que
não respeitará a decisão do Plenário. Ocorre que todo
mês vai sangrar. Há o Deputado 16, o Deputado 12; o
Deputado bem remunerado e o Deputado quiçá ben
quisto. Fica no nivel da vindita mesmo.

Agora, esse repto. essa crítica à inconstitucio
nalidade de algumas emendas não é de quem quer
fazer a crítica e receber depois: é de quem acha que
perdemos a chance de operar bem. Uma vez definido
isso. não tenham dúvida V.Exas., soará muito estra
nho para a sociedade brasileira. Do ponto de vista da

compreensão da população. não é adequado haver
Deputados de duas categorias. Não podemos aceitar
imposição da unanimidade. Quer dizer, quem é contra
não pode aceitar nada do que eventual determinação
do Plenário aceite. Tudo bem. Afirmamos que acata
mos essa decisão e não vamos pedir mensalmente
o reajuste. Isso não é algo digno de um Poder de re
ferência como o Congresso Nacional; digno é operar
bem e fazer uma lei completa. Daqui a dois anos nos
reencontraremos com o mesmo problema.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
discutir a favor, concedo a palavra ao Deputado Edu·
ardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT·RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente. caros pares. votei
nesta Casa de maneira muito isenta e consciente o
reajuste dos subsídios dos magistrados e dos procu
radores, como também votei consciente o reajuste de
diversas categorias de servidores públicos.

E quero votar. também consciente, o reajuste
dos subsídios dos Parlamentares federais. Faço-o com
muita tranqüilidade, pois tenho segurança de que o juiz
e o procurador. que exercem parcela do poder republi·
cano. têm de ser bem remunerados para exercer com
isenção seu oficio, assim como nós Parlamentares. que
exercemos parcela do poder republicano durante um
mandato, com todas as responsabilidades, devemos
também. por elas. ser devidamente remunerados.

A remuneração ao Parlamentar não loi uma con
quista qualquer. foi uma evolução histórica para permitir,
nesta Casa. que tanto o empresariado como aqueles
que têm renda alta. como o trabalhador urbano e o
rural, o pequeno comerciante possam exercer o oficio
com isenção e não sucumbam a fobbies. a pressôes.
para que exercitem a própria consciência da maneira
mais soberana e livre possível.

Nos 4 anos em que exerci a primeira Legislatu
ra, compreendi o quanto é difícil ser Parlamentar. Fui
onerado em despesa - que eu não teria como arcar
como servidor público que fui e serei - referente às
obrigações do mandato. Talvez a população que nos
vê e nos ouve não tenha a dimensão da complexidade
do exercicio do mandato.

Exerci os 4 anos da última Legislatura sem utilizar
meios escusos para aumentar o subsídio, que muitas
vezes consiste em utilizar a assessoria do gabinete
para retirar dela um complemento salarial. Por isso subo
a este palanque para defender a emenda ao projeto
apresentado à Mesa Diretora de maneira clara.

Estou sendo filmado e tenho condições de prestar
contas ao meu eleitorado. Faço isso com total liberdade
e consciéncia da necessidade de nosso reajuste até
o patamar de 16 mil reais. Isso é necessário. é justo!
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No passado, defendemos patamar similar aos demais
Poderes da República. como o Judiciário.

Não aceito nem posso compreender que nossa
atitude, que considero majoritária no meu partido. seja
contrária ao discurso que muitas vezes tem um viés de
moralidade. mas cujo conteúdo é de demagogia.

Demagogia é compreender a complexidade do
mandato e escusá-Ia, excepcionar a responsabilidade
e fazer discurso fácil, ligeiro. para a galera, a platé'la.
como se nosso mandato não tivesse a dimensão da
universalidade. do republicanismo e principalmente da
prestação de contas asociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra à nobre Deputada Luiza Erundina. que
falará contra a maléria.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Sem
revisão da oradora,) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados. a cada inicio de Legislatura ficamos na
expectativa de que as coisas comecem a mudar, pelo
menos naquelas questões que têm sido causa de des
gaste, de desmoralização e de perda de credibilidade
do Poder Legislativo em nosso País.

Lembro a disputa eleitoral para a Presidência
da Casa, quando os 3 candidatos. forçados a apre
sentarem uma plataforma sobre seus compromissos.
incluiram o enfrentamento de algumas questões caso
se elegessem.

E um dos pontos incluídos nessas plataformas
dos 3 candidatos era exatamente a definição de uma
polltica de reajuste dos honorários dos Parlamenta
res. uma política de critérios permanentes, para evitar
que, a cada fase em que o tema constasse da pauta
da Casa, não fôssemos forçados a enfrentar a crítica
da sociedade. o desgaste que a Câmara dos Depu
tados sofre a cada momento em que esse lema vem
à discussão.

Lamentavelmente não só esse tema, mas nenhum
dos demais temas que constaram das plataformas,
como por exemplo a limitação de medidas provisórias,
tem sido honrado no início desta Legislatura.

Os senhores falaram aqui sobre o custo que vai
representar esse reajuste. mesmo no limite da reposição
das perdas inflacionarias. E aqui lembraria outro ponto:
que vai recair sobre os orçamentos das Câmaras Mu
nicipais e das Assembléias Legislativas o valor de 70%
do reajuste. Ele vai recair sobre a folha de pagamento
dos Deputados Estaduais e outro tanto vai recair sobre
a folha de pagamento dos Vereadores. nas 5.600 Câ
maras Municipais por este País afora. Portanto, não é
pouca coisa o custo político e social que essa medida
representa para o conjunto da população brasileira.
particularmente dos trabalhadores.

E aqui retomo uma queixa. uma reclamação.
um apelo que fiz hoje cedo da tribuna a respeito do
tíquete-alimentação dos trabalhadores terceirizados
da Casa.

Lembraria. Sr. Presidente, que os salários dos
trabalhadores terceirizados, aqueles que limpam os
nossos gabinetes, que nos dão condições de higiene
para trabalharmos nesta Casa, não tiveram reajuste.
Eles nào tiveram reajuste em seus salários, nem mesmo
no tíquete-alimentação, que é o que garante a sobrevi
vência desses trabalhadores e de suas famílias.

A mesma Casa tão pronta, tão ágil para reajustar
seus próprios salários, não tem sensibilidade, não tem
atençâo para defender os direitos dos trabalhadores
que servem a esta Casa. contratados por empresas
muito bem pagas. e pagas em dia, mas que não hon
ram seus compromissos com os trabalhadores.

Portanto. somos contra esse reajuste. pelo seu
simbolismo e pelo custo político que representa para
esta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
falar a favor da matéria. concedo a palavra ao Depu
tado Carlos Wíllian.

O SR. CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. caros colegas,
não vou entrar no mérito da matéria. mesmo porque
todos aqui têm posição definida sobre esta e outras
matérias. Todos aqui temos propósitos e ideologias.
Chamo a atenção do Plenário, porque vou me dirigir
aos demagogos de plantão. E com essa palavra eu
quero respeitar os Parlamentares que têm convicção
natural de que não se deva fazer essa correção sala
rial. Respeito os poucos Deputados que adotam essa
posição. Não estou me dirigindo àqueles que têm essa
opinião certa.

Ocorre. Sr. Presidente. que aqui existem demago
gos. falsos moralistas. falsos paladinos da moralidade.
que quanto à verba de representação, de gabinete.
não deixam de receber. Por que eles dizem que não
concordam com a correção do salário, após 4 anos, de
acordo com a inflação? Existem pessoas que prome
tem que, quando se concede a nossa famosa "verba de
paletó", vão doá-Ia para entidades beneficentes. Mas
doam para entidades que são ligadas a eles.

Por isso. Sr. Presidente. para deixar claro quem
são esses falsos moralistas. falsos paladinos da mo
ralidade, eu apresentei uma emenda para a qual peço
a atenção de todos. Ela diz o seguinte:

"Sem prejuizo dos encargos legais de
vidos. o parlamentar poderá formalmente re-
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nunciar, no todo ou em parte, ao direito da
percepção do seu subsidio (... )."

Ninguém que vai ter a correção salarial precisa
fazer isso por escrito, mas, para aquele demagogo que
usa esta tribuna, que fala para a imprensa que é contra,
mas no dia seguinte recebe seu contracheque e gasta
da forma que lhe interessa. foi feita esta emenda.

E não ha necessidade de ninguém assinar ne
nhum documento. Apenas quem realmente não quer
receber, não quer ter correçào salarial. pode. em parte
ou In totem. revertê-Ia para a Casa.

Portanto. peço apoio para essa emenda. que não
visa moralizar esta Casa, mas visa separar aqueles
que realmente têm interesse em manter o nome desta
Casa. aqueles que realmente têm compromisso com
este Parlamento. daqueles que usam este Parlamento
jogando contra ele. para ganhar voto e para aparecer
na imprensa e para o seu eleitorado.

Sr. Presidente, se essa emenda for aprovada,
qual o Parlamentar que vai se dirigir à Secretaria para
renunciar a esse aumento? Eu desafio os Parlamen
tares que não concordam com essa correção salarial
a se dirigirem. posteriormente, a Secretaria da Casa
e escreverem que nào concordam e que renunciam.
porque ai esse recurso voltaria para o cofre da Câmara
dos Deputados - isso, lógico. depois de descontados
todos os encargos.

Eu até a denominei "emenda do pega-demagogo".
Volto a dizer: "emenda do pega-demagogo"!

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre
a mesa requerimento de encerramento de discussão
no seguinte teor:

"Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos dos arligos 117, inCISO XI, e 157, § 3°,
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o encerramento da discussão do PDC
n° 35/07.

Sala das Sessões, 9/5/07. - Luiz Sérgio.
Lider do PT; Mendes Ribeiro Filho. Bloco Par
lamenta PMDB. PTS, PSC, PTC:Jovair Aran
tes. Vice-L1der do Bloco Parlamentar PMD8,
PTS. PSC, PTC: Dr. Ublali. Vice-L1der do Bloco
Parlamentar PSB, PDT, PCdoB, PMN, PAN,
PHS, PRS.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o requerimento.

Para encaminhar. concedo a palavra ao nobre
Deputado Pompeo de Mattos. que falará contra a ma
téria.

O SR. POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parla
mentares, na verdade, eu até tenho a compreensão
de que esse debate foi bastante longo. mas aprovei
to para dizer que em dezembro, quando a Mesa e os
Lideres debateram o reajuste dos salários dos Con
gressistas, Deputados e Senadores. eu me posicionei
claramente de forma contrária àquele reajuste de 91 0 '0.

Apresentei minhas razões, fui ao debate e sustentei
minha posição.

Eu dizia lá o que repito aqui: faz-se necessario
que o salário dos Congressistas tenha. sim. um rea·
juste. mas de acordo com a dura realidade brasileira.
E essa realidade tem números, pode ser medida. Ela
é medida pelo índice de inflação. E nós. como lodo
mortal comum, não podemos querer mais em termos
de reposição, de reajuste. do que aquilo que a infla
ção corroeu. Ainda mais considerando que o salário
dos Deputados é, dentre os salários do Brasil. um
bom salário. Não é o maior nem o melhor. mas é um
bom saláno. Então não é justo que o reajuste ou que
o ajuste seja acima da inflação.

Pois bem. Agora chegamos a esse patamar. E
nesse contexto venho à tribuna dizer que concordo
com a Mesa. Acho correto. plausível, sustentável, de
fensável perante a opinião pública que o reajuste do
salário dos Deputados seja exatamente o do valor da
inflação. Alias, como diz o Deputado Inocêncio Olivei
ra. nào é reajuste, mas correção do salário de acordo
com os números da inflação.

Quanto às emendas. Sr. Presidente. eu inclusive
subscreVI uma delas, a que permite que o Depulado
que não quiser receber não receba, que permite ate
que o Deputado para receber requeira. Mas tenho bem
clara a compreensão, Sr. Presidente, de que isso é
também uma discriminação.

Por outro lado. há colegas Deputados, Sr. Pre
sidente, a pretexto de fazer mídia no primeiro projeto
de reajuste dos salários dos Parlamentares. por mais
nobre que seja. por mais correto que se apresente.
por mais justificável que seja, que se posicionam como
vanguarda da moralidade.

E ja vi isso. Sr. Presidente. Não por acaso fui
Deputado Estadual e ouvi esse discurso na Assem
bléia Legislativa do meu Estado por 8 anos. Agora, sou
Deputado Federal e vejo no Parlamento Nacional. pe
las mesmas pessoas, o mesmo discurso. No entanto,
tenho observado que esses que fizeram esse discurso
la, por 8 anos. e aqui há mais 8, na hora de receber
comparecem do mesmo jeito ao caixa.

Sr. Presidente, quero mostrar só um pouco da
hipocriSia. E essas emendas talvez sejam para des
nudar essa situação.
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E mais: o Parlamento não pode, neste mo
mento, ser tão pequeno quanto os gestos peque
nos daqueles que se apequenam quando tomam
essa atitude. O Parlamento tem de ser maior. Não
precisa. não deve e não haverá de fazer essa dis
criminação.

O alerta claro é que há aqueles que se aprovei
tam. Deputado Miro Teixeira, para fazer discursos nas
rádios aos desavisados, constrangendo a opinião pú
blica e esta Casa, falando mal de todos os Congressis
tas, depreciando e definhando o Legislativo nacional
para ganharem projeção pessoal. Ganham nome, o
assunto sai de pauta e no final do mês recebem. Isso
não é justo, não é digno, não é honroso para quem
assume essa posição.

Sr. Presidente, parabéns! É lamentável que te
ntlamos demorado tanto. Ficamos 6 meses discutin
do esse assunto, quando poderíamos ter decidido em
dezembro, por esses patamares, nesses níveis, pela
inflaçào.

Mas menos mal que Deus é bom; antes tarde do
que nunca. Acho que é uma decisão equilibrada e sábia
da Mesa. Estamos juntos nessa caminhada.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o requerimento para encerramento da dis
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os
Srs. Deputados que o aprovam 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) - Já há

parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Ci
dadania e de Finanças e Tributação às Emendas de
Plenário de nOs 1 a 3.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 1

Inclua-se, no projeto, onde couber, o seguinte
artigo:

·'Art. Sem prejuízo dos encargos legais
devidos, o parlamentar poderá formalmente
renunciar, no todo ou em parte. ao direito de
percepção do subsídio, devendo a importân
cia correspondente ser consignada à dotação
orçamentária da Casa a que pertencer."

Sala das Sessões. de de 2007. - Carlos Willian.
PTC.

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO N° 2

O art. 10 do Projeto de Decreto Legislativo n° 35,
de 2007, passa a Ter a seguinte redação:

"Art. 1" .
§ 1° O deputado ou senador deverá anuir

expressamente, por meio de requerimento ende
reçado à respectiva Mesa Diretora, ao subsídio
previsto no caputdeste artigo. no prazo de 30 dias
a contar da publicação do Decreto Legislativo.

§ 2° O deputado ou senador que não
manifestar a sua anuência tempestivamente,
conto rme preceitua o § 1° deste artigo, con
tinuará a receber o subsídio no valor de R$
12.847,20 (doze mil, oitocentos e quarenta e
sete reais e vinte centavos). (NR)

Justificação

O objetivo desta Emenda de Plenário é garantir
aos parlamentares o direito de aderir ou não ao sub
sídio fixado pela Mesa Diretora, assegurando maior
transparência a esta Casa.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007. - Maurício
Rands, Vice-Líder do PT; Colbert Martins, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PMDB. PTB, PSC, PTC; Rogério
Marinho. Vice-Lider do Bloco Parlamentar PSB, POT,
PCdeB, PMN, PAN. PHS, PRB: Marcelo Ortiz, Líder do
PV: Sérgio Moraes, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB, PTB. PSC, PTC; Benedido de Lira, Vice-Líder
do PP: Pompeo de Mattos. Bloco Parlamentar PSB.
PDT. PCdoB, PMN, PAN, PHS, PRB; Jovair Arantes.
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMOB, PTB r PSC,
PTC: Leonardo Quintão. Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PMDB, PTB. PSC, PTC.

EMENDA DE PLENÁRIO N° 3

Inclua-se no artigo 10 do projeto após a expres
são "nove centavos", o seguinte texto:

Art.1° .
facultada a opção pela percepção do

subsídio sem a correção ora fixada.

Sala das Sessões. 9 de maio de 2007. - Reginaldo
Lopes, Vice-Líder do PT; Ribamar Alves. Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB. POT. PCdoB. PMN, PAN, PHS.
PRB: Flávio Dino, Bloco Parlamentar PSB. POT, pedoB,
PMN. PAN. PHS. PRB; Renildo Calheiros. Bloco Parla
mentar PSB, PDT, PCdoS, PMN. PAN. PHS, PRB: Men
des Ribeiro Filho. Bloco Parlamentar PMDB, PTB. PSC,
PTC: Antonio Roberto. Vice-Líder do PV: Maurício Rands.
Vice-Líder do PT: Fernando Coruja, Líder do PPS; Marcelo
Ortiz. Líder do PV; Carlos Eduardo Cadoca. Bloco Paria·
mentar PMDB, PTB, PSC, PTC; Zonta, PP; Dr. Talmir, PV:
-, Bloco Parlamentar PMDB. PTB. PSC, PTC.
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo então a palavra, para oferecer parecer às Emen
das de Plenário, pela Mesa Diretora. ao Sr. Deputado
Osmar Serraglio.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (Bloco/PMDB-PR.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares. como já percebe
mos, tivemos manifestações relativas às emendas. O
parecer foi parcialmente favorável à Emenda n° 2. pela
aprovação da Emenda n° 1 e considerou prejudicada
a Emenda n° 3.

A Mesa. até mesmo em homenagem a todo o
tempo em que, de alguma forma. durou a condução
dessa matéria até a finalização que imaginamos deva
ocorrer hoje, assim procedeu exatamente para que se
não dissesse que haveria por trás razões eleitorais que
se teriam traduzido na condução daqueles que hoje
estâo na direção da Casa.

Todos os 3 candidatos que se apresentaram
para concorrer à Presidência da Casa sustentaram a
necessidade da recuperação do valor dos subsidias.
que foram fixados há 4 anos. Portanto. não se está
procedendo a nenhum aumento; está-se apenas a
traduzir no subsídio atual o mesmo valor aquisitivo,
aquela expressão nominal do passado. que hoje se
traduz de forma diferente.

Daí por que somos favoráveis ao projeto tal qual
apresentado. sem as emendas. E explicamos por que
somos contrários às emendas. Eu já antecipo que não
me alinho à minoria que pretende criar uma situação
que percebemos hoje no plenário. mas não posso me
recusar a defender o direito da Minoria. Já tivemos
oportunidades suficientes para perceber importãncia
disso. Por exemplo. quando deliberamos sobre a com
posição das Líderanças e outros cargos, e o Supremo
nos alertou para o fato de que deveríamos considerar o
direito da Minoria. Novamente isso aconteceu quando
da instalação da CPI do Apagão Aéreo.

Se fizermos agora a discriminação daqueles que
eventualmente votarem contra essa matéria. de sorte
que venham a perceber remuneração diferenciada,
estaremos, mais uma vez, por forma indireta, oblíqua,
esconsa. decidindo contra a Minoria.

Assim. opinamos contrariamente às emendas,
que significam a faculdade de renunciar ao acrésci
mo, à recuperação ou. como diz nosso 2° Vice-Pre
sidente. Deputado Inocêncio Oliveira, à correção do
valor. E o faço, em primeiro lugar, em homenagem à
Minoria: em segundo lugar. porque nunca, em Parla
mento nenhum, foi feita tal distinção, uma vez que o
ato é oriundo da vontade do Colegiado, e este nunca
discriminOU aqueles que eventualmente compuseram
uma vontade só. de forma que a norma, que é geral.

terminasse por não atingir aqueles que discrepassem
ou se manifestassem de modo adverso ao que a Maio·
ria eventualmente sustentou.

Finalmente, parece-me que as emendas pecam
pela forma como foram apresentadas. na medida em
que facultam o ato de renunciar. Ora. renúncia não
depende de manifestação, de formulação. de inserção
em uma regra. Quem quiser renunciar que renuncie.
Não faz sentido inserirmos uma faculdade que existe
ainda que se desconsidere a emenda.

O segundo ponto é que se aceitássemos essa
emenda, ainda assim, mais uma vez. incidiriamos em
equívoco. na medida em que não dissemos se ela é
irretratável ou não. Alguém se manifesta pela renun·
cia. Por quanto tempo vale essa renúncia? Ate o fim
do mandato. por 1 mês. 2 meses? Ela é irretratável?
Não há nenhuma definição. nenhum esclarecimento
posto nas emendas sob nosso exame.

Finalmente. como eu disse - e ai falo do mérito.
porque apenas cabe à Mesa manifestação quanto ao
mérito -. em homenagem à nossa eleição. para que
não se imagine que esta Mesa foi assim conduzida à
direção da Casa em razão de eventuais objetivos rela
cionados à fixação dos subsídios dos Parlamentares,
ela sustenta o que estava na proposição dos 3 candida
tos: pura e simplesmente a reposição da inflação para
alcançarmos o poder de compra de 4 anos atrás.

Assim. opinamos favoravelmente ao projeto e
contrariamente a todas as emendas formuladas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - An
tes de convocar sessão extraordinária, pergunto a
V.Exas. se posso transferir o painel. Há concordân
cia? (Pausa.)

Haverá. portanto, transferência de painel.
Vou encerrar a sessão, por haver se esgotado

o tempo.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nada
mais havendo a tratar. vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - COM
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRB.:

TOCANTINS

João Oliveira DEM
Total de Tocantins: 1

MINAS GERAIS

Ciro Pedrosa PV
Fernando Diniz PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV
Total de Minas Gerais: 3
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RIO DE JANEIRO

Fernando Gabeira PV
Total de Rio de Janeiro: 1

SÃO PAULO

Guilherme Campos DEM
José Mentor PT
José Paulo Tótfano PV
Total de São Paulo: 3

MATO GROSSO

Neri Geller PSOB
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Rodrigo Rollemberg PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
PhsPrb
Total de Distrito Federal: 1

SANTA CATARINA

Paulo Bornhausen DEM
Total de Santa Catarina: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
aSSRS.:

RORAIMA

Edio Lopes PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Roraima: 1

PARÁ

Jader Barbalho PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Átila Lins PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Marinha Aaupp PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Rondônia: 1

ACRE

Gladson Cameli PP
Total de Acre: 1

PIAuí

Mussa Oemes DEM
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Sandra Rosado PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Prb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Luiz Couto PT
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan PhsPrb
Edgar Moury PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Pernambuco: 2

BAHIA

Tonha Magalhães PR
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

George Hilton PP
Mário de Oliveira PSC Pmdb Ptb Pse Ptc
Mauro Lopes PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Narcio Rodrigues PSDB
Total de Minas Gerais: 4

EspíRITO SANTO

Rose de Freitas PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Silvio Lopes PSOB
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Janete Rocha Pietá PT
Jorginho Maluly DEM
Ricardo Tripoli PSOB
Walter Ihoshi DEM
Total de Sâo Paulo: 4

MATO GROSSO

Homero Pereira PR
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

íris de Araújo PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Roberto Balestra PP
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Or. Rosinha PT
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Max Rosenmann PMDB Pmdb Ptb Psc Pie
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Germano Bonow DEM
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE {Arlindo Chinaglial - Encerro
a sessão. convocando para hoje, quarta-feira, dia 9, às
20h52, sessão extraordinária, com a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 35w A, DE 2007
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei n° 35-A, de 2007. que fixa o subsídio
dos membros do Congresso Nacional e dá
outras providências; tendo pareceres: do
relator da Comissão de Finanças eTributa
ção. proferido em Plenário. pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação deste e da Emenda de Plenário
n° 1, pela aprovação parcial da Emenda de
Plenário nO 2 e pela rejeição da Emenda de
Plenário n° 3 (Relator, Dep. Eduardo Cunha);
e do relator da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania. proferido em Plená
rio, pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Cepo Neucimar
Fraga). PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁ
RIO: do relator da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados, proferido em Plenário. pela
rejeição das Emendas de Plenário de nOs 1
a 3 (Relator: Dep. Osmar Serraglio).

Discussão

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

W36, DE 2007
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Discussão. em turno único, do Projeto
de Lei n° 36. de 2007, que fixa o subsídio do
Presidente e do Vice-Presidente da Repú·
blica e dos Ministros de Estado. Pendente

de pareceres: da Comissão de Finanças e
Tributação; e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 285, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Discussão. em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 285. de
2004. que altera o Sistema Tributário Nacio
nal e dá outras providências. (Desmembra
mento da PEC 255104, contendo os arts. 22,
VIII. 34, V, c. 36, V, 61, § 3°; 100, § 1°, 105,111,
d. 149-A, parágrafo único, 150,§ 6°; 152-A,
153, § 3°, V; 155, § 2°, 11. c.IV, a, b, V, a, b, c,
d. e, VI, a. b. c, d, e, f, g, h, i, i, I. VII, a, b, c,
d. VIII, IX, a, c. X, e, XI. XII, a, b, f, g, h, i, j, I,
m. n, o, XIII, a. b, c, d, e, § 7°, I, li, 158,111. 17
constantes do art. 1°, os arts. 95, 96. pará
grafo único I. 11, 111 e 97 constantes do art.
2°. que trata do Ato das Disposições Transi
tórias, a integra dos arts. 3°,8° e 9°); tendo
pareceres: da Comissão 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 desmembramen
to da de n° 255/04 nesta e na de n° 293/04,
acompanhadas das respectivas 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 aprecia
dos, 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: Oep. Virgílio Guimarães).

Tendo apensada a PEC 58/07.

(Encerra-se a sessão as 20 horas e 50
minutos.}
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Ata da 1028 Sessão, Extraordinária,
Nortuna, em 9 de maio de 2007

Presidência dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente.
Inocêncio Oliveira. 2° Vice-Presidente.

Maio de 2007

ÀS 20 HORAS E 51 MINUTOS COMPA-
RECEMÀ CASA OS SRS.:

Arlindo Chinaglia
Inocêncio Oliveira
Osmar Serraglio
Ciro Nogueira
Waldemir Moka
José Carlos Machado
Manato
Amon Bezerra
Alexandre Silveira
Deley

RORAIMA

Angela Portela PT
Francisco Rodrigues DEM
Luciano Castro PR
Marcia Junqueira DEM
Maria Helena PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Presentes Roraima: 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhornen PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Fátima Pelaes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Janete Capiberibe PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Jurandil Juarez PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha POT Psb Pdt Pcclob Pmn Pan Phs
Presentes Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Bel Mesquita PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Beta Faro PT
Elcione Barbalho PMDB Pmdb Ptb Pse ptc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSOB
Paulo Rocha PT

Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMOB Pmdb Ptb Pse Ptc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMOB Pmdb Ptb Psc Pte
Presentes Pará: 16

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Silas Câmara PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Vanessa Grazziotin PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Emandes Amorim PTB Pmdb Ptb Pse Ptc
Lindomar Garçon PV
Mauro Nazif PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Presentes Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Ilderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Sergio Petecão PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Presentes Acre: 8

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc



Maio de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 22293

Nllmar Ruiz OEM
Osvaldo Reis PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Vieentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PAN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Clóvis Feeury DEM
Davi Alves Silva Júnior POT Psb Pc:It Pcdob Pmn Pan Phs
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Gastão Vieira PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Julião Amin PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Niee Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Pedro Novais PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Ribamar Alves PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhâo PP
Presentes Maranhão: 18

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Ariosto Holanda PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Chico Lopes PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Ciro Gomes PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Euníeio Oliveira PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Flavio Bezerra PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcãntara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
Paulo Henrique Lustosa PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Ceará: 21

PIAuí

Alberto Silva PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Antonio José Medeiros PT
Álila Lira PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs

Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB Pmdb Ptb Psc P1c
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Paes Landim PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Fatima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
João Maia PR
Rogério Marinho PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Presentes Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Armando Abilio PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Damião Feliciano S.Part.
Efraim Filho OEM
Manoel Junior PSB Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs
Marcondes Gadelha PSB Psb Pc:It Pcdob Pmn Pan Phs
Rômulo Gouveia PSDB
Ronaldo Cunha Lima PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Wilson Santiago PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Paraíba: 11

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSOB
Carlos Eduardo Cadoea PMDB Pmdb Plb Pse Pte
Carlos Wilson PT
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
José Mendonça Bezerra DEM
José Múeio Monteiro PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Marcos Antonio PAN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB Pmdb Plb Pse Pte
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Roberto Magalhâes DEM
Silvio Costa PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
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Wolney Queiroz por Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Pernambuco: 23

ALAGOAS

Augusto Farias PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Cristiano Matheus PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Francisco Tenorio PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Givaldo Carimbão PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Joaquim Beltrão PMDB Pmdb Ptb Psc ptc
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Presentes Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC Pmdb Ptb Psc Ptc
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Jerônimo Reis DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Daniel Almeida PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Edigar Mão Branca PV
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça DEM
Fernando de Fabinho OEM
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSOB
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 Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimarães Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcos Medrado POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR

Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Severiano Alves PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Uldurico Pinto PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Veloso PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Presentes Bahia: 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Antônio Roberto PV
Aracely de Pauta PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSOB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC Pmdb Ptb Psc Ptc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataíde DEM
Jô Moraes PCdoB Psb Pdt Pcdob Prnn Pan Phs
João Bittar OEM
João Magalhães PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Juvenil Alves S,Part.
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Lineoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMOB Pmdb Ptb Psc Pte
Mário Herínger PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Odair Cunha PT
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Paulo Abi-Aekel PSDB
Paulo Plau PMDB Pmdb Plb Psc Pte
RafElel Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB Pmdb Plb Pse Pie
Virgilio GUimarães PT
Vilor Penido OEM
Presentes Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO

Camilo Cola PMDB Pmdb Plb Pse Pie
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PAN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Leio Coimbra PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Luiz Paulo Vellozo Lueas PSOB
Neucimar Fraga PR
Rita Camala PMDB Pmdb Plb Pse Pie
Sueli Vidigal PDT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Presentes Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Sanlos PMDB Pmdb Ptb Pse Pie
Andreia Zilo PSDB
Ayrton Xerez DEM
Bernardo Ariston PMDB Pmdb Plb Pse Pie
Brizola Nelo PDT Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Dr. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs
Edson Ezequiel PMDB Pmdb Plb Psc Pte
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
Eduardo Lopes PSB Psb Pdt Pcdob Prnn Pan Phs
Felipe Bornier PHS Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB Pmdb Plb Psc Pie
Filipe Pereira PSC Pmdb Ptb Psc Pie
Geraldo Pudim PMDB Pmdb Plb Pse Pte
Hugo Leal PSC Pmdb Plb Pse Pie
Indlo da Cosia DEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs
Leonardo Pieelani PMDB Pmdb Ptb Psc Pie
Luiz Sérgio PT
Marcelo Ilagiba PMOB Pmdb Plb Psc Pte
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs

Neillon Mulim PR
Nelson Bornier PMOB Pmdb Plb Pse Pie
Olavio Leile PSDB
Pastor Manoel Ferreira PTB Pmdb Plb Pse PIe
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Sandro Matos PR
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMOB Pmdb Plb Pse Pte
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Abelardo Camannha PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Aldo Rebelo PCdoB Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs
Aline Correa PP
Anlonio Bulhôes PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Anlonio Carlos Pannunzio PSDB
Anlonio Paloeei PT
Arnaldo Faria de Sá PTB Pmdb Ptb Psc Pie
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Belo Mansur PP
Bispo Gé Tenula DEM
Cândido Vacearezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes PTC Pmdb Ptb Psc Pie
Devanir Ribeiro PT
Dr. Neehar PV
Dr. Talmir PV
Or. Ubiali PSB Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs
Duarle Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSDB
Emanuel PSOB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB Pmdb Ptb Pse Pie
Frank Aguiar PTB Pmdb Ptb Psc Pie
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Jillllar Tatto PT
João Dado PDT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Anibal PSOB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoino PT
José Menlor PT
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José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Lueiana Costa PR
Luiza Erundina PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Michel Temer PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelli PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Paulinho da Força POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Paulo Maluf PP
Paulo Renato Souza PSOB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Reinaldo Nogueira POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Renato Amary PSOS
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar prB Pmdb Ptb Psc Ptc
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli OEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSOB
Vieenlinho PT
William Woo PS08
Presentes São Paulo: 65

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Eliene Lima PP
Neri Geller PSDB
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Wellington Fagundes PR
Presentes Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jotran Frejat PR
Laerte 8essa PM08 Pmdb Ptb Psc Pte
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Tadeu Filippelli PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Presentes Distrito Federal: 8

GOIÃS

Carlos Alberto Leréia PSOB
Chico Abreu PR
João Campos PSDB

Jovair Arantes PTB Pmdb Ptb Pse Ptc
Leandro Vilela PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bitleneourt PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcelo Melo PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Pedro Chaves PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Presentes Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
VanderLoubetPT
Waldir Neves PSDS
Presentes Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo lupion DEM
Affonso Camargo PSOB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Canziani PTB Pmdb Ptb Pse Ptc
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto POT Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Seiarra DEM
Giacobo PR
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Luiz Carlos Hauly PSOB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Moacir Mieheletto PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Ratinho Junior PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Takayama PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Presentes Paraná: 27
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SANTA CATARINA

Aeelio Casagrande PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Decio Lima PT
Djalma Berger PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Edinho Bez PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva DEM
João Matos PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
João Pizzolatti PP
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beta Albuquerque PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Claudio Diaz PSDB
Darcisio Perondi PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Eliseu Padilha PM DB Pmdb Plb Psc Ptc
Enio Bacci PDT Psb Pdl Pedob Pmn Pan Phs
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
José Otávio Germano PP
Júlio Redecker PSDB
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busalo PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Manuela DÁvila PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Pepe Vargas PT
Pompeo de Ma"os PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Tarcisio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Vilson Cova"i PP
Presentes Rio Grande do Sul: 29

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
485 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos os nossos trabalhos.

11- 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.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido O SR. PRESIDEN·
TE (Arlindo Chinaglia) - Passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ro-
cha.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados, chamo a atenção de VExas. para a importância
do dia de hoje. O Grito da Terra encerra-se com uma
passeata pelas ruas de Belém, com concentração na
Praça da Leitura, em São Brás. A praça é o local de
acampamento das famílias que participam do Grito
este ano, estimadas em 3,5 mil pessoas. O Grito da
Terra Pará é uma versão estadual do Grito da Terra
Nacional. previsto para se realizar em Brasilia nos dias
21 a 25 deste mês.

O meu mandato sempre esteve em busca de so
luções para os problemas que constam na pauta de
reivindicações do Grito da Terra. A criação de assen
tamentos estaduais, a renegociação de débitos com o
extinto FNO (Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte), o fim da violência no campo e o combate
à grilagem de terras no Estado são alguns dos temas
debatidos em rodadas de negociações que envolvem
os agricultores rurais e representantes dos Governos
Federal e Estadual.

O Grito da Terra é o momento em que nós, repre
sentantes do povo no Parlamento, podemos nos unir
para que o Governo possa tomar providências quanto
os pleitos defendidos pelos trabalhadores do campo.
São reivindicações justas que norteiam a regularização
fundiária, a viabilização de políticas públicas especifi
cas para os pequenos e microagricultores.

Srs. Parlamentares, o Grito da Terra reflete a
ansiedade de cerca de 900 mil famílias envolvidas na
agricultura familiar de nosso Estado, que aguardam por
medidas sólidas que possam transformar a vida do tra-



22298 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

balhador rural. Mas o nosso Governo está trabalhando
nesta direção, valorizando o setor agrário brasileiro.

O processo de negociaçào das dívidas dos tra
balhadores e trabalhadoras rurais provenientes do
Fundo Constitucional do Norte (FNO), com propostas
de rebate de 90% da dívida agrícola, que irá benefi
ciar cerca de 50 milfamilias no Estado, e a criação de
Projetos de Assentamentos Agrários em glebas fede
rais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), são as 2 principais reivindicações
protocoladas no INCRA.

A negociação é importante para fomentar a eco
nomia no campo, já que irá beneficiar cerca de 50 mil
famílias no Estado. A criação de Projetos de Assenta
mentos Agrários das glebas federais do INCRA - Gle
bas Bujarú, Concórdia, Guamá, Palheta e Acará, entre
outras - beneficiará mais de 10 mil famílias. Com os
pedidos já protocolados nos órgãos federais, a FETA
GRI espera obter bons resultados após as mesas de
negociações que aconteceram neste ano. E vamos
continuar nossa luta para que esses pleitos passem a
fazer parte da vida do homem do campo.

Quero também ressaltar, nesta tribuna, a impor
tância de um documento produzido pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG,
que lançou uma bandeira em defesa de projetos que
possam dar novas diretrizes para o Brasil e que há
anos tramitam nesta Casa.

Srs. Parlamentares, esse órgão é respeitado não
só pelo trabalho que desenvolve em favor da agricul
tura. mas pela credibilidade que adquiriu ao longo dos
tempos e hoje representa 25 milhões de trabalhadores
e trabalhadoras rurais, com mais de 4 mil sindicatos
espalhados por todos os Estados brasileiros.

A Confederação pede pressa na aprovação do
Projeto de Lei n° 5.016. de 2005, que prevê sanções
penais para quem pratica trabalho escravo. É que
aproximadamente 25 mil pessoas ainda trabalham,
no Brasil, em condições análogas às da escravidão,
segundo a 01T. E é na área rural o local onde mais ca
sos de trabalho escravo foram identificados por órgãos
governamentais e não-governamentais. Apesar do nú
mero expressivo de cativos, o Brasil foi citado como
exemplo positivo de combate ao trabalho escravo por
estar desenvolvendo estratégias e ações públicas im
portantes, em parceria com a sociedade civil.

Faço um alerta para o descumprimento da Lei
n° 9.777, de 1998, de minha autoria, que reconhece
como crime a prática do trabalho escravo. É lamentável
que, após quase 10 anos da aprovação da lei, ainda
seja preciso discutir e votar projetos que combatam
esse tipo de crime. A primeira proposta que surgiu a
respeito do confisco de terras onde for comprovada a

exploração de trabalho escravo foi apresentado por
mim, em 2001.

Outra proposta que defendo em parceria com a
CONTAG é a que pede urgência na aprovação do PL
n° 6.852, de 2006, de autoria do Executivo, que esta
belece critérios para identificação, inscrição e contri
buição do segurado especial de atividade agropecu
ária ou extrativista, criando um número de Cadastro
Específico do INSS - CEI.

É importante registrar que, desde que foi criado,
há 16 anos, esta foi a primeira vez que as lideranças
rurais foram recebidas pelo Governo do Estado, no
Pará. Os trabalhadores pediram a regularização fun
diária, a viabilização de políticas públicas específicas
para os pequenos e microagricultores, além da con
tratação de 300 técnicos da EMATER para a elabora
ção de novos projetos de financiamento. O Governo
do PT está disposto a participar de uma comissão
para discutir os critérios, as bases e condições para o
financiamento do capital de giro, assim como avaliar
os pedidos reivindicados na pauta. Além disso, os pe
quenos produtores terão uma programação especifica
para o segmento da agricultura familiar, no 11 Frutal e
no VII Flor Pará/2007. o que atende de imediato uma
das demandas apresentadas.

O Grito da Terra Pará de 2007 foi uma vitória dos
trabalhadores. Depois de várias reuniões com repre
sentantes do Governo, ficou acertado que o Governo
do Pará vai criar um programa de assentamento em
13 municípios do Estado. O programa vai beneficiar
mais de 5 mil famílias. E. no que diz respeito à esfera
federal, neste mandato, comprometo-me a negociar
a liberação imediata das verbas necessárias para a
retomada dos serviços prestados pelos postos itine
rantes do INSS. Os trabalhadores exigem melhorias
no atendimento e na concessão de aposentadorias e
benefícios à categoria. E nosso mandato assume o
compromisso de lutar pela agilização dos processos
de aposentadoria que estão parados no INSS.

Garantir a liberação do Orçamento de 2007, que
já está contingenciado, para o INCRA, a fim de que
sejam atendidas as reivindicações dos trabalhadores,
também será nosso compromisso. Esta ação é funda
mentai porque, durante as negociações, ficou acertado
que as 3 superintendências do INCRA, localizadas em
Santarém e Belém. ficarào responsáveis pela infra
estrutura dos futuros assentamentos.

Outra vitória dos trabalhadores foi a garantia da
renegociação das dívidas do FNO, além da manuten
ção e melhoria do acesso ao crédito agrícola. A nego
ciação com os bancos públicos também foi bastante
positiva. No caso do Banco do Brasil, ficou acertada a
melhoria do sistema de acesso aos PRONAFs. A Caixa
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Econômica ficou responsável pela abertura de finan
ciamento para a construção de habitações rurais nos
assentamentos. A Governadora Ana JLJlia Carepa se
comprorneleu de iniciar, ainda neste mes, a primeira
etapa dos assentamentos. A relorma Agrária paraen
se vai começar pelos Municiplos de Moju, Bujaru. e
Rondon do Pará.

Contudo, V.Exas. hão de concordar que o pro
blema do Brasil não se resolve só com a iniciativa
paraense. A necessidade de criação de mecanismos
de proteção social no campo é fundamental devido ao
fato de que o acesso à terra é restrito, o desemprego é
estrutural e as relações de trabalho são marcadas pela
sazonal idade e informalidade. Esse projeto do Governo
é resultado de um longo debate. realizado junto com
entidades de classe e apoiado por mais de 1 milhão de
assinaturas em todos os Estados brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero, inicialmente. destacar minha
preocupação com noticia divulgada esta semana pela
imprensa nacional com relaçâo à possivel aquiSição da
operadora TIM Brasil pela Telefônica, grupo que controla
também a operadora de telefonia móvel VIVO.

Faço referência a esse fato, Sr. Presidenle, pela
simples questão da concentração. Caso essa aqui
siçào seja materializada, serão 54% do mercado de
telefonia móvel nas mãos de uma unica operadora, o
que invariavelmente tem reflexos na livre concorrên
cia nesse setor.

Entendemos. claramente. Sras. e Srs. Deputados,
a necessidade do lucro para manutençào do capital
destes investidores no Brasil. mas destaco tambem
a importância do Estado na regulação dessas aquisi
ções, fusões e acordos comerciais, para assegurar ao
consumidor anos Vindouros com ganhos, em funçào da
disputa real pela aquisição de clientes, com menores
preços e melhor qualidade nos serviços.

Sr. Presidenle, nesse contexto, destaco a impor
tância das agencias reguladores em setores essenciais
e estratégicos como geração e distribuição de energia
eletrica, telefonia e salJde. por exemplo. Assim. caras e
caros Deputados. sera delerminante o posicionamento
da Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL.
para municiar de informações o CADE e a CVM, no
cumprimento do capitulo da nossa Carta Magna que
diz respeito ao Direito Económico.

Reafirmo a necessidade do Brasil de receber in
vestimentos Internacionais no processo de desenvol
vimento econômico, mas esta Casa legislaliva tem o
dever de acompanhar a movimentação do mercado,

a fim de assegurar aos cidadãos que a livre concor
rência. determinada entre oferta e demanda, possa
nortear os investimentos das empresas. sem que um
posslvel oligopóliO neste ou em qualquer outro setor
venha a existir.

Desde ja, quero condenar, veementemente, essa
operação. Não sou favorável a ela por entender que
esse fato fere o processo democrático. Desta tribuna
sempre serei firme no combate a qualquer forma de
oligopólio.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Quero fazer referência a matéria dos jornalistas Gus
tavo Paul, José R. Caetano. Malu Gaspar e Suzana
Naiditch. Intitulada Saem os poilficos. entram os ges
tores, publicada na revista Exame, Edição n" 890, de
11 de abril de 2007. Essa matéria apresenta um Brasil
que dá certo em muitas regiões, no que diz respeito
à gestão dos recursos públicos, com racionalização
de sua aplicação, tendo em vista não apenas o bem
comum, mas também a lógica que norteia a iniciativa
privada com relaçào ao custolbenefício.

Sr. Presidente, a pratica de trazer executivos de
destaque da miciativa privada para o Poder Executivo
tem mostrado que e possivel implementar no serviço
público, mesmo diante das suas limitações e para
digmas, uma gestão moderna de recursos humanos
e financeiros, maximizando o orçamento, que é ao
mesmo tempo escasso e necessário para atender as
inúmeras demandas sociais.

Nesse cenario de escassez e busca crescente
por resultados, os executivos já acostumados a tra
balhar sobre pressâo para reduzir custos e aumentar
receitas trazem para o Poder Executivo a dinâmica
das economias modernas. onde a racionalidade deve
estar acima de interesses menores, sejam partidários.
sejam pessoais.

Rogo aos meus pares, Sr. Presidente, que sejam
os multiplicadores. junto aos Chefes dos Executivos
Estaduais e Municipais, em todos os Estados da Fe
deração, dessa prática que tem sido benéfica. prinCI
palmente para as camadas mais pobres da sociedade,
que tanto necessitam de amparo do Estado.

Vale ressaltar que não defendo administradores
publicos apartidários e apolíticos, mas sim homens e
mulheres que, no exercício de suas funções, possam
administrar interesses conflitantes. independentemente
da cor partidária. sempre em busca do bem comum
e. aCima de tudo, otimizando os investimentos numa
escala de prioridades.

Nesse contexto, Sr. Presidente, destaco as admi
nistrações estaduais e municipais do PSB. bem como
a do Prefeito de Manaus. Serafim Fernandes Corrêa,
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que vem ao longo dos últimos 2 anos mudando a his
tória política da Capital do Amazonas.

Na Prefeitura de Manaus vemos esse modelo
moderno de gestão ser implantado, pois o Prefeito
Serafim busca sempre privilegiar a competência na es
colha dos seus Secretários. É possível observar, com
clareza, o modelo sendo estabelecido por este homem
publico, principalmente nas Pastas estratégicas como
saude, administração, planejamento, limpeza pública
e obras. Tais Pastas são compostas por profissionais
do mais alto gabarito e que preenchem os critérios de
experiência. transparência e honestidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE.

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados. durante Assembléia Geral da Con
ferência Nacional dos Bispos do Brasil. vem de ser
eleito seu presidente. por consagradora votação, o
recém-nomeado Arcebispo de Mariana, Oom Geral
do Lyrio Rocha. atualmente, ainda desempenhando
as elevadas funções à frente da Diocese de Vitória da
Conquista, na Bahia. onde el"Qpreendeu proficiente
ação pastoral, voltada aos mais carentes, que perma
necem à margem do perverso mosaico social predo
minante entre nós.

Utilizando urnas eletrônicas, o pleito decorreu em
meio à mais absoluta normalidade, tendo o vitorioso
alcançando 255 sufrágios, em um total de 276 dos
presentes ao magno encontro.

Destaque-se que a decisão ocorre às vésperas
da chegada ao País de Sua Santidade. Bento XVI. que
presidirá, entre nós, uma reunião do CELAM. congra
çando prelados da América Latina, quando importantes
diretrizes deverão ser adotadas. com vistas a reorien
tar os rumos da Igreja no continente.

Nas primeiras declarações prestadas à impren
sa, após a sensibilizadora escolha, Dom Geraldo Lyrio
afirmou, textualmente:

"( ... ) a GNBB nunca se negou a conver
sar com ninguém do governo. até mesmo nos
momentos mais difíceis do período militar. Ela
sempre esteve aberta a esse diálogo e mante
ve a sua total liberdade para dizer nào quando
achou que sua posição seria essa."

Dentro, portanto, de tal posicionamento, a CNBB
manter-se-á fiel aos seus princípios e à tradição que
há seguido ao longo de fecunda existência. assinalada
por iniciativas de larga repercussão entre nós.

Recordo que, quando da anunciada abertura
"lenta e gradual", coordenada. no Governo Geisel, pelo
saudoso Petrônio Portella, os bispos foram convidados
a participar do diálogo com a sociedade, despontando,

na ocasião Dom Luciano Mendes de Almeida como um
dos mais prestigiosos Antístites. com marcante atuação
junto aos religiosos e ao laicato. por atitudes firmes e
serenas que sempre o caracterizaram.

Registro, pois, a eleição de Dom Geraldo Lyrio,
ao mesmo tempo em que auguro desempenho à al
tura das novas responsabilidades como presidente
da CNBB, num instante em que a presença de Bento
XVI muito significará em relação ao futuro da Igreja no
Brasil e demais países da América Latina.

Ele possui clarividência e descortino bastantes
para o cabal cumprimento dessa árdua missão, parti
cularmente porque haverá de receber do Santo Padre
o aconselhamento. a fim de que ainda mais proficien
temente atenda aos pesados encargos, dirigindo os
eminentes colegas de Episcopado.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, imaginem o seguinte contexto: con
taminação das águas, poluição do ar, derretimento de
geleiras, alteração nas correntes marítimas, desertifica
ção de grandes áreas, destruição de corais, enchentes,
terremotos, maremotos, extinção de inúmeras espé
cies de plantas e animais. Infelizmente. este cenário
caótico não é apenas uma vaga previsãO; trata-se de
iminente realidade, caso a sociedade e seus governos,
em todos os lugares do planeta Terra, não tomem pro
vidências emergenciais.

Em fevereiro, o instituto International Pannet of
Climatic Change (IPCG) apresentou um relatório com a
previsão do futuro do nosso planeta. que deverá sofrer,
nos próximos 100 anos, com o aumento da tempera
tura média global entre 1,5 e 4,5 graus cen1igrados,
fato que acarretará grandes problemas econômicos, de
magnitudes antes vistas só durante as guerras mun
diais. O IPCG aponta ainda que a probabilidade de a
temperatura média do planeta continuar subindo nas
próximas décadas é de mais de 90'%. em virtude da
continuada emissão de poluentes que intensificam o
efeito estufa, da queima de combustíveis fósseis, da
geração de metano proveniente da pecuária bovina e
de depósitos de lixo.

O nosso Instituto Nac'lonal de Pesquisas Espac'lais
(INPE) também realizou pesquisas que mostram que
a temperatura média da Região Centro-Oeste subirá
de 3 a 4 graus nas próximas décadas. enquanto na
Amazônia subirá ainda mais: de 6 a 8 graus. Vale des
tacar que se trata de ecossistemas ricos em plantas e
animais, e a não-preservação da biodiversidade podera
implicar, dentre outras coisas, prejuízo no campo de
pesquisas do setor farmacêutico, porque vai reduzir a
chance de descoberta de novos remédios para cura
de graves molést'las.
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Investir em desenvolvimento sustentável é pos
sivel e pode ser muito rentável para setor produtivo.
O relatório do IPCC da como exemplo que, com um
investimento de apenas 1~..;, do PIS mundial em tec
nologias menos poluentes, pode-se evitar a perda
estimada de 200.·'0 do PIS mundial em face dos efeitos
do aquecimento global, com risco de grave recessão
econÕmica".

O setor produtivo começa a compreender que é
mais viável, economicamente. preservar o meio am
biente. do que prosseguir na desenfreada degradação
ambiental em nome do progresso.

Vale destacar que o que está em xeque é a pró
pria vida humana no planeta. Segundo estudos fei
tos pelo Banco tnteramericano de Desenvolvimento
(BIRD), 40Q"o da população do planeta não terá água
suficiente para as necessidades básicas até 2015. e,
ao final do século 21. a água poderá valer mais que o
ouro e o petróleo juntos!

Por esse motivo. devemos hoje cuidar dos nossos
recursos hídricos com o devido respeito, pois que são
essenciais para a sobrevivência de todos organismos
vivos. E o Brasil deve ter atenção redobrada. uma vez
que possui umas das maiores reservas hídricas no
mundo - cerca de 13.8~"0 de toda água potável do pla
neta. Ainda assim, o Nordeste brasileiro já sofre com as
prolongadas secas. Apesar da aparente lartura. temos
que pensar no longo prazo. preservando as nascentes
dos rios. cuidando da reconstituição das matas ciliares.
pois a vegetação nativa protege as nascentes.

É importante destacar que as medidas de pre
servação do meio ambiente não devem ficar somen
te a cargo de governos ou dos setores produtivos; o
cidadào comum pode e deve contribuir para um meio
ambiente saudável. As atitudes devem partir de nossas
residências, no âmago de nossas lamilias. e se dis
seminarem por nossas vizinhanças, cativando assim
nossos bairros e, logo depois, nossos municipios. che
gando um dia, quem sabe. a conscientizar os nossos
Estados. E. assim, todos unidos, formaremos um pais
de pessoas conscientes do compromisso com o meio
ambiente, com a preservaçào da qualidade de vida,
algo imprescindível para as futuras gerações, nossos
filhos e netos. Simples ações. como a coleta seletiva
do lixo doméstico. economia de energia e água. uso de
biocombustíveis nos carros de passeio. podem somar
forças para proteção do meio ambiente.

Outro tema que está em voga. e deve ser tra
tado com cautela, é o crescente interesse mundial
no biocombustível etanol, para o qual o Brasil possui
mercado consolidado. Está correto dizer que se trata
de um combustível politicamente correto para o meio
ambiente, porque menos poluente. motivo que levou

o nosso País a tornar obrigatório. desde 1993, a mis
tura do etanol, ou álcool anidro. à gasolina. em per
centuais que variam de 20% a 25~·~. Cautela. porém.
deve ser tomada no sentido de se evitar grandes des
matamentos para atender às demandas do mercado
externo. pois isso acrescentaria pouco benefício ao
meio ambiente. A produção do etanol sem o devido
planejamento ambiental pode provocar grandes des
matamentos. degradar grandes áreas nativas para
o cultivo de imensos canaviais. A Confederação de
Agricultura e Pecuária do Brasil estima que até 2011
a área plantada de cana-de-açúcar crescerá 60°0. E.
por enquanto, a previsão é de que essa expansão se
dará em áreas já utilizadas para o plantio de grãos e
pastagem pecuária. O interesse mundial pelo etanol.
que elevará a produção brasileira dos atuais 17,5 bi
lhões de litros para 35.7 bilhões de litros por volta do
ano de 2013. contribuirá para o desenvolvimento eco
nômico do Pais. claro; porém, isso deve ser associado
a um rigoroso planejamento ambiental.

Planejamento ambiental, tecnologias menos po
luentes e restauração do meio ambiente são temas
tratados com responsabilidade em nosso Estado de
Goiás. pela Federação das Indústrias do Estado de
Goiás (FIEG). que tem alertado suas filiadas para a
necessidade de adoção de práticas de produção mais
limpa. Neste sentido. por meio de parcerias. tem promo
vido cursos de capacitação e seminários, com vistas a
conscientizar a classe empresarial sobre a importância
do assunto. Segundo a FIEG, as grandes empresas
goianas não têm enfrentado maiores dificuldades para
se adaptarem. investindo na adoção de novas tecnolo
gias. A maioria das indústrias respondeu ao chamado
da FIEG. Muitas têm promovido mudanças em sua
matriz energética. adotando tecnologias limpas para
redução das emissões de gases poluentes.

Devemos agir agora. para a manutenção do equi
líbrio ambiental. E com este reiterado pronunciamento
espero somar minha palavra às vozes de tantos outros
cidadãos deste planeta que clamam pela preservação
dos mananciais de água, das plantas. dos animais. do
meio ambiente. e de nossa própria vida!

Eram essas as considerações que tinha a fazer,
Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PHS-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados, o Municipio de Itaperuna, no Estado
do Rio de Janeiro. comemora amanhã. dia 10 de maio,
mais um aniversário. Com uma população de cerca
de 87 mil habitantes. o município tem como principais
atividades econômicas a agricultura e a agropecuária.
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Itaperuna destaca-se por ter eleito a primeira Câmara
Municipal com maioria republicana no País.

A cada 10 de maio a cidade transforma-se em
palco de uma grande festa. que tem como destaque
a realizaçào de uma das maiores exposições agro
pecuárias do Estado do Rio de Janeiro, promovida
pela Cooperativa Agropecuária de Itaperuna. Durante
os festejos são realizados rodeios, onde comumente
se exibe a famosa equipe Estrela de Prata, e, dentre
suas façanhas, está uma apresentação que ocupou
todo um capítulo da novela Fera Radical. exibida pela
TV Globo.

Aproveito a oportunidade para agradecer à po
pulação de Itaperuna pelos 475 votos que lá obtive. O
carinho e o apoio dessas pessoas honestas e trabalha
doras, bem como da população de toda a região noro
este do Estado do Rio que depositaram sua confiança
neste Parlamentar são um incentivo para que eu exerça
um mandato digno e voltado ao atendimento das ne
cessidades dessa população. Tenho absoluta convicção
de que honrarei cada um dos votos recebidos.

Gostaria, portanto, Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, de transmitir aos queridos municipes de
Itaperuna, sempre tão charmosa e hospitaleira, os
meus mais sinceros parabéns pelo transcurso da data
de comemoração de seu aniversario.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. quero dar conhecimento a esta Casa
de artigo do jornalista Gilberto Dimenstein publicado
no dia 6 de maio no Jornal Folha de S.Paulo, intitulado
Escola dá vida. Nesse artigo o autor registra dados de
pesquisa da Fundação SEADE que confirmam a tese
de que a melhoria da escolaridade reduz a violência.

O texto é uma grande contribuição para a amplia
ção do debate sobre a educação. De forma lúcida. expõe
a necessidade de manter nossos meninos e meninas
nas escolas. não só para que tenham mais oportuni
dades, mas também para impedir que a falta de opção
faça com que ingressem no mundo do crime.

Outro ponto interessante é o resultado que aponta
para alguns projetos que teriam o "efeito colateral" de
prevenir a violência. Um dos citados é a disseminação
de escolas técnicas a partir de vocações locais. O Go
verno Federal acaba de anunciar o Plano de Desenvol
vimento da Educação - PDE. Dele faz parte a expansão
da rede federal de educação tecnológica.

Trago esta expansão para o debate porque meu
Estado. o Espírito Santo, tem experíência inovado
ra com as escolas técnicas federais já instaladas e
orientadas para essa vocação local. O primeiro curso
de técnico em rochas ornamentais do Brasil começou

a operar no CEFET de Cachoeira do Itapemirim, em
2005. O Centro atende à alta demanda por profissio
nais qualificados para as indústrias processadoras de
mármores e granitos da região, uma vez que o Espírito
Santo é um dos maiores produtores de rochas orna
mentais do País.

Acredito que as políticas públicas devam se vol
tar para esta realidade, que aponta para a necessida
de de investimentos na educação, uma educação de
qualidade e capaz de incentivar a permanências dos
jovens no ambiente que lhes é mais apropriado para
seu desenvolvimento pleno.

Já tive a oportunidade de parabenizar o jornalista
Gilberto Dimenstein pelo artigo e espero também con
tribuir. por meio desta divulgação. para que o debate
se dê da 10rma mais democrática possível.

Muito obrigada. Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA
DORA:

ESCOLA DÁ VIDA

Gilberto Dimenstein

Pefa precisão das estafisticas, esse é
um daquefes marcos capazes de orientar uma
série de pol/ticas púbficas.

Será divulgada na próxima semana a primeira
pesquisa mostrando o impacto, no Brasil. da melhoria
da escolaridade na redução da violência. Pela pre
cisão das estatísticas, esse é um daqueles marcos
capazes de orientar, por todo o País. uma série de
politicas públicas.

Desde 1999 cai a taxa de homicídios de jovens
em toda a cidade de São Paulo, mas com especial ve
locidade nos bairros mais pobres. Daí se entende, em
parte. por que, no município, a queda geral do número
de assassinatos se aproxima dos 70'%..

A socióloga Felícia Madeira, responsável pela
Fundação Seade. analisou tendências daquelas regi
ões. Logo percebeu que, acompanhando a redução da
taxa de mortes na juventude, caia também a incidência
de gravidez precoce.

Garimpando os dados. apareceu, nitidamente, um
fator comum: o aumento veloz de matrículas no ensino
médio. "Maior escolaridade se traduz em menos assas
sinatos e gravidez de adolescentes", afirma.

O aumento do número de matrículas não é, ob
viamente, o único fator para explicar as vidas salvas,
Mas seria um fator mais importante do que se imagi
nava, segundo a pesquisadora. Abre-se, aqui, um fértil
debate - a começar pelo tato de que menos gravidez
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precoce significa menos crianças com risco de mar
ginalidade.

Os resultados da pesquisa sugerem que determi
nados projetos, em discussão ou ainda engatinhando,
teriam o efeito colateral de prevenir a barbarie. Exem
plos: levar o Bolsa Familia ate estudantes de 18 anos:
criar uma poupança em todo o Pais para os conclu
dentes do ensino médio (projeto aplicado em Minas
Gerais. iniciado em Brasilia) e disseminar as escolas
técnicas a partir das vocações locais.

Na próxima semana. o MinistériO da Educação vai
anunciar, no Rio. o compromisso de difundir e apoiar
modelos de educação em tempo integral. O anuncio
está previsto para ocorrer em Nova Iguaçu. onde se
ampliou a jornada escolar com baixo custo, com o cru
zamento de programas de esporte. informática, cultura,
e assistênCia social-localizada na Baixada Fluminen
se, a cidade é conhecida por seus exterminios.

A julgar pelas descobertas da Fundação Seade,
tais programas atiram no que vêem, mas acertariam
também no que não vêem. Arquitetados para mexer
nas notas, acabariam atingindo as estatísticas de as
sassinatos.

A única medida do plano nacional de educação
capaz de gerar efeito rápIdo no desempenho dos alu
nos é a ampliação no desempenho dos alunos é a
ampliação dos Programas de Saúde da Família até
as redes de ensino. Quem qUiser testar a efiCiência
disso acompanhe a experiéncia que se inicia na cida
de de São Paulo.

Consultórios móveis, carregando equipes de pe
diatras, começam a percorrer escolas municipais. Por
questões de saúde, boa parte dos alunos - cerca de
30<:>;', segundo diversas pesquisas médicas -Iem pro
blemas de aprendizado. muitos deles simples de serem
resolvidos. Falta de óculos. por exemplo.

O custo previsto para fazer as visitas (R$3 mi
lhões) em toda a rede é ridículo. Ridiculo especial
mente se comparado com O tamanho do drama de
crianças serem chamadas de burras e preguiçosas
porque não se detectou que elas não enxergavam
direito. Ou porque dormiam em sala de aula devido a
uma renite alérgica.

Esse é um poderoso falar, quase totalmente des
cuidado, na produção de alunos ruins ou marginais.

Ficar mais tempo estudando significa apostar no
futuro e aprender regras de convivência: enessa faixa
etária. afinal, que o indivíduo esta entrando na delinqü
ência. Uma adolescente interessada na sua profissão
tenderia a refletir antes de ter um filho tora do tempo.

A região do Jardim Ângela, na zona sul de São
Paulo. deixou a condição de campeâ mundial da vio
lência justamente pela conjugação de aç6es que pro-

duziam perspectivas de vida. Vemos esse mesmo tipo
de efeito no morro do Cavalão, em Niterói, que, agora,
completa quatro anos sem tiroteios. Como no Jardim
Ângela, combinaram-se policiamento comunitário e
educação.

O resumo da descoberta da Fundação Seade é
o seguinte: se quisermos mesmo reduzir a violência,
o País terá de fazer o jovem ficar mais velho na esco
la do que chegar mais novo aprisão. Já se conhece a
receita da escola da vida, basta aplicá-Ia.

PS - Tenho mostrado nesta coluna exemplos,
nas diversas áreas, de projetos bem-sucedidos que
driblam a lalta de dinheiro com talento gerencial. Um
deles é o morro do Cavalão, cujo relato coloquei em
meu site (www.dimenstein.com.brl.

V - ordem DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT
Francisco Rodngues DEM
Luciano Castro PR
Marcia Junqueira DEM
Maria Helena PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Neudo Campos PP
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Fátima Pelaes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Janete Capiberibe PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Jurandil Juarez PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
Lucenira Pimentel PR
Sebastião Bala Rocha PDl Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs Prb
Total de Amapá: 8

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Bel Mesquita PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Beta Faro Pl
Elcione Barbalho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gerson Peres PP
Giovanni Queiroz por Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Lira Maia OEM
Lúcio Vale PR
Nilson Pinto PSOB
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Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Total de Pará: 16

AMAZONAS

Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Praciano PT
Rebeeca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Silas Câmara PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Vanessa Grazziotin PCdoS Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs Prb
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Lindomar Garçon PV
Mauro Nazif PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Rondônia: 7

ACRE

Fernando Melo PT
Flaviano Melo PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Henrique Afonso PT
llderlei Cordeiro PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida pedoS Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs Prb
Sergio Petecão PMN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSOS
.João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Nllmar Ruiz OEM
Osvaldo Reis PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Vicentinho Alves PR
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Clóvis Fecury DEM
Davi Alves Silva Júnior POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Domingos Dutra PT
Flávio Dino PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Gastão Vieira PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Juliào Amin PDT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Niee Lobão DEM
Pedro Fernandes PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Pedro Nova'ls PMDB Pmdb Plb Pse Pte
Pinto ltamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Ribamar Alves PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão: 18

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Ariosto Holanda PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Arnon Bezerra PTB Pmdb Ptb Pse Ptc
Chico Lopes PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Ciro Gomes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMOB Pmdb Ptb Psc Pte
Flávio Bezerra PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Paulo Henrique Lustosa PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Ceará: 22

PIAuí

Alberto Silva PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Antonio José Medeiros PT
Átila Lira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar DEM



Maio de 2007 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 22305

Marcelo Castro PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Nazareno Fonteles PT
Osmar Junior PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Paes Landim PTB Pmdb Ptb Pse PIe
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
João Maia PR
Rogério Marinho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Armando Abílio PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Damião Feliciano S.Part.
Efraim Filho DEM
Manoel Junior PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Marcondes Gadelha PSB Psb Pdl Pedob Pmn Pan
Phs Prb
Rômulo Gouveia PSDB
Ronaldo Cunha Lima PSDB
Vital do Rêgo Filho PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Wellington Roberto PR
Wilson Braga PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
Wilson Santiago PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Armando Monteiro PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Bruno Araujo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Carlos Wilson PT
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs Prb
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Inocêncio Oliveira PR
José Mendonça Bezerra DEM
José Múcio Monteiro PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcos Antonio PAN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB Pmdb Plb Pse Pte
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs Prb
Roberto Magalhães DEM

Silvio Costa PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Wolney Queiroz PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Pernambuco: 23

ALAGOAS

Augusto Farias PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Benedito de Lira PP
Carlos Alberto Canuto PMOB Pmdb Ptb Pse Pte
Cristiano Matheus PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
Francisco Tenorio PM N Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Givaldo Carimbão PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Joaquim Beltrão PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Maurício Quintella Lessa PR
Olavo Calheiros PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
Total de Alagoas: 9

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Eduardo Amorim PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Iran Barbosa PT
Jackson Barreto PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Daniel Almeida PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
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 Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Marcelo Guimaràes Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Marcos Medrado PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
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Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Nelson Pellegríno PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Severiano Alves POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Uldurieo Pinto PMN Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Veloso PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Antônio Roberto PV
Araeely de Paula PR
Bilae Pinto PR
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles DEM
Carlos Willian PTC Pmdb Ptb Pse Ptc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB Pmdb Ptb Psc PIe
José Fernando Aparecido de Oliveira PV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Juvenil Alves S.Part.
Lael Varella OEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMOB Pmdb Ptb Psc Pte
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes DEM
Maria do Carmo LaTa PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Mário Heringer PDT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb

Miguel Corrêa Jr. PT
Miguel Martini PHS Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Odair Cunha PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMOB Pmdb Ptb Psc Pte
Virgílio Guimarães PT
Vitor Penido DEM
Total de Minas Gerais: 49

EspíRITO SANTO

Camilo Cola PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Iriny Lopes PT
Jurandy Loureiro PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Leio Coimbra PMD8 Pmdb Ptb Pse Pte
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSOB
Manato PDT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Neucimar Fraga PR
Rita Camata PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Sueli Vidigal POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMOB Pmdb Ptb Psc ptc
Andreia Zito PSOB
Ayrton Xerez OEM
Bernardo Ariston PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
8rizola Neto POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC Pmdb Ptb Pse Pte
Or. Adilson Soares PR
Edmilson Valentim PCdoB Psb Pdt Pedob Pmn Pan
Phs Prb
Edson Ezequiel PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB Prndb Ptb Psc Pte
Eduardo Lopes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Felipe Bornier PHS Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs Prb
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Filipe Pereira PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Geraldo Pudim PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Hugo Leal PSC Pmdb Ptb Pse pte
Indio da Costa OEM
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Leandro Sampaio PPS
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Léo Vivas PRB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Leonardo Picciani PMOB Pmdb Ptb Psc Plc
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMOB Pmdb Plb Psc PIe
Marina Maggessi PPS
Miro Teixeira POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Neilton Mulim PR
Nelson Borl1ler PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Otavio Leite PSOB
Pastor Manoel Ferreira PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Rodrigo Maia OEM
Rogerio Lisboa OEM
Sandro Matos PR
Simão Sessim PP
Solange Almeida PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdo8
Total de Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB Psb Pdt Pcdob POln Pan
Phs Prb
Aldo Rebelo PCdoB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Aline Corréa PP
Antonio Bulhôes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSOB
Beta Mansur PP
Bispo Gé Tenula OEM
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSOB
Carlos Zarattlni PT
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Clodovil Hernandes PTC Pmdb Ptb Psc Ptc
Oevanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Or. Ubiali PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Duarte Nogueira PSDB
Edson Aparecido PSOB
Emanuel PSOB
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMD8 Pmdb Ptb Psc Ptc
Frank Aguiar PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Guilherme Campos OEM

Ivan Valente PSOL
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José Anibal PSOB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoino PT
José Mentor PT
José Paulo Tóffano PV
Julio Semeghini PSOB
Lobbe Neto PSOB
Luciana Costa PR
Luiza Erundina PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Marcelo Ortiz PV
Márcio França PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Michel Temer PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Milton Monti PR
Nelson Marquezelh PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Paulo Renato Souza PSOB
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC Pmdb Ptb Psc Pte
Reinaldo Nogueira POT Psb Pdt Pedob Pmn Pan Phs
Prb
Renato Amary PSOB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli OEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSOB
Vicentinho PT
William Woo PSOB
Total de São Paulo: 66

MATO GROSSO

Carlos Abiealil PT
Carlos Bezerra PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Eliene Lima PP
Nen Geller PSOB
Pedro Henry PP
Vallenir Pereira PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Wellington Fagundes PR
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS
Jotran Frejat PR
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Laerte Bessa PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan
Phs Prb
Tadeu Filippelli PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDS
Chico Abreu PR
João Campos PSOB
Jovair Arantes PTB Pmdb Ptb Pse Pte
Leandro Vilela PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Leonardo Vilela PSOB
Luiz Bittencourt PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Marcelo Melo PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Pedro Chaves PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Oloni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Talico PTS Pmdb Ptb Pse Ptc
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
Dagoberto POl Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMOS Pmdb Ptb Psc Pte
Waldir Neves PSDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Affonso Camargo PSOB
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alex Ca.nziani PTB Pmdb Ptb Psc Pte
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Barbosa Neto PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Eduardo Sciarra DEM
Giacobo PR

Gustavo Fruet PSDB
Hermes Pareianello PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim OEM
Marcelo Almeida PMDB Pmdb Ptb Psc pte
Moacir Micheletto PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Nelson Meurer PP
Odílio Bafbinotti PMOB Pmdb Ptb Psc Pte
Osmar Serraglio PMDB Pmdb Ptb Pse PIe
Ratinho Junior PSC Pmdb Ptb Psc Ptc
Ricardo Barros PP
Rocha Loures PMDB Pmdb Ptb Psc pte
Takayama PAN Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Décio Lima PT
Djalma Berger PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Edinho Bez PMDB Pmdb ptb Pse Pte
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva DEM
João Matos PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
João Pízzolatti PP
Nelson Goetten PR
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB Pmdb Ptb Pse Ptc
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Claudio Diaz PSDB
Darcísio Perondi PMDS Pmdb Ptb Psc Pte
Eliseu Padilha PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Enio Bacei PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
José Otávio Germano PP
Júlio Redecker PSOB
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB Pmdb Ptb Psc Ptc
Manuela OÁvila PCdaB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Marco Maia PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
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Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos POT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Professor Ruy Pauletti PSDB
Renato Molling PP
Sérgio Moraes PTS Pmdb Ptb Psc Ptc
Tarcisio Zimmermann PT
Vieira da Cunha PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 29

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A lista
de presença registra o comparecimento de 483 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 DECRETO LEGISLATIVO
N° 35-A, DE 2007

(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 35-A, de 2007, que
fixa o subsídio dos membros do Congresso
Nacional e dá outras providências; tendo
pareceres: do Relator da Comissão de Fi
nanças e Tributação, proferido em plenário,
pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação deste e da
Emenda de Plenário n° 1, pela aprovação
parcial da Emenda de Plenário n° 2 e pela
rejeição da Emenda de Plenário n° 3 (Re
lator: Dep. Eduardo Cunha); e do relator
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, proferido em plenário, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Dep. Neucimar Fraga).
PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO: do
Relator da Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, proferido em plenário, pela re
jeição das Emendas de Plenário de nOs 1 a
3 (Relator: Dep. Osmar Serraglio)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Fernando Gabeira, que falará contra a ma
téria.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem re·
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados. ao que me consta. quando levantamos os nos
sos argumentos contrários à votação do aumento dos
Deputados neste momento, nenhum de nós disse que
S.Exas. não o merecem. Nenhum de nós também disse
que os Deputados colocam os seus interesses acima
dos interesses do Brasil.

No entanto, essa minoria. que considera inade
quado o aumento no momento, está sendo objeto de
críticas pesadas: somos demagogos. queremos apare
cer nos jornais e nas televisões e temos uma série de
defeitos bastante fáceis de nos serem imputados.

Mas podemos também afirmar. assim como o
escritor norte-americano Upton Sinclair. que certas
coisas das quais dependem o nosso salário. coisas
que não devemos entender porque dependem o nosso
salário, nós não entendemos.

Toda a nossa argumentação foi institucional. Es
tamos aqui há 12 anos e já nos acostumamos a todo
tipo de hostilidade. Logo, nào há de ser uma mínima
hostilidade que vai nos afastar da defesa das nossas
posições.

Quando discutimos o aumento de 90~'~, estava
aqui o Líder do Governo - naquele momento, nào era
Líder do Governo - e combinamos publicamente como
seria o aumento ora em debate: apresentaríamos a
população a lista dos maiores Parlamentos do mundo
e dos semelhantes ao do Brasil e faríamos o quadro
comparativo dos vencimentos. Também avaliariamos
com base na proposta do Deputado Miro Teixeira a
verba indenizatória.

É importante que se diga aos Líderes que uma
coisa é a Liderança do Congresso. outra coisa é a
Liderança ocupar o espaço de elite do Congresso. A
Liderança é democrática, pois ouviu todos os Depu
tados com os quais ela trabalha e agora está enca
minhando a sua vontade. Mas é necessário que ela
seja mais do que aquele que ouve os seus liderados
e os aceita democraticamente. É necessário que ela
pense no Congresso, na Instituição. na possibilidade
de avançarmos ou recuarmos.

Somos um Poder nas cordas. Passamos a maior
parte do tempo votando projetos do Executivo. E quan
do temos uma grande pendência quem resolve é o
Judiciário. Somos um Poder caído. Decretar esse au
mento agora, Sras. e Srs. Deputados, é enfraquecer
o Congresso.

Temos a possibilidade institucional já trabalhada
pela Fundação Getúlio Vargas e pela direção da Casa
de apresentar projeto de redução de custos que possa
garantir o aumento de salário sem perda de eficácia.
Podemos e já estamos fazendo. Estamos economi
zando água, energia e podemos economizar selos.
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porque a Internet passa a ser o elemento central no
nosso trabalho de economia.

No entanto. Sr. Presidente. o Congresso brasi
leiro não aceita o caminho de mostrar à população
projeto de redução de custos e, dentro dele, projeto
de aumento de salário.

Também já estamos acostumados a essa acu
saçâo: quem nâo gostou devolva o dinheiro. Há muito
tempo eu devolvo os 8 mil reais do aumento concedido
pelo ex-Deputado Severino Cavalcanti, porque naquele
momento nâo gosteí. Mas agora estou hesitando em
devolvê-lo, porque nào concordo com a maneira que
a Câmara gasta o dinheiro. No meu entender, o faz
de forma inadequada. Com o perdão de VExa., não
concordo com o número de Deputados que foram ao
Uruguai no último fim de semana. A meu ver, foi ex
cessivo o número. Não concordo que o Congresso
brasileiro...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - VExa.
poderia dizer quantos foram?

O SR. FERNANDO GABEIRA - Olha. eu...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - VExa.

diz que nâo concorda. Diga quantos foram.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Eu quero dizer

o seguinte: foram... Deputados... No avião com VExa.
Quantos foram com V.Exa.?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não.
VExa. inverteu a pergunta. Quantos foram? VExa. que
disse que não concorda com quantos foram.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Olha, eu tinha,
até determinado momento, a informação de 70 Par·
lamentares.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois
bem. Quem informou V.Exa. mentiu. Espero que V.Exa.
não reproduza a mentira. Perdoe·me por interrompê
lo. (Manifestação do Plenário. Palmas.)

Perdoe·me a forma anti-regimental da interrupção.
mas nunca admiti na minha vida e nâo vou admitir se·
quer insinuação de que. sob mínha responsabilidade.
dinheiro publico seja mal gasto. Exijo respeito. e provo
que se VExa. disse. V.Exa. mentiu. Se VExa. disse,
VExa. mentiu. É muito grave isso. Eu quero esclarecer
agora.O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRES'DENTE (Arlindo Ch\naglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT·PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu estava
aqui conversando com alguns Parlamentares quan·
do ouvi o Deputado Fernando Gabeira dizer que te
ria ido uma delegação de 90 Deputados. fechado um
restaurante ...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Men·
tiu. Se falou, mentiu.

O SR. FERNANDO FERRO - Deixe·me con
cluir.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Vamos apurar,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não
precisa. você mentiu.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Quantos Depu
tados e Senadores foram.

O SR. FERNANDO FERRO - ... fechado um res
taurante...

O SR. FERNANDO GABEIRA - Mas eu afirmo
também...

O SR. FERNANDO FERRO - Eu só queria es·
clarecer.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Se
falou, mentiu.

O SR. FERNANDO FERRO - Estou com a pala
vra, Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ques
tão de ordem.

O SR. FERNANDO GABEIRA -Informe à Casa,
Sr. Presidente, quanto custou a viagem.

O SR. FERNANDO FERRO - Eu tenho o ma'lOf
respeito pelo Deputado Fernando Gabeira, e S.Exa.
sabe disso. Eu quero...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Fernando Ferro. há um orador na tribuna. Peço a
VExa. 1 minuto. Quero que ele conclua.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Vamos dirimir as
nossas dúvidas de forma democrática, Sr. Presidente.
Vamos saber quanto o Congresso brasileiro gastou no
Uruguai neste fim de semana. VExa. aceita?

O SR, PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Desde
que V.Exa. antecipa. como já antecipou. quero ouv"r
primeiro o Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO GABEIRA - VExa. aceita?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu

aceito qualquer coisa.
O SR. FERNANDO GABEIRA - V.Exa. aceita

essa informação?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu

aceito.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Então. vamos

discutir quanto o Congresso...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Ch"lnaglia) - Mas

vou ouvir o Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO GABEIRA .... porque se o

número está diferente...
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chmaglia) - Con
clua. Eu quero ouvir o Deputado Fernando Ferro. Em
seguida, vou esclarecer.

O SR. FERNANDO GABEIRA - É. Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagha) - Quero

OUVIr V.Exa. Conclua.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Eu compreendo

esse clima de hostilidade. É claro que esse clima de
hostilidade nasce também porque estou defendendo
uma coisa que a maioria nao quer. Evidentemente a
maioria quer um aumento.

O SR. GERSON PERES - Para uma questão de
ordem, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Mas achar que
vou recuar porque a maioria é hostil, achar que eu vou
recuar porque o Presidente ficou zangado porque eu
mencionei um gasto que considero excessivo. o gasto
no Uruguai ... Não! Se V.Exa. considera que estou ta
lando uma mentira. se V.Exa. considera que é falsa a
minha informação de que houve gasto excessivo nesse
fim de semana no Uruguai para esse tipo de empreen
dimento. uma reuniâo do MERCOSUL. vamos colocar
os números na mesa. passar esta semana examinando
os números. Pode ser que V.Exa. me convença de que
os gastos sào adequados para esse tipo de atividade.
V.Exa. não foi no avião?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Veja.
o que V. Exa...

O SR. GERSON PERES - Para uma questão de
ordem. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
clua. que eu vou responder a V.Exa.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, uma
questão de ordem'

O SR. PRESIDENTE {Arlindo Chinaglia) - Con
clua, que eu vou responder a VExa.

O SR. FERNANDO GABEIRA - VExa. não foi
no Sucatão?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - Con
clua, que eu vou responder a V.Exa.

O SR. FERNANDO GABEIRA - O Presidente
do Senado não foi?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagha) - Con
clua.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente. urna
questão de ordem'

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente.
é muito fácil. Eu até admiro a sua calma.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente. uma
questão de ordem!

O SR. FERNANDO GABEIRA - Seria muito facil
jogar a platéia contra mim. Eu admiro a sua calma.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, para
uma questão de ordem!

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há
orador na tribuna.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Mas eu quero
dizer uma coisa...

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente. para
uma questào de ordem!

O SR. FERNANDO GABEIRA - A questão básica
é fundamental. Sr. Presidente. O Congresso brasileiro
precisa explicar à população como gasta o seu dinhei
ro. Nós podemos fazer economia. A Fundação Getúlio
Vargas apresentou um trabalho nesse sentido. A dire
ção da Casa também tem um trabalho. A sociedade
brasileira espera isso. Não importa a reação contrária.
Vamos continuar lutando por isso.

Obrigado. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con

cedo a palavra. pela ordem. ao Deputado Fernando
Ferro, porque quero esclarecer ao Deputado Gabeira
agora, de pLiblico, aquilo que ele, como se fosse um
desafio, ousou afirmar.

O SR. FERNANDO FERRO (pT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. primeiro re
gistro que tenho pelo Deputado Fernando Gabeira o
maior respeito e o considero pessoa do mais alto ga
barito nesta Casa. Ouvi manifestação do Deputado Ga
beira. sim. e outros Parlamentares estavam presentes
na hora, quando disse S.Exa. que uma delegação de
90 Parlamentares teria ido ao Uruguai e fechado um
restaurante em Montevidéu para fazer uma farra.

Quero dizer, em nome dos Deputados que loram
- e aqui há outros que foram -, que não participei dessa
farra. que não vi essa quantidade de Parlamentares.
Em respeito à delegação. esclareço que os Deputados
foram a um acontecimento histórico. a instalação do
Parlamento do MERCOSUL. Tivemos uma sessão de
debates pohticos naquele Parlamento e não participa
mos de nenhuma dessas manifestações mencionadas
pelo Deputado Gabeira.

Agora, como sei que essa matéria circula aqui e já
deve estar na imprensa. peço esses esclarecimentos e
invoco o testemunho dos outros Parlamentares que esfa
vam no evento para saber se foram 90 e se fecharam um
restaurante para fazer uma farra. Se houve esse procedi
mento indecoroso, que sejam tomadas providências. sim.
para a devida responsabilização dos seus agentes.

Agora . não posso aceitar, em nome da minha
passagem no evento, que esse tipo de manifestação
venha a publico. Acho isso desonroso e falso. Não po
demos nos tratar desse jeito. Temos de manter entre
nós. Parlamentares. o minimo de respeito. Não po
demos transmitir informação que não se sustenta na
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realidade, pelo menos do que conheço, do que parti
cipei. Invoco o testemunho de outros Parlamentares
que estiveram no evento.

Solicito de V.Exa., Sr. Presidente. que faça os
devidos esclarecimentos sobre qual foi efetivamente o
contingente da delegação que foi representar a Câmara
dos Deputados nesse evento dp MERCOSUL.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não
é necessário invocar testemunhos.

Primeiro, como é a palavra do Deputado Fernando
Ferro, a quem respeito. parto do pressuposto de que o
Deputado Fernando Gabeira falou. E, se falou, quero
dizer que ele mentiu.

Foram ao Uruguai os membros titulares da Co
missào Parlamentar Conjunta do MERCOSUL e, por
insistência e convite do Deputado Dr. Rosinha, agora
Vice-Presidente do Parlamento do MERCOSUL, eu.
como Presidente da Câmara dos Deputados. me des
loquei em avião da FAB. (Palmas.) Ao me deslocar em
avião da FAB - portanto. não alteraria o custo admi
nistrativo de gasolina, de nada -. convidei os suplentes
da Comissão do MERCOSUL e Deputados de vários
partidos para que a Câmara dos Deputados se fizesse
presente num evento. como disse o Deputado Fernan
do Ferro, histórico. A nossa delegação - quem esteve
lá percebeu - era mais ou menos igual à da Argentina
e de outros países.

Segundo, até porque teve um jornalista do jor
nal Folha de S.Paulo, que também deu tratamento ao
tema na linha de suposto trem da alegria, não foi paga
nenhuma diária para os Deputados que foram comigo.
Foram e voltaram. (Palmas.)

Quero dizer que paguei as minllas contas, assim
como todos que foram a qualquer restaurante devem
ter pago as suas. Foram na comitiva. no avião em que
fomos. a TV Câmara. a assessoria internacional e 1
ou 2 funcionários do gabinete da Presidência. Esses
são os fatos.

Portanto. quero repelir todos aqueles que, com
má-fé e desonestidade intelectual, tentam, à custa
da imagem da Câmara dos Deputados. posar como
tendo mais autoridade moral do que nós. Não têm.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado Júlio Redecker, para uma
Comunicação de Liderança. pela Minoria.

O SR. JÚLIO REDECKER (PSOB-RS, Como
Lider. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso
a palavra como Lider da Minoria para retratar um dos
momentos mais importantes que já vivi como Parla
mentar.

Sou membro da Comissão do MERCOSUL des
de o primeiro dia em que entrei nesta Casa. Lutamos
pela integração dos países do cone sul. a fim de que
houvesse um bloco econômico na América do Sul, para
fazer frente a outros blocos no mundo globalizado.

Todo esse trabalho resultou. por parte deste Par
lamento. na 'Instalação do Parlamento do MERCOSUL.
com a presença de delegação de Parlamentares do
Uruguai, da Argentina. do Paraguai - 9 Deputados e
9 Senadores de cada país - e mais 9 Parlamentares
da Venezuela. porque lá o regime é unicameral.

Cheguei no domingo a Montevidéu. Saí de Porto
Alegre. Fomos para o hotel. Chegou a delegação, com
o Presidente desta Casa e outros Parlamentares. Fica
mos no hotel. Acompanhei a delegação, juntamente com
o Presidente. Todas as despesas, inclusive o almoço,
foram custeadas pelos nossos recursos. Recordo-me
de que no restaurante dividimos a conta entre os Par
lamentares. Foram 53 reais para cada um. Ainda co
mentamos que o custo de vida no Uruguai é barato.

Mas o mais importante não foi isso. Estávamos
lá para prestigiar a instalação de um Parlamento que é
o sonho de integração de todos os países da América
Latina. E foi o que conseguimos fazer, não só neste
Parlamento. com esses membros da Comissão, mas
também com os membros de outros governos. que
ajudaram a consolidar esse sonho.

Por isso, quero aqui repor, na condição de Llder
da Minoria, os fatos que aconteceram e que orgulham
este Parlamentar. porque foi o momento maior desta
Câmara dos Deputados e do Senado da República,
pois lá também estava o Presidente do Senado com
uma comitiva de Senadores - nós. com uma comitiva
de Deputados Federais - para prestigiar o Parlamento
do MERCOSUL, que se instalava no Uruguai.

Sr . Presidente, não preciso vir aqui prestar so
lidariedade a ninguém. Só quero dizer que participei
daquele evento com a alegria de alguém que já foi Pre
sidente da Comissão do MERCOSUL. Com certeza.
aquele foi um momento único na história da integra
ção dos povos latino-americanos. Era importantíssimo
estarem lá os Presidentes da Câmara e do Senado.
Lamentei nào terem estado lá os Presidentes dos
países membros daquele Parlamento. Foí uma pena.
Deveriam ter estado lá para ver o ato de nascimento
de um Parlamento que certamente dará à integração
a maioridade que esperamos.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Agra

deço a V.Exa. o informe.
O SR. PRESIDENTE {Arlindo Chinaglial - Con

cederei a palavra, pela ordem, ao Presidente da Co
missão de Relações Exteriores. Deputado Vieira da
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Cunha, para que, em nosso nome, dê o seu relato.
Creio que esse assunto por si já se esgotou, embora
todos que para lá foram queiram falar.

Peço aos Srs. Deputados que, em seguida, reto
memos a pauta com naturalidade.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (Bloco/PDT-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. agra
deço a VExa. a oportunidade. Não poderia deixar de
dar também meu testemunho, já que me desloquei de
Porto Alegre a Montevidéu para participar da delegação,
na condição de Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional desta Casa. Fui con
vidado por V Exa. e em sua companhia voltei em avião
da FAB. Posso, portanto, testemunhar que lá estivemos
cumprindo missão oficial da maior importància. Foi a
primeira reunião do Parlamento do MERCOSUL. Es
távamos com a nossa delegação completa, a exemplo
dos outros países. Essa "farra" - entre aspas - de que
se fala, eu dela participei. e a nossa farra foi um almoço
no mercado público de Montevidéu. transparente como
quer o Deputado Fernando Gabeira. porque todos que
lá passaram certamente viram a nossa mesa. Repito:
nosso almoço foi numa mesa no mercado público de
Montevidéu. onde nos viramos todos em direção ao
Presidente Arlindo Chinaglia, na hora de pagar a con
ta. S.Exa. olhou para mim, que estava a sua frente. e
disse: "Vieira. cada um paga o seu". E cada um tirou
o seu recurso do bolso e pagou aquela farra, um al
moço no mercado público de Montevidéu. É preciso
que tenham mais respeito com os colegas e com esta
Casa, Sr. Presidente.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
do PTB foram 2 Deputados: eu e o Deputado Frank
Aguiar. As notas estão aqui. Nós que pagamos as nos
sas despesas todas.

Epreciso que a própria Casa pare de enxovalhar
a Casa. Onde mais vamos jogar a Càmara Federal? É
um absurdo o que está acontecendo. Cada Deputado
pagou sua parte. Estão aqui as notas das despesas.
Cada um fez o que era mais proveitoso possivel numa
reunião importante.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Nelson Marquezelli. no que interessa ao Plenário
e à sociedade. que porventura tenha acompanhado
esta sessão, os fatos já foram esclarecidos. Portanto.
peço, para encerrarmos o assunto e seguir aprecian
do a pauta, que se alguém quiser continuar o debate,
que o façamos em outra hora.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr, Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foram
me atribuídas !rases que não disse e acusações que
não fiz. Não falei que houve farra, não declarei o núme
ro de pessoas nem quem pagou o restaurante. Foram
acrescentados a minha descrição vários elementos.
Eu disse que os gastos com 2 aviões brasileiros. um
da FAB e o Sucatão, para esse acontecimento foram
superiores ao merecido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É uma
avaliação de VExa. Não há o que questionar. A úni
ca coisa que procurei esclarecer. e VExa. entendeu.
é que não há e nào houve. sob nenhuma hipotese.
qualquer liberdade no uso do dinheiro público. Foi isso
que deixamos claro.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Tudo certo. 50
que falei pessoalmente com o Deputado Fernando
Ferro... (Apupos no plenário.)

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente. peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB-Go. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te. ao levantar esta Questão de ordem, Quero dizer
que já estávamos na fase de votação de um projeto
de decreto legislativo de autoria da Mesa. De repente.
essa matéria, que não estava nem na ordem do DIa.
começa a ser questionada. Ninguém está aqui para
ouvir o que não é preciso.

Peço a V.Exa. que retome a pauta original desta
sessão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagha) - Será
feito. Acato a questão de ordem de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encaminhar favoravelmente à matéria, concedo a pa
lavra ao Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PP-PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. em pri
meiro lugar. lamento que VExa. tenha cortado a minha
questão de ordem no momento em que pedi a palavra
naquele microfone. Nunca vi este cenário nos longos
anos da minha vida pública,

A majestade do cargo que V.Exa. ocupa teria no
Regimento a solução do problema. cassando a palavra
do Deputado Gabeira e posteriormente responsabili
zando-o pelas mentiras que publicou, conforme fica
ram comprovadas nas atitudes que V.Exa. tomou. Ate
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tenho um pouco do mesmo temperamento de V.Exa.
Tenho de perdoá-lo quanto ao Regimento. VExa. sem
pre foi. desde que o conheci, um Parlamentar digno e
correto nesta Casa, mesmo sendo eu adversário de
VExa. durante os anos que compartilhamos dos lon
gos debates neste plenário.

Gostaria de falar agora sobre o aumento dos
Deputados e não sinto nenhum constrangimento em
fazê-lo. Os legisladores passados. mesmo aqueles que
hoje não querem o aumento, esqueceram-se de ler
a Constituição Federal e ficaram 4 anos acreditando
que o Parlamento poderia sobreviver e subsistir com o
mesmo salário, enfrentando indices inflacionários que
deveriam ser acrescidos anualmente aos seus salários
e aos dos servidores públicos. conforme determina a
Constituição Federal.

No final da Legislatura, a irresponsabilidade de
vários Parlamentares, que queriam um aumento ab
surdo, impediu que fosse cumprido o histórico papel
de legislar o vencimento da Legislatura subseqüente.
Conseqüentemente, deixaram-nos sobre as mãos o
peso da responsabilidade desse aumento. Fugindo
à responsabilidade, nâo quiseram cumprir o históri
co mandamento regimental. Há 4 anos e 3 meses o
Parlamento brasileiro não dispõe de reajuste salarial
fundamentado em indices inflacionários.

Lembro àqueles que escrevem nos jornais - tam
bém sou jornalista - que o Deputado Federal ganha 12
mil e mais uns trocados, brutos. Devolve ao Governo
27,50,'0 do Imposto de Renda, 110,'0 de Previdência So
cial. ou seja, quase 40% lhe é descontado. e ele mete
no bolso 8 mil e fração de reais. Com mais 3 ajudas de
custo, o seu salário aproxima-se de 10 mil reais. Esse
é o salário real do Deputado Federal brasileiro. É este
o dinheiro que eu levo para a minha casa para manter
meus filhos. Sobre a verba indenizatória que aqui foi
citada. seu valor está na Internet; os Deputados que
a utilizarem fora das normas estabelecidas, que res
pondam por seus atos! Que sejam denunciados! Mas
a verba indenizatória não faz parte de nosso salário. O
aumento é justo, é devido, é oportuno, por isso estou
aqui, e acho, respeitando aqueles que são contrários.
que conservem seus pontos de vista, mas que não uti
lizem a palavra para insinuar - insinuar - que aqueles
que querem aumento estejam usurpando direitos e
violentando a legalidade. Aí, não!

Sr . Presidente, era o que tinha a dizer, neste
momento. depois desta grande lição de coragem que
V.Exa. deu em defesa de sua dignidade. Receba a mi
nha solidariedade.

O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PMDB-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te. na votação anterior, votei contorme orientação do
partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encaminhar. concedo a palavra ao nobre Deputado
Ivan Valente. que falará contra a matéria.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
peço a atenção das Sras. e dos S(5. Oeputados porque,
com tantos anos de Casa. eu acho que este talvez te
nha sido um dos piores dias do Congresso Nacional.
As bruxas estão soltas. Por isso. faço um chamado à
racionalidade dos Parlamentares para este debate.

Para começar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, esclareço que o Partido Socialismo e Liberdade
vem mantendo uma política coerente. assim como são
coerentes todas as suas posições. na Mesa, na lide
rança e no plenário. Não houve nenhuma distorção.
Ela é coerente, conhecida e divulgada.

Segundo, peço aos nossos companheiros e com
panheiras - como disse o Relator, Osmar Serraglio 
que retomem não só o direito da Minoria, mas o direito à
diferença e o direito à tolerância. O que estamos vendo
em algumas emendas é a intolerância, o autoritarismo
e a falta de respeito ao livre pensamento.

E qual é o nosso pensamento? Em primeiro lu
gar. em nenhum momento nós afirmamos que não
deve haver reajuste. Segundo, não é verdade que o
Congresso Nacional deixou de conceder reajuste qua
drienal, que não houve reajuste de salário de Deputado
entre 1994 e 2000. Então. não façamos mistificações.
Terceiro, partimos de uma avaliação conjuntural da si
tuação do Parlamento brasileiro, falamos do desgaste
deste Parlamento em função de todos os erros aqui
cometidos, entre eles, a idéia de dobrar o valor dos
salários por meio de eliminação dos subsídios, mas
mantendo-se os subsídios: a não prestação de contas
da verba de gabinete: e também das CPls em curso
no ano passado.

Sr. Presidente. é enorme o desgaste do Parla
mento brasileiro. E não é verdade que não se pode
desempenhar o mandato com o salário atual. Nós sa
bemos que é possível, assim como é possivel- sem
querer comparar - os trabalhadores sobreviverem com
os salários deles. Epossivei.

O Congresso precisa trabalhar uma agenda posi
tiva. ganhar musculatura e só depois discutir matérias
que sejam assimiláveis pelo povo brasileiro. A socie
dade exige que o Poder Legislativo demonstre a que
veio como seu representante.
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Se os companheiros acham que deve haver au
mento salanal baseado na inflamaçào, nós respeita
mos. Mas também queremos ser respeitados. E uma
emenda vingativa, de vindita. como a que tenho em
mão, vai desmoralizar o Parlamento. A emenda diz que,
sem prejuízo dos encargos legais devidos, o Parlamen
tar poderá renunciar ao reajuste. Ou seia, o Deputado
Carlos Willian quer que o Deputado, mesmo sem re
ceber o novo salário de 16 mil reais, pague o Imposto
de Renda e a Previdência Social sobre ele.

Ora, isto e vingança! Isto é uma estupidez I Isso
não é dialogo entre Deputados, nâo porque se espe
ra que o PSOL nâo faça isso. mas porque se trata de
uma ilegalidade. É contra a equanimidade do mandato
Parlamentar. É inconstitucional e é burra, porque, ao
estabelecer esse diferencial. submete o Parlamento a
um desgaste permanente.

Srs. Parlamentares, respeitemos a diferença.
Sejamos tolerantes.

Parafraseando o nosso Relator, que fez uma in
tervenção inteligente: aqui há Minoria, e Minoria inteli
gente, que quer o bem do povo brasileiro. quer dialogar
com todos por um projeto nacional que garanta ao povo
brasileiro melhores condições de vida e trabalho.

O povo está de olho em cada ato do Parlamento
brasileiro.

Vamos politizar o debate, e não despolitizá-Io.
Muito obrigado, Sr. PresIdente.

O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente, o
Deputado que me antecedeu citou meu nome e fez
menções desairosas à minha personalidade e aminha
conduta nesta Casa. Portanto. nos termos regimentais,
eu gostaria de fazer uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - V. Exa.
tem 1 minuto, porque foi citado nominalmente.

O SR. CARLOSWILLlAN (BlocolPTC-MG. Pela
ordem. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, o
desespero dos demagogos aflora nesta Casa. Esta
emenda apresentada por mim põe calça curta neles
porque, se for aprovada, eles vão ter que se dirigir a
Secretaria da Casa e dizer que não querem receber
seus subsidios. Portanto. estão fazendo campanha
contra a proposta.

No entanto, este Deputado, Sr. Presidente, con
seguiu o apoiamento de 134 Deputados para poder
apresentar a emenda. E ela atende a todos os requi
sitos dos trâmites regimentais e das propostas desta
Casa. Eu não posso aceitar de forma alguma que este
trabalho, subscrito por 134 Deputados. seja chamado
de burro. Eu até acredito o desespero dos demago
gos. por isso é que eu vejo a importância de aprovar
mos esta emenda. Ela foi aprovada em MlIlas GeraiS,
onde os demagogos se calaram. Ela loi aprovada no

Rio Grande do Sul. e os demagogos se calaram. Foi
aprovada em Assembléias Legislativas. e os demago
gos se calaram.

Sr. Presidente, eu não vou levar para casa esta
palavra de que este é um trabalho burro. em nome dos
134 companheiros que o subscreveram comigo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Sérgio Moraes, que falará a favor da matéria.

O SR. SÉRGIO MORAES (Bloco/PTB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados, acredito que este é um momento ímpar nesta
Casa. até porque eu quero acreditar que muitos Depu
tados, assim corno eu, tém só esta renda. Só tenho
esta renda. E, no meu contracheque, que posso exibir
para qualquer pessoa, consta cerca de 8.900 reais. Eu
não ganho mais do que 8.900 reais. porque 12 mil re
ais. descontado o Imposto de Renda e outras tantas
coisas, acabam virando 8 mil reais.

Hoje, nós estamos aqui repondo àquilo que penso
ser de direito de todos nós nesta Casa. Eu apresentei,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma emenda
que arrepiou mesmo os demagogos. que arrepiou
aqueles que usam a imprensa para fazer demagogia
e. depois, botam o dinheiro no bolso.

O eleitor tem que ficar atento àqueles que usam,
durante 4 anos, as radios, as emissoras dos Estados,
para dizer que sào contra os aumentos, mas, na hora
de receber, vâo lá e os colocam no bolso. O Deputado
Pompeo de Mattos, há pouco tempo, os chamou com
muita clareza de demagogos.

Sr . Presidente. a minha emenda diz, ao contrario
do Deputado que me antecedeu, que aquele que qui
ser o salário, que quiser o aumento, tem que assinar
dizendo que o queL Essa emenda é constitucional. é
uma boa emenda. nào é uma emenda burra, diante
da qual alguns se desesperam perante uma votação
que vai acabar com o discurso rasteiro e com aquela
demagogia barata praticada por alguns Deputados
desta Casa.

Nossa emenda não é vingaliva. Ela apenas faz
com que aqueles que votam contra, depois, possam
abrir mão do dinheiro; e aqueles que votam a favor
- e eu vou votar a favor - de um salário melhor para
os Deputados. porque acham que 8.900 reais é muito
pouco pela funçâo. pelo compromisso, pela respon
sabilidade, pela distância da família, pelos gastos que
lém, por tudo que envolve o poder, possam recebê-lo.
Precisamos de um salário digno.

Já aconteceu nesta Casa, em outros tempos, de
haver Deputados envolvidos com coisas que realmen-
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te macularam nossa imagem. E nós aqui temos que
manter a moral desta Casa.

Por isso. quero dizer que a imprensa está sendo
usada pelos demagogos; a imprensa dá espaço para
os Deputados falarem contra o aumento; a imprensa
dá espaço para os Deputados fazerem demagogia e,
depois. eles mesmos embolsam o dinheiro, e a impren
sa se esquece de lhes perguntar se eles pegaram ou
não o dinheiro.

Eu quero o aumento e vou me habilitar a isso. E
aqueles que votam contra ou se dizem contra têm que
devolver o dinheiro, porque ser contra é não aceitar;
não aceitar é não pegar; não pegar é não usar. Isso,
sim, é ser homem que tem aquela \lerdadeira raça, que
tem a fidelidade para estar numa tribuna.

Eleitor que vota em gente como aquela, que voto
contra o aumento e depois. na calada, põe o dinhei
ro no bolso, é desinformado. É preciso informar esse
eleitor para que ele possa. Deputado Carlos Willian,
na próxima eleição. tirar desta Casa essa gente de
magoga.

Muito obrigado,

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre
a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

REQUERIMENTO NI>
(Bancada)

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos arts. 117.IX, clc 161, in

ciso 11 e o 2° do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, destaque para votação em separado da Emenda
de Plenário na 2 apresentada ao PDC 35/2007.

Sala das Sessões. de de 2007. - Márcio
França. Or. Ubiali, Vice-Lider do Bloco Parlamentar
PSS, PDT, PCdoB. PMN, PAN, PHS.

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do art. 161, 11 e § 2". com

binado com o art. 117, IX, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, destaque para votação da
Emenda na 02 relativa a seguinte proposição POC
35/2007.

Sala das Sessões. 9 de maio de 2007, - Jo
vair Arantes. Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB.PTS,PSC.PTC.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação a matéria. ressalvados os destaques.

Primeiro. vamos votar as emendas uma a uma,
dado que há divergência entre os Relatores, conforme
hipótese levantada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação a Emenda n° 1, com pareceres divergentes,
ressalvados os destaques.

EMENDA DE PLENÁRIO W 1

Inclua-se. no projeto. onde couber. o seguinte
artigo:

"Art. Sem prejuízo dos encargos legais
devidos, o parlamentar poderá renunciar. no
todo ou em parte, ao direito de percepção do
subsídio, devendo a importância correspon
dente ser consignada à dotação orçamentária
da Casa a que pertencer,"

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encaminhar. concedo a palavra ao nobre Deputado
Carlos Willian, que falará a favor da sua emenda.

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados. peço desculpas ao Deputado Ivan Valente, mas
acho que nenhum Deputado desta Casa gostaria que
seu trabalho fosse, mesmo que de palavra nesta tribuna,
jogado no lixo. Mas entendo o momento da discussão,
que é tenso. um dos piores desta Casa.

Não sei como vou enfrentar a população em
Belo Horizonte. Primeiro. rejeitamos o feriado de San
to Galvão: depois, houve um problema aqui na Casa
com Parlamentares er além disso, a Câmara aprova a
correção dos salários dos Parlamentares.

Sr . Presidente, o Que queria, à época. e o que
quero com esta emenda é chamar à responsabilidade
os demagogos desta Casa - percebam que eu não
os estou nominando. Isso não significa que todos os
que se opõem à matéria sejam demagogos. Mas que
existem demagogos, sim, existem. Seria muito fácil
eu encaminhar contra a matéria, dizer que não quero
o salário e, depois. receber o salário e ficar de qual
quer tamanho.

Repito: o que desejo, com esta emenda, é colo
car um freio em tudo isso. para que as pessoas não
fiquem tripudiando contra os Deputados desta Casa,
para que não tripudiem porque vamos corrigir os sa
lários, e eles ficam aproveitando os nossos votos para
colocar no bolso e gastar esses subsidias. Este era,
Sr. Presidente, o objetivo desta emenda pega-dema
gogo, emenda dos falsos moralistas. dos falsos pala
dinos da moralidade.

O fato é que eu não tenho, nem pretendo ter, o
intuito de colocar ninguém em saia justa. Atendo ao
apelo de vários colegas deste plenário que acham justa
esta emenda, mas que pedem que eu a retire, a fim de
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que haja maior harmonia nesta Casa e nós não nos
confrontemos com as pessoas sérias que rejeitam esta
correção. Volto a dizer: para não me confrontar com as
pessoas sérias que nào aceitam essa correçào salarial
- mas também nâo quero ajustar os demagogos de
plantào - e para o melhor entendimento desta Casa,
com muito pesar. mas em nome do entendimento. eu
retiro a minha emenda.

Muito obrigado.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nobre
Parlamentar não devia retirar a emenda. Devia mantê
la. Se essa é a condição para se votar contra, S.Exa.
deveria mantê-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Ronaldo Caiado, um momento. por gentileza. O
Deputado Carlos Willian nào tem poderes para retirar
essa emenda, já que se trata de uma emenda coleti
va. a não ser que os autores. no coletivo. a retirassem.
Sào 111 assinaturas, portanto, não há condição de um
único Deputado retirar a emenda.

O SR. RONALDO CAIADO - É uma impossibi
lidade material.

O SR. CARLOS WILlIAN - Sr. Presidente, fui
citado. Gostaria de responder.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Carlos Willian, por favor, veja...

O SR. CARLOS WILlIAN - Sr. Presidente, é re
gimental e eu gostaria de responder por 1 minuto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu
tado Carlos Willian. ouça um segundo. O termo dema
gogo foi utilizado primeiramente na tribuna por VExa.,
após seu nome ter sido citado por outro Parlamentar. O
Parlamentar que citou o nome de V.Exa. quis respon
der da tribuna. e eu não permiti, exatamente porque
quero tirar o debate desse nive1. Peço a mesma coisa
a VExa. (Palmas.)

O SR. CARLOS WILLlAN (Bloco/PTC-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
vou responder. Só vou dizer que atendi ao pedido
dos Lideres que aqui estão. Posso, inclusive, nominar
meu líder. Deputado Henrique Eduardo Alves. Aten
dendo ao pedido da minha Liderança. estou retirando
a emenda.

Quanto ao Deputado Ronaldo Caiado, Que dis
se que seria demagogia - e eu o respeito. porque se
trata de um Deputado que faz um bom trabalho nesta
Casa -só não vou lhe responder porque S.Exa. nào

subscreveu. Portanto, S.Exa. nâo deveria opinar sobre
essa questão.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa.
tem razào.

Eu já disse que esta emenda não pode ser re
tirada individualmente, nem por Lider. Portanto. dado
que há convencimento de alguns que a apresentaram,
podem até votar contra, mas não vejo como haver a
retirada. Não há alternativa regimental agora.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - Tem
VExa. a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, primeiro, tenho o dever de me solidarizar
com o Deputado Carlos Willian pela infeliz participação
do Deputado Ronaldo Caiado.

O Deputado Carlos Willian. num gesto de dig
nidade e de consideração a este Plenário. atendeu a
um apelo nosso de um acordo costurado - o Deputado
Ronaldo Caiado é um desinformado - com o Lider do
PFL e com os Líderes do PSDB, do PDT. do PPS. do
PV. da base do PMDB, do PT, para que as emendas
não fossem votadas, a fim de evitar constrangimentos.
Faríamos, portanto, uma votaçâo simbólica, em que
todos encaminhariam liberando as bancadas, numa
atitude de maturidade e de responsabilidade polltica.

Era essa a minha ponderação. Sr. Presidente.
Aproveito para fazer um apelo a VExa. no sentido de
que a considere, pois este é o posicionamento e o
sentimento do Plenário da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Agra
deço a V.Exa. a informação.

ONYX LORENZONI - Sr. Presidente. peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR.ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer
algo importante que poderá contribuir para a maturi
dade do nosso debate.

Conheço o Deputado Carlos Willian. fomos cole
gas na Legislatura passada e lhe tenho respeito, mas
S.Exa. ocupou 3 vezes a tribuna e metralhou kdema
gago" para todo mundo.

Assim. Sr. Presidente, se está sendo pedida a
exclusâo da palavra "demagogo" da afirmação do
Deputado Ronaldo Caiado, Vice-líder do Democratas.
solicito à Mesa. por eqüidade. que também se retirem
essas afirmações da manifestação do Deputado Carlos
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Willian. Isso é uma coisa respeitosa, isonômica e vai
contribuir para o nosso bom entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou
examinar as notas taquigráficas para depois atender
a V.Exa.

Com a informação dada pelo Líder do PMDB,
não foi justa a observação feita ao Deputado Carlos
Willian. Dizendo isso. penso que traduzimos, coletiva
mente, essa at'itude frente à atitude que S.Exa. teve.
(Palmas.)

Portanto, vamos considerar resolvido esse pro
blema. Parece-me que os Líderes. pelo informe dado
aqui pelo Líder do PMDB, concordaram e o Deputado
Carlos Willian atendeu. Na minha opinião. essa ques
tão está resolvida.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente. a
minha intervenção foi no sentido de defender e prote
ger o meu companheiro, que foi correto em todo seu
procedimento. S.Exa. liderou a bancada do Democra
tas com absoluta coerência.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu
entendi. Está claro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está
inscrito o nobre Deputado José Genoíno para encami
nhar contra esta emenda. Tem S.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei breve e peço
aos colegas atenção. Faço esta intervenção em home
nagem à conversa que tive com 2 Deputados neste
plenário: os Deputados Ciro Gomes e Raul Jungmann.
Dialogamos, maduramente, sobre como tratar a ques·
tão do salário dos Deputados.

Esta Instituição não pode ser objeto de projeção
de individualidades que a comprometam. assim como
ela não pode estabelecer uma relação de olho por olho
com as divergências. Temos de criar um ambiente de
diálogo. de respeito e não de uma queda-de-braço.
que será jogo de soma zero.

Sr. Presidente. vivi muitas experiências nesta
Casa. Em alguns momentos até fui tentado: em ou
tros, projetei-me na imprensa, fazendo criticas a esta
Instituição, às vezes injustas. O Deputado Inocêncio
Oliveira é testemunha disso.

É um engano achar que, ao se projetar criticando a
Instituição, alguém se salva: todos se queimam. porque
a crise da Instituição atinge todos os Parlamentares.
Não somos Parlamentares sem a Instituição.

Por isso. Sr. Presidente, com lucidez. esta emenda
está sendo retirada por todas as Lideranças. Mas. com a
minha responsabilidade. acho importante falar isso aqui,
porque participei, no início, da discussão da responsa
bilidade coletiva por uma questão que não é de governo
nem de oposição. Além disso, batalho para que haja um

diálogo sério com a Oposição. Com esses 2 Deputados
que citei. dialoguei seriamente. É por isso que eu não
poderia deixar de me manifestar publicamente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Farei
algumas perguntas ao Plenário. É a única maneira de
a Mesa poder conduzir.

Pelo informe dado. há acordo pelo menos dos li
deres para retirar a emenda. Eu pergunto: alguém se
oporia à retirada da emenda? Se não houver oposição,
nós a retiramos de ofício. não vamos sequer votá-Ia.

Há acordo para retirá-Ia? (Pausa.)
Há uma sinalização de que há uma acordo para

retirar as 3 emendas? (Pausa.)
Nenhum autor reclama a permanência de qual

quer dessas emendas? (Pausa.)
Se não há nenhuma reclamação, vou retirar as

3 emendas.
Pergunto: posso retirar as 3 emendas? (Pal

mas.)
Estào retiradas as 3 emendas.
Ficam portando prejudicados os requerimentos

de destaques às referidas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em

votação o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 35, DE 2007

Ressalvado o destaque.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10)0 Subsídio mensal dos membros do Con

gresso Nacional. referido no art. 49. inciso VII. da Cons
tituição Federal. é fixado em R$16.512,09 (dezesseis
mil, quinhentos e doze reais e nove centavos).

Art. 2° O valor fixado neste Decreto Legislativo
será reajustado, uniformemente, nas mesmas datas e
nos mesmos índices dos reajustes gerais concedidos
aos servidores públicos da União.

Art. 3° O Senado Federal e a Câmara dos Depu
tados regularão, por ato conjunto de suas Mesas Di
retoras, os efeitos decorrentes da aplicação deste
Decreto Legislativo.

Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação deste
Decreto Legislativo correrão à conta das dotações orça
mentarias da Câmara dos Deputados e do senado Federal,
nos termos da Lei Complementar n° 101, de 2002.

Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. com efeitos financeiros a
partir de 1" de abril de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou
explicar qual é o destaque. Trata-se daquele da revisão
anual. que expliquei hoje à tarde.
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (BlocO/PDT

SP Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. voto contra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A vo
tação foi simbólica, não cabe esse registro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagha"l - Sobre
a mesa requerimento de destaque de bancada do PT
no seguinte teor:

'"Sr. Presidente, requeremos, nos termos
do art. 161, 11, do Regimento Interno, desta
que para votação em separado do art. 2" do
POC 35/0T.

Vou ler o art. 2"':

'"Ar\. 2° O valor fixado neste Decreto Le
gislativo sera reajustado. uniformemenle, nas
mesmas datas e nos mesmos indices dos
reajustes gerais concedidos aos servidores
publicos da União".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o dispositivo destacado.

"Ar!. 2" O valor lixado neste Decreto Le
gislativo sera reajustado, uniformemente, nas
mesmas datas e nos mesmos indices dos
reajustes gerais concedidos aos servidores
públicos da União".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encaminhar. concedo a palavra ao nobre Deputado
Mauricio Rands. que falara a tavor matéria.

O SR. MAURíCIO RANDS (PT-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
o art. 2<', que esta sendo destacado e para qual pro
pomos o voto "não", para que seja excluido do projeto
de decreto legislatiVO, estabelece que o valor fixado
nesse decreto legislativo sera reajustado. uniforme
mente. nas mesmas datas e nos mesmos índices dos
reajustes gerais concedidos aos servidores pliblicos
da União.

O que se está fazendo com esse artigo? Esta-se
fazendo a vinculação do subSidio do agente político,
entre os quais os membros do Congresso Nacional,
com o vencimento dos serVidores publiCaS. O que lez
a Constituição? Separou os regImes. inclusive determi
nando leis especificas. Quais regimes? Repito, de um

lado, a remuneração dos agentes políticos que rece
bem subsidiO, de outro, a remuneração dos servidores,
que é fixada, no caso da União. por um projeto de lei
de iniciativa do Chele do Poder Executivo.

O que está dizendo o art. 2°? Que a despeito da
norma do art. 49. inciso VII, que diz ser competência
exclusiva do Congresso Nacional a fixação do subsí
dio dos seus membros, este art. 2" estaria vinculan
do a fixação do subsídio dos membros do Congresso
Nacional a um projeto de lei de iniciativa do Poder
Executivo. Esta vinculação. aliás. está proibida pela
Constituição Federal.

Sr. Presidente, há uma decisào do Supremo Tri
bunal Federal que laz a ratificação dessa separação.
É competência. portanto, do Congresso Nacional fixar
o subsídio dos Deputados. Não seria correta, portan
to, a vinculaçáo a um projeto de iniciativa do Poder
Executivo.

E mais: a norma do art. 37 e a norma do inciso
Xestabelecem que uma lei específica - e aqui lei /ato
sensu - é o diploma com o qual o Congresso Nacional
e a Câmara dos Deputados decidem seus assuntos
de competência privativa.

Então. Sr. Presidente, propomos que o art. 2°.
destacado, tenha o voto "não", para que ele saia do
texto e assim permaneça a separação por diploma
legal especifico do regime dos subsidias, competên
cia privativa do Congresso Nacional, e o regime dos
servidores por meio de projeto de lei de iniciativa do
Presidente. como diz a Constituição.

Propomos o voto "não", para que o art. 2" seja
escoimado do texto do projeto de decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em vo
tação. Vamos ver se todos entendem e eu também.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os
Srs. Deputados que forem pela manutenção do artigo
permaneçam como se encontram. (Pausa.,!

REJEITADO.
Daqui, foi por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO

N° 35-8. DE 2007

Fixa o subsídio dos membros do
Congresso Nacional e dá outras providên
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'J O subsídio mensal dos membros do Con

gresso Nacional referido no inciso VII do caput do art.
49 da Constituição Federal é fixado em R$ 16.512,09
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(dezesseis mil, quinhentos e doze reais e nove cen
tavos).

Art. 2° O Senado Federal e a Câmara dos Depu
tados regularão, por ato conjunto de suas Mesas Di
retoras, os efeitos decorrentes da aplicação deste
Decreto Legislativo.

Art. 3(0 As despesas decorrentes da aplicação
deste Decreto legislativo correrão à conta das dota
ções orçamentárias da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos da lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4° Este Decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, com efeitos financeiros a
partir de 1° de abril de 2007.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2007. - Depu
tado Neucimar Fraga, 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. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

VExa. a palavra. I

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vai
haver votação do Fundo de Participação dos Munici
pios- FPM?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vai.
Peço a todos os Deputados que permaneçam em ple
nário. Vamos agora começar o processo de votação
do aumento de 10.'0 do FPM.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, é ób
vio, pelo simbólico...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Só um
minutinho. Deputado.

Eu errei. Antes. vamos votar também o reaiuste do
salário do Presidente da República e depois o FPM.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Tenho 2 propostas. Sr.
Presidente.

Imaginando que não haja divergência em relação
ao reajuste do Presidente da República. minha propos
ta é que não haja discussão nem encaminhamento, a
não ser que alguém seja ferozmente contrário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Posso
aplaudir, Deputado Miro Teixeira?

O SR. MIRO TEIXEIRA - A segunda proposta
é com relação ao FPM também. Trata-se de matéria
muito debatida. Então. Sr. Presidente, que possamos
abrir mão da discussão. Pelo menos da discussão.
Há unanimidade para votação a favor do aumento do
FPM. Fariamos essas 2 votações muito rapidamente.

Sr. Presidente. dependendo, claro. da boa vontade de
V.Exa., porque. da parte do plenário, já se viu, essa
boa vontade é total.

O SR. MAURíCIO RANOS - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MAURíCIO RANOS (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores está de acordo.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP·Al. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PP está
de acordo.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOl-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois de
tantas horas de discussão durante todo o dia e de tanto
nervosismo e drama desnecessários em alguns aspec
tos, o PSOL reiterou que era contrário a esse projeto
de decreto legislativo por motivos fartamente expostos,
nem em decência nem em demasia. mas por equívo
co e inadequação. Vale a mesma argumentação, por
outras razões inclusive, para o PDl seguinte.

Estamos fazendo uma economia processual. Não
temos força para pedir verificação, não o faremos, mas
afirmamos nossa posição. Ponto final.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagfia) - Pres
tarei uma informação.

O total de Deputados que viajou com o Presidente
da Câmara para o Uruguai foi de 18. Viajaram também
mais 5 funcionários da Casa. Essa viagem custou aos
colres públicos 456 reais e 98 centavos. Aqui não está
contabilizado o custo do avião da FAB. Os 456 reais
e 98 centavos dizem respeito às passagens de duas
funcionárias. uma da área de relações internacionais
e a outra do gabinete da Presidência. que foram de
Brasília para São Paulo para pegar o avião da FAB.

Os gastos com os membros da Comissão Mista
do MERCOSUL, com o Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e mais um Parlamentar. aqueles
que. enfim, têm um grau de representação, mais os
servidores da SECOM - esses, é praxe. recebem di
ária e houve gasto com passagens, pois não foram no
avião da FAB, pagaram taxa de embarque etc. - cus
taram à Câmara dos Deputados 45 mil 922 reais e 90
centavos.

Portanto, estão prestadas as contas. (Palmas.)
Não há nada a esconder, muito menos nenhuma imo
ralidade. Mas faço questão de dizer que o plus da via
gem custou 456 reais e 98 centavos.
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Item 2.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W36. DE 2007

(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 36. de 2007, que
fixa o subsídio do Presidente e do Vice-Pre
sidente da República e dos Ministros de Es
tado. Pendente de pareceres: da Comissão
de Finanças e Tributação e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra. para oferecer parecer ao projeto. pela
Comissào de Finanças e Tributação. ao Sr, Deputado
Eduardo Cunha. (Pausa..)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - En
quanto aguardamos a chegada do Deputado Eduar
do Cunha, concedo a palavra. para oferecer parecer
ao projeto. pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, ao Sr. Deputado Neucimar Fraga.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Miro Teixeira.
pela Comissão de Constituiçào e Justiça e de Cida
dania.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT-RJ. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
parecer é pela constitucionalidade. juridicidade e boa
técnica legislativa.

Pela aprovação. O SR. PRESIDENTE (Arlindo
Chinaglia) - Concedo a palavra ao Deputado Carlos
Willian. pela Comissão de Finanças. (Pausa..)

O SR. EDUARDO CUNHA - Sr. Presidente, já
estou aqui.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto. pela
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado
Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (Bloco/PMOB-RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
o parecer é pela adequação financeira orçamentária
do projeto e, no mérito. pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há
oradores inscritos. Pergunto se abrem mão das ins
crições. (Pausa.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presiden
te. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, nesse projeto não há o mesmo artigo necessário
ao destaque do projeto anterior?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Já tem
o destaque referente ao mesmo artigo e será votado.
nobre Deputado.

Agradeço a V.Exa. a pergunta, que permitiu o
esclarecimento.

Pergunto aos oradores inscritos se abrem mào
da discussão. {Pausa.}

Vou facilitar e agradeço por que abriram mão.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - DE

CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
Passa-se à votaçào da matéria,
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre

a Mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente.
Requeremos, nos termos do art. 161, 2° do Re

gimento Interno, destaque para votação em separado
do artigo 5° do POC 36/07.

Sala das Sessões, 9. de maio de 2007. - Maurí
cio Rands, Vice-líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) ~ Em
votaçào o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 36, DE 2007

Ressalvado o destaque.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O subsídio mensal devido ao Presidente

da República é fixado em R$11.420.21 (onze mil. qua
trocentos e vinte reais e vinte e um centavos).

Art. 2° O subsidio mensal devido ao Vice-Pre
sidente da República é fixado em R$ 10.748.43 (dez
mil. setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e
três centavos).

Art. 3° O subsídio mensal dos Ministros de Estado,
a que se refere o inciso VIII do art. 49 da Constituição
Federal. é fixado em R$ 10.748,43 (dez mil. setecentos
e quarenta e alto reais e quarenta e três centavos).

Art. 4° O pagamento dos valores previstos neste
Decreto Legislativo deverá observar o que dispõem os
arts. 37. inciso XI, 39, § 4°, 150, inciso 11, t 53. inciso 111.
e 153. § 2°, inciso I. da Constituição Federal.

Art. 5" O valor fixado neste Decreto Legislativo
será reajustado uniformimente. nas mesmas datas e
nos mesmos índices dos reajustes gerais concedidos
aos servidores públicos da Uniào.

Art. 6° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. com efeitos financeiros a
partir de 1° de abril de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aque
les que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
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APROVADO. a SR. PRESIDENTE (Arlindo Chi
naglia) - Sobre a mesa requerimento de destaque no
seguinte teor:

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos
do art. 161. 1/, do Regimento Interno, desta
que para votação em separado do art. 5° do
POC 36/07".

Vou ler o art. 5°:

"Art. 5°, O valor fixado neste Decreto
Legislativo será reajustado, uniformemente,
nas mesmas datas e nos mesmos índices dos
reajusfes gerais concedidos aos servidores
publicas da União".

a SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado Maurício Rands, para
encaminhar.

a SR. MAURíCIO RANDS (PT-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pelas mesmas razões, nós
nos manifestamos pelo "não", para que esse texto não
conste no projeto de decreto legislativo, pelas mesmas
razões do art. 2° do decreto anterior.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aque
les que forem pela manutenção do artigo permaneçam
como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.
SUPRIMIDO O ARTIGO 5° DO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO N° 36. DE 2007.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há.

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 36-A DE 2007

Fixa o subsídio do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Minis
tros de Estado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O subsidio mensal devido ao Presidente

da República é fixado em R$ 11.420,21 (onze mil, qua
trocentos e vinte reais e vinte e um centavos).

Art. 2" O subsídio mensal devido ao Vice-Pre
sidente da República é fixado em R$ 10.748.43 (dez
mil. setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e
três centavos).

Art. 3° O subsídio mensal dos Ministros de Esta
do a que se refere o inciso VIII do caput do art. 49 da
Constituição Federal é fixado em R$ 10.748.43 (dez
mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e
três centavos).

Art. 4° O pagamento dos valores previstos neste
Decreto Legislativo deverá observar o que dispõem o

inciso XI do caput do art. 37, o § 4° do art. 39, o inciso
11 do caput do art. 150, o inciso 111 do caput e o Inciso I
do § 2" do art. 153 da Constituição Federal.

Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, com efeitos financeiros a
partir de 10 de abril de 2007.

Safa das Sessões, 9 de maio de 2007. - Depu
tado Miro Teixeira, Relator.

a SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aque
les que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado FederaL
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Item

3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 285, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 285,
de 2004, que altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências. (Des
membramento da PEC 255/04, contendo
os arts. 22, VIII, 34, V. c, 36, V, 61. § 3°; 100. §
1°,105,111, d, 149-A, parágrafo único, 150,§
6°; 152-A, 153, § 3°, V; 155, § 2°, li, c, IV, a, b,
V, a, b. c, d, e, VI, a, b, c, d, e, f, g, h. i, j, I, VII,
a. b, c. d, VIU, IX. a, c, X, e, XI, XII, a, b, t, g, h,
i, j. I, m. n. o, XIII, a. b, c, d, e, § 7°, I, 11, 158,
111,17 constantes do art. 1°, os arts. 95, 96,
parágrafo único 1,11,111 e 97 constantes do
art. 2°, que trata do Ato das Disposições
Transitórias, a íntegra dos arts. 3°,8° e 9°);
tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela admis
sibilidade quando da apreciação da PEC n°
228/04, com emendas (Relator: Dep. Osmar
Serraglio); da Comissão Especial, pelo des
membramento da de n° 255/04 nesta e na de
n° 293/04, acompanhadas das respectivas
emendas referentes aos dispositivos nelas
contidos; pela aprovação desta e pela ad
missibilidade 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 58/07.
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Há
oradores inscritos.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA DO CARMO lARA (PT-MG_
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, numa das votações anteriores, votei com o partido
e com a bancada.

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. a ma
téria é conhecida. Se houvesse a leitura do remanes
cente. seria: 10.'0 para os municípios, pagaveis a partir
de tanto e pagáveis em tal data. Tenho a impressão
de que é devidos a partir de setembro. pagáveis em
dezembro.

A meu ver, esse foi o acordo que permeou todos
os partidos. Talvez pudéssemos começar a votar ime
diatamente a matéria. porque este não é o começo
de discussão.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O
avulso foi distribuído ao Plemirio. Hei. pedido de ques
tão de ordem do Lider Antonio Carlos Pannunzio.
Está descendo neste momento o avulso. Tem S.Exa.
a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te. o que tenho a manifestar é que não houve acordo
entre a Liderança do Governo e os partidos de oposição.
Não houve acordo com relação ao texto enviado pelo
Governo. Há na mesa requerimento de preterência de
votação para o projeto do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Na
verdade, o Lider Antonio Carlos Pannunzio prestou
um esclareCimento.

Peço aos Lideres que porventura tenham pas
sado essa mformação de um suposto acordo que se
manifestem ao microfone.

Concedo a palavra ao L1der Onyx Lorenzoni.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or

dem. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, esta
é uma matéria que a Cãmara dos Deputados. na sua
integralidade. deseja enfrentar e ver aprovada.

A discussão que temos por conta de uma posiçào
do Governo é no sentido de a partir de quando valerá
o aumento do FPM.

Da maneira como veio do Senado, há mais de
uma interpretação. A nossa interpretação é a de que
valeria a partir da promulgação.

A Proposta de Emenda à Constituiçào n" 58. de
2007. que hoje foi entregue e está apensada. prevê o
pagamento em dezembro, contando a partir de 1" de
setembro - foram as explicações que o Líder Mucio
nos deu. Não houve acordo porque nós. da Oposição.
desejávamos que tivesse outra data.

Necessariamente. deverá haver 3 votações. Acho
que da para construir um entendimento quanto ao pro
cedimento. Primeiro. serão 3 votações de ofício. nomi
nais. com velocidade, sendo a primeira da preferência.
Logo depois a votação daquilo que for aprovado e de
pois ficará ainda a possibilidade de destaque.

Acho que. se ajustarmos assim, imprimiremos
velocidade, os 2 campos demarcarão suas posições,
e chegaremos ao objetivo que todos nós queremos,
que é, de uma vez por todas. viabilizar que os munici
pios brasileiros recebam essa ampliação vital para as
Prefeituras de todo o País.

Vejo aqui os Líderes José Mucio Monteiro. Anto
nio Carlos Pannunzio. Fernando Coruja. Se acordar
mos nessa direção. daremos eficiência, velocidade e
resultado à sessão. que é. em última análise. o que
todos nos queremos. Assim. cada campo terá a opor
tunidade de demarcar sua posição política.

Sr . Presidente. o outro fator importante é que
construimos sim um acordo para permitir o apensamen
to não passando pela CCJ. por conta do mérito dessa
situação, atendendo a um apelo da Frente Parlamentar
Municipalista. Nós aceitamos. mas queremos deixar re
gistrado que é uma excepcionalidade, e pedimos que
apenas em caráter excepcional possa se pensar nova·
mente em superar aquilo que determina o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. inclusive porque
uma proposta de emenda à Constituição exige Comis·
são Especial. Por conta daquela questão de ordem
levantada ainda quando o Presidente era o Deputado
João Paulo Cunha. aceitamos superar isso.

Estou falando com objetividade. Mas gostaría
mos de ressalvar que essa é uma excepcionalidade,
por conta da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Do
ponto de vista da oportunidade política, até pode ser
excepcionalidade. Agora, se fosse excepcionalidade
regimental, não haveria acordo nem da Frente Muni
cipalista, nem dos Lideres da Oposição. nem do Go
verno, que atropelariam o Regimento Interno. Sei que
V.Exa. também nào quis dizer assim.

Mas esclareço que contra a decisão do Presidente
João Paulo Cunha. datada de 26 de março de 2003.
houve recurso à CCJ. O parecer do Relator. a época.
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deu razão à decisão do Presidente de então, ainda que
não tivesse sido votado na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, apesar
da decisão, votou-se o original e não o apensado.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mas há
mais 3 exemplos aqui, em 1995, 1999 e 2000, quando
houve apensamento. Que foram as PECs da imunidade
parlamentar, do sistema financeiro e da incorporação
dos policiais militares do extinto Território de Rondô
nia aos quadros da União - a Mesa, à época, decidiu
pela incorporação.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, vou
ajudar V.Exa. Com essa freqüência de 1999.2000...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Essa
é a excepcionalidade.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, nós
nos entendemos nessa linha. V. Exa. compreendeu.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Essa
é a excepcionalidade. Por isso falei quanto à oportu
nidade. Concordo, inclusive. com o fato de que essa
excepcionalidade não vire rotina.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chínaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTB-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, preciso
agradecer aos companheiros que, na semana passada.
nos deram um crédito de confiança para que trouxés
semos, em menos de 10 dias - e estamos em menos
de 10 dias - solução para a matéria em que nos de
paramos com um impasse regimental.

Poderia subscrever absolutamente a palavra do
nobre Líder Onyx Lorenzoni, e a subscrevo, mas pre
ciso dar uma satisfação ao Plenário sobre o que acon
teceu.

Na realidade, o acordo de procedimentos, com
elegância e democracia, foi tratado hoje. visto que tanto
o Governo quanto a Oposição desejam atender seus
Prefeitos e Municipios e que o Governo se preocupou
em tirar da reforma tributária o que se refere a 10."0 dos
Municípios, entendendo as agruras e dificuldades por
que passam. Qual é a nossa dificuldade? Dissemos
naquela data que o assunto foi tratado em 2 novembros.
Por quê? Para o FPM, o ano começa em dezembro e
termina em novembro. Por que se pagar no decênio
de dezembro? Porque, depois da apuração do mês de
novembro. se paga no decênio de dezembro.

Acordamos. na presença do Líder Antonio Car
los Pannunzio, do Líder Onyx Lorenzoni, do Líder Fer
nando Coruja e do meu prezado Líder Ronaldo Caia-

do, que faríamos tudo para votar hoje. Onde ficou o
impasse? O Governo reconhece sua vontade e suas
dificuldades, visto que cada mês representa 150 mi
lhões de reais, que é muito para quem paga e pouco
se levarmos em conta que será fatiado por mais de 5
mil municípios do Brasil.

Discordamos apenas em 2 meses. O que são 2
meses? Dois doze avos da discussão, que se arrasta
há 5 anos. Ou seja. estamos empatados apenas em
servir ou não servir aos municípios brasileiros numa
discordãncia que não ultrapassa dois sessenta avos,
porque são 5 anos de 12 meses e estamos apenas
discordando por 2.

Sr. Presidente. os municípios e os Prefeitos que
estão nos ouvindo merecem. Queremos fazer uma
ressalva aos Deputados da Frente Municipalista e
aos Prefeitos que a integram e com quem discutimos
exaustivamente ontem à noite.

Eles entenderam a vontade e a dificuldade. Não
vamos deixar que continuem penando por conta de
uma discordância de apenas 2 meses. O Governo ce
deu. O que naquele dia falávamos aqui? Estávamos
discutindo apenas a validade a partir de novembro.
E. graças aos Deputados que integram a base e aos
valorosos Lideres, o Governo sensibilizou-se. e esta
mos propondo hoje que o crédito seja a partir de 10

de setembro.
Hoje, depois de uma semana, os Prefeitos saem

vitoriosos porque, se por acaso poderia existir uma
querela jurídica de quando era o mês do crédito, ago
ra já nâo existe mais. Com essa medida provisória
que V.Exa. apensa para que seja votada hoje à noite,
estamos assumindo o compromisso de pagar a partir
de 10 de setembro.

Portanto. estão de parabéns os Prefeitos. como
também Governo e Oposição, que. se discordaram,
foi por muito pouco e tiveram a sensibilidade de ficar
aqui até agora para atender aos Prefeitos.

Muito obrigado.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa.
tem a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está
caindo o quorum notoriamente. No domingo, 2 medidas
provisórias estarão obstruindo a pauta. Compreendo a
proposta do Deputado Onyx Lorenzoni, mas acho que
melhor seria se votássemos logo a PECo sob pena de
não termos quorum hoje.

É claro que sempre poderão dizer Que cada um
assuma sua responsabilídade. Pode se votar simboli
camente a preferência, mas. derrotada a preferência
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simbolicamente. que se passe à votação direta da PEC
e se suprima a segunda votação. Senão. acho que nào
teremos quorum. Vai ser uma pena.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O Lí
der Fernando Coruja pediu antes.

O SR. MARCELO ORTIZ - Eu aguardo.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Antes

de dar a palavra ao Líder Fernando Coruja. faço a se
guinte observação: está começando a haver discussão
de mérito, e o Plenário precisa simplesmente saber qual
é a proposta. até porque temos de dar oportunidade
a ele de se manifestar.

Peço a quem for dar informe. que o dê. senão
vai havendo contestação política e isso atrasa o pro
cesso.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é nessa
linha. Acho que temos de acordar sobre aquilo que foi
levantado pelo Deputado Onyx Lorenzoni. Votamos a
preferência, pedida pelo Governo, que é vaIar primeiro
a emenda que recebeu hoje e. dependendo do resul
tado, vamos votar a PEC n° 58 ou a anterior.

Vamos votar a anterior e depois votar o texto e
os 2 destaques que foram feitos.

Isso é o que foi acordado com o Governo hoje
de manhã.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas prestar um rapido esclarecimento.

Na minha concepção, o Deputado Antonio Carlos
Pannunzio disse que no mês de dezembro flcariamos
sem saber que dia. O § 5° retere-se ao primeiro de
cêndio do mês de dezembro. Significa que sera nos
primeiros 10 dias do mês de dezembro.

Portanto, já está fixado. Não ficara para o final
do mês.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos conversando e apenas na votação do mérito

vamos demarcar as posiçôes políticas. mas é muito
importante ter claro que aqui há a possibilidade de se
construir um entendimento entre a base do Gover
no e a Oposição para atender aos Prefeitos do Pais.
Precisamos ter agora a paciência e um pouco de to
lerância de todos.

Quero dizer a V.Exa. - já conversei com o Lider
José Mucio Monteiro e o Líder Antonio Carlos Pannun
zio também acata - que poderíamos caminhar para
uma votaçào simbólica da preferência e deveriamos
caminhar para um grande acordo em que quebraria
mos o interstício e hoje resolveríamos isto de parte da
Câmara dos Deputados.

Os Prefeitos vão dormir hoje sabendo que em
dezembro o recurso que será fundamental para os 5
mil municipios pagarem o décimo terceiro salário vai
estar no caixa das Prefeituras.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por
parte da Presidência não há óbice, mas quero condu
zir, até para não perdermos tempo. Estamos ganhando
tempo pelo acordo.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
só quero dizer que a Liderança do Governo concorda
com a quebra do interstício para votarmos os 2 tur
nos hoje.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagha) - Como
quebra de interstício depende do Plenário, no momenlo
adequado. farei a consulta. Mas está feita a sugestão
e há acordo entre Oposição e base do Governo.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. só um
reparo na informação que VExa. deu. Temos de pedir
aos Deputados que permaneçam em plenário para
que tenhamos o segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É
claro.

A primeira providência, portanto. é os Deputados
inscritos para falar a favor e conlra estejam cientifica
dos pelos Líderes de que não serão necessários para
convencer ninguém.

Portanto, há um apelo da Mesa, espero que em
nome do conjunto, para que retirem suas inSCrições
para discussão. (Palmas.)
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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 (PSOB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr, Presi
dente, no requerimento de preferência...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não.

aqui é discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Então.

foi resolvida uma parte importante. Mas, no momento.
o fundamental é conduzirmos o encaminhamento da
matéria. Os inscritos pediram que seus nomes fossem
retirados.

O primeiro destaque é para haver o desmembra
mento. Todos sabem que o item que diz respeito ao 10 "0

do Fundo de Participação dos Municípios compõe a
chamada reforma tributária. Portanto, temos de apro
var esse destaque para haver o desdobramento. Está
claro? (Pausa.) Então é requerimento de destaque.

Vou ler para todos saberem do que se trata.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre

a mesa requerimento de destaque no seguinte teor:

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos do
art. 161, m. destaque para constituição de pro
jeto em separado de todos os artigos da PEC
na 285/04, exceto o inciso /. sua alinea "b" e
seu § 5° do art. 159. constante respectivamente
dos arts, 1(J e 2 0 do substitutivo aprovado pela
Comissão Especial, a fim de que estes sejam
submetidos ao Plenario"

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 ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. por questão
de justiça. o autor é o Deputado Júlio Cesar, da ban
cada do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O
autor é o Deputado Júlio Cesar, da bancada dos De
mocratas.

O SR. ONYX LORENZONI - S. Exa. lutou muitos
anos por esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - E
verdade.

O SR. ONYX LORENZONI - É uma questão de
justiça.

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É
justo. e S.Exa. ainda assina pelo PFL, de tão antiga
sua luta.

O SR, ONYX LORENZONI- V. Exa. veja há quan
to tempo ele luta por isso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - De tão
antiga que é a luta dele. É isso.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O

projeto resultante que vai a voto é a PEC n° 285. de
2004, que ficou reduzida ao art. 159 e foi apensada à
PEC n° 58, de 2007, do Poder Executivo. Ou seja. são
2 PECs apensadas.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:

"Sr. Presidente. requeremos, nos termos
do art. 161, IV, do Regimento Interno, prefe
rência para a votação da PEC n° 58/2007, que
'Altera o art. 159 da Constituição. aumentando
a entrega de recursos pela União ao Fundo
de Participação dos Municípios', sobre a PEC
n° 285/2004".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado An
tonio Carlos Pannunzio, que falará contra a matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSOS
SP Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares. não se trata de um discurso a mais
ou a menos. mas sim de uma tomada de consciência
que espero ver em todos os Deputados. independen
temente de serem da Situação ou da Oposição.

A PEC n° 58, de 2007, procrastina os efeitos dessa
emenda constitucional. além de remeter para o mês de
dezembro o efetivo pagamento desses recursos que de
direito já seriam dos Prefeitos. A Proposta de Emenda
a Constituição n° 285. originária do Senado Federal. é
muito clara, aliás. está em consonância com aquilo que
disse o Presidente da República, que mandaria a sua
base resolver essa queslão no vapt-vupt. "Mandaria"foi
o termo que S.Exa. usou para mais de 3 mil Prefeitos.

O texto do art. 159, alteração feita na alínea "b",
simplesmente muda de 22 inteiros e 5 décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios para
23 jnte'lros e 5 décimos por cento.
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Portanto. não hei nada mal explicado na Proposta
de Emenda a Constituição ja aprovada no Senado.

Agora, quero fazer um repto. Falaram da pressa
em viabilizar esses recursos para os Prefeitos. Pois
bem. Esta aqui ja foi aprovada no Senado. Por que
inventarmos outra. retardar o repasse dos recursos?
E ainda terá de voltar ao Senado, para ser votada no
vamente. Quem aqui está com os Prefeitos? Quem é
municipalista de falo? Quem tem consciência de que
os recursos arrecadados por Impostos nào podem fi
car concentrados no Governo Federal vota a tavor da
proposta ja aprovada no Senado.

Era essa a minha fala. Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Beta Albuquerque, que falara a favor da matéria.

Houve um erro da assessoria que acabou pre
judicando o Lider Antonio Carlos Pannunzio. Marca
ram no painel 3 minutos e eram 5. Estou mformando
isso V.Exa.

Na hora em que eu iria conceder a prorrogação,
o que é usual. V.Exa. concluiu. Por isso falei para ten
tar ser equànime.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. tentarei ser
objetivo, para que haia clareza do Plenário.

Primeiro, esta nova proposta que o Governo en
caminhou nào altera a data do efetivo pagamento, que
antes era dezembro e continuara sendo dezembro, mês
em que todos os Municípios recebem mensalmente
os repasses do FPM. conhecido dos Prefeitos. Qual
é o dia em que se deposita o FPM? Até o 10"' dia de
cada mês. Ponto.

Segundo, o que alteramos é o prazo de apuraçào
do crédito dos municiplos. porque ficou claro - e o Go
verno foi honesto em plenário e com os Preteitos - que
nào haveria condições de saldar os créditos apurados a
partir de maio se puséssemos em vigor a emenda cons
titucional a partir deste mês. Não tenamos fontes para
financiar. Encontramos as fontes a partir de setembro
e, portanto, mudamos e fixamos a data de apuração:
setembro. Cerca de 500 milhões de reais este ano se
rão transferidos aos municipios e. no próximo ano. muito
provavelmente sejam 2 bilhões de reais.

Votamos a favor dessa preferência para que haja
um acordo com quem paga e com quem recebe. e para
que nào haja qualquer dUvida jurídica sobre um texto
duvidoso que havia na PEC anterior.

Portanto, conclamo todos os companheiros que
querem ajudar os Prefeitos a votarmos os 2 turnos

hoje, para que sejamos céleres e aprovemos a prefe
rência da PEC para imediatamente votarmos a PEC
propriamente dita.

O voto é "sim" à preferência.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em

votaçào o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO. O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chio
naglia) - Sobre a Mesa o seguinte:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação a

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
W 58, DE 2007

(Apensada, Ressalvados os Destaques)

Altera o art. 159 da Constituição. au·
mentando a entrega de recursos, pela União,
ao Fundo de Participação dos Municípios.

As Mesas da Cámara 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. 1 "O art. 159 da Constituição passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 159 ..
I - do produto da arrecadação dos im

postos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados.
quarenta e oito por cento na seguinte forma:

d} um por cento ao Fundo de Participação
dos Municipios, que será entregue no primeiro
decêndio do mês de dezembro de cada ano;

.................................................... "(NR)

Art. 20 No exercício de 2007. as alterações do art.
159 da Constituição Federal previstas nesta Emenda
somente se aplicam sobre a arrecadação dos impos
tos sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados realizada a partir de
10 de setembro de 2007.

Art. 3<' Esta Emenda Constitucional entra em v;
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
votam os Srs. Líderes?

Como vota o PTdoB? (Pausa.) Não precisa orien-
tar?
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a SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
o PPS quer orientar,

a SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois
não. Com a palavra o Líder Coruja.

a SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos
a seguinte situação: a PEC anterior, cuja votação foi
postergada, pre.via o pagamento de 1~·o do FPM a par
tir da promulgação. E alguns interpretavam que até o
ano de 2007 como um todo. Esta PEC prevê que o
pagamento de 2007 será feito apenas nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro, pagos nos
primeiros 10 dias de dezembro. O segundo pagamento
que os Prefeitos receberão será só em dezembro de
2008. Então, é preciso que isto fique claro,

A PEC anterior previa uma forma de pagamento
que valia a partir de agora. No entanto, os 4 meses
serão pagos no final de dezembro. Votaremos a favor
dessa PEC, ressalvados os destaques, porque ela ga
nhou a preferência, mas temos destaques para retirar
as datas depois.

Então, o PPS encaminha o voto "sim", mas é
preciso esclarecer que esta proposta é sem dúvida
nenhuma pior para os municípios brasileiros do que
a anterior.

Encaminhamos o voto ·'sim".

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Algum
lider mais quer orientar?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rapidamen
te o Partido Verde quer dizer para votarmos, porque.
conforme as afirmações já feitas aqui anteriormente,
estamos nesta novela desde 2004. Vamos votar o re
passe a partir de setembro, para pagar em dezembro,
e está resolvido.

O Partido Verde vota "sim", As prefeituras e os
prefeitos querem a possibilidade de pôr a mão nesse
dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente. peço
a palavra para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
orientar o Democratas, tem a palavra o Deputado Ro
naldo Caiado. (Pausa.)

O SR. MIRO TEIXEIRA - Estamos em votação.
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não. O
Deputado Ronaldo Caiado vai orientar a bancada.

o SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é pre
ciso esclarecer a todo o Plenário. Primeiro, quanto ao
acordo feito, o Líder do Governo disse corretamente
que não aceitamos o entendimento para que seja a
partir de setembro. Destacamos para que seja a partir
do momento da promulgação e temos um destaque
supressivo. Entâo vamos votar favoravelmente ao texto,
mas garantida a nós a votação do destaque de vota
ção supressiva.

Outro ponto que deve ficar claro é que. quanto a
essa tese levada aos municipios, ouvi da grande maio
ria dos Prefeitos que na verdade eles só administram o
ônus, porque o bônus fica com o Governo Federal. Ins
tala-se uma Bolsa-Família, e quando chega o benefício
ao município, quem fez foi o Presidente da República,
Se alguma família tem o benefício cancelado, toda a
penalização é jogada nos ombros dos Prefeitos.

A sobrecarga do Poder Judiciário, da Segurança
Pública e do transporte escolar é totalmente jogada nos
ombros dos municipios, e o Governo quer repassar,
apenas agora, o aumento de 1~·o a partir de setembro
- não a partir da promulgação. como ele se comprome
teu a fazer no encontro dos Prefeitos. Ele está, portanto.
recuando da posição que havia assumido.

É preciso deixar claro, portanto, Que as oposições
vão marchar para aprovar agora esta matéria apensa
da à proposta inicial.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - Infor
mo ao Plenário, aos Deputados que ainda não têm a
dimensão do que está acontecendo, que provavelmente
haverá 4 votações nominais e, com o segundo turno,
poderemos chegar a 5.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação a Proposta de Emenda à Constituição n° 58,
de 2007, apensada, ressalvados os destaques.

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 visar de cada

posto,

o Sr. Ar/indo Chinaglia, Presidente, deixa

a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidênda informa ao Plenário que, por se tratar de
proposta de emenda à Constituição, tudo é feito por
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meio do voto nominal. Vamos ter mais 4 votações. por
isso peço que permaneçam em plenário.

Agradeço aos Lideres. pois todos encaminharam
"sim". ressalvados os destaques.

Haverá mais 4 votações. inclusive da quebra do
interstício de 5 sessões. para que votemos em segun
do turno. A matéria é constitucional e obrigatoriamente
deve ser votada assim.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. com
a experiência de V.Exa.. gostaria que esclarecesse ao
Plenário que teremos a votação do texto; em seguida.
a votação do destaque; e, mediante acordo do qual não
participo. mas meu líder. o Deputado Onyx Lorenzoni.
decidiu, e eu o sigo. vamos quebrar o intersticio - não é
nominal- e vamos ler. no mínimo. 3 votações. Não have
rá DVS da segunda votaçào. Correto, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quan
to ao interstício, V.Exa. tem razão. Por ser acordo unâ
nime e por não ser texto constitucional, vai ser decido
por acordo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - A minha una
nimidade é atrelada à decisão do meu Lider.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Exa.
tem razão. Em primeiro lugar. vota-se o texto básico:
em segundo lugar. votam-se 3 destaques. Todas são
votações nominais.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Nós estamos
falando de 4 votações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Qua
tro votações. mais a quebra do interstício por acordo.
A quinta votação é a do segundo turno.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - É importante
que sejam rápidas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - São
5 votações.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - São 5 vota
ções nominais.

Obrigado. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, pela ordem. ao ilustre Líder Henrique
Eduardo Alves.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente. solicito à bancada do PMDB, muito espe
cialmente. que permaneça em plenário, porque após

esta votação, que está sendo consensual. haverá a
votação do destaque. e teremos que conseguir 308
votos para manter o texto que estamos aprovando
agora. Então. é muito importante a participação de
cada Parlamentar.

Faço um apelo a cada Parlamentar do PMDB para
que permaneça em plenário para a votação seguinte.
que é fundamental para aprovarmos o texto que agora
estamos votando.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveíra) - A
Presidência informa que votação de emenda à Cons
tituição não pode ser decidida por esta Casa com me
nos de 420 votos, por maior que seja o acordo. Então.
vamos aguardar. porque vamos votar tranqLiilamente.
Nâo vamos precipitar as coisas. Já foi feito um acordo
de procedimento. Compete única e exclusivamente a
nós decidir.

Agradeço aos Líderes a compreensão. Fizeram
isso em beneficio dos Prefeitos, que esperam há tanto
tempo. Nós respeitamos a posição de cada Líder, mas
vamos fazer as 5 votações hoje.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
fundamental que fique registrado nos Anais que a
quebra do interstício envolve a aprovação unânime
não dos Lideres, mas a aprovação unânime dos Par·
lamentares.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exa.
tem razão. Envolve a aprovação unânime dos Parlamen
tares. Se algum Deputado levantar a mão dizendo que
é contra. será cumprido o intersticio de 5 sessões.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - O interstício
é uma garantia de que a Constituição é algo estável.
Embora no Brasil não seja tanto. ela não pode ser al
terada por impulso. Nesse caso, não há impulso e. por
isso, os Líderes. o Presidente Arlindo Chinaglia e V. Exa.
tomaram a decisão correta. no meu entendimento.

Por isso. eu me curvo diante da declaração de
V.Exa. e da decisão do Lider Onyx Lorenzoni de retirar
o que seria a minha objeção em defesa da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agra
deço a V.Exa. a compreensão. Vai ser feito por una
nimidade. Se houver 1 Parlamentar que discorde da
quebra de interstício, será cumprido rigorosamente o
prazo de 5 sessões. Não há como fazê-lo.
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero fazer uma observação muito importante:
o interstício é regimental; ele é claramente definido
no Regimento.

No entanto. não quero aqui divergir da maioria.
Poderemos aceilar essa quebra de interstício desde
que isso não venha fixar a jurisprudência na Casa a
respeito dessa matéria. É muito importante que isso
fique claro. senão cede-se uma vez, cede-se outra e
depois vira norma.

Sr. Presidente. era essa a minha observação. E
quero garantia explícita de Que essa atitude não será
computada como procedimento avalizado pela maioria
para depois virar norma.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presiden
te. deixa a cadeira da presidência. que é ocu
pada pelo Sr. Arlindo Chinag/ia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O
Presidente Inocêncio Oliveira, no exercicio da função.
esclareceu que só há quebra de interstício se houver
acordo unânime. O Plenário é sempre soberano. Por
tanto. isso não cria jurisprudência e não desobriga o
interstício. Também é público e notório que não há ne
nhuma intenção de se ferir a Constituição.

A proposta de encaminhamento foi feita pelo Lí
der do Democratas como sugestão. o que demonstra
boa vontade. E o Deputado José Carlos Aleluia, que
também é do Democratas. foi quem fez esse alerta.
Ou seja, todo mundo está preocupado com a mesma
coisa.

Uma vez que temos a mesma preocupação. está
resolvida a questão.

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. vamos
aproveitar que o plenario encheu e apurar essa vota
ção e começar a outra.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagfia) - Vou
encerrar a votação.

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 (Bloco/PTB

PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Apelo aos
Deputados para que venham ao plenário a fim votar,

pois ainda teremos uma importante votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Venham

para a próxima votação. Vou encerrar a votação.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Pode encerrar,

Sr. Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - E vamos fícar no pie·
nário.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTS-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há Deputados chegando para votar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu
acho que eles vão votar na próxima. Todos aqui estão

com fome. Ninguém foi votar.
O SR. MIROTEIXEIRA - Vale a próxima votação,

porque assim todos ficam no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglía) - Exa
tamente. vale a próxima.

Vou encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está

encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado:

VOTARAM

SIM: 424

NÃO: 1
ABSTENÇÃO: 00
TOTAL DE VOTOS: 425

APROVADA A PARTE INICIAL DA PROPOSTA
DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO N° 58/07, APENSA
DA, RESSALVADOS OS DESTAQUES.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 58/2007 - APENSADA (PRO
POSTA INICIAL) - Nominal Eletrônica Início da vo

tação: 09/05/2007 22:33

Encerramento da votação: 09/05/2007 22:43

Presidiram a Votação:

Arlindo Chinaglia
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Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Inocenclo Ohveira Resultado da votação
Sim: 424
Não: I
Tolal da Votação: 425
Art. 17: I
Total Quonnn: 426
Erro! Indicador não definido.
Orientação
PmdbPlbPscPtc:
PT:
PsbPdtPcdobPnUlPanPhsPrb:
psnB:
Dr::M:
PP:
PR:
PPS:
PV:
PSOL:
MINORJA:
GOV.:

PT

DEM

PSDB

PCdoB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SilTI
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sinl
Sim.

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Voto

PmdbPtbPscPle

PmdbPtbPscPtc
PmdbPlbPscPte

PmdbPtbPscPtc

Bloco

PsbPdtPcdobPnrunPanPhsPrb

PmdbPlbPscPtc
PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb
PmdbPtbPscPlc

PsbPdlPcdohPrnnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

Partido

PMUU
PMDB
PT
PMDH
PP
PDT
DEM
PR
PSDB
PT
nEM

PR
DEM
PP
PSDB

6

Parlamentar
Roraima (RR)
Angela Portela
Francisco
Rodrigues
Luciano Castro
Mareio Junqueira
Neudo Campos
Urzeni Rocha
Total RoraiD1a:
ARlapá (AP)
Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre nEM
Evandro
Milhorncn
Fálima Pelaes PM DB
Janete Capiberibe PSB
Jurandil Juarez PMDB
Luccnira Pimentel PR
Sebastião Bal8.pDT
Rocha
Total ARlapá: 8
Pará (PA)
Asdrubal Bentes
Bel Mesquita
Belo Faro
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
r .ira Maia
Lúcio Vale
Nilson Pinlo
Paulo Rocha
Vic Pires Franc.:o
Wandenkolk
Gonçalves
Wladimir Costa PI'v1DB
Zenaldo Coutinho PSDB
Zcquinha Marinho PMDB
Total Pará: 15



PT
PMDB
PT
PT
pedoR

PMDB
PSB
pro
pedoB
PSB
PT
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Amazonas (AM)
Carlos Souza PP
Marcelo Serafim PSB
Praciano PT
Rebecca Garcia pp
Sabino CasteloPTB
Branco
Silos Câmara PAN

Vanessa PCdoB
Grazziotin .
Total Anlazonas: .,
Rondonia (RO)
Ansetmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Anlorinl PTB
Lindomar Garçon PV
Mauro Nazif PSB
Natan Donadon PMDB
Total RondaRia: 6
Acre (AC)
Fernando Melo
Flaviano Melo
Henrique Afonso
Nilson Mourão
Perpetua Ahneida
Total Acre: S
Tocantins (TO)
Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB
NIlrnar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB
Total Tocantins: 7
Maranhilo (MA)
Carlos Brandão PSI.>B
Cleber Verde PAN
Clóvis Fecury nEM
~a,,:,i Alves SílV~DT
Juruo:c
DOlTlingos Dutra PT
Flâvio Dino PCdoB
Gastão Vieira PMDB
Julião Amin PDT
Nice Lobão DEM
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Pinto ftarnaraty PSDB
Professor Setimo PMDB
Ribarr'lar Alve·~ PSB
Roberto Rocha PSDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Waldir Maranhão PP
Total Maranhão: 18
Ceará (CE)
Anibal GOnles
Ariosto Holanda
Amon Bezerra
Chico Lopes
Ciro Gomes
Eudes Xavier
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PsbPdtPcdobPtnnPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPnuruPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb
PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPsc Ptc

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPnuruPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb
PmdbPtbPscPtc
PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PnldbPtbPscPtc
PrndbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc
PsbPdtPcdobPtnnPanPhsPrb

PrndhPtbPscPtc
PsbPdlPcdobPrnnPanPhsPrb
PrndbPtbPscPtc
PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb
PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim.
Sim
Sim

SÍln
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim.
Sim
Sim

Sim
SiIT1
SiIT1

Sim

Sim
Sim
Sinl
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sitn
SiIn
Sim
Sim
Sim
Si1Tl

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sirn
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Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sinl

Sim

Sim
Sim
SiD'l
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sinl
Sim
Sim
Sim
SiITI
Sim
Sinl
Sím

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim
SilTl
Sim

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPm.nPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPllUlPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PrndbPtbPscPtc

PtTldbPtbPscPte
PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPtnnPanPhsPrb

PTB
S.Part.
DEM
PSB

PSB

PR

PMDB

Eugênio Rabelo PP
Eunicio Oliveira PMDB
Flávio Bezerra PMDB
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcãntara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB
Paulo HenriquepMDB
Lustosa
Raimundo GomespSDB
de Matos
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB
Total Ceará: 22
Piaui (PI)
Alberto Silva
Antonio
Medeiros
Átila Lira PSB
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar DEM
Marcelo Castro PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB
Total Piauí: 8
Rio Grande do Norte (RN)
Fábio Faria PMN
Felipe Maia DEM
Henrique Eduardo

PMDB
Alves
Rogério Marinho PSB PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb
Total Rio Grande do Norte: 4
Paraiba (PB)
Armando Abílio
DaOlião Feliciano
Efraim Filho
Manoel Junior
Marcondes
Gadelha
Rômulo Gouveia PSDB
V.ital do RêgoPMDBFilho
Wellington
Roberto
Wilson Santiago
Total Paraiba: 9
Pernambuco (PE)
André de Paula DEM
Bruno Rodrigues PSDB
Carlos Eduardo

PMDBCadoca
Carlos Wílson PT
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho

pSB
Filho
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PR



PT

PSDB
PT
PMDB
DEM
DEM
PSB
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José
Monteiro
Marcos Antonio PAN
Mauricio Rands PT
Paul? RubelTIpT
Santiago
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB
RaulJungrrmnn PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Silvio Costa PMN
Wolney Queiroz PDT
Total Pernambuco: 19
Alagoas (AL)
Augusto Farias PTB
Benedito de Lira PP
Carlos Albert0

PMDB
Canuto
Cristiano Matheus PMDB
Francisco Tenorio PMN
Givaldo Carimbão PSB
Joaquim. Beltrão PMDB
Maurício Quintel1apR
Lessa
Olavo Calheiros PMDB
Total AJagoas~ 9
Sergipe (SE)
Albano Franco
Iran Barbosa
Jackson Barreto
Jerônimo Reis
Mendonça Prado
Valadares Filho
Total Sergipe: 6
Bahia (DA)
Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos

DEM
Magalhães Neto
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB
Daniel Almeida PCdoB
Edigar MãopV
Branca
Edson Duarte PV
Fábio Souto DEM
Félix Mendonça OEM
Fernando de

OEMFabinho
Guílhenne
Menezes
João Almeida PSDB
João Ca.rlospR
Bacelar
João Leão PP
Jorge K1Joury DEM
José Carlos

OEMAleluia
José Carlos AraújoPR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
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PsbPdtPcdobP~anPhsPrb
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PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb
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PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPsc Ptc
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb
PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb
PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc
PsbPdtPcdobP~anPhsPrb
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Sinl
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Sim.
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Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
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Sim
Sim
Sim
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Sim
Sim
Sim
Sim
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PDT
PT
PHS

LúciélpMDB

Marcelo PMDB
Guimaràes Filho
Marcos Medrado PO'"
Maurício TrindadePR
Nelson Pel1egrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgi~ BarradaspT
Carnetro
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Uldurico Pinto PMN
Veloso PrvlDH
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total Bahia: 35
Minas Gerais (MG)
Ademir Camil0 POT
Aelton Freita,> PR
Antõnio Andrade PMDB
Antônio Roberto PV
Aracely de Paula PR
Bilac Pinto PR
Bonifácio depSDB
Andrada
Carlos Melles OEM
Carlos Wil1ian PTC
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
Fernando Diniz PMOB
Geraldo Thadeu PPS
G ilmar Machado PT
Humberto SoutCl PPS
Jaime Martins PR
Jarro Ataide DEM
J6 Moraes PCdoR
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB
José Fernando
Aparecido dePV
Oliveira
José Santana depR
Vasconcellos
Júlio Delgado PSB
Juvenil Alves S.Part.
Lael Varella DEM
Leonardo Quintão PMDB
Lincoln Portela PR
Lui~ Fernandopp
Faria
Márcio Reinaldopp
Moreira
Marcos Montes OEM
Maria do CarrnopT
Lara
Maria
Cardoso
Mãrio Heringer
Miguel COfTêa Ir.
Miguel Martini

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PsbPdlPcdobPmnPanPhsPrb
PsbPdlPcdobPmnPanPhsPrb
PsbPdtPcdobPrn.nPanPhsPrb
PrndbPtbPscPlc

PsbPdlPcdobPmnPanPhsPrb

PmdbPlbPscPlC

PmdbPtbPscPtc

PmdbPlbPscPtc

PsbPdUPcdobPnu1PanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPedohPtnnPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPnunPanPhsPrb

PsbPdlPcdobPrnnPanPhsPrb

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
SíITl
SiJTI
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SiJ11
Sim
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Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Odair Cunha PT Sim
Paulo Abi-Ackel PSDB Sim
Paulo Piau PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Rodrigo de Castro PSDB Sim
Vitor Penido DEM Sim
Total Minas Gerais: 45
Espirito Santo (ES)
Camilo Cola PMDB PmdbPtbPscPtc Slm
lriny Lopes PT Sim
Jurnndy Loureíro PAN PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb Sim
Luiz PaulopSDB Sim
VelJozo Lucas
Manato PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb Sim
Rita Camata PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Total Espfrlto Santo: 6
Rio de Janeiro (RJ)
Alexandre Santos PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
AyTton Xerez DEM Sim
Bernardo Anston PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Brizola Neto PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PSOL Sim
Chico DAngelo PT Sim
Deley PSC PmdbPtbPscPtc Sim
Dr. Adilson SoaresPR Sim
Edmilson pedoB PgbPdtPcdobPtnnPanPhsPrb Sim
Valentim
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPcdobP~anPhsPrb Sim
Felipe Bornier PHS PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Lopes PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Geraldo Pudlm PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Jorge Bittar PT Sim
Leandro Sampaio PPS Sim
Léo Vivas PRB PsbPdtPcclobPmnPanPhsPrb Sim
Leonardo Picciani PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Miro Teixeira PDT PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb Sim
Neillon Mulim PR Sim
Nelson Sornier PMDB PmdbPtbPscPIC SiJn
Otavio Leite PSDB Sim
Rodrigo Maia DEM Sim
Rogerio Lisboa DEM Sim
Sandro Maios PR Sim
Simào SeuiITl PP Sim
Solange Almeida PMDB PrndbPtbPscPtc Sim.
Solange Amaral nEM Sim
Suely PR Sim
Vinicius Carvalho PTdoS Sim
Total Rio de Janeiro: 35
São Paulo (SP)
Abelardo

PSB PsbPdtPcdobPm.nPanPhsPrb Sim
Camarinha
Aldo Rebelo pedoS PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb Sim
A line Corrêa PP SiITl
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Antonio CarlospSDB SimMendes Tharne
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PT

PTB

DEM

PSDB
PT

PP

Sim

Art. 17

SilY1

Sim
Não
Sim
Sim.

Sirn

Sim.
Sim.

Siln

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim.
Silll
Sim
Sim
Sim
Sim

SilTI

Sim
Sim
Sim
Sim

Siln

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SitTl
Sim
Sim

Sim

Sim

Siln

Sirrl
Sim
Sim
Sírn.
Sirn.
Sim
SilTl
Sirrl
SilTl
Sim
Sim
Sim
Sim

PsbPdtPcdobP~anPhsPrb

PtndbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPm.nPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobP~anPhsPrb

PmdbPlbPscPtc
PsbPdtpcdobP~PanPhsPrb

PrndbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPlc

PPS
PT
PV
PV
PSB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PTB

PSDB
PT
PT
PSDB
PSDB
PR
PSB
PV
PR

Antonio CarlospSDB
Pannunzio
Arlindo Chinaglía PT
Arnaldo Faria depTB
Sá
Arnaldo JardilTl PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beta Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido
Vaccarezza
Carlos Sampaio
Carlos Zarattini
Celso
RussotTlanno
Cláudio Magrão
Devanir Ribeiro
Dr. Nechar
Dr. Talnlir
Dr. Ubiali
Duarte Nogueira
Edson Aparecido
EtTlanuel
Fernando Chucre
Francisco Rossi
Frank Aguiar
Guilhenne
Campos
Ivan Valente PSOL
Jihnar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorge Tadeu

DEM
Mudalen
José Anibal
José Genoíno
José Mentor
Julio Semeghini
Lobbe Neto
Lucíana Costa
Luiza Erundina
Marcelo Ortiz
Milton Monti
Nelson
Marquezelli
Paulo Maluf PP
Paulo RenatopSDB
Souza
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Reinaldo Nogueira PDT
Renato Anlary PSDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTS
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Vallderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
WilJiarn Woo PSDB
Total Silo Paulo: 58
Mato Grosso (MT)
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Carlos Abicalil PT Sim

Carlos Bezerra PMDB PmdbPtbPscPtc Sim

Eliene Lima pp Sim

Neri Geller PSDB Sim

Pedro Henry pp Sim

Valtenir Pereira PSB PsbPd(PcdobP~anPhsPrb Sim

Wellington PR Sim
Fagundes
Total Mato Grosso: 7
Distrito Federal (DF)
Augu!lto Carvalho PPS Sim

Jofran Frejat PR Sim
Laerte Bessa PMDB PrndbPtbPsc:Ptc Sim
Magela PT Sim
Osório Adriano DEM Sim
Rodovalho DEM Sim
Rodrigo PSB PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb Sim
Rollemberg
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Total Distrito Federal: 8
Goiás (GO)
Carlos Albert°pSDB Sim
Leréia
Chico Abreu PR Sim
João Campos PSDB Sim
Jovair Arantes PTB PmdbPtbPscPtc Sim
Leandro Vilela PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Leonardo Vilela PSDB Siln
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Marcelo Melo PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Pedro Chaves PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Pedro Wilson PT Sim
Ronaldo Caiado DEM Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PR Siln
Tatico PTB PmdbPtbPscPtc Sim
Total Goiás: 14
Mato Grosso do Sul (MS)
Antônio CarlospT Sim
Bim
Antonio Cruz PP Sim
Dagoberto PDT PsbPdtPcdobPnuruPanPhsPrb Sim
Geraldo Resende PPS Sim
Waldemir Moka PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Waldir Neves PSDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6
Paraná (PR)
Abelardo Lupion DEM Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Airton Roveda PR Sim
Alceni Guerra DEM Sim
Alex Canziani PTO PrndbPtbPscPtc Sim
Andre Vargas PT SilTl
Angelo Vanhoni PT SilTl
Assis do Couto PT Sim
Barbosa Neto PDT PsbPdtPcdobP=nPanPhsPrb Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PR Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Giacobo PR Sim
Gustavo Fruet PSDB Sim
Hermes PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Parcianell0
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PT

PP
PTB

Luiz Carlos Hauiy PSDB
Luiz Carlos Setim nEM
Marcelo Almeida PMOB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Mcurer PP
Odilio Oalbinotti PMDB
Osmar Serragtio PMDB
Ratinho Junior PSC
Rocha Loures PMDB
Total Paraná: 24
Santa Catarina (Se)
Acélio Casagrande PMDB
Angela Amin PP
Carlito Merss PT
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
Djalma Berger PSB
Edinho Rez PMDB
Fernando Conaja PPS
Gervásio Silva DcM
João Matos PMDB
Nelson Goetten PR
Valdir Colatto PMDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total Santa Catarina: 14
Rio Grande do Sul (RS)
Adão Pretto PT
Afonso Hamm PP
Ueto Albuquerque PSB
Cezar Schinner PMDB
Claudio Oiaz PSDR
Darcísio Perondi PMDB
HeJU"ique Fontana PT
José Otáviopp
Germano
Júlio Redecke..- PSDO
Luciana Genro PSOL
Manuela DÁviJa pedoB
Marco Maia PT
Maria do Ro~ário PT
I\~endes RibeiroPMDIJFilho
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pinlenla PT
Paulo Roberto PTB
Pepe Vargas PT
Pompeo de Mattos PDT
Profess.or RUY pSDB
Pau]ettl
Renato Molling
Sérgio Moraes
Tarcísio
Zilnnlerrnann
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total Rio Grande do Sul: 25

PmdbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc
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PmdbPtbPscP1C
PmdbPtbPsc Pte
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PmdbPtbPscPte

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPro
PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PmdhPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPrrmPanPhsPrb
PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PmdbPtbPscPte

PmdbPtbPsePtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PmdbPtbPsc Pte

PshPdtPedobPmnPanPhsPrb

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sirn
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sinl
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
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o SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP·RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Peço
às Sras. e aos Srs. Deputados que não votaram nessa
matéria para votarem na próxima.

Na próxima votação, nas matérias polêmicas,
a Mesa, evidentemente, dará o tempo necessário e
suficiente para que todos compareçam, mas que não
abusem da nossa paciência e fiquem em plenário.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSD8-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. votei
de forma errada. Meu voto é "sim".

O SR. MiCHEL TEMER (Bloco/PMDB-SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. vou
tomar a liberdade de pedir o registro do meu voto por
que é uma matéria importantíssíma e. como Presidente
do PMDB. não quero deixar de registrá-lo.

Peço a V.Exa. que registre meu voto "sim".
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim".O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)
- Sobre a mesa destaque de bancada da Liderança
do PSDB no seguinte teor:

"Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos
termos do inciso I e do § 2° do art. 161 do Re
gimento Interno, destaque para votação em
separado da expressão 'que será entregue
no primeiro decêndio do mês de dezembro de
cada ano', constante da alínea 'd', inciso', art.
159, constante do art. 10 da PEC 58/07.

Sala das Sessões, 9, de maio de 2007.
- Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB."

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Antonio
Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (pSD8
SP. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, serei
breve. Permito-me fazer um reparo. Recebi uma crítica
do nobre Líder do PV quando eu disse que não sabia
exatamente quando em dezembro seria pago. Real
mente, trata-se de decêndio, não se define claramente
uma data. Mas isso é o de menos.

Quero deixar claro que ninguém consegue me
convencer de que é bom para os Prefeitos receber ape
nas em dezembro os recursos a que farão jus. Como
todo administrador público, têm de bem gerir bem os
recursos que estão sob sua responsabilidade. Ora, se
ele tem direito a um recurso e não há necessidade de
usá-lo no mês de entrada em caixa daquele recurso,
ele o aplica.

Disseram que os municipalistas traduziram a von
tade dos Prefeitos. Eu já fui Prefeito. e esse argumen
to não me convence. Por isso faço um apelo para que
retiremos do texto essa suplementação desnecessária
e prejudicial ao interesse dos municípios.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
~alar a favor, concedo a palavra ao Deputado Fernan
do Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos enca
minhando somente a favor do destaque, não do texto.
não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É o
destaque.

O SR. FERNANDO CORUJA - Mas é um des
taque supressivo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - É um
destaque supressivo.

O SR. FERNANDO CORUJA - Vamos votar
"não" para retirar do texto o primeiro decêndio, com
o entendimento de que, se retirarmos isso, o paga
mento vai ser feito mês a mês, o que é melhor para
os municípios.

O nosso encaminhamento é ~não".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Seria
oportuno que os oradores fossem bem sucintos no
momento da orientação da respectiva bancada.

O SR. BETa ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BETa ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
chamo a atenção da base do Governo para o tato de
que, nesta votação. precisamos votar "sim". porque não
queremos o destaque, queremos manter o texto que
veio do Governo. Reitero. companheiros. que precisa
mos de 308 votos "sim", sob pena de comprometermos
o sucesso desta votação.

Manter o texto e pagar em dezembro foi o acor
do que o Governo fez com os Prefeitos. Foi um pedi
do deles. Querem receber em dezembro para pagar
o 13D salário.
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Votamos "sim", pela manutenção do texto há
pouco encaminhado pelo Governo. O crédito será
apurado neste ano. a partir de setembro. conforme
já votamos.

Por isso o voto é "sim", Sr. Presidente.
O SR. MANOEL JUNIOR (Bloco/PSB-PB. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o
Bloco Parlamentar recomenda o voto "sim", porque o
acordo feito pelo Movimento Municipalista Nacional
foi no sentido de que o repasse seja feito no primeiro
decêndio do mês de dezembro.

Efetivamente. o Lider Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, que apresentou aquela questão. não co
nhecia esse acordo.

Pedimos ao Bloco Parlamentar o voto "sim" e so
licitamos a todos a presença no plenário.

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 Lider do meu partido, o meu voto é em conformi
dade com o posicionamento do Governo, apos várias
reuniões que fizemos para possibilitar o pagamento
a partir do mês de setembro. Entretanto. como temos
alguns problemas na bancada, e não são muitos. va
mos liberar o partido, mas cumprirei o meu posicio
namento em decorrência daquele acordo. O Governo
informou que não tem condições de pagar de imediato.
Acatamos essa decisão. Por esse motivo, mantenho
o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PR?

O SR. LUCIANO CASTRO (PR-RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, recomenda
mos o voto "sim", em consonància com o entendimento
feito com Prefeitos de todo o Brasil. O objetivo do Go
verno sempre foi o de arrecadar mês a mês e manter
a reserva para que, no mês de dezembro. os Prefeitos
tivessem recursos para ajudar no pagamento do 13°
sala rio. Em face disso, somos a favor da manutenção
do texto. votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consi
deramos que o Governo deve priorizar essa relação.
Como paga mais de 150 bilhões em juros e serviços
da divida, tem condição de arcar com a integralidade.
Portanto, votamos "sim" ao destaque e "não" ao texto,
pela modificação, No caso, o nosso voto é "não",

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PP?

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota
"sim",

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o Democratas?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. esse
texto nunca foi discutido nesta Casa. Acredito que a
maioria dos Parlamentares não sabe o que estamos
debatendo neste momento, porque até então o per
centual era de 23,50,"0.

Vejam bem V. Exas. a nova armadilha do Governo.
O Prefeito continuará a receber 22.5~·'O. e o percentual
de 1~·o será acumulado para ser pago nos primeiros 10
dias de dezembro do ano. Quer dizer, não há correção
ou qualquer beneficio a mais.

O Presidente da República foi lá e não falou nada
disso. Ele disse: "Vou passar 1 bilhão e 500 milhões
de reais aos Srs. Prefeitos e vou mandar minha base
votar". De repente. mudaram para setembro e só vão
repassar (o microfone do orador é desligado) e agora
querem acumular 10,"0 para os últimos 1Odias,

Por isso. somos a favor da retirada daquela parte
destacada e recomendamos o voto "não". Tenho certe
za de que a maioria dos Parlamentares acompanhará
esta votação e dificilmente o Governo e os governistas,
que querem conceder esse beneficio ao Executivo,
aos economistas. votando contra seus Prefeitos, terão
respaldo amanhã nas suas bases.

O nosso voto. portanto, é "não".
Chamo a atenção do Plenário para o fato de que

a base do Governo precisa do voto favorável de 30B
Deputados. Vamos ganhar esta votação com apoio
dos vários Parlamentares que têm compromisso mu
nicipalista.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PSDB?

O SR. LEONARDO VILELA (PSOB-GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os
Prefeitos queriam ter recebido em dezembro de 2006,
e não em dezembro de 2007, como deseja o Governo.
O Presidente da República vem prometendo isso desde
2003. e agora quer postergar o prazo mais uma vez.
Não podemos aceitar essa situação. Apelamos para
todos os Parlamentares da Frente Municipalista a fim
de que votem a favor do nosso destaque. votem ;'não"
ao texto. pelo ressarcimento mensal das Prefeituras.

Enquanto o Presidente Lula receia não poder
aplicar todos os recursos previstos no PAC, os muni
cipios estão carentes de recursos devido à perversa
concentração de recursos na União.

Assim sendo, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. MARCELO ORTIZ WV-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consegui o
consenso da bancada. Alteramos o nosso voto para
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PT?
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o SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. em primeiro lugar.
esta PEC está nesta Casa desde 2004. é a trigésima
vez que este Plenário debate o tema. Em segundo lu
gar. não podemos ser mais realistas do que o rei. A
proposta do Governo Que estamos votando é fruto do
acordo do Movimento Municipalista e dos Deputados
da base, Evidentemente. o benefício será apurado
em setembro e pago em dezembro deste ano. reivin·
dicação que já constava na PEC original da reforma
tributária e faz parte do acordo.

Acima de tudo. precisamos respeitar os Prefeitos,
porque eles se mobilizaram e vieram a Brasilia pedir
o compromisso do Presidente de votar o 10;0 relativo
ao FPM e aceitaram a proposta que hoje votamos de
o pagamento ser efetuado em dezembro.

Por isso, somos contra a emenda. Somos a fa
vor do texto e votamos "sim". A partir do próximo ano,
evidentemente. será normal.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PTB/PSC/PTC?

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
como disse o colega. é a trigésima vez que este as
sunto é discutido no plenário da Câmara.

O acordo feito foi fruto do trabalho da Frente Par
lamentar Municipalista, da qual sou o 10 Vice-Presiden
te, com o consentimento da Confederação Nacional de
Municipios e da Associação Brasileira de Municípios.

Por isso, conclamo todos os nobres Deputados
a que. pelo amor de Deus, votem "sim", Fato gerador
a partir de 1° de setembro, pagamento feito em de
zembro.

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. estou
ouvindo atentamente os discursos da base do Gover
no e fico a me perguntar quanto os Prefeitos do PT a
esta altura estão torcendo nas suas casas para que a
Oposição vote contra a base do Governo. já que o PT
administra importantes e também pequenas cidades
Que estão com o pires na mão. desesperadas atrás
de recursos que haverão de chegar mês a mês. Não
há razão para chegarem só no final do ano. Se esses
recursos chegarem mês a mês e forem devidamente
aplicados, no final do ano. além de ser possível que
os Prefeitos paguem o 13° salário, poderão ser feitos
investimentos em infra-estrutura.

Por essa razão, a Liderança da Minoria apela
para todos os Deputados, inclusive os do Governo,
a fim de que vofem "não" e orienta sua bancada na
mesma direção.

O SR. EDUARDO SCIARRA - $r. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO SCIARRA (DEM-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior. votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota a Liderança do Governo?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
já havíamos feito o encaminhamento.

Lembramos da necessidade dos 308 votos "sim"
à proposta do Governo.

O nosso voto é "sim-.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em

votação a expressão destacada:
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares. a fim de ter 'Inicio a votaçào pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
escutei várias solicitações no sentido de que possamos
votar esta PEC sem interstício, Quero dizer a V.Exa.
que, regimentalmente, não vou concordar com essa hi
pótese, até porque o pagamento será só em dezembro.
Até dezembro, há tempo demais para que a matéria
seja aprovada em segundo turno na Câmara e em 2
turnos no Senado. Não tiveram pressa antes.

VExa. não estava aqui no início da tarde. quan
do questionei o fato de esta PEC ter sido apensada a
outra sem ter passado pela Comissão de Constituição
e Justiça. Essa é a razão pela qual não vou concordar
com a supressão do interstício. Votaremos. oportuna
mente, o segundo turno. sem preíuízo algum para os
Prefeitos. porque o pagamento só será em setembro
ou dezembro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por
tanto, cumpre-se o Regimento,

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente. faço um apelo à bancada do PMDB para
que compareça ao plenário, Temos o dever de registrar
308 votos "sim". Portanto, é imprescindível o voto da
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nossa bancada. Peço aos Deputados do partido que
estâo em outras dependências da Casa que compa
reçam ao plenano e votem "sim".

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Sloco/PSB-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
faço igualmente um apelo aos Deputados da base do
Governo para que venham ao plenário. Precisamos de
quorum alto para assegurar a vItória nesla votação.
com 308 votos "sim", no minimo.

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, votei
com o PMDB na votação antenor a esta.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior. votei a favor da elevação do FPM.

O SR. JOSÉ MÚCtO MONTEIRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTB-PE.
Pela ordem. Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidenle,
lembro aos companheiros Deputados que todos de
vemos permanecer em plenario, porque ainda haverá
uma votação.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, corWldamos os Deputados do PMDS e do Bloco
Parlamentar para virem ao plenário votar. O voto do
PMDB é"sim".

Recomendo a VExa. que encerre a votaçào - o
painel registra 421 Deputados - para que passemos
à ultima votação.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O
Deputado Sandro Mabel está convidado para vir até
a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
clamo todos os ilustres Parlamentares que estejam
na Casa a virem ao plenario votar, pois vou encerrar
a votação.

Os municipalistas prometeram fiscalizar a aphca
ção da pena aos que faltarem a esta votação.

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, os
que faltarem a esta votação estarão votando a favor
dos municipios. Quem não votar estará votando pelo
DVS.

Perdoe-me corrigir V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Teri

amos de expressar isso no painel. É uma análise que
V.Exa. fez.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
v.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. Pela
ordem. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, nâo
estamos votando contra os municípios. Essa não é uma
informação verdadeira. Há uma possibilidade de os mu
nicípios receberem. Quem está votando como eu está a
favor dos municípios. Portanto. não há essa discussão.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - É uma ques
tào de aritmétIca. A próxima é mais fácil ainda: rece
ber 12 meses ou apenas de setembro a dezembro. 4
meses. Em Feira de Santana há. bons professores de
aritmética.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não
se trata de aritmélica, mas de Bahia.

O SR. COLBERT MARTINS - Deve ser de ma
temática, Sr. Presidente. S.Exa. está bem atrasado
nessa posição.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSS-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a melhor aritmética para o Lider José Carlos Aleluia
seria se no Governo que ele liderou tivesse acontecido
esse aumento do FPM. Os municípios seriam muito
gratos. Para tristeza do Deputado José Carlos Aleluia,
só no Governo Lula é que eles estào alcançando este
aumento. (Palmas.)

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-AJ. Pela or
dem. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, a ques
tão é aprovar a matéria agora, ou tão cedo não haverá
outra oportunidade. Depois, outra medida provisória
obstruirá a pauta. Estamos em momento suave da
sessào, mas. se não aprovarmos isto hoje, entraremos
numa rota complicada de aprovação do FPM. Ebom
que isso fIque claro. Temos de votar a matéria em 2
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turnos. A partir de amanhã. não haverá votação. No

domingo, 2 medidas provisórias passarão a obstruir a

pauta. e, na semana que vem, começa tudo de novo.

Se a matéria não sair daqui e for para o Senado. os

municípios não terão o 1~·o de aumento do FPM, mes

mo no primeiro decênio de dezembro.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou

encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação. Vou proclamar o re

sultado:

VOTARAM

SIM: 317

NÃO: 118

ABSTENÇÃO: 00

TOTAL: 435 votos.

MANTIDA A EXPRESSÃO "QUE SERÁ ENTRE
GUE NO PRIMEIRO DECÊNIO DO MÊS DE DEZEM
BRO DE CADA ANO", DA ALíNEA "d" DO INCISO I
DO ARTIGO 159, CONSTANTE DO ARTIGO 1° DA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 58.
DE 2007, OBJETO DE DESTAQUE DE BANCADA
DO PSOB.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC W 58/2007 - DVS PSDB - EX
PRESSÃO" QUE SERÁ ENTREGUE... CADA ANO"
- Nominal Eletrônica

Início da votação: 09/05/200722:59

Encerramento da votação: 09/05/2007 23:12
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Arlindo Chinaglia
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Zequinha Marinho PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Total Pará: 15
Amazonas (AM)
Carlos Souza PP Sim
Marcelo Serafirn PSB PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb Sim
Praciano PT Sim
Rebecca Garcia PP Sim
Sabino CasteloPTB PmdbPtbPscPtc Sim
Branco
Silas Câmara PAN PsbPdtPcdohPrnnPanPhsPrb Sim
Vanessa pedoB PshPdtPcdobPmnPanPhsPrb Sim
Grazziotin
Total Amazonas: 7
Rondonia (RO)
AnsellTlo de Jesus PT SilU
Eduardo Valverde PT Sim
Ernandes AlUorim PTB PlTldbPtbPscPtc Sim
Lindornar Garçon PV SilD
Mauro Nazif PSB PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb Sim
Moreira Mendes PPS Não
Natan Donadon PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Total Rondonia: 7
Acre (AC)
Fe.-nando Melo PT Sim
Flaviano Melo PMDB PrndbPtbPscPtc Sinl
Henrique Afonso PT Sirn
Ilderlei Cordeiro PPS Não
Nilson Mourão PT SilU
Perpétua Ahneida PCdoB PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb SilTl
Total Acre: 6
Tocantins (TO)
Eduardo GOlTles PSOB Não
João Oliveira DEM Não
Laurez Moreira PSB PsbPdtPcdobPtTlnPanPhsPrb Sirn
Lázaro Botelho PP Sim
Moises Avelino PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
NIImaT Ruiz DEM Não
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtbPscPtc SifT1
Vicentinho Alves PR Sim
Total Tocantins: 8
Maranhão (MA)
Carlos Brandão PSOB Não
Cleber Verde PAN PsbPdlPcdobPrnnPanPhsPrb Sirn
Clóvis Fecury DEM Não
Davi Alves Silv~OT PsbPdtPcdobPnuQ?anPhsPrb SirnJunior
Don,.ingos Dutra PT SilTl
Flávio Dino pedoS PsbPdlPcdobPrnnPanPhsPrb Sirn
Gastão Vieira PMDB PltldbPtbPscPtc Sim
Julião AITlin PDT PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPr-b Sin,.
Nice Lobão DEM Não
Pedro Fernandes PTO PtndbPtbPscPtc Sixn
Pedro Novais PMDB PtndbPtbPscPtc Sitn
Pinto ItalTlaraty PSOB Não
Professor Setirno PMDB PiTldbPtbPsc Pte Sin,.
RibalTlar Alves PSB PsbPdtPcdobPJT~nPanPhsPrb Sim
Roberto Rocha PSDB Não
Sarney Filho PV Não
Sebastião Madeira PSDI::3 Não
Waldir Maranhão pp SilTl
Total Maranhão: 18
Ceará (CE)
Aníbal GOlTles PMDB PmdbPtbPscP IC Sitn
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Sim

Sim
Sim

Sim.
Sim.
Sim.
SilTl
Sim
SiITl
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim.
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim.

SiIn

Não

Sim
Sim

Não
Não

Sim

SiJn

Sim
Sim
Sim.
Sim
Sim.
Sim.

Sim

Sim

Sim
Sim.
Não
Sim

Sim

Não

Sisn

Não
Não
Não

SilTl

PsbPdtPcdobPnrunPanPhsPrb
PmdbPtbPscPtc
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb
PsbPdlPcdobPnuú'anPhsPrb

PITldbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPrrmPanPhsPrb

PrndbPtbPscPtc

PsbPdUPcdobP~anPhsPrb

PsbPdUPcdobPrnnPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPrruQPanPhsPrb

PtndbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PTB
S.Part.
DEM
PSB

PSB

PR

PMDB
JosépT

Ariosto Holanda PSB
Amon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB
Ciro Gomes PSB
Eudes Xavier PT
Eugênio Rabelo PP
Eunício Oliveira PMDB
Flávio BezelTa PMDB
Gorete Pereira PR
José Airton Cirilo PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PR
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PR
Mauro Benevides PMDB
Paulo HenriquepMDB
Lustosa
RaiITlundo GornespSDB
de Matos
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB
Total Ceará: 22
Piauí (Pl)
Alberto Silva
Antonio
Medei.ros
Átila Lira PSB
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar DEM
I\.1arcelo Castro PMDB
Nazareno Fonleles PT
OSITlar Júnior pedoB
Total Piauí: 8
Rio Grande do Norte (RN)
Fábio Faria PMN
Felipe Maia DEM
Henrique EduardopMDB
Alves
João Maia PR
Rogério Marinho PSB PsbPdLPcdobPmnPanPhsPrb
Total Rio Grande do Norte: S
Parafba (PB)
Annando Abilio
Dan1ião Feliciano
Efi-ailTl Filho
Manoel Junior
Marcondes
Gadelha
RÔlnulo Gouveia PSDB
V.ital do RêgoPMDBFilho
Wellington
Roberto
Wilson Santiago PMDB
Total Paraíba: 9
PernaOlbuco (PE)
André de Paula DEM
Bruno Araújo PSDB
Bn,mo Rodrigues PSDB
Carros Eduardo

PMDBCadoca
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PT

PP
DEM

pSoa
PT
PMDS
DEM
DEM
PSB

Carlos Wilson PT
Eduardo da Fonte PP
Fel"Tlando CoelhopSB
Filho
Fe.-nando FeITo PT
Inocêncio Oliveira PR
José Mendonça

OEM
Bezerra
JO)i<.é. MúcioPTB
Montel"-o
Marcos Antonio PAN
Mauricio Rands PT
Paul? Rubertl pT
Santiago
Ped..-o Eugênio PT
Raul Henry PMDB
Raul Jungrnann PPS
Renildo Calhei..-os PCdoB
Silvio Costa PMN
Wolney Quei..-oz PDT
....·otal Pernambuco: 20
Alagoas (AL)
Augusto Farias PTS
Benedito de Lira PP
Carlos Albcrt0

pMDB
Canuto
Cristiano Matheus PMDB
Francisco Tenorio PMN
Givaldo Carirnbão PSB
Joaquim Beltrão PM DB
Mauricio Quintell";>R
Lessa
Olavo Calhei..-os PMDB
Total Alagoas: 9
Sergipe (SE)
Albano Franco
I..-an Barbosa
Jackson Ba..ITeto
Jer6nin-.o Reis
Mendonça Prado
Valadares Filho
To1:al Sergipe: 6
Bahia (DA)
Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos

OFMMagalhães Neto -
Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB
T~aniel AIRleida PCdoH
EdigaI" Mãopv
Branca
Edson Duarte PV
Fábio Souto I':>EM
Félix Mendonça DEM
Fernando dC

DEMFabinho
Guilherme
Menezes
João Alrtleida PSDB
João CarlospR
Bacelar
João Leão
Jorge Khoury

PsbPdtPcdobpJTInPanPhsPrb

PrndbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPlnnPanPhsPrb

PrndbPlbPscPtc

PsbPdtPcdobPn-.nPanPhsPrb
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb
PsbPdtPcdobPntnPanPhsPrb

PrndbPtbPscPt(;

PrtldbPtbPscPtc

PrndbPlbPscPtç
PsbPdlPcdobPn~anPhsPrb

PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb
Pn-.dbPtbPscPtc

Pn-.dbPtbPscPtc

PrtldbPtbPscPtc

PsbPdtPçdobPrnnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPn-.nPanPhsPrb

Pnldh PtbPscPtc
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb

Sim
Sim

SilTI

Sint
Sirtl

Não

Sim

Sim
Sim

Sirtl

Sim
Não
Não
Sirtl
Sim
Sirtl

Sirtl
Sim

Sirtl

Sio-.
Sirtl
Sirtl
Sinl

SilTl

Sim

Não
Sio-.
Sim
Não
Não
Sim.

Sim

Não

Não
Sim
Sim

Não

Sirtl
Não
Não

Não

Sim

Não

Sio-.

Sirtl
Não
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José
Aleluia
José Carlos AraújoPR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jusrnari Oliveí("8 PR
Jutahy Junior PSDB
Luiz BassUf1'1.a PT
Luiz Carreira DEM

Marcelo PMDB
GuiYnarães Filho
Marcos Medrado PDT
Mauricio Trindade PR
Nelson Pel1egrino PT
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sé.-gi~ BaJTadaspT
Carnelro
Sérgio Brito PDT
Severiano Alves PDT
Uldurico Pinto PMN
Veloso PMDB
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total Bahia: 36
Minas Gerais (MG)
Ademir Carnilo PDT
Aelton Freitas PR
Antônio Andrade PMDB
Antônio Roberto PV
AraceJy de Paula PR
B ilac Pinto PR
BoniCácio de

pSDB
Andrada
Cartos Melles VEM
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira DEM
Eduardo Barbosa PSOB
Elismar Prado PT
Fábio Rarrtalho PV
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Oi IlTIar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô M(.~raes pedoS
João Bitlar DEM
José Fernando
Aparecido dePV
Oliveira
José Santana depR
Vasconcellos
Júlio Delgado PSB
Juvenil Alves S.Part.
Lael Varella nEM
Leonardo
Monteiro PT
Leonardo Quintão PMOB
Lincoln Portela PR
Lui:--: Fernandopp
Fana
Márcio

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPm.nPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb
PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb
PsbPdtPcdobPDULPanPhsPrb
PrndbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPm.nPanPhsPrb

PlTldbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobP~anPhsPrb

PsbPdtPcdobPInnPanPhsPrb

PrndbPtbPscPtc

Maio de 2007

Não

Sim
Sim
Sim
Sitn
Não
Sim
Não

Sim

Sim
Sim.
Sitn
Não
Sim

Sim

Shn
Sün
Sim
SiIt1
Sim
Sirn

Sim
Sim
Sil11
Sim
Sim
Sim

Não

Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sil11
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
SiJYl

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim
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Moreira
Marcos Montes DEM Não
Maria do C annoPT Sim
Lara
Mário Heringer PDT PsbPdtPcdobPrnnPan.PhsPrb Sim
Miguel Corrêa Jr. PT Sim
Miguel Martini PHS PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb Sim
Odair Cunha PT Sim
Paulo Abi-Ackel PSDB Não
Paulo Piau PMOB PmdbPtbPscPtc Shn
Rafael Guerra PSOB Não
Reginaldo Lopes PT Sim
Rodrigo de Castro PSDB Não
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtbPscPtc SiIn
Vitor Penido DEM Sim
Total Minas Gerais: 44
Espirlto Santo (ES)
Ca.JT1í1o Cola PMDB PJndbPtbPscPtc Sim
lriny Lopes PT SiOl
Jurandy Loureiro PAN PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrh Sim
Luiz PaulopSOB Não
Vellozo Lucas
Manato POT PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb Sim
Rita Camata PMDB PTTldbPtbPscPtc SilT1
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPcdobPnuruPanPhsPrb Sim
Total Espírito Santo: 7
Rio de .Janeiro (R.J)
Ayrton Xerez DEM Não
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Brizola Neto PDT PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PSOL Não
Chico DAngelo PT Shn
OT. Adilson SoaresPR Sirn
Edmilson

pedoB PsbPdtPcdobPnuruPanPhsPrb SiTTlValentim
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPcdobPn~anPhsPrb Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Lopes PMDB Pm.dbPtbPscPtc SiTTl
Geraldo Pudim PMDR Pm.dbPtbPscPtc Sim
Hugo Leal PSC Pm.dbPtbPscPtc Sim
Indio da Costa DEM Não
Jair Bolsonaro PP Não
Jorge Bittar PT Sim
Leandro Sampaio PPS Não
Léo Vivas PRB PsbPdtPcdobPlTlnPanPhsP..b Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Miro Teixeira PDT PsbPdtPcdobP~anPhsP..b Sinl
Neilton Mulim. PR Sinl
Otavio Leite PSDB Não
Rodrigo Maia DEM Não
Rogerio Lisboa DEM Não
Sandro Matos PR Sim
St.-não Sessirn PP SÍln
Solange AJnaral DEM Não
Suely PR Sim
Vinicius Carvalho PTdoB Sim.
Total IDo de Janeiro: 29
São Paulo (SP)
Abelardo

PSB PsbPdtPcdobPlnnPanPhsPrb Sim.Carnarinha
Aldo Rebelo pedoB PsbPdtPcdobPrnnPanPhsPrb Sinl
Aline Corrêa PP Sim
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PT
PT
PSDB
PSDB
PR
PSB
PV
PMDB
PR

PTB

PP

PPS
PT
PV
PV
PSB
PSDB
PSOB
PSDB
PSDB
PMDB
PTB

Antonio Bulhões PMDB
Antonio CarlospSDB
Mendes Thanle
Antonio. CarlospSDB
Pannunzlo
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria depTB
Sá
Arnaldo Jardírn PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Bispo Gê Tenuta DEM
Cândido PT
Vaccarezza
Carlos Santpaío PSDB
Carlos Zarattini PT
Celso
Russomanno
Cláudio Magrãa
Oevanir Ribeiro
DT. Nechar
Or. Talnllr
D.-. Ubíali
Duarte Nogueira
Edson Aparecido
Emanuel
Fernando Chucre
Francisco Rossi
Frank Aguiar
Guilherme
Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Jihnar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorge Tade~EM
Mudalen
José Aníbal PSDB
José Eduardo

PTCardozo
José Genoíno
José Mentor
Julío SelTleghini
Lohbe Neto
Lucíana Costa
Luiza Er-undina
Marcelo Ortíz
Michel Temer
Mílton Monti
Nelson
Marquezelli
Paulo Maluf pp
Paulo RenatopSDB
Souza
Paulo Teix.eira PT
Regis de Oliveira PSC
Reinaldo NogueiraPDT
Renato Amary PSDB
Ricardo Berzomi PT
Ricardo Izar PTO
Roberto Santiago PV
Silvinho Peccioli DEM

PntdbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPnmPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc
PlTldbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPlTlnPanPhsPrb

PsbPdtPcdobPrnn.PanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc

PI1ldbPtbPscPtc

PmdbPtbPscPtc
PsbPdtpcdobP~anPhsPrb

PTndbPtbPscPtc

Sim

Não

Não

Sim
Art. 17

SilTl

Não
Não
Sim
Não

Sim

Não
Sim

Sim

Não
Siltl
Não
SilTl
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim

Não

Não
Sim
Sim
Sím

Não

Não

SilTl

Sim
Sim
Não
Não
Sün
Sim
Sim
Sint
SÍln

Sim

Sim

Não

Sim
Sim
SilTl
Não
Sim
Sint
Não
Não
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PR

PSB

DEM
PSDB
PR
DEM
PTB
PSDB
PT
PT

PR
PSDB
PTB
PMOB
PSDB
PMUB
PMDB
PMDB
PT
DEM
PP
PR
PTR

Sim

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
SiJn
Não
Sim

Sim

Sim

Não

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Não
Sim
Não
Sim
Não

Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim

PmdhPthPscPIC

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

PmdbPthPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PsbPdúPcdobPnULPanPhsPrb

PmdbPtbPscPtc
PmdbPthPscPlc

PmdbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc
PmdbPtbPscPtc

PrndbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPITlnPanPhsPrh

PmdbPtbPsePtc

PrndhPlbPscPtc

Silvio Torres PSOB
Vadão Gomes PP
Vanderlei lVlacris PSDIl
Vicentinho PT
William Woo PSDB
Total São Paulo: 61
Mato Grouo (MT)
Carlos Abicalil P r
Carlos Bezerra PMDB
Eliene Lirrla PP
Neri Geller PSDll
Pedro Henry PP
Vahenlr Pereira PSB
Wellinglon
Fagundes
Tolal Maio Grosso: 7
Distrito Federal (DF)
Augusto Carvalho PPS
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa Pl\1DB
Magela PT
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo
Rollemberg
Tadeu Filippelli PMDA
Total Distrito "'ederal: 8
Goiás (GO)
Carlc:'s Alhert°pSDB
Leréla
Chico Abreu
João Canlpos
Jovair Arantes
Leandro Vilela
Leonardo Vilela.
Luiz AiUencourt
Marcelo !'vlelo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Sandes Júnior
Sandro Mabe1
Tatico
Tolal Goiás: 14
Mato Grosso do Sul (MS)
Antônio CarlospT
Bim
Antonio Cruz PP
Dagoberto P DT
Geraldo Resende PPS
Vander Louhel PT
Waldemir Moka PMDB
Waldir Neves PSDB
Total 1\1alo Grosso do Sul: 7
Paraná (PR)
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alceni Guerra
Alex Can7iani
A I fTedo K acfcT
Andre Vargas
Angelo Vanhoni
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Assis do Couto PT Sim

Barbosa Neto PDT PsbPdtPcdobPnuruPanPhsPrb Sim

Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PR Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Eduardo Seiarra DEM Não
Giacobo PR Sim
Gustavo Fruet PSDB Não
Hermes PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Parcianello
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Luiz Carlos Setim DEM Não
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odilio Balbinotti PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Rocha Loures PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Takayama PAN PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb Sim
Total Paraná: 26
Santa Catarina (SC)
Acélio CasagrandePMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Angela Amin PP Sim
Carlito Merss PT Sim
Celso Maldaner PMDB PmdbPthPscPtc Sim
Décio Lima PT Sim
Djalma Berger PSB PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb Sim
Edinho Bez PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Fernando Coruja PPS Não
Gervásio Silva DEM Não
João Matos PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Nelson Goetten PR Sim
Paulo Bornhausen DEM Não
Valdir Colatto PMOB PmdbPtbPscPtc Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 15
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Rio Grande do Sul (RS)
Adão Pretto PT Sim
AfonsoHamm pp Sim
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb Sim
Cezar Schirmer PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Claudio Diaz PSDB Não
Darcisio Perondi PMDB PrndbPtbPscPtc Sim
Henrique Fontana PT Sim
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtbPscPtc Sim
José Otáviopp Sim
Gennano
Júlio Redecker PSDB Não
Luciana Genro PSOL Não
Luiz Carlos

PTB PmdbPtbPscPtc Sim
Busato
Manuela DÁvila pedoB PsbPdtPcdobPnrnnPanPhsPrb Sim
Marco Maia PT Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeir°pMDB PmdbPtbPscPtc Sim
Filho
Onyx. Lorenzoni DEM Não
Paulo Pimenta PI Sim
Paulo Roberto PTB PrndbPtbPscPtc Sim
Pepe Vargas PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPcdobPnuiPanPhsPrb Sim
Professor RuyPSDB Não

PP
PTB

PT

Pauletti
Renato Molling
Sérgio Moraes
Tarcísio
Zimmennann
Vieira da Cunha PDT
Vílson Covatti PP
Total Rio Grande do Sul: 27

PmdbPtbPscPtc

PsbPdtPcdobPmnPanPhsPrb

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim



o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Celso Maldaner, que falará contra a ma
téria.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. somos contra
o destaque porque construímos um acordo.

Tivemos varios encontros com a Associação Bra
sileira de Municípios. a Frente Parlamentar Municipalista
e a Confederação Nacional dos Municípios. Estudamos
muito o assunto. Tivemos também uma audiência com
Walfrido Mares Guia. Com a participação de nosso lí
der, José Múcio Monteiro, foi construído esse acordo.
Por isso somos contra o destaque.

Como já é a trigésima vez que estamos discutin
do esse assunto. não podemos correr nenhum risco.
Queremos que se viabilize aquilo que foi possível, o
consenso a que chegamos depois de muito sacrifício
e entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
falar a favor. concedo a palavra ao Deputado Onyx
Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
Prefeitos e comunidades que nos assistem neste mo
mento. o destaque que os Democratas fazem tem boa
lógica e boa construção. E. o que é mais importante, visa
estabelecer que o repasse do Fundo de Participação
dos Municípios ampliado em 1~'o, Deputado Fernando
de Fabinho. valerá a partir do momento da promulga
ção. E por que isso é razoável e importante? Alguém
aqui já viu uma pessoa trabalhar 4 meses e receber o
dinheiro no quinto mês? Eevidente que não.

O Líder Pannunzio, que foi Prefeito. sabe da im
portância de ter aquele recurso mês a mês para ajudar
a administrar o caixa das Prefeituras. quase sempre
insuficiente para cumprir aquilo que as comunidades
precisam.

O Presidente Lula. primeiro. mandou o Ministro;
depois. os emissários; e este ano foi pessoalmente.
Deputado Ura Maia. à marcha dos Prefeitos para di
zer que tinha determinado à sua base votar o aumen
to do FPM.
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O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre O partido Democratas está tentando fazer algo
a mesa destaque de bancada no seguinte teor: muito simples, mas de grande eficácia: a matéria será

·'Sr. Presidente. requeremos a V.Exa.. votada aqui. em primeiro turno, esta semana - prova-
nos termos do art. 161. § 2", do Regimento velmente o segundo turno será na semana que vem,
Inferno. destaque para votação em separado porque não houve acordo para quebra do interstício
do art. 2° da PEC n° 58107". -; antes do final do mês de maio o projeto estará no

Saia das Sessões. 9 de maio de 2007. - Senado. revisado, votado. e a promulgação será em
Ronaldo Caiado. Vice-Líder do Democratas." junho. A partir de junho, haverá o pagamento daquilo

que, de justiça. há 4 anos os Prefeitos esperam.
Sr. Presidente. quero até atender o Plenário, que

está cansado, pois estamos em sessões extremamente
longas hoje. Peço aos Deputados que dêem seu voto
a favor dessa emenda, que é de justiça e. acima de
tudo, está de acordo com a promessa do Presidente
Lula de imediatamente conceder 1% e, o que é mais
importante, fazer valer imediatamente.

Reafirmo que a proposta que os Democratas fa
zem é para honrar a palavra do Presidente. Se nós, que
somos da Oposição. estamos ajudando o Presidente
a honrar a palavra, por que a base não nos ajudará a
fazer com que o Presidente Lula cumpra a palavra e
a promessa feita?

Obrigado. 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. se não
torem retirados os destaques, eu, que apóio o Presi
dente Lula e estava nessas reuniões em que chegamos
a esse acordo, vou propor. pelo menos à bancada do
PDT, que façamos obstrução. O resultado da última
votação sugeriu um cenário perigoso de uma vitória,
que seria justa, da Oposição.

Jogo é jogo. Vale o voto. Se mantido o desta
que...

Está comigo a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Depu

tado Miro. há 2 oradores inscritos ainda.
O SR. MIRO TEIXEIRA - V.Exa. já alertou. Pode

ter 2 inscritos. Com 2 inscritos, vai começar a obstru
ção agora. A minha impressão é de que os Deputados
vão começar a sair e todo mundo vai embora. Então,
só para ficar claro, essa PEG não vai ser votada hoje
nem em primeiro turno. Só isso. Estou tentando colabo
rar. Cada um taz o que quer. Ninguém aqui comanda o
outro, não. Agora. que fique claro o seguinte: hoje nós
não vamos mais votar. Então. não se vota mais nada
e vamos embora.

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder da Minoria.
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o SR. RONALDO CAIADO - A base do Governo
vai para obstrução? A base está correndo?

O SR. MIRO TEIXEIRA - Fazemos um acordo
para pagar. E pagar a partir de 1" de setembro.

O SR. COLBERT MARTINS - Os Democralas
não querem que os mUnicípios recebam aumento de
1~"o para o FPM, não!

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, estou
com a palavra ou nào? Se V.Exa. disser não, eu me
sento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa.
está com a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA - É que foi colocado
aqui a partir de 1n de setembro para mostrar que não
é golpe de joão sem braço. Se houver algum retardo
na tramitação da PEC, está garantido que. mesmo que
promulgada depois de 10 setembro. sera pago a partir
de 1° de setembro. É de boa-fé, nào ê de má-fé. Não é
para passar ninguém para tras. Ou não foi ISSO o discu
tido na presença do MiOlstro da Fazenda? Entào. nós
pedimos que incluísse o 1° de setembro para garantir
que alguma dificuldade de tramitação ou obstrução
de pauta por medida provisória, ou qualquer outra
acabasse remetendo essa promulgação para outubro
- tramitaçào nas duas Casas -, e os Prefeitos ficariam
na mão. Dessa forma, eles estão garantidos nesse 1"
de setembro. Lamentavelmente, hei destaque, e vamos
obstruir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para
organizar o debate, eu considero a intervenção do
Deputado Miro Teixeira como contrária.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Passo
a palavra. para falar a favor. ao Deputado Fernando
Coruja. (Pausa.)

Antes. porém, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Júlio Redecker, para uma Comunicação de Lide
rança. pela Minoria.

O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB-RS. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estou surpreso com o que esta ocor
rendo. O campo democrático faz com que possamos
ter divergências de idéias. Porém, o fundamental é que
cumpramos com o que nos comprometemos.

Ha poucos dias. na votação dessa matéria, a base
do Governo entrou em obstrução. A base do Governo
estava preparada para aprovar a concessão de mais
10 "0 do FPM para os municípios. Recordo-me bem, Sr.
Presidente. que. como por reflexo condicionado, obede
ceram a ordem do Governo para que não o fizessem,
sob o argumento de que não havia caixa para cumprir
aquela promessa feita aos Prefeitos há 3 anos. A base
do Governo recuou.

Hoje. para nossa surpresa. o Governo estava que
rendo votar, mas apenas sob suas condições. Tendo
em visto o destaque que remete à data da publicação
o inicio do repasse para as Prefeituras, os partidos da
base do Governo - novamente contrariando os Lideres
que queriam votar hoie - entram em obstrução.

Não há sinceridade nos propósitos do Governo
de conceder aumento no de repasse de 10.,,, no FPM
para os municipios brasileiros, Sr. Presidente. Não en
tendemos se esse Governo vai ou vem, se ele quer ou
não. O que o Governo vai fazer com as Prefeituras do
Brasil? Ele vai ou não cumprir sua palavra?

Também não entendo os Líderes da base do Go
verno. Não consigo entender por que as Lideranças,
pela segunda vez neste plenário. vão se declarar em
obstrução. A Maioria ampla. disciplinada, obediente.
não vai votar a favor dos Prefeitos e dos municípios?
Não quero fazer juízo de valor, mas não consigo en
tender. A minha lógica não funciona porque. se o Go
verno quer votar. o Presidente Lula quer dar esse au
mento, porque tudo se reverte no momento da votação
no plenário?

Se esta matéria não for votada hoje, na próxima
semana havera 13 medidas provisórias trancando a
pauta. O Governo não está confiando no taco dos seus
Parlamentares. Se confiasse, os faria votar e aprovar
o aumento. Essa é a grande realidade.

Nós, da Oposição. estamos aqui empenhados
em aprovar esta matéria, como estavam também os
Deputados do Governo até a semana passada. Não
conseguimos entender o que aconteceu! Gostaríamos
que os Líderes dos partidos da base do Governo expli
cassem ao Pais por que estâo falando em obstrução.

Nós, da Oposiçào. queremos votar, queremos
dar a boa notícia aos municípios. Queremos que os
Preleitos possam dizer as suas comunidades que a
palavra do Presidente Lula sera cumprida, embora
isso possa demorar 1, 2 ou 3 anos. Mas não podemos
aceitar a falta de convicção da base aliada para votar
este benelicio para os municipios brasileiros, que nada
mais é do que justiça tributária.

Temos de dar aos municipios. para aliviar as pe
núrias em que vivem, um alento para suas economias,
para que sejam aplicadas em lavor do cidadão.

Por isso. faço um apelo aos Lideres da base do
Governo para que tenham a coragem de trazer os seus
liderados ao plenario e aprovem as matérias nas quais
acreditam e acham que são as melhores para o Go
verno. Com certeza nós, a Minoria, queremos o melhor
para os municipios brasileiros. É por isso que apelamos
para a Liderança do Governo para votemos ainda esta
noite o aumento do repasse ao FPM; encerremos, de
uma vez por todas, essa pendéncia, abrindo espaço
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para a apreciação de outras matérias importantes,
como as relativas à segurança pública.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa.
pede a palavra como Lider? Assim pergunto porque
o Deputado Fernando Coruja está inscrito para enca
minhar a favor do destaque de bancada. O Líder da
Minoria falou pelo tempo de Lider. O Deputado Jose
Múcio Monteiro falará como Líder?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PTB-PE.
Como Lider. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
eu gostaria de falar como Líder. Já que o Lider Júlio
Redecker falou em coragem, parabenizo meus com
panheiros e os Líderes do Governo pela coragem de
não se sensibilizarem com este jogo político e com
preenderem as necessidades dos Prefeitos.

Portanto, quero parabenizar a base do Governo por
ter tido a coragem de assumir publicamente que queria
manter o acordo feito pelo Governo com os Prefeitos.

Também parabenizo os Líderes que acompanham
o Governo, que fazem com que o Brasil produza tanta
esperança em tantos desesperançados do passado. e
que tiveram a coragem de entender que o Regimento
é uma lerramenta que serve à Maioria.

Ora. se não vamos quebrar o interstício agora e
temos tempo, se assumimos o compromisso de que o
crédito será repassado às Prefeituras a partir de 10 de
setembro. não vamos permitir que os Prefeitos caiam
no jogo político e que se vote matéria inócua por ser
imperfeita na sua construção.

Portanto, a obstrução é o instrumento do Regi
mento, e é pelos Prefeitos e pelo Brasil que estamos
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

Depoís, ao Líder Antonio Carlos Pannunzio, que
falará pelo PSDB. (Pausa.)

O SR. NELSON MAROUEZELLI- Sr. Presiden
te. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MAROUEZELLI (Bloco/PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PTB está em obstrução.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PT acompanha
o Líder do Governo e está em obstrução.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

o SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
ao Líder do Governo que permaneça no plenário. So
licito ao Lider José Múcio Monteiro que permaneça
no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Peço
ao Deputado Ronaldo Caiado que aguarde para que
ouçamos o Líder Fernando Coruja.

O SR. RONALDO CAIADO - Peço ao Líder do
Governo que permaneça no plenário. por favor.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por
favor, Deputado Ronaldo Caiado.

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 revísáo do orador.) - Sr. Presidente, peço
o tempo de Liderança acoplado ao tempo que tenho
para encaminhar o destaque.

É muito claro o que estamos apresentando aqui.
O acordo entre os Prefeitos e o Governo foi realizado
ano passado. para que se pagasse em dezembro. Na
quela ocasião. inclusive, aceitamos desobstruir a pauta,
votamos várias medidas provisórias - naquela época,
acordamos com o Deputado Arlindo Chinaglia. Mas,
por vários motivos, o Governo não conseguiu cumprir
o acordo, e não votamos no ano passado.

Agora, a situação é outra. O que queremos?
Queremos retirar o art. 2°, porque ele diz que vai ser
pago só em dezembro. Ao retirá-lo, vão-se ampliar os
recursos dos Prefeitos, o que os municípios vão rece
ber. E ainda abre a seguinte possibilidade: ao retirar o
art. 2", fica o mesmo te)(to aprovado pelo Senado. Se
aprovarmos retirando o art. 2° e votarmos quebrando
o interstício, tenho certeza de que, amanhã mesmo,
os Presidentes Arlindo Chinaglia e Renan Calheiros
podem promulgar a emenda e, de imediato. o Presi
dente Lula pode cumprir seu compromisso.

Vejam bem. se o compromisso já era para o ano
passado. não há justificativa de dizer que não há di
nheiro. É lógico que pagar desde junho é melhor do que
pagar desde setembro, como é lógico que pagar mês
a mês é melhor do que pagar só em dezembro.

O acordo não foi feito com os Prefeitos, pois o
Presidente da Associação dos Prefeitos não representa
os Prefeitos do Brasil inteiro. Quando estiveram aqui,
os Prefeitos de Santa Catarina estiveram reunidos
com os Deputados de Santa Catarina e pediram que
votássemos de imediato para que passasse a valer
de imediato. Tenho certeza de que isso aconteceu nas
bancadas como um todo.

Por isso, a argumentação apresentada agora
para justificar a obstrução é por um simples motivo:
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acendeu o sinal vermelho na votação anterior, pois
o Governo ganhou por apenas 9 votos. Ele percebeu
que poderia perder agora.

Temos que colocar as matérias em votação não
apenas quando se vai ganhar. Temos que colocar em
votação para que o Plenário decida. Não podemos
fazer um acordo aqui em que o Governo coloca em
votação somente quando a base está reunida e vai
votar a favor.

Quando aceitamos a proposta de acatar uma
emenda que vinha hoje do Presidente da República,
para ser votada hoje - e as Oposições concordaram
com isso, senão, teríamos que votar outro texto -, nós
já deixamos claro ao Líder do Governo que iríamos
apresentar destaques. Esse loi o acordo. Portanto, es
tamos aqui rigorosamente cumprindo o que foi compro
missado. E não há nenhuma justificativa para a base
do Governo sair do plenário. Se sai do plenário neste
instante é porque a base do Governo está pretenden
do mais uma vez não repassar o percentual de 10 "0
aos Prefeitos rapidamente. Não adianta dizer que está
garantido para setembro, porque vai para o Senado, e
nós já fizemos muitos acordos aqui.

Recentemente. fizemos um acordo quanto àquela
medida provisória cuja Relatora foi a Deputada Mari
na Maggessi. O acordo foi para o Senado. que mudou
tudo. e o acordo foi para o espaço. Então, não adianta
fazer acordo, pois não sabemos o que pode acontecer
no Senado. Como a matéria volta ao Senado para ser
votada, ele pode alterar o acordo feito por nós.

Por isso. o mais prudente agora é retirar esse
art. 2°. e o texto ficaria igual ao que veio do Senado. A
Assessoria Jurídica da Câmara pode, inclusive. ava
liar isso. Dessa forma, aprovaríamos esta matéria hoje
em primeiro e segundo turnos e. amanhã mesmo, ela
seria promulgada pelos Presidentes da Câmara e do
Senado. E, na semana que vem. o Presidente Lula
cumpriria sua promessa e passaria a parcela do mês
de maio aos Prefeitos.

O SR. MARCELO ITAGIBA - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V. Exa. a palavra.

O 5R. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei com o PMDB.

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. Presi
dente. Sras. e Srs. Parlamentares, antes de mais nada,

quero fazer um apelo aos partidos de Oposição, parti
cularmente, ao PSDB: peço a todos os nossos compa
nheiros que não saiam do plenário. pois estamos aqui
para votar este aporte de recursos que o Presidente
da República prometeu aos Prefeitos.

Sr . Presidente, Srs. Parlamentares. quero di
rigir-me ao Líder, meu amigo, respeitável, honoravel
Deputado José Múcio Monteiro. Nesta manhã, na
sala de S.Exa.. fomos chamados a conversar sobre
esta matéria e não chegamos a um acordo quanto ao
mérito, mas firmamos um acordo quanto aos proce
dimentos. Inclusive, permitiu a apensação deste novo
projeto de emenda constitucional ao anterior; senão
não teria sido possível. Ao mesmo tempo. deixamos
claro que não abriríamos mão de pedir preferência de
votação e de oferecer os destaques supressivos para
fazer com que esse texto ainda pudesse ser aprovei
tável para os Prefeitos.

Os governistas nos pediram que não obstruís
semos. pois era importante votar esta matéria hoje.
senão, não a votaríamos mais. Estamos conscientes
de que esta matéria é importante para os Prefeitos.
Por isso, ficamos.

Qual é a nossa desilusão? No quarto mandato
como Deputado Federal, assisti à base do Governo
obstruir esta matéria não uma vez. mas duas vezes
- nesta Legislatura, como bem lembrou o Deputado
José Carlos Aleluia.

Qual é o problema da base? Não gostam dos
Prefeitos, da instância do poder local. dos municípios?
Não querem que os municipios tenham mais recursos?
Ou , então, chego à conclusão de que a base quer de
sacreditar o Presidente da Republica, porque quem
fez essa promessa não foi nenhum Lider de Oposição.
nenhum Deputado de Oposição - e foi feita aos mais
de 3 mil Prefeitos. S.Exa. se jactou de poder resolver
essa parada mandando a sua base votar.

A pergunta Que fica no ar. carissimos Deputados,
primeiro, é se o Presidente da Repüblica - nào vou
usar o termo "não manda" na sua base. porque acho
que ele nem tem essa competência - poderia liderar
a base do Governo. O que assistimos aqui é que não
há nem essa liderança por parte de S.Exa. Ou então.
a base se uniu em torno do Presidente, mas não foi
uma união. pelo menos, no todo. Por razôes programá
ticas ou ideológicas. a base está rompendo os acordos
até enlao firmados, o que é grave e nos remete até
a lembranças de procedimentos que aconteceram na
Legislatura anterior e que ninguém em sã consciência
deseja ver que se repitam nesta Legislatura.

Essa é nossa preocupação. Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados. deplorando que a base do Governo
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perca esta oportunidade de fazer cumprir a promessa
do Sr. Presidente da República.

O SR. EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDSON EZEQUIEL (Bloco/PMOB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação. votei com meu partido.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Quero fazer um questionamento a V.Exa. e
à Mesa. Caso haja a aprovação desse OVS, não re
toma o texto da emenda anteriormente apresentada
pelo Senado?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Um
momento, por favor. Vou consultar o texto.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - A minha preo
cupação é sobre o efeito da decisão.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Claro.
O SR. BETO ALBUQUERQUE - Se aprovásse

mos a supressão do art. 2°, não estariamos...
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Seria

matéria vencida. Entendi a pergunta.
O SR. BETO ALBUQUERQUE - O.k.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Cllinaglia) - Na

verdade. não se trata de matéria vencida, porque ain
da não foi votada a PECo

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Mas votamos
a preferênc'la pelo texto...

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não, o
que estamos votando primeiro são as emendas. Depois
é que se vai votar o texto daquela que foi escolhida
pela preferência. (Pausa.)

Informei errado a V. Exa. Vou repetir a informa
ção agora. Votou-se primeiro a preferência: votada a
preferência. votou-se o mérito, mas isso não impede
que, por meio de destaques, aqueles que discordarem
busquem por esse mecanismo voltar àquela proposta
que foi preterida na votação do destaque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Mas o meu
questionamento, Sr. Presidente. vai exatamente nes
sa direção. O requerimento que deu preferência a esta
nova proposta de emenda constitucional que estamos
votando preteriu o texto anterior. Portanto, devería es
tar prejudicado esse DVS, na medida em que houve
explícita manifestação do Plenário de não desejar o
texto do Senado. O retorno do texto do Senado con-

trariaria. regimentalmente. a votação da preferência
que aprovamos.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (OEM-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. o DVS é
em cima do texto que foí aprovado, fruto de um acordo.
De qualquer maneíra, ele terá que voltar ao Senado. Foi
criada uma aliquota de 23.5~·o no Senado. Aqui o texto
é diferente, 22,5~'o, mais a alínea d, 1% para o Fundo
de Participação dos Municípios, que será entregue no
primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano, o
que nào existe no texto anterior.

De qualquer maneira. Deputado Beto Albuquer
que, mesmo com o artifício criado pelo Líder do Go
verno. não será possível usar a tese de que se retor
naria ao texto anterior. Se for derrubado, se o nosso
OVS for aqui aprovado, será no momento da sanção
do Presidente da República. Estamos retirando exa
tamente a data.

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/POT-RJ. Pela or
dem, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. não há
sançáo. Trata-se de emenda constitucional. V.Exa. vai
dar a resposta. A matéria não está vencida, há vota
ção de destaque.

Para tranqüilizar os companheiros do PDT, so
licito a V.Exa. que mande assinalar que o POT está
em obstrução.

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, o PR está
em obstrução.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP está
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Na
medida em que foi votada a preferência e passamos
a discutir a PEC n" 58, toda a discussão incide sobre
ela. Inclusive, quando houve a votação no mérito. ela
foi votada. A PEC pode ser alterada "à vontade" - entre
aspas. Mesmo que se tome como referência. compara
tivamente, a PEC n° 285 serve apenas como referên
cia. Como não foi votado, nada impede que o texto, ou
parte da PEC nU 285, venha a compor, se aprovado por
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destaque. ao final o que foi a PEG aprovada pela pre
ferência. Pode haver coincidência ou não. Poderíamos.
momentaneamente, abstrair a PEG n° 285. imaginemos
outro texto novo. que é o caso do art. 2" da PEG n° 58,
que é matéria nova. Por isso não há óbice regimental
para que se faça a votação do destaque.

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, desejo apenas corroborar o que V.Exa. afirmou e
contradizer o Lider Beto Albuquerque. Ehumanamen
te impossível que, com esses destaques supressivos.
volte-se ao texto da PEC deixada em segundo plano.
a que veio do Senado.

A Oposição está aqui e quer votar. Se o Governo
não quer votar, cumpriremos nosso dever.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vamos
seguir a pauta, até para que haja definição. Na atual
situação, parte do Plenário está em obstrução e outra
parte quer votar. Assim, vamos seguir.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Parlamentares. esla votação sera um divisor de aguas.
Queremos saber aqui quem é Parlamentar da Frente
Parlamentar Municlpalista. São 240 Deputados Federais
que assinaram e assumiram esse compromisso com os
Prefeitos. Essa é a verdade que tem de ser dita.

Outro ponto. Sr. Presidente. O Lider do Governo,
Depulado José MuGia Monteiro. criou, sem dúvida al
guma, um grande constrangimento aOposição. S.Exa.
fez um acordo conosco. Aceitamos a apensação desta
PECo de forma que não tivesse de passar pela Comis
são de Constillllção e Justiça. S.Exa. aceitou o desta
que para votação em separado. Acordado. acertado,
palavra dada. mào apertada. o Governo corre, bate
em retirada. foge e deixa mais uma vez. Sr. Presiden
te, os Prefeitos sem a condição de receber aquilo que
lhes é de direito.

O destaque para votação em separado do art. 20

quer dizer o quê? O Governo quer dar apenas 3 meses
para os Prefeitos no que diz respeito ao aumento de
10

..,). Queremos que prevaleça a data da promulgação.
Com ISSO. estamos retirando o art. 2".

Esperamos que lodos votem "não" ao DVS. para
cumprir o acordo acertado por V.Exa., Deputado. em
nome do Governo, na sala da Presidência, na manhã
de hoje.

Muito obrigado.

o SR. PAULO ABI-ACKEL (P80B-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. até
para que os Prefeitos possam compreender bem o que
ocorre nesta noite. é bom que se diga que aqui estão
batendo cabeça os técnicos do Tesouro Nacional e os
políticos da base do Governo, um lamentável episó
dio que nos faz. novamente. marcar posição pedindo
o voto "não".

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. nossa posi
ção eclara. serena e objetiva. Queremos a cota parte
tào prometida e tào adiada para os Prefeitos desde já,
como e da boa legislação. entrando em vigor na data
da publicação.

Já nào vamos votar a proposta de emenda consti
lucional que termina com °voto secreto no Parlamento,
não vamos complementar essa votação que já dura
meses. E também aqui a novela prossegue, mas não
será com o apOio do PSOL e de vários outros Deputados
que não querem obstruir a boa gestão municipal.

Para o Fundo de Participação dos Municipios,
1~'o desde já.

O nosso voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como

vota o PPS?
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a
aprovação desta PEC, vão-se neste ano 400 milhões
de reais. Foi aprovada como o Governo quer. A previsão
era repassar 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano
do FPM. É preciso lembrar que este ano o Governo
vai arrecadar. somente com esses tributos. 40 bilhões
a mais do que se previa orçamentariamente. Portanto,
no caso, aqui, trata-se de valor muito baiXO.

Hoje pela manhã houve um acordo. Nós da Oposi
ção acatamos esta proposta de emenda constitucional
que veio do Governo porque não pode ser apensada.
Iríamos votar os destaques, mas o Governo. quando viu
que havia a possibilidade de perder na votaçào deles.
saiu do plenário. Infelizmente, esse é um mau acordo,
Já fizemos varios acordos. e na hora H... Não pode ser
um acordo que só vale em caso de vitória.

Por isso. recomendamos o voto "não".
Infelizmente, já percebemos que a base saiu do

plenario. É importante que o Líder do Governo chame
os Deputados da base do Governo que estão por per
to para votarem esse dispositivo e encerrarmos hoje
ainda esta votação.

O voto é "não".
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP Pela ordem.

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, o PV esta
em obstruçao.
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o SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é lamentável
que não tenhamos tido a possibilidade de encerrar a
votação desta PECo Mas. tendo em vista a deficiência
de quorum, o PP entra em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PSDB?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB·PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. quero
fazer com um comunicado à Nação e à Casa: a Receita
Federal conseguiu mais uma proeza. Nos primeiros 3
meses do ano. conseguiu 11 0"0 em relação ao ano pas
sado. um superávit de 1Obilhões de reais. Fazendo-se
um projeção para o ano de 2007, o superávit será de
40 bilhões de reais. Essa é a boa noticia que deveria
ser compartilhada com os Prefeitos.

As emendas parlamentares deveriam ser impo
sitivas. Para pagarmos todas as emendas parlamen·
tares, precisaríamos de 3 bilhões e 600 mil reais, só
as individuais. Para pagarmos aos Prefeitos esse 1%
prometido por 3 anos, bastariam 1 bilhão e 700 mi
lhões de reais. O Governo iá teve neste trimestre 10
bilhões de reais de superávit; até o tinal do ano, quarto
trimestre, serão 40 bilhões de reais.

Não dá para entender o que o Governo preten
de quando taz promessa. S.Exa. o Sr. Presidente da
República prometeu dar aos Prefeitos este 10,"0. final
mente. no quinto ano de governo.

Manda quem pode. S.Exa. tem a caneta. Porém,
no caso de emenda constitucional. o Congresso Na
cional vota e não há possibilidade de veto.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
vota o PSDB?

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente.
o PSDB votará com os Prefeitos do Brasil. Nesta vo
tação. o voto "não" é para protegê-los. É interessante
essa mecânica da votação. Neste caso, o voto "não" é
para dar aos Prefeitos 1 bilhão e 700 milhões de reais
e não míseros 400 milhões. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglla) - Como
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PTB/PSC/PTC?

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
veja como o Governo é competente: está arrecadan
do 10 bilhões de reais para pagar uma dívida externa
deixada pelo PFL e pelos tucanos há muito tempo.
Vamos pagar essa dívida.

Agora. em relação à de hoje. existe um compro
misso do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Srs.
Parlamentares. vamos ouvir os argumentos.

O SR. COLBERT MARTINS - Não foi essa a
relação que tivemos. Estamos pagando a divida dei·
xada por V.Exas. com toda a tranqüilidade. Esse bico
é comprido. e a dívida, enorme.

Com relação à de hoje. Sr. Presidente, há decisão
do Governo: ele pagará setembro, outubro, novembro
e dezembro. E há o compromisso de fazê-lo no mês
de dezembro. Poderiam ter feito o pagamento antes,
nos 8 anos do Governo do PFL e do PSDB. e não o
fizeram. Estamos fazendo-o agora.

Se os Prefeitos entendem que temos capaci
dade de fazê-lo. queremos o seu apoio. Do contrá
rio. procurem o Democratas e o PSDB. Pode ser que
consigam.

Neste momento, entramos em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo ChinagJia) - Como

vota a Liderança do Governo, tão elogiada nesta
sessão?

O SR. JOSÉ MÚC10 MONTEIRO (Bloco/PTB-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
o papel da Liderança do Governo é esse.

O Líder Antonio Carlos Pannunzio foi mais aten
cioso, mas, por um dever de justiça. preciso fazer uma
correção. S.Exa. disse que teve uma discussão com os
Lideres da base do Governo. Talvez S.Exa" querendo
ser atencioso comigo. tenha envolvido os demais lí
deres. O acordo foi feito comigo.

Com relação ao meu prezado e velho compa
nheiro Deputado Ronaldo Caiado, quero dizer que
em momento algum quebramos o acordo, tanlo que o
mérito foi aprovado por unanimidade.

O que precisávamos fazer era - aí sim nasceu o
acordo - corrigir. em conformidade com o Regimen
to, vícios de redação da matéria. Seria muito pouco
inteligente se não usássemos. sabendo que temos
maioria nesta Casa. algo que é do jogo democrático
da Casa e do nosso regime. um instrumento que é
nosso, o Regimento Interno, tão utilizado pelos com
petentes Líderes da Oposição e pelos competentes
Líderes da base.

Se lutamos esses dias todos para proteger os
Prefeitos do Brasil para que recebessem o pagamen
to, foi porque queríamos pagar. Por isso colocamos a
data na PEC que está aí. Evidentemente, se caísse
mos no jogo político - entendemos que é natural de
quem faz oposição -, voltaríamos ao mesmo impasse
que nos levou. semana passada, a pedir à base que
se solidarizasse com o Governo e permitisse que fi
zéssemos uma correção.

Falo em meu nome. porque o acordo foi mantido
e o instrumento que usamos foi o que o Regimento
nos guarda.

Votamos a favor dos Prefeitos. que vão dormir
hoje sabendo que receberão um crédito a partir de 10

de setembro. Em relação àquela matéria, a demanda
judicial seria tão grande que ninguém saberia quando
receberiam.

Assim. temos absoluta consciência de que cum
primos o nosso dever.
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Assumo a responsabilidade. porque dessa reu
nião só eu participei.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em

votação o dispositivo destacado:

"Art. 2° No exercicio 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
1" de setembro de 2007:'

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglial - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
assento em seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente.

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
os postos ainda estão desativados aqui embaixo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deve
estar esquentando o motor.

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
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. é
notório que não vai dar quorum. pela obstrução da
base. V.Exa. vai marcar sessão amanhã cedo para
continuar a votação?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esta
Presidência não pretende convocar sessão extraordi
nária pela manhã. A sessão ordinária será realizada às
14h. com a ordem do Dia marcada para as 16h.

Agora, talvez, a Presidência tenha entendido a
pergunta de VExa. Esta matéria voltará junto com lodos
aqueles itens. já que é uma pauta extensa e usualmen
te vai para sexta-feira, o que vai demandar discussão
de pauta, se vai haver. enfim. acordo ou não. Mas vai
estar na pauta junto com vários outros itens.

O SR. FERNANDO CORUJA - Mas esta vai ser
a primeira matéria?

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Não,
porque esta sessão é extraordinária e ela não impli
ca constar como primeiro item da pauta em sessão
ordinária.

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 revisào do orador.) - Sr. Presidente, cada
Prefeito do Brasil. aprovada a proposta do Governo, vai
receber no máximo 75 mil reais este ano? Eum eslor
ço gigantesco para nada, Sr. Presidente. A montanha
pariu um traque. São 75 mil vezes 5.562 municipios.
o que vai dar 400 milhões.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (OEM-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer uma consideração que acho importante. Ama
nhã precisaremos ter uma sessão extraordinária - e
justifico a V.Exa. a solicitação que faço - para que se
dê continuidade à votação do fundo social. Se deixar
mos para a sessão ordinária. a matéria vai para o fim
da fila. Significa que, por não ter urgência. não vamos
votá-Ia. Na semana que vem a pauta vai estar tranca
da. Não é razoável.

Podemos até compreender a ação que teve a ban
cada do Governo, porque percebeu que poderiamos
conseguir uma vitória importante hoje: o pagamento,
a partir da data da promulgação da lei.

Portanto, é importante que façamos uma sessâo
extraordinária amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Se
amanhã a base do Governo fizer como agora, nâo der
quorum. não haverá condições de realizar a votação
de emenda constitucional. Não quero entrar nesse
confronto entre base e Governo. Da minha parte não
há nenhum problema. Mas tenho o dever de consul
tar os Líderes.

O SR. ONYX LORENZONI - Se amanhã nâo ti
vermos uma sessão extraordinária para tentar apreciar
a matéria - o Governo pode não dar quorum. repetir
a manobra de hoje. legitima do ponto de vista regi
mental -, repilo. se não houver sessão extraordinária
amanhã e essa PEG sobre a recomposição do Fun·
do de Participação dos Municípios for para o fim da
lista. depois de todo o esforço feito. quem vai obstruir
seremos nós.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - É
uma hipótese.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos abertos a qualquer acordo, mas um acordo
que finalize com a aprovação de uma proposta do Go-
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verno. A proposta que temos é essa. Se não for nes
se sentido, não será possivel outro tipo de situação,
outro tipo de acordo. Não há como acordar, se não for
essa proposta.

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra pela Minoria.

O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acredito
que seja possível chegar a um entendimento.

Seria interessante que V.Exa.. de oficio. convo
casse sessão extraordinária para amanhã, às 9h. O
Governo terá a primeira parte da manhã, das 8h às
10h, para verificar se há realmente condição de dar
seguimento à votação desta importante matéria.

Logicamente, o Governo vai ter de trazer ao ple
nário Parlamentares para aprovar a matéria de acordo
com seu ponto de vista. A Oposição tem uma preocu
pação muito grande. Na nossa opinião. nós temos o
dever de melhorar o que foi prometido pelo Governo
e não foi entregue aos Prefeitos.

Sr. Presidente, sugerimos a V.Exa., consultados os
Líderes do Governo, que convoque, de oficio, sessão
extraordinária para amanhã às 9h. Se houver quorum
às 10h é porque houve o entendimento do Governo
de que há condição de votar a matéria. Se não houver
quorum, fica convocada a sessão, valendo o quorum
para a sessão da tarde.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O
problema é exatamente esse. mencionado por V.Exa.
na sua última frase. Depois das votações realizadas
hoje - vou repetir ., se fizermos uma tentativa e, por
disputa política legítima. não conseguirmos quorum
pela manhã, temo a interpretação que pode ser dada
em função dessa hipótese.

Pelo que ouvi da Liderança do PMDB e da asses
soria da bancada do PT, há 2 bancadas grandes que
preferem que não haja sessão extraordinária. Assim.
corremos o risco a que me refiro.

A disputa pode ocorrer a partir da ordem do Dia
da sessão ordinária. não há nenhum problema. Qual
é o meu temor? Vou ser bem claro. Temo que às 9h os
Deputados registrem presença que sirva para o painel
da tarde e resolvam ir embora. Não pretendo que isso
ocorra amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado Onyx Lorenzoni, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Democratas.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou usar
o tempo da Liderança - não mais do que 2 minutos .,
apesar de ser tarde, para fazer 2 considerações.

Primeiro, divirjo respeitosamente de V.Exa. Não
há nenhum risco na chamada de uma sessão extraor-

dinária. V.Exa. já pode alertar que o painel da manhã
não vai valer para a sessâo da tarde. Resolve-se, en
tão, a questão do painel.

Segundo. V.Exa. sabe que os partidos de Opo
sição e o Líder do Governo - o Deputado José Múcio
Monteiro chamou para si a responsabilidade. o que
é verdadeiro - se esforçaram para produzir o enten
dimento de votar a matéria sobre o Fundo de Parti
cipação dos Municípios. Todos os partidos, todos os
Parlamentares têm sido instados cotidianamente para
tentar resolver o problema.

Agora, não é possivel ouvirmos a afirmação de
que, se não for feito do jeito que o Governo quer, não
haverá sessão, não haverá votação, não haverá dis
puta. Parlamento não é isso.

Ontem, da tribuna, chamei a atenção de V.Exa.,
respeitosamente, para o volume de medidas provisó
rias enviadas a esta Casa. O Presidente Lula é cam
peão nacional, desde 1988, em edição de medidas
provisórias. Esta Casa se tornou apenas uma casa
carimbadora de medidas provisórias do Governo. Isso
precisa ser mudado.

Deve ficar claro que o que fará com que o Par·
lamento recupere respeitabilidade e credibilidade é
justamente reconhecermos, primeiramente interna
corporis. dentro da Casa. que precisamos valorizar e
respeitar o processo legislativo. Foi essa a afirmação
que o Deputado Ronaldo Caiado fez há pouco. Aqui
nào vale o que quer a Oposição. Aqui vale o que surgir
do consenso ou do dissenso. Todos nós fomos escolhi
dos legitimamente, por meio do voto, para representar
nesta Casa o povo brasileiro.

É a reflexão que faço.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Estou

fazendo uma avaliação. Penso que as contribuições do
Deputado Julio Semeghini e de V. Exa. me permitem
formular uma sugestão. A decisão é solitária.

Convocarei sessão extraordinária para as
1Oh30min. Todos saberão que o painel não valerá para
a parte da tarde. Aguardarei um acordo, se possível.
Caso contrário, exatamente com essa responsabilida
de, para não expor a Casa. cancelarei a sessão ex
traordimiria. Até explicar por que não houve quorum. ..
Sabemos o resultado. Portanto, só abrirei a sessão se
houver acordo. Do contrário, ela será cancelada e se
guiremos em frente. Nesse caso, o debate político será
feito à tarde. Tento contemplar as 2 partes.

O SR. ONYX LORENZONI- Só quero entender
qual é o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Por
exemplo, há 2 situações: a bancada do Governo ou
qualquer outra pode dizer para mim que vai votar,
que acha que há quorum na Casa; pode-se concluir
também que a Casa está vazia. Esse é o risco. Todos
sabem que votar PEC com quorum baixo não é ade-
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quado. porque a representatividade cai. A questão é
essa. E simples assim. Entào, se disserem que da para
votar, Irá a voto. até porque a matéria será votada em
algum momento.

O SR. ONYX LORENZONI - Isso está compre
endido. Não há problema.

e SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Trala
se de responsabilidade coletiva.

O SR. ONYX LORENZONI - Mas o importante é
que conste da pauta apenas a PEC dos municipios.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Cons
tará da pauta da sessào extraordinária, às 10h3Dmin.
somente essa matéria. E o painel não servirá para a
parte da tarde. Se não houver acordo para votar. a ses
são será cancelada e atarde se fará a disputa.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente. em
nome do Democratas, agradeço a V.Exa. a sensibIlida
de, o encaminhamento e mesmo a tomada de decisão
soliteiria, mas acertada. Premia o esforço de todas as
bancadas na solução do problema.

O SR. JULIO REDECKER - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JULIO REDECKER (DEM-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também que
ro agradecer a V.Exa. Mas pondero que nós demos
exemplo ao Pais. votando matérias as segundas-feiras,
da mesma forma como votamos as terças-feiras, quar
tas-feiras e quintas-Ieiras. Amanhã é quinta-feira. Não
é obrigação de V.Exa. fazer com que haja quorum na
Casa. Quem tem de lazé-Io são os partIdos pohlicos.

Jamais poderemos debitar para V.Exa. essa res
ponsabilidade. A sua responsabilidade, VExa. sabe
disso mais do que ninguém. é presIdir esta Casa. me
diar as votações: a dos partidos politicos é colocar os
Parlamentares aqui.

Amanhã é quinta-feira. Os partidos políticos têm
a obrigação de colocar seus Parlamentares aqui, se
V.Exa. convocar sessão. Quem tem de dar explicações
à opinião publica são os Parlamenlares que não com
parecerem asessão e não VExa.

Devemos ter paula cheia nas quintas-feiras e
votar. Se hei matérias a serem votadas e premência
na sua votação, não consigo entender por que, numa
quinta-feira pela manhã, não vai haver quorum nesta
Casa.

Portanto. faço um apelo para que todos os Par
lamentares dêem uma demonstração de responsabi
lidade. como deram às segundas-feiras. nas votações
importantes.

O quorum é obrigação de cada Parlamentar e de
seus partIdos, não de VExa. Se for convocada sessão
para amanhã de manhã. Sr. Presidente. tenho certeza
de que os Parlamentares terão a responsabilidade de

colocar seus nomes no painel para dizer à população
brasileira que estão trabalhando pelo bem do Brasil e
ajudando os Prefeitos a terem a sua parte no Fundo
de Participação dos Municipios.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Depulado Júlio Redecker tem razão. Os Deputados
da base têm responsabilidade. Todos estão em Brasília
e participarão da sessão.

O Democratas quis há pouco - defenderam isso
claramente -- um leriado na sexta-feira para parar o
Pais. Estamos aqui o tempo inteiro.

Agora. para esta votação. deveremos produzir
um acordo politico. É o que estamos buscando dentro
das propostas que fizemos, que entendemos serem
as melhores para os próximos Prefeitos.

Sr. Presidente, estaremos aqui amanhã, não te
nham a menor duvida disso. mas precisaremos de um
acordo politico para votar.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Escla
reço a todos qual é a preocupação da Presidéncia. Ain
da que tenha sido sanado esse problema. informo que
decidi que não vou permitir que o painel da manhã seja
transferido para a tarde porque, algumas vezes, nesta
Casa. na Legislatura passada. quando se convocava
sessão exlraordinária para a parle da manhã. alguns
Parlamentares entendiam como a senha para marcar
presença e viajar. Era a isso que eu me referia.

e SR. PRESIDENTE {Arlindo Chinaglia) - Vou
encerrar a votaçào. Estacionou nos 111 volos. Portan
to, é visivel a falia de quorum.

Está. encerrada a votação.
O SR. DR. UBIALI - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

V.Exa. a palavra.
e SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição.
com um gesto correto, digno, manobrou para que hou
vesse esse impasse. Agora. preocupada com a conse
qüência desse ato, faz algumas considerações. Nós, da
base do Governo. do Bloco. consideramos que temos
condições, sim, de amanhã fazer esse acordo político
e votar, mostrando que estamos realmente preocupa
dos em atender os Prefeitos do nosso Pais.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem

VExa. a palavra.



22364 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. não dá para aceitar a tese de que a Oposição
provocou essa situação e agora quer consertá-Ia de
alguma forma ou eslá preocupada.

V.Exa. afirmou em vários momentos, com muita
propriedade, que a responsabilidade é dos partidos
politicos. Os Líderes estão na Casa. Se não estão
na Casa. estão em Brasília. Cada Lider de bancada
tem a responsabilidade com a Nação de colocar seus
Deputados nesta Casa amanhã. O povo brasileiro tem
o direito de esperar isso do seu Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Apro
veito para registrar que, como disse o Líder Júlio Rede
cker. vimos fazendo um esforço coletivo. Votamos - é
bom que se registre - as 9 medidas provisórias do PAC
em 18 sessões. e houve obstrução no meio do cami
nho. O volume e o ritmo de trabalho foram realmente
bastante acentuados. Não pretendemos alterar isso.

A disputa política é legitima, democrática. Acho
que está de bom tamanho para o dia de hoje. Já esta
mos no dia 10 a, como se previa, não houve quorum.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A Mesa
vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM

SIM: 1

NÃO: 107

ABSTENÇÕES: 02

TOTAL: 110

EM FACE DA EVIDENTE FALTA DE QUORUM,

DEVIDO À OBSTRUÇÃO. FICA ADIADA A CONTINU

AÇÃO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE DES

TAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DO ART. 20

DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°

58, DE 2007.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEG N° 58/2007 - DVS DEM - ARTIGO

2" - Nominal Eletrônica Início da votação: 09/05/2007

23:57

Encerramento da votação: 10/05/2007 00: 13

Presidiram a Votação:

Arlindo Chinaglia
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Rio Grande do Norte (RN)
Felipe Maia DEM
Total Rio Grande do Norte: I
Paraiba (PB)
Efrailn Filho
Manoel Junior
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Total Paraiba: 3
Pernambuco (PE)
André de Paula DEM
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
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Albano Franco
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Valadares Filho
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Chico Alencar PSOL
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Edson Ezequiel PMDB
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Jair Bolsonaro PP
Leandro Sampaio PPS
Léo Vivas PRB
Otavio Leite PSDB
Rodrigo Maia DEM
Rogerio Lisboa DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PtdoB
Total Rio de .Janeiro: 14
SAo Paulo (SP)
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Mendes Tharne
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Sá
Arnaldo Jardim PPS
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Roberto Santiago
Silvinho Peceioli
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Vanderlei Macris PSDB
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Total Paraná: 11
Santa Catarina (SC)
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Fernando Coruja PPS
Paulo Bornhausen DEM
Total Santa Catarina: 3
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Paulo Pimenta PT
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VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nada
mais havendo a tratar. vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Arl'lndo Chinaglia) - COM
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB Pmdb PtbPsePte
Total de Rio Grande do Sul: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OS SR5.:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB Pmdb Ptb Psc Pte
Total de Roraima: 1

PARÁ

Jader Barbalho PMDB Pmdb Ptb Psc ptc
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Átila Lins PMDB Pmdb Ptb Pse Pte
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB Pmdb Ptb Psc ptc
Total de Rondônia: 1

ACRE

Gladson Cameli PP
Total de Acre: 1

PIAuí

Mussa Demes DEM
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Sandra Rosado PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs
Prb
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Luiz Couto PT
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Prb
Edgar Moury PMDB Pmdb Ptb Psc Plc
Total de Pernambuco: 2

BAHIA

Tonha Magalhães PR
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

George Hilton PP
Mário de Oliveira PSC Pmdb Ptb Pse Ptc
Mauro Lopes PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Narcio Rodrigues PSDB
Total de Minas Gerais: 4

EspíRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB Pmdb Ptb Psc Ptc
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Arnaldo Vianna PDT Psb Pdt Pcdob Pmn Pan Phs Pro
Silvio Lopes PSDB
Total de Río de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Janete Rocha Pietá PT
Jorginho Maluly DEM
Ricardo Tripoli PSDB
Walter Ihoshi DEM
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Homero Pereira PR
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

íris de Araújo PMOB Pmdb Ptb Psc Ptc
Roberto Balestra PP
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Dr. Rosinha PT
Max Rosenmann PMDB Pmdb Ptb Pse pte
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

Germano Bonow DEM
Total de Rio Grande do Sul: 1

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerro
a sessão. antes convocando para amanhã, quinta-feira.
d'la 10, às 1Oh30min. sessão extraordinária e, às 14h,
sessão ordinária com as seguintes
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SESSÃO ORDINÁRIA

URGÊNCIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Votação

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 285, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 285, de 2004. que altera o Sistema
Tributário Nacional e dá outras providên
cias. (Desmembramento da PEC 255/04,
contendo os arts. 22, VIII, 34, V, c. 36, V. 61.
§ 3°; 100, § 10 .105.111, d, 149-A, parágrafo
único. 150,§ 6°; 152-A, 153, § 3°, V: 155. § ~,

11. c. IV. a. b. V, a, b, c, d, e. VI. a, b. c. d. e, f,
g. h, i. i. I, VII, a, b, c, d. VIII. IX, a. c. X, e, XI,
XII, a. b, f, g. h. i. i. I. m, n. o. XIII. a, b. c, d.
e, § r,l, 11. 158.11I.17 constantes do art. 1°.
os arts. 95,96. parágrafo único 1.11. 11I e 97
constantes do art. 2°, que trata do Ato das
Disposições Transitórias, a integra dos arts.
3°, 8° e 9°); tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade quando da aprecia
ção da PEC 228104, com emendas (Relator:
Dep. Osmar Serraglio): da Comissão Espe
cial. pelo desmembramento da de n° 255/04
nesta e na de n° 293/04. acompanhadas das
respectivas emendas referentes aos dispo
sitivos nelas contidos; pela aprovação des
ta 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
nOs2,3.5,6,8,11,15.20,26,28,38,44,45.
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 58/07.

(Art. 62 da Constituição Federal)

Discussão

1
MEDIDA PROVISÓRIA N° 360, DE 2007

(Do Poder Executivo)

Discussão. em turno único. da Medi
da Provisória n° 360, de 2007, que altera a
Lei n° 10.683. de 28 de maio de 2003. que
dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá outras
providências. Pendente de parecer da Co
missão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
11/04/07

PRAZO NA CÂMARA: 25/04107
SOBRESTA A PAUTA EM: 13/05/07 (46"

DIA)
PERDA DE EFiCÁCIA: 26/07/07

2
MEDIDA PROVISÓRIA N° 361, DE 2007

(Do Poder Executivo)

Discussão. em turno único, da Medi
da Provisória n° 361. de 2007, que institui
o Auxilio de Avaliação Educacional - AAE
para os servidores que participarem de
processos de avaliação realizados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira -INEP ou pela
Fundação CAPES; altera as Leis nOs 10.880,
de 9 de junho de 2004, 11.273. de 6 de fe
vereiro de 2006. 11.357, de 19 de outubro
de 2006. e 11.458. de 19 de março de 2007:
cria cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores - DAS; cria.
em caráter temporário, funções de confian
ça denominadas Funções Comissionadas
dos Jogos Pan-Americanos - FCPAN; e dá
outras providências. Pendente de parecer
da Comissão Místa.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
11/04107

PRAZO NA CÂMARA: 25/04/07
SOBRESTA A PAUTA EM: 13/05107 (46 0

DIA)
PERDA DE EFiCÁCIA: 26/07/07
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3
MEDIDA PROVISÓRIA N° 362, DE 2007

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único. da Medi
da Provisória n° 362, de 2007, que dispõe
sobre o salário mínimo a partir de 1° de
abril de 2007. Pendente de parecer da Co
missão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
12/04/07

PRAZO NA CÂMARA: 26/04/07
SOBRESTA A PAUTA EM: 14/05/07 (460

DIA)
PERDA DE EFiCÁCIA: 27/07/07

4
MEDIDA PROVISÓRIA N° 363, DE 2007

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 363, de 2007, que acrescenta o
art. 2°-A e altera o art. 30 da Lei n° 10.184, de
12 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre
a concessão de financiamento vinculado à
exportação de bens ou serviços nacionais.
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
02/05/07

PRAZO NA CÂMARA: 16/05/07
SOBRESTA A PAUTA EM: 03/06/07 (460

DIA)

PERDA DE EFiCÁCIA: 16/08/07

5
MEDIDA PROVISÓRIA N° 364, DE 2007

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 364, de 2007, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios da
Educação, da Justiça, dos Transportes, do
Esporte. da Integração Nacional e das Cida
des, no valor global de R$1.717.041.026,00,
para os fins que especifica. Pendente de
parecer da Comissão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
02/05/07

PRAZO NA CÂMARA: 16/05/07
SOBRESTA A PAUTA EM: 03/06/07 (460

DIA)
PERDA DE EFiCÁCIA: 16/08/07

6
MEDIDA PROVISÓRIA N° 365, DE 2007

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me
dida Provisória n° 365, de 2007, que abre
crédito extraordinário, em favor de Encar
gos Financeiros da União, no valor de R$
5.200.000.000,00, para o fim que especifica.
Pendente de parecer da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca
lização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:
07/05/07

PRAZO NA CÂMARA: 21/05/07
SOBRESTA A PAUTA EM: 08/06/07 (460

DIA)
PERDA DE EFiCÁCIA: 21/08/07

URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação

7
PROJETO DE LEI N° 4.125-A, DE 2004

(Da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
"Exploração Sexual")

Continuação da votação, em turno úni
co, do Projeto de Lei n° 4.12S-A, de 2004,
que torna obrigatória a divulgação pelos
estabelecimentos que especifica de material
relativo à exploração sexual de crianças ou
adolescentes. PARECER ÀS EMENDAS DE
PLENÁRIO: Pa(ecer da Relatora da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito - "Exploração
Sexual", proferido em Plenário, pela aprova
ção das Emendas de nOs 1 e 4, pela aprova
ção parcial das Emendas de nas 2 e 3, pela
rejeição da Emenda de na 6 e pela prejudicia
lidade da Emenda de n° 5, com substitutivo
(Relatora: Dep. Maria do Rosário).

Tendo apensados os PL.:s n° 114/03
(3.008/04),5.026/05 (7.488/06). 5.867105.

Discussão

8
PROJETO DE LEI W 4.526-C, DE 1994

(Do Senado Federal)

Reabertura da discussão, em turno
único, do Projeto de Lei na 4.526-C, de 1994,
que autoriza o Poder Executivo a adotar
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medidas de apoio aos servidores respon
sáveis por portadores de deficiências físi
cas. sensoriais ou mentais; tendo parece
res das Comissões: de Seguridade Social
e Família. pela rejeição deste e dos de nOs.
2.869/92, 2.871/92 e 4.369/93. apensados
(Relatora: Dep. Rita Camata): de Trabalho.
de Administração e Serviço Público. pela re
jeição deste e dos de nOs. 2.869/92, 2.871/92
e 4.369193, apensados (Relator: Dep. laire
Rezende); e do Relator designado pela Mesa
em substituição a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela inconsti
tucionalidade deste e dos de nOs. 2.869/92 e
2.871/92. apensados, e pela admissibilidade
do de n° 4.369/93, apensado (Relator: Dep.
Prisco Viana). Pareceres à Emenda de Ple
nário das Comissões: de Seguridade Social
e Família. pela rejeição (Relatora: Cepo Rita
Camata); de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela rejeição (Relator: Cepo
Zaire Rezende); e de Constituição e Justiça
e de Redação, pela inconstitucionalidade
(Relator: Dep. Bispo Rodrigues).

Tendo apensados os PLs nOs 2.869/92
(2.871/92 e 4.369193).

9
PROJETO DE LEI N° 1.542-E, DE 1991

tOa Sr. Ricardo Izar)

Discussão. em turno único. do Subs
titutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei n° 1.542-C. de 1991. que dispõe sobre a
propiciação de consultas às trabalhadoras
e servidoras públicas para atençào integral
à saúde da mulher, nas situações que es
pecifica: tendo pareceres: da Comissào de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co. pela aprovação (Relatora: Dep. Vanessa
Grazziotin): da Comissão de Seguridade So
cial e Família. pela aprovação (Relator: Dep.
Dr. Pinotti): e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania. pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relatora: Dep. Edna Macedo).

10
PROJETO DE LEI N° 4.126, DE 2004

(Da Comissão Parlamentar Mista de Inquerito
"Exploração Sexual")

Discussão. em turno único, do Projeto
de Lei n° 4.126. de 2004. que acrescenta o
art. 161-A ao Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de

outubro de 1941 - Código de Processo Pe
nai, para prever regras especiais quanto à
realização de laudo pericial e psicossocial
nos crimes contra a liberdade sexual de
criança ou adolescente.

11
PROJETO DE LEI N° 4.851, DE 2005

(Do Senado Federal - Comissão Mista)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei n° 4.851, de 2005, que ahera o art.
241 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tendo apensado o PL n° 5.214/05.

12
PROJETO DE LEI N° 4.852 DE 2005

(Do Senado Federal - Comissão Mista)

Discussão. em turno único, do Projeto
de Lei n° 4.852, de 2005, que altera o artigo
250 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tendo apensado o PL 5.425/05.

13
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 59-A, DE 1999
(Da Sra. Nair Xavier Lobo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei Complementar nO 59-A, de 1999, que
estende os direitos assegurados à trabalha
dora gestante, nos casos de morte desta, a
quem detiver a guarda de seu filho; tendo
pareceres das Comissões: de Trabalho. de
Administração e Serviço Público, pela apro
vação (Relatora: Dep. Vanessa Grazziotin);
de Seguridade Social e Familia. pela apro
vação (Relatora: Dep. Rita Camata); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica
legislativa, com substitutivo (Relator: Dep.
Jaime Martins).

14
PROJETO DE LEI N° 1.333-C, DE 1995

(Do Sr. Jovair Arantes)

Discussão. em turno único, do Projeto
de Lei n° 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
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Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação deste, com emenda, das emen
das de n° 1,2,4, 5, 6,7 e 8, apresentadas na
Comissão, e da de n° 3, com subemenda, e
pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.875/96,
apensado (Relator: Dep Luciano Pizzatto);
de Viação e Transportes, pela aprovação
deste, do de n° 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 n° 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 4.975105.

15
PROJETO DE LEI N° 2.862, DE 2004

(Do Sr. Rubinelli)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 2.862, de 2004, que revoga o art.
115 do Decreto - Lei nO 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 - Código Penal. Pendente
de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Tendo apensados os PLs nOs 3.106/04,
4.874/05 (233/07) e 5.272/05.

PRIORIDADE

Discussão

16
PROJETO DE LEI N° 4.850, DE 2005

(Do Senado Federal - Comissão Mista)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n° 4.850, de 2005, que altera
dispositivos do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, em
especial do seu Título VI.

Tendo apensados os PL.:s n"s 5.906105
e 6.744/06.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

(Art. 202. ele art. 191 do Regimento Interno)

Votação

17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 285, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 285, de 2004, que altera o SistemaTri
butário Nacional e dá outras providências.
(Desmembramento da PEC 255/04, contendo
os arts. 22, VIII, 34, V, c, 36, V, 61, § 3°; 100, §
1°, 105, 111, d, 149-A, parágrafo único, 150,§
6°; 152-A, 153, § 3°. V; 155, § 2", li, c, IV, a, b,
V, a, b, c, d, e, VI, a, b, c, d. e, f, g, h, i, j, I, VII,
a, b, c, d, VIII, IX, a, c, X, e, XI, XII, a, b, f, g, h,
i. j, I, m, n, o, XIII, a, b, c, d, e, § r, 1,11,158,111,
17 constantes do art. 1°, os arts. 95,96, pa
rágrafo único I, 11, 111 e 97 constantes do art.
2°. que trata do Ato das DisposiçõesTransi
tórias. a integra dos arts. 3°, 8° e 9°); tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
quando da apreciação da PEC 228104, com
emendas (Relator: Dep. Osmar Serraglio); da
Comissão Especial, pelo desmembramen
to da de n° 255/04 nesta e na de n° 293/04.
acompanhadas das respectivas 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 58/07.

Discussão

18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 349-C, DE 2001
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro·
posta de Emenda à Constituição nO 349-8,
de 2001 ,que dá nova redação ao art. 47,
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aos ines. 111. IV e XI do art. 52. § 2° do art.
55 e § 4° do art. 66 da Constituição Federal,
abolindo a votação secreta no âmbito do
Poder Legislativo.

19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

W 138·B, DE 2003
(Do Sr. Sandes Júnior e Outros)

Discussão, em primeiro turno. da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 138-B,
de 2003. que dispõe sobre a proteção dos
direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude: tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela admissibilidade (Relator: Dep.Odair
Cunha); e da Comissão Especial pela apro
vação. com substitutivo (Relatora: Dep. Ali
ce Portugal).

20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

W 524-8. DE 2002
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno. da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 524-B,
de 2002, que acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a
fim de instituir o Fundo para a Revitalização
Hidroambiental e o Desenvolvimento Sus
tentável da Bacia do Rio São Francisco; ten
do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. pela admissibilidade,
contra o voto do Dep. José Roberto Bato
chio (Relator: Dep. Alexandre Cardoso); e
da Comissão Especial pela aprovação, com
substitutivo, contra o voto do Dep. Júlio Cé
sar (Relator: Dep. Fernando Ferro).

ORDINÁRIA

Discussão

21
PROJETO DE LEI N° 1.626-0, DE 1989

(Da Sra. Benedita da Silva)

Discussão, em turno único, do SUBS
TITUTIVO DO SENADO FEDERAL, ao Pro
jeto de Lei n° 1.626-B, de 1989. que "dispõe
sobre a proteção do trabalho doméstico, e
dá outras providências"; tendo parecer das
Comissões: deTrabalho, de Administração e

Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr.
Luciano Castro); de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação. com subemenda (Relator:
Sr. Aloysio Nunes Ferreira).

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA - ART. 64, § 1°, DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato
da Mesa n° 177, de 1989).

PROJETOS DE LEI

N° 5794/1991 (Ary Kara) - Dá nova redação ao art.
19 da Lei n° 10.260. de 12 de julho de 2001 que dis
põe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do
Ensino Superior e dá outras providências.
Tendo apensados os PLs nOs: 6.258/02 (1.548/03,
6,290/02 (102/03 (.666103)). 6.463/02. 6.926/02,1.898/03.
6.318/02 (103/03),6.319/02 (820/03), 6.740/02.109/03,
370/03 (484/03 (1.170/03), 3.083/04, 4.292/04). 663/03
(2.410/03).5.210/05.5.412/05,570/07 e 920/07 (do
Poder Executivo ao qual foi atribuída urgência
constitucional)
SOBRE5TA A PAUTA EM: 15/6/2007 (460 dia)
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

N° 993/2007 (Poder Executivo) - Dispôe sobre o está
gio de estudantes de instituições de educação superior.
de educação profissional e de ensino médio. altera a
redação do art. 428 da Consolidaçào das Leis do Tra
balho - CLT, e dá outras providências.
SOBRESTA A PAUTA EM: 22/6/2007 (46° dia)
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1615/2007

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS
SÃO - ART.24, 11, DO RICO

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ar!. 58, § 3°, clc o art.
132, § 2° (PARECERES FAVORÁVEIS). ou com o art.
133 (PARECERES CONTRÁRIOS). todos do RICO,

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58. § 10 do RICO).
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1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 184412005 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Arauto Cultural de Boqueirão do Leão a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Boqueirão do Leão, Estado do Rio Grande do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2007

N° 2175/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Fundação Quilombo para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos. na cidade
de Maceió, Estado de Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/512007

N° 233412006 (Comissão de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a permissão outorgada à Vip Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Itanhaém, Estado
de São Paulo.

ÚLTIMA SESSÃO: 10/512007

N° 245812006 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Televisão Riviera Ltda.
para explorar serviço de radiodifusâo de sons e ima
gens. na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/512007

W 248412006 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Arapongas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/512007

W 2509/2006 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co~
municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural de Difusão Comunitária de São
Francisco a executar. pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Francisco, Estado Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2007

N° 1033/2003 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Fundação e Cultura do Desenvolvimento
de Brejinho - FUNCUDEB a executar, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Brejinho. Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

N° 1805/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza o Conselho Comunitário dos Moradores e
Amigos de Botumirim a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusâo comunitária na cidade de Botumirim, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

N° 2187/2006 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Itaipú FM lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Remanso, Estado
da Bahia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/512007

N° 2439/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que auto
riza a Associação Comunitária 13 de Junho a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Que
brangulo, Estado de Alagoas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1515/2007

N° 244512006 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a permissão outorgada à Rádio Arca ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada. na cidade de Nilópolis, Estado do Rio
de Janeiro.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

N° 246012006 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Sociedade de
Juiz de Fora S.A., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Juiz de Fora.
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

N° 248812006 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Cultural de Rorainópolis - ASCRO
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rorainópolis. Estado de Roraima.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/512007
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PROJETO DE LEI

N° 405/1999 (José Pimentel) - Dispõe sobre a proi
bição de cobrança de taxas em razao da expediçao
de certidões. por empresas prestadoras de serviço,
para esclarecimento de situações pessoais. em caso
de vinculo contratual do interessado com a entidade
expedidora e da outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

N° 58512003 (Maria do Rosário) - Dispõe sobre a
denominação do Aeroporto Federal de Alegrele. no
Estado do Rio Grande do Sul para Aeroporto Federal
Gaudêncio Machado Ramos.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

N° 112007 (Poder Executivo) - Dispõe sobre o valor do
salário mínimo a partir de 2007 e estabelece diretrizes
para a sua politica de valorização de 2008 a 2023.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

N° 667212006 (Poder Executivo) - Altera o art. 1.526
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. que insti
tui o Código Civil.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2007

5. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
- ART. 164, § 1°, DO RICO

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJC. NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2"
e 3° DO RICD)

Prazo para apresentaçao de recurso: 5 sessões (Art.
164. § 2", do RICO).

PROJETO DE LEI

N° 3435/1997 (Jose Pinotti) - Fixa valor mínimo para
os beneficIos mantidos pelo Regime Geral de Previ
déncia Social.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

N° 3513/1997 (Welson Gasparini) - Dispõe sobre a
correçào dos valores de aposentadorias e pensões pa
gas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1115/2007

N° 4079/1998 (SUas Brasileiro) - Dispõe sobre a
revisão dos valores dos beneficios previdenciários
com base no numero de salários minimos da data da
concessào.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

N° 4435/1998 (Fernando Zuppo) - Dispõe sobre a
revisão dos beneficios previdenciários concedidos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social a partir de
julho de 1991.
DECURSO: 4a. SESSÀO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

N° 550712001 (Murilo Domingos) - Dispõe sobre a
recomposição dos valores dos benefícios pagos pela
Previdência Social.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

N° 5423/2005 (Fátima Bezerra) - Altera a redação do
art. 17 da Lei nOl 9.432. de 8 de janeiro de 1997.
DECURSO:4a_SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

N° 6273/2005 (Sandra Rosado) - Acresce dispositi
vo à Lei nOl 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que
dispõe sobre a profissão de empregado doméstico.
para proibir descontos no salário por fornecimento de
alimentação. vestuário, higiene e moradia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14/5/2007

N° 7450/2006 (Dr. Rodolfo Pereira) - Dispõe sobre a
não-incldéncia do AdicIonai ao Frete para Renovação
da Marinha Mercante - AFRMM - sobre mercadorias
cuja origem ou destino final seja porto localizado na
Região Norte ou Nordeste.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

6. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO - RCP: art. 35, §§ 1c'

e 2°, do RICO.

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO - DEMAIS PROPO
SIÇÓES: art. 137. § 1l

', do RICO.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5
sessões.

INDICAÇÃO

N° 335/2007 (Elismar Prado) - Sugere ao Ministé
no da Fazenda, a criação de uma agência da Caixa
Económlca Federal no município de Capinópolis. no
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 10/5/2007

PROJETO DE LEI

N° 535/2007 (Bel Mesquita) - Institui a Lista de Re
médios Essenciais à Preservação da Vida dos Idosos
e dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1115/2007
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N° 663/2007 (Manoel Junior) - Dispõe sobre a obri
gatoriedade de serem afixados nas Delegacias de
Polícia e demais órgãos vinculados ao Ministério da
Justiça e às Secretarias de Segurança PLlblica e Ci
dadania e Justiça, Fóruns e Tribunais, Escolas Públi
cas, Campus das Universidades Federais, Estações
de Trem e Terminais Rodoviários, em painéis visíveis
ao público. os locais e horários de funcionamento da
Defensoria Pública.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

N° 76212007 (Marcia Junqueira) - Acrescenta a alí
nea "f" ao inciso I, do art. 217, da Lei n.O 8.112. de 12
de dezembro de 1990.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

N° 79612007 (Jofran Frejat) - AL!toriza, em caráter ex
cepcional, a participação de médicos servidores públi
cos na administração de sociedades civis prestadoras
de serviços médicos.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 25/2007 (Manato) - Autoriza a realização de ple
biscito que definirá o limite de idade para a imputabi
lidade do menor infrator.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16/512007

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 46/2007 (Zonta) - Institui, na forma do art. 43 da
Constituição Federal, a Superintendência de Desen
volvimento do Sul - SUOESUL, estabelecendo a sua
composição, natureza jurídica, objetivos. área de com
petência e instrumentos de ação.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

N° 49/2007 (José Genoíno) - Altera a Lei Comple
mentar n° 97. de 09 de junho de 1999, que "dispõe
sobre as normas gerais para a organização. o pre
paro e o emprego das Forças Armadas", e dá outras
providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/5/2007

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 22/2007 (Izalci) - Dá nova redação ao art. 213 da
Constituição Federal
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

N° 2412007 (Sueli Vidigal) - Acrescenta inciso VI e §
10 ao art. 144 da Constituição Federal.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

No. 29/2007 (Márcio França) - Acrescenta dispositi
vos ao art. 144. criando a Polícia Portuária Federal, e
dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/5/2007

W 32/2007 (Sueli Vidigal) - Dá-se nova redação ao
§ 20 do art. 61, da Constituição Federal.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 16/5/2007

N° 3612007 (Cleber Verde) - Dá nova redação ao §
30 do artigo 100 da Constituição Federal, para dar
prioridade ao pagamento de precatórios para idosos,
portadores de deficiência e aposentados.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15/512007

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4° do artigo 164 do
RICO, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

N° 876/1999 (Geddel Vieira Lima) - Altera a Lei n.o
9.317, de 5 de dezembro de 1996, para incluir no cálculo
da receita bruta anual de empresas a serem enquadra
das como micro e pequenas empresas o desconto de
créditos oriundos do pagamento do ICMS e do IPI.

N° 1989/1999 (Telmo Kirst) - Altera a Lei n.o 9.317, de
5 de dezembro de 1996. e dá outras providências.

ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4° do artigo 58 do
RICO, as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

N° 60/2003 (Wilson Santos) - Cria o Programa Na
cional de Reservas para a Preservação Ambiental e
dá outras providências.

E seus apensados: PL 144/2003 (Luciano Castro)
PL 4.16012004 (Paulo Pimenta)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 15812004 (Zequinha Marinho) - Autoriza o Poder
Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento do Ara
guaia e instituir o Programa Especial de Desenvolvi
mento Integrado do Araguaia.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE
DIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2007

Dia 10, 58 -feira

15:00 CEZAR SCHIRMER (PMOB - RS)
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15:25 JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)

Dia 11. 58 -feira

10:00 PRACIANO (PT - AM)
10:25 PEDRO EUGÊNIO (PT - PE)
10:50 FERNANDO DE FABINHO (DEM - BA)
11 :15 MAGELA (PT - DF)
11:40 ELlENE LIMA (PP - MT)

Dia 14, 28 ·feira

15:00 JÚLIO REDECKER (PSDB - RS)
15:25 ERNANDES AMOR IM (PTB - RO)
15:50 ALBERTO SILVA (PMDB - PI)
16:15 PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB- RS)
16:40 MENDONÇA PRADO (DEM - SE)

Dia 15, 38 ·feira

15:00 MAURíCIO RANDS (PT - PE)
15:25 WELLlNGTON ROBERTO (PR - PB)

Dia 16, 48 -feira

15:00 REGINALDO LOPES (PT - MG)
15:25 NILMAR RUIZ (DEM - TO)

Dia 17, 58 ·feira

15:00 CIRO GOMES (PSS - CE)
15:25 PEPE VARGAS (PT - RS)

Dia 18, 68 ·feira

10:00 CARLOS ZARATTINI (PT - SP)
10:25 JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA
(PV- MG)
10:50 LÚCIO VALE (PR - PA)
11 :15 VIEIRA DA CUNHA (PDT - RS)
11 :40 DAVI ALCOLUMBRE (DEM - AP)

Dia 21. 28 ·feira

15:00 HERMES PARCIANELLO (PMDS - PR)
15:25 LEONARDO VILELA (PSDB - GO)
15:50 MARINHA RAUPP (PMDB - RO)
16:15 EDIO LOPES (PMDS - RR)
16:40 JOÃO OLIVEIRA (DEM - TO)

Dia 22. 38 ·feira

15:00 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PR
-MG)
15:25 OSVALDO REIS (PMOB - TO)

Dia 23, 48 ·feira

15:00 JOÃO PAULO CUNHA (PT - SP)
15:25 ALEXANDRE SANTOS (PMDB - RJ)

Dia 24, 58 -feira

15:00 MARCELO TEIXEIRA (PR - CE)
15:25 SILVIO TORRES (PSDB - SP)

Dia 25, 58 ·feira

10:00 TONHA MAGALHÃES (PR - BA)
10:25 CHICO LOPES (PCdoB - CE)
10:50 JÚLIO CESAR (OEM - PI)
11:15 ALEX CANZIANI (PTB - PR)
11:40 TAKAYAMA (PAN - PR)

Dia 28, 28 ·feira

15:00 ALICE PORTUGAL (PCdoS - BA)
15:25 PAULO RENATO SOUZA (PSDS - SP)
15:50 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PMDB - BA)
16:15 EDSON APARECIDO (PSDB- SP)
16:40 EDMAR MOREIRA (DEM - MG)

Dia 29, 38 ·feira

15:00 DELEY (PSC - RJ)
15:25 ALEXANDRE SILVEIRA (PPS - MG)

Dia 30, 48 ·feira

15:00 MARCONDES GADELHA (PSB - PB)
15:25 MIGUEL MARTINI (PHS - MG)

Dia 31, 58 ·feira

15:00 WALDI R MARANHÃO (PP - MA)
15:25 LEONARDO QUINTÃO (PMDB - MG)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4d SESSÀO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07

Projetos de Lei (Art. 119. I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.958/01 - do Sr. Fernando Ga
beira - que "dispõe sobre a classificação dos fárma
cos antiinfecciosos. segundo a sua importância para
a saúde humana e para uso veterinário, acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei n° 467. de 13 de fevereiro
de 1969, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO.
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 454/07 - do Sr. Fernando Coruja
- que "altera o art. 8° da Lei n° 10.925. de 23 de julho
de 2004, que "Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da
COFINS incidentes na importação e na comercializa
ção do mercado interno de fertilizantes e defensivos
agropecuários e dá outras providências"".
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: Anexo 11 - Plenário 08
HORÁRIO: 09h

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
E DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

A - Seminário:

SEMINÁRIO: ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS

Data: 9 e 10/05/2007

local: Câmara dos Deputados Anexo 11 - Plenário 2
(a confirmar)

Abertura:

Data 9 de maio de 2007, de 9 às 10h

Mesa:

Deputado Arlindo Chinaglia - Presidente da Câmara
dos Deputados

Deputado Inocêncio Oliveira - Segundo-Vice-Pre
sidente da Câmara dos Deputados e Presidente do
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica
da Câmara dos Deputados

Deputado Nilson Pinto - Presidente da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- CMADS

Ruy de Goes Leite de Barros - Secretário de Mudan
ças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do
Meio Ambiente, representando a Ministra

Ministro Silas Rondeau - Ministro de Estado de Minas
e Energia

Adriano Duarte Filho - Coordenador-Geral de Tecno
logias Setoriais do Ministério da Ciência e Tecnologia,
representando o Ministro

Deputado José Otávio Germano - Presidente da Co
missão de Minas e Energia - CME

Deputado Julio Semeghini - Presidente da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
- CCTCI

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

PAiNEL 1

Data 9 de maio de 2007, de 10h às 12h40min

Tema Energias Alternativas Renováveis: Estágio Atual
e Perspectivas para o Brasil

Presidente da Mesa

Deputado Nilson Pinto - Presidente da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- CMADS

Presidente e Relator da Subcomissão

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Paulo Rubem Santiago - Mem
bro do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tec
nológica

Expositores:

Iran de Oliveira Pinto - Diretor do Departamento de
Planejamento do Ministério de Minas e Energia. Tema:
"Energias Alternativas Renováveis: Estágio Atual e
Perspectivas para o Brasil"

Paulo Sérgio Coelho Bedran - Diretor do Departamento
de Indústrias de Equipamentos de Transportes da Se
cretaria do Desenvolvimento da Produção do Ministério
da Indústria e Comércio Exterior. Tema: "Biocombustí
veis. uma Visão Industrial e de Comércio Exterior";

Adriano Duarte Filho - Coordenador Geral de Tecnolo
gias Setoriais do Ministério da Ciência e Tecnologia;

Ruy de Goes Leite Barros - Secretário de Qualidade
Ambienlal nos Assentamentos Urbanos do Ministério
do Meio Ambiente. e

Linneu Carlos da Costa - Secretário de Produção e
Agroenergia do Ministério da Agricultura. Pecuária e
Abasteci menta.
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Perguntas e Propostas

de 11 h40min as 12h40min

PAINEL 2

Data 9 de maio de 2007. de 14 as 17h40min

Tema Tecnologias de Energias Alternativas Renováveis

Presidente da Mesa

Deputado Eduardo Valverde. Requerente do evento
peta CME

Presidente e Relator da Subcomissão

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissào
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Multiplo
da Agua e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renovaveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Depulado Antonio Carlos Mendes Thame

Expositores:

Luiz Antônio Mendonça Alves da Costa - Professor do
Departamento de Quimica e Pesquisador do Núcleo
de Pesquisas Energéticas da Universidade Federal de
Roraima-UFRR. Tema: "Estudo de Fontes Sustentáveis
de Óleos Vegetais e Gorduras animais do Estado de
Roraima para Produção de Biodiesel"

Geraldo Lucio Tiago Filho - Secretário-Executivo do
Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais
Hidrelétricas - CERPCH. Tema: "Centrais Elétricas"

Hamilton Moss - Coordenador do Centro de Referência
em Energia Solar e Eólica. Sálvio Brito - CRESESB.
Tema: "Energia Eólica"

Adriano Moehlecke - do Centro Brasileiro de Energia
Solar - CBSolar. Tema: "Solar Fotovoltaica"

Paulo Emilio Valadão de Miranda - do Laboratório de
Hidrogênio. Tema: "Uso Energético do HidrogêniO"

Segen Fand Estefen - do Laboratório de Tecnologia
Submarina. Tema: 'Energias Renovaveis do Mar"

Luiz Pinguelli Rosa - Coordenador do Programa de
Planejamento Energético da COPPE/UFRJ. Tema:
"Descentralização da Proefuçào Energética"

Perguntas e Propostas

de 16h40min as 17h40min

PAINEL 3

Data 10 de maio de 2007, de 9 às 12h

Tema A Experiência Brasileira na Utilização de Ener
gias Alternativas

Presidente da Mesa

Deputado Nazareno Fonteles

Presidente e Relator da Subcomissão

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Roberto Balestra

Expositores:

Ivonice Campos. Diretora-Executiva, representando o
Sr. Adão Linhares Muniz. Presidente da ABEE - As
sociação Brasileira de Energia Eólica

Fernando Cunha ~ Presidente da ABEER - Associa
ção Brasileira de Energia Renovável

Fábio Salles Dias - Diretor-Executivo da Associação
Brasileira dos Pequenos e Médios Produtores de Ener
gia Elétrica (APMPE). Tema: "Fontes Alternativas: ce
nários atual e perspectivas"

Armando de Queiroz Monteiro Neto - Presidente da
CNI- Confederação Nacional da Indústria

Jaime Buarque de Holanda - do INEE - Instituto Na
cional de Eficiência Energética

Antànio de Pádua Rodrigues - Diretor Técnico da UNI
CA - União da Indúslria de Cana-de-Açúcar

Perguntas e Propostas

de 11 h as 12h

PAINEL 4

Data 10 de maio de 2007. de 14 as 16h30min

Tema Cidades Sustentáveis

Presidente da Mesa Deputada Maria Helena

Presidente e Relator da Subcomissão Deputado Pau
lo Teixeira - Presidente da Subcomissão de Energias
Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo da Água e
requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renovaveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Paulo Teixeira

Expositores:

Inês da SIlva Magalhães - Secretaria Nacional de Ha
bitação do Ministério das Cidades:
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Elizabeth Marques Pereira - Coordenadora do Green
Solar da Pontifícia Universidade Católica-PUC/MG.
Tema: "Energia Solar Térmica"

Roberto Zilles - Coordenador do Programa Interu
nidades e Professor de Pós-Graduação em energia.
USP/SP Tema: 'A Geraçâo Distribuída com Sistemas
Fotovoltaicos Conectados à Rede em Editícações Ur
banas"

Sérgio Vieira Guerreiro Ribeiro - Pesquisador Sênior da
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, cedido
à COPPE/RJ. Tema: "Resíduos Sólidos Urbanos"

Ricardo Rüther - da Universidade Federal de Santa
Catarina. Tema: "Eficiência Energética"

Augusto Valeri, Gerente de Integração das Políticas
de Mobilidades. representando o Sr. Renato Boareto,
Diretor de Mobilidade Urbana do Ministério das Cida
des. Tema: "Mobilidade Urbana"

Perguntas e Propostas

De 15h30min às 16h30min

PAINEL 5

Data 10 de maio de 2007, de 16h30min às 1Bh45min

Tema Investimentos e Financiamentos

Presidente da Mesa Deputado Juvenil Alves

Presidente e Relator da Subcomissão Deputado Pau
lo Teixeira - Presidente da Subcomissão de Energias
Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo da Agua e
Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissâo
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Rodrigo Rollemberg - Membro
Titular da Subcomissâo de Energias Renováveis, Con
servação e Uso Múltiplo da Água - CMADS

Expositores:

Érika Akemi Kimura Reis - Gerente de Divisão da
Diretoria Comercial do Banco do Brasil (8B) Tema:
"Operações Estruturadas de Financiamento - Proje
tos de Energia";

Jorge Tinoco de Aguiar - Gerente de Ambiente do
Banco do Nordeste lBNB);

Luciano Coutinho - do Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico Social (BNDES);

José Carlos Rodrigues Bezerra - do Banco da Ama
zônia (BASA)

Adamon Ferre'lra Trindade - da Caixa Econõmica Fe
deral (CEF).

Perguntas e Propostas

De 17h45min às 18h45min

Encerramento: 1Bh45min
LOCAl: Plenário 11 do Anexo II
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA
COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

E MINORIAS

A - Audiência Pública:

DIREITO DOS POVOS INDíGENAS À SAÚDE

Requerimento n" 32/2007, do Deputado Henrique
Afonso - CDHM

Requerimento n.o 43/2007. do Deputado Urzeni Ro
cha - CAINDR

Requerimento n.o 60/2007, do Deputado Henrique
Afonso - CAINDR

Convidados:

SR. MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA - PRE
SIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO
FUNAI;

SR. FRANCISCO AIRES - COORDENADOR REGIO
NAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNA
SA DO AMAZONAS;

SR. ZELlK TRAJBER - COORDENADOR DAS EQUI
PES DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ
DE-FUNASA;

SR. CLÓVIS AMBRÓSIO - PRESIDENTE DO CON
SELHO DISTRITAL DO LESTE DE RORAIMA;

SR. JECI NALDO BARBOSA CABRAL - COORDENA
DOR GERAL DA COORDENAÇÃO DAS ORGANIZA
ÇÕES INDiGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA;

SR. PAULO DANIEL MORAES - PASTORAL INDIGE
NíSTA DA DIOCESE DE RORAIMA - CIMI; E

SRA. LUIZA CARNELO - VICE-DIRETORA DO CEN
TRO DE PESQUISA LEÔNIDAS E MARIA DEANE DA
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

OECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-07
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.675/06 - dos Srs. Mariãngela
Duarte e Luiz Bassuma - que "define as diretrizes da
Política Brasileira de Ecologia Molecular para o Uso
Sustentável da Biodiversidade da Mata Atlântica. da
Zona Costeira e Maritima. da Amazônia. e outros Bio
mas Nacionais, e dá outras providências",
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N°' 648/07 - do Sr. Rodrigo Rollem·
berg - que "altera o art. 16 da Lei n° 4.771 , de 15 de
setembro de 1965".
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Anexo 11- Plenário 08
HORÁRIO: 09h

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESEN

VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. DA COMISSÃO DA
AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE DE
SENVOLVIMENTO REGIONAL E DA COMISSÃO

DE MINAS E ENERGIA

A - Seminário:

SEMINÁRIO: ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS

Data: 9 e 10/05/2007

Local: Câmara dos Deputados Anexo II - Plenário 2
(a confirmar)

Abertura

Data 9 de maio de 2007, de 9 às 10h

Mesa:

Deputado Arlindo Chinaglia - Presidente da Câmara
dos Deputados

Deputado Inocêncio Oliveira - Segundo-Vice-Pre
sidente da Câmara dos Deputados e Presidente do
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica
da Câmara dos Deputados

Deputado Nilson Pinto - Presidente da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- CMADS

Ruy de Goes Leite de Barros - Secretário de Mudan
ças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do
Meio Ambiente, representando a Ministra

Ministro Silas Rondeau - Ministro de Estado de Minas
e Energia

Adriano Duarte Filho - Coordenador-Geral de Tecno
logias Setoriais do Ministério da Ciência e Tecnologia.
representando o Ministro

Deputado José Otávio Germano - Presidente da Co
missão de Minas e Energia - CME

Deputado Julio Semeghini - Presidente da Comissào
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
-CCTCI

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomlssào
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Multiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Mulliplo
da Água - CMADS

PAINEL 1

Data 9 de maio de 2007, de 1Oh às 12h40min

Tema Energias Alternativas Renováveis: Estágio Atual
e Perspectivas para o Brasil

Presidente da Mesa

Deputado Nilson Pinto - Presidente da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
-CMADS

Presidente e Relator da Subcomissão

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso MLlltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Multiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Paulo Rubem Santiago - Mem
bro do Conselho de Attos Estudos e Avaliação Tec
nológica

Expositores:

Iran de Oliveira Pinto - Diretor do Departamento de
Planejamento do Ministério de Minas e Energia. Tema:
"Energias Alternativas Renovaveis: Estágio Atual e
Perspectivas para o Brasil"

Paulo Sérgio Coelho Bedran - Diretor do Departamento
de Industrias de Equipamentos de Transportes da Se
cretaria do Desenvolvimento da Produção do Ministério
da Indústria e Comércio Exterior. Tema: "Biocombustí
veis, uma Visão Industrial e de Comércio Exterior";

Adriano Duarte Filho - Coordenador Geral de Tecnolo
gias Setoriais do Ministério da Ciência e Tecnologia:
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Ruy de Goes Leite Barros - Secretário de Qualidade
Ambiental nos Assentamentos Urbanos do Ministério
do Meio Ambiente, e

Linneu Carlos da Costa - Secretário de Produção e
Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Perguntas e Propostas

de 11 h40min às 12h40min

PAINEL 2

Data 9 de maio de 2007, de 14 às 17h40min

Tema Tecnologias de Energias Alternativas Renováveis

Presidente da Mesa

Deputado Eduardo Valverde, Requerente do evento
pela CME

Presidente e Relator da Subcomissão

Deputado Paulo Teixeira - PreSidente da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

Expositores:

Luiz Antônio Mendonça Alves da Costa - Professor do
Departamento de Química e Pesquisador do Núcleo
de Pesquisas Energéticas da Universidade Federal de
Roraima-UFRR. Tema: "Estudo de Fontes Sustentáveis
de Óleos Vegetais e Gorduras animais do Estado de
Roraima para Produção de Biodiesel"

Geraldo Lucia Tiago Filho - Secretário-Executivo
do Centro Nacional de Referência em Pequenas
Centrais Hidrelétricas - CERPCH. Tema: "Centrais
Elétricas"

Hamilton Moss - Coordenador do Centro de Referência
em Energia Solar e Eólica, Sálvio Brito - CRESESB.
Tema: "Energia Eólica"

Adriano Moehlecke - do Centro Brasileiro de Energia
Solar - CBSolar. Tema: "Solar Fotovoltaica"

Paulo Emílio Valadão de Miranda - do Laboratório de
Hidrogênio. Tema: "Uso Energético do Hidrogênio"

Segen Farid Estefen - do Laboratório de Tecnologia
Submarina. Tema: 'Energias Renováveis do Mar"

Luiz PingueUi Rasa - Coordenador da Programa de
Planejamento Energético da COPPE/UFRJ. Tema:
"Descentralização da Produção Energética"

Perguntas e Propostas

de 16h40min às 17h40min

PAINEL 3

Data 10 de maio de 2007, de 9 às 12h

Tema A Experiência Brasileira na Utilização de Ener
gias Alternativas

Presidente da Mesa

Deputado Nazareno Fonteles

Presidente e Relator da Subcomissão

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Roberto Balestra

Expositores:

Ivonice Campos, Diretora-Executiva, representando o
Sr. Adão Linhares Muniz, Presidente da ABEE - As
sociação Brasileira de Energia Eólica

Fernando Cunha - Presidente da ABEER - Associa·
ção Brasileira de Energia Renovável

Fábio Salles Dias - Diretor-Executivo da Associação
Brasileira dos Pequenos e Médios Produtores de Ener
gia Elétrica (APMPE). Tema: ~Fontes Alternativas: ce
nários atual e perspectivas"

Armando de Queiroz Monteiro Neto - Presidente da
CNI- Confederação Nacional da Indúslria

Jaime Buarque de Holanda - do INEE - Instituto Na
cional de Eficiência Energética

Antônio de Pádua Rodrigues - Diretor Técnico da ÚNI
CA - União da Indústria de Cana-da-Açúcar

Perguntas e Propostas

de 11 h às 12h

PAINEL 4

Data 10 de maio de 2007, de 14 às 16h30min

Tema Cidades Sustentáveis

Presidente da Mesa Deputada Maria Helena

Presidente e Relator da Subcomissão Deputado Pau
lo Teixeira - Presidente da Subcomissão de Energias
Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo da Água e
requerente do evento pela CMAOS
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Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Multiplo
da Agua - CMADS

Mediador Deputado Paulo Teixeira

Expositores:

Ines da Silva Magalhães - Secretária Nacional de Ha
bitação do Ministério das Cidades:

Elizabeth Marques Pereira - Coordenadora do Green
Solar da Pontifícia Universidade Católica-PUC/MG.
Tema: "Energia Solar Térmica"

Roberto Zilles - Coordenador do Programa Interu
nidades e Professor de Pós-Graduação em energia,
USP/SP. Tema: 'A Geraçào Distribuída com Sistemas
Fotovoltaicos Conectados à Rede em Edificações Ur
banas h

Sérgio Vieira Guerreiro Ribeiro - Pesquisador Sênior da
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear. cedido
à COPPE/RJ. Tema: "Resíduos Sólidos Urbanos"

Ricardo Rüther - da Universidade Federal de Santa
Catarina. Tema: "Eficiência Energética"

Augusto Valeri, Gerente de Integração das Políticas
de Mobilidades, representando o Sr. Renato Boareto,
Diretor de Mobilidade Urbana do Ministério das Cida
des. Tema: "Mobilidade Urbana"

Perguntas e Propostas

De 15h30min às 16h30min

PAINEL 5

Data 10 de maio de 2007, de 16h30min às 18h45min

Tema Investimentos e Financiamentos

Presidente da Mesa Deputado Juvenil Alves

Presidente e Relator da Subcomissão Deputado Pau
lo Teixeira - Presidente da Subcomissão de Energias
Renováveis, Conservaçao e Uso MLiltiplo da Agua e
Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Rodrigo Rollemberg - Membro
Titular da Subcomissào de Energias Renovaveis. Con
servação e Uso Multiplo da Água - CMADS

Expositores:

Érika Akemi Kimura Reis - Gerente de Divisào da
Diretoria Comercial do Banco do Brasil (BB) Tema:
"Operações Estruturadas de Financiamento - Proje
tos de Energia";

Jorge Tinoco de Aguiar - Gerente de Ambiente do
Banco do Nordeste (BNB);

Luciano Coutinho - do Banco Nacional de Desenvol
vimento Econõmico Social (BNDES);

José Carlos Rodrigues Bezerra - do Banco da Ama
zônia (BASA)

Adailton Ferreira Trindade - da Caixa Econômica Fe·
deral (CEF).

Perguntas e Propostas

De 17h45min às 18h45min

Encerramento: 18h45min

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR
MUDANÇAS NAS NORMAS

DE APRECIAÇÃO DOS ATOS DE OUTORGA
E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO.
PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO

DE SERViÇO DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS

LOCAL: Sala de reuniões da CCTCI. Anexo II
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO

A - Outros Eventos:

1. Apresentaçào do Relatório de Atividades da sub
comissào.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N" 3.575100 - do Sr. Neuton Lima
- que ;'modifica a redação da Lei n° 8.389. de 30 de de
zembro de 1991, que institui o Conselho de Comunicação
Social". (Apensados: PL 5872/2001 e PL 6852/2002)
RELATOR: Deputado JOSÉ ANíBAL.

PROJETO DE LEI N" 4.279/01 - do Sr. Luiz Bitlen
court - que "modifica a Lei nO' 9.472, de 16 de julho de
1997, determinando a obrigatoriedade de instalação
de telefones publicos nas proximidades de igrejas, as·
sociações beneficentes e casas de recuperação e de
atendimento a carentes".
RELATOR: Deputado BILAC PINTO.

PROJETO DE LEI W 4.710/01 - do Sr. Pedro Henry
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade das prestadoras
de serviço telefõnico fiXO comutado manterem posto
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de atendimento nas localidades por elas atendidas".
(Apensados: PL 5282/2001 e PL 7217/2002)
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO.

PROJETO DE LEI W 768103 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "modifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997
( Lei Geral de Telecomunicações), obrigando as ope
radoras de telefonia fixa comutada a divulgar a legis
lação de defesa do consumidor nas listas telefônicas
de distribuição obrigatória".
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA.

PROJETO DE LEI N" 2.417/03 - do Sr. Vander Loubet
- que "dispôe sobre a promoção da inclusão digital e da
capacitação em tecnologias de tratamento da informa
ção". (Apensados: PL 3785/2004 e PL 5903/2005)
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO.

PROJETO DE LEI N" 3,055/04 - do Sr. Neucimar Fraga
- que "cria o Programa Nacional de Coleta, Armazena
mento, Exame e Transplante de células originárias de
sangue de cordão umbilical e dá outras providências".
(Apensados: PL 4555/2004 e PL 7216/2006)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA.

PROJETO DE LEI N° 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.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 66/03 - do Sr. Sérgio Miranda
- que "acrescenta o parágrafo único ao art. 3° da Lei
n° 9.472, de 16 de julho de 1997". (Apensados: PL
69/2003. PL 791/2003, PL 2386/2003, PL 5152/2005
e PL 5569/2005)
RELATOR: Deputado RENILDO CALHEIROS.

PROJETO DE LEI W 2.701/97 - do Sr. Fernando Ferro
- que "dispõe sobre o Serviço de Televisão Comunitá
ria". (Apensado: PL 3459/2004)
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR.

PROJETO DE LEI N° 198/03 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a Lei Geral de Telecomunicações para
permitir que as prestadoras de serviços de telecomu
nicações possam prover serviço de acesso a Internet".
(Apensados: PL 211/2003 e PL 3076/2004)
RELATOR. Deputado WALTERPINHEIRO.

PROJETO DE LEI N° 447/03 - do Sr. Pedro Fernandes
- que "veda a cobrança de débitos anteriores, não lan
çados nas faturas telefônicas no prazo que especifica.
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO.

PROJETO DE LEI N° 726/03 - do Sr. Fernando de Fabi
nho - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 9.472, de 16
de julho de 1997, proibindo a prestação de informação
falsa a órgãos de segurança por meio de serviço de
telecomunicações". (Apensado: PL 1420/2003)
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES.

PROJETO DE LEI N° 757/03 - do Sr. José Carlos Mar
tinez - que ""Proíbe as prestadoras dos serviços móvel
celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço de men
sagem para a veiculação de propaganda comercial.""
(Apensados: PL 2766/2003 e PL 6593/2006)
RELATOR: Deputado DR. NECHAR.

PROJETO DE LEI N° 960/03 - do Sr. Rogério Teófilo
- que "revoga o parágrafo único do art. 13 do Decreto
- Lei n° 236. de 28 de fevereiro de 1967". (Apensado:
PL 991/2003)
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.

PROJETO DE LEI N° 1.311/03 - do Sr. Wladimír Costa
- que "acrescenta o artigo 63-A à Lei n° 4.117. de 27
de agosto de 1962. que instituiu o Código Brasileiro
de Telecomunicações".
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET.

PROJETO DE LEI N° 1.331/03 - do Sr. Chico Alencar
- que "dispõe sobre mensagens educativas em anun
cios que sugerem a prática sexual",
RELATOR: Deputado ELlSMAR PRADO.

PROJETO DE LEI N° 1.337/03 - do Sr. Wladimir Costa
- que "acrescenta Parágrafo único ao art. r da Lei n°
6.615, de 16 de dezembro de 1978. que kDispõe so
bre a regulamentação da profissáo de Radialista e dá
outras providências", a fim de proibir a concessão de
registro provisório",
RELATOR: Deputado BETa MANSUR.

PROJETO DE LEI W 2.685/03 - do Sr. Clóvis Fecury
- que "cria, nos Municipios 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.

PROJETO DE LEI N° 4.026/04 - do Sr. Cláudio Ma
grão - que "dispôe sobre os limites à concentração
econômica nos meios de comunicação social. e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA.

PROJETO DE LEI W 4.677/04 - do Sr. Milton Monti
- que "dispõe sobre autorização para as Polícias Fe
deral. Civil e Militar utilizarem as torres de telefonia
celular para instalação de sistemas de rádio comuni
cação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.



ESPECIAL

PRIORIDADE

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO W 5/07 Do Sr. Márcio França- que
"requer a criaçào de Subcomissão Especial para es
tudar e propor alterações no Regimento Interno da
Câmara dos Deputados".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 23/03 - do
Sr. Affonso Camargo - que "altera e acrescenta dis
positivos a Lei Complementar n° 101. de 4 de maio
de 2000, e dá outras providências". {Apensado: PLP
195/2004 (Apensado: PLP 205/2004))
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e téc
nica legislativa deste. com emendas, do PLP 195/2004,
do PLP 205/2004. apensados. e da Emenda da Co
missão de Finanças e Tributação.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga
lhães Neto e Maurício Rands. em 08/05/2007.

Mantidas as inscrições dos Deputados: Gerson Pe
res. Antonio Carlos Magalhães Neto. Mauricio Rands.
Mendes Ribeiro Filho, Zenaldo Coutinho, Efraim Filho
e Marcelo Itagiba. em 08/05/2007.

PROPOSTA DE EMENDA Ao CONSTITUIÇÀO N" 141/99
- do Senado Federal - Jefferson Peres - que "altera
a redação do § 3° do art. 58 da Constituiçào Federal
para especificar os poderes das comissões parlamen
tares de inquérito".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: Parecer com Complementação de Voto.
Dep. Zenaldo Coutinho (PSDB-PA), pela inadmissibi
lidade desta, adotando integralmente as razões apre
sentadas pelo Deputado Regis de Oliveira no Voto em
Separado.

Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Mar
celo Ortiz e Pastor Manoel Ferreira. em 17/04/2007.

Os Deputados Flávio Dino e Regis de Oliveira apre
sentaram votos em separado.

Discutiram a matéria os Deputados Regis de Oliveira
e Flávio Dino. Mantidas as inscrições dos Deputados
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PROJETO DE LEI N° 5.080/05 - do Sr. Waldemir Moka COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
- que "faculta ao assinante do Serviço Móvel Celular E JUSTiÇA E DE CIDADANIA
ou do Serviço Móvel Pessoal o cancelamento do con- LOCAL: Plenário 01 do Anexo II
trato firmado com a empresa prestadora desses ser- HORÁRIO: 10h
viços em caso de roubo, furto ou extravio do aparelho
telef6nico. nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA.

PROJETO DE LEI N'" 5.367/05 - do Sr. Celso Rus
somanno - que "dispõe sobre requisitos e condições
para realização de concursos ou promoções com fi
nalidade social realizados por quaisquer meios de
comunicação",
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.

PROJETO DE LEI N° 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.

PROJETO DE LEI N'" 5.891/05 - do Sr. Fernando de
Fabinho - (PL 4861/2005) - que "altera a Lei n° 9.472.
de 16 de julho de 1997, obrigando as prestadoras de
Serviço Móvel Pessoal a prestar informações ao assi
nante sobre a utilização dos créditos de cartão telef6
nico e os preços da modalidade pré-paga".
RELATOR: Deputado RÔMULO GOUVEIA.

PROJETO DE LEI N° 6.218/05 - do Sr. Edinho Bez
- que "institui a franquia postal para as correspondên
cias postadas pelas Defensorias Públicas"

RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.

PROJETO DE LEI N° 6.350/05 - do Sr. Carlos Alberto
Leréia - que "modifica a Lei n° 9.612. de 19 de feve
reiro de 1998, estendendo a autorização de serviços
de radiodifusão comunitária a órgãos do poder legis
lativo municipal".
RELATOR: Deputado RODRIGO ROLLEMBERG.

PROJETO DE LEI N'" 6.522/06 - do Sr. Celso Russo
manno - que "acrescenta o artigo 124-A na Lei n° 4.117.
de 27 de agosto de 1962. estabelecendo limite para
exibição da logomarca da emissora de radiodifusão de
sons e imagens durante as transmissões".
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA.

PROJETO DE LEI W 6.721/06 - do Sr. Milton Mon
ti - que "acrescenta o inciso XIII ao art. 3° da Lei n°
9.472. de 16 de julho de 1997",
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO.

PROJETO DE LEI N° 438/07 - dos Srs. Elcione Bar
balho e Elcione Barbalho - (PL 882/2007) - que ;'dis
põe sobre o sistema de fusos horários no território
brasileiro".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANíBAL.
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José Genoíno. Paes Landim, Marcelo Ortiz, Fernando
Coruja e Luiz Couto, em 17/04/2007.

Suspensa a discussão em virtude do inicio da ordem
do Dia do Plenário. Mantidas as inscrições dos Depu
tados Antonio Carlos Magalhães Neto, Edmar Morei
ra. Efraim Filho, Nelson Pellegrino, Sérgio Barradas
Carneiro e Marcelo Guimarães Filho, em 26/04/2007.

Suspensa a discussão em virtude do início da ordem
do Dia do Plenário. Mantidas as inscrições dos Depu
tados Regis de Oliveira. Neucimar Fraga e Ayrton Xe
rez. em 02/05/2007.

Encerrada a discussão. Adiada a votação em virtude
da falta de ""quorum", em 08/05/2007.

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO N° 406/01
- do Poder Executivo - (MSC 696/2001) - Que "acres
centa § 5u 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 18/04/2007.

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se
parado em 24/04/2007.

Mantidas as inscrições dos Deputados Paes Landim
e Regis de Oliveira, em 18/04/2007.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 320/04
- do Sr. Zequinha Marinho e outros - que "dá nova
redação à alínea c do inciso I do art. 159 da Constitui
ção Federal, possibilitando a aplicação dos recursos
pertencentes aos Fundos Constitucionais de Finan
ciamento do Norte e do Nordeste. nas localidades em
que não houver agências de instituição financeira fe
deral de caráter regional. pelo Banco do Brasil ou por
Bancos Estaduais".
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER pela admissibilidade.

Vista ao Deputado Moreira Mendes, em 24/04/2007.

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 497/06
- do Sr. Nelson Pellegrino e outros - que "dá nova
redação aos arts. 7" e 39 da Constituição Federal,
para estabelecer jornada de trabalho diferenciada re·
lativamente a serviços prestados a estabelecimentos
prisionais".
RELATOR: Deputado MAURicIO 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 17/04/2007.

Suspensa a discussão por acordo. em virtude da au
sência do relator. em 24/04/2007.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4/07
- do Sr. Flávio Dino e outros - que "dá nova redação
ao artigo 55 da Constituição Federal, dispondo sobre
a perda de mandato de Deputados e Senadores. in
clusive por infidelidade partidária".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO.
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 497/03
- do Sr. Geraldo Resende - que "susta a aplicação da
Deliberação n.o 38. de 11 de julho de 2003, do Con
selho Nacional de Trânsito - CONTRAN". (Apensado:
POC 502/2003)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, téc
nica legislativa e. no mérito, pela aprovação deste e
do PDC 502/2003. apensado.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
N° 5.920/90 - que "dispõe sobre o processo nas ações
que envolvam demissão por iusta causa e dá outras
providências"
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa, com subemenda, e. no mérito, pela
aprovação do Substitutivo do Senado Federal.

Vista conjunta aos Deputados Bruno Araújo, Chico
Lopes, Edmílson Valentim. Edson Aparecido. Eduar
do Cunha. José Eduardo Cardozo, Moreira Mendes e
Neucimar Fraga, em 03/04/2007.

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se
parado em 10/04/2007.

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
3.371/97 - que "acrescenta dispositivos ao art. 259
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Que institui
o Código de Processo Civil. NOVA EMENTA: Altera
o art. 259 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade. téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação das Emen
das do Senado Federal.

Vista conjunta aos Deputados Bruno Araú)o e Vital do
Rêgo Filho, em 24/04/2007.

Mantidas as inscrições dos Deputados Flávio Dino e
Moreira Mendes, em 24/04/2007.

PROJETO DE LEI N° 874/99 - do Sr. Alberto Fraga
- Que "estabelece normas gerais para o aviso de óbito
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e controle de agentes funerarios no território nacional
e dá outras providências". (Apensado: PL 932/1999)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade
deste e do art. 3" do Substitutivo da Comissão de Se
guridade Social e Familia; e pela constitucionalidade.
juridlcldade e técnica legislativa. com substitutiVO, do
PL 932/1999, apensado; e. no mérito. pela rejeição de
todas as proposições.

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se
parado em 18/04/2007.

Lido o parecer, em 12/04/2007.

PROJETO DE LEI N° 6.422/02 - do Sr. Alberto Fraga
- que "determina a obrigatoriedade do cumprimento
de penas em estabelecimento penal exclusivo para
policiais e membros da Magistratura ou Ministério Pú
blico condenados à pena restritiva de liberdade. e da
outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa. com substitutivo. e. no mérito. pela
aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães
Neto. Flavio Dino e Luiz Couto, em 26/04/2007,

O Deputado Edmllson Valentim apresentou voto em
separado em 03/05/2007.

PROJETO DE LEI N" 7.414/02 - do Sr. Jovair Arantes
- que "dIspõe sobre o trabalho escolar de estudantes
de nivel superior que parlicipem periodicamente de
competições desportivas ou exerçam atividades ar
tísticas itinerantes".
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste. com emenda.

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martms. LUIz
Couto e Regis de Oliveira, em 17/04/2007.

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se
parado em 24/04/2007.

PROJETO DE LEI N'" 1.262103 - do Sr. José Divino
- que "revoga o artigo 123 do Decreto - Lei nC

' 2.848.
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro",
(Apensados: PL 3398/2004 e PL 3750/2004)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade. injuridicidade, má
técnica legislativa e, no menta, pela rejeição deste e do
PL 3750/2004, apensado; e pela constitucionalidade.
luridicidade. técnica legislativa e. no merito. pela apro
vação do PL 3398/2004, apensado. com emenda.

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se
parado em 02/05/2007.

PROJETO DE LEI N" 2,356/03 - do Sr, Sandes Júnior
- que "dispôe sobre a obrigatoriedade de constar, nas
embalagens de alimentos industrializados. o nível de
gordura "trans"". (Apensado: PL 7562/2006)
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e do PL 7562/2006. apensa
do, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga
Iháes Neto e Wolney Queiroz. em 18/04/2007.

PROJETO DE LEI N'" 2.430/03 - do Sr. Carlos Eduar
do Cadoca - que "allera a redação do art. 10 da Lei
n° 6.815. de 19 de agosto de 1980",
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA
LHÃES NETO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. téc
nica legislativa e. no mérito. pela aprovação deste e
do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional. com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins. Efraim
Filho, José Genoino. Magela, Maurício Quintella Lessa,
Regis de Oliveira. Sérgio Barradas Carneiro. Sérgio Brito,
Vital do Rêgo Filho e Wolney Queiroz. em 08/05/2007.

Mantidas as inscrições dos Deputados: índio da Cos
ta. José Genoino, Regis de Oliveira, Bruno AralJjo.
Maurício Rands. Mendes Ribeiro Filho, Otavio Leite,
Gerson Peres, Magela, Flávio Dino. Marcelo Itagiba,
Neucimar Fraga, Zenaldo Coutinho. Sérgio Barradas
Carneiro. Mauricio Quintella Lessa, Colbert Martins e
SérgiO Brito, em 08/05/2007.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.706/00 - do Senado Federal
- Lúcio Alcãntara - (PLS 140/1999) - que "altera a re
daçào do § 9° do art. 789 do Decreto-Lei n" 5.452, de 1'"
de maio de 1943 - Consolidaçâo das Leis do Trabalho.
para estender aos Presidentes das Varas do Trabalho e
aos juízes de direito a faculdade de conceder °benefício
da justiça gratuita, nas hipóteses que especifica".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI NCo 6.388/02 - do Senado Federal
- LUIZ PONTES - (PLS 190/2001) - que "aumenta o
período de concessão do salário-maternidade e da li
cença à gestante em caso de parto antecipado".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legIslativa.



PROJETO DE LEI N° 289/99 - do Sr. Marçal Filho
- que "acrescenta artigo à Lei n° 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, jurid"lcidade, 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 Pl632/1999, do PL 91111999, do PL
917/1999, do PL 1163/1999, do PL 1311/1999, do PL
3258/2000 e do PL 4730/2001, apensados.

O Oeputado Regis de Oliveira apresentou voto em se
parado em 02/05/2007.

PROJETO DE LEI N° 2.343/00 - do Sr. Lincoln Portela
- que "determina a proibição de disponibílizar comer
cialmente o bronzeamento artificial". (Apensado: PL
455712001 (Apensado: PL 6342/2002 (Apensados: PL
6537/2002 e PL 7424/2002)))
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa deste, do PL 6342/2002, do
PL 6537/2002 e do PL 7424/2002, apensados; e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
do PL 4557/2001. apensado, e das Emendas a ele
apresentadas na Comissão de Seguridade Social e
Família, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.688/00 - do Sr. José Carlos Elias
- que "dispõe sobre a introdução de assistente social no
quadro de profissionais de educação em cada escola".
(Apensados: PL 1031/2003 (Apensado: PL 4738/2004) e
PL 837/2003 (Apensados: PL 1497/2003, PL 1674/2003,
PL 2513/2003. PL 2855/2004. PL 3154/2004 e PL
361 3/2004))
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo
da Comissão de Educação e Cultura, do PL 837/2003,
com emenda, do PL 1031/2003, com emendas. do PL
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Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga- PROJETO DE LEI W 7.410/06 - do Senado Federal-
Ihães Neto e José Eduardo Cardozo, em 18/04/2007. Valdir Raupp - (PLS 88/2006) - que "altera o § 4° do

PROJETO DE LEI N° 2.641 (03 i- do Senado Federal art. 7° da Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que
- Ney Suassuna - que "altera o Decreto-Lei n° 73, de instituiu o Programa Universidade para Todos (Prou-
21 de novembro de 1996, atribuindo privilégio especial ni), para dispor sobre a desvinculação dos cursos com
aos credores por restituição de prêmio de seguro". desempenho insuficiente no Sistema Nacional de Ava-
RELATOR: Deputado JOSÉ P"IMENTEL. liação da Educação Superior (Sinaesr·
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
técnica legislativa. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e

PROJETO DE LEI N° 3.060/04 _ do Senado Federal técnica legislativa, com emenda.

- Gerson Camata - (PLS 239(2002) - que "altera a TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional
de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de se
tembro de 1973, para inclusão de rodovia de ligação
entre as rodovias BR-482 e BR-262, no Estado do
Espírito Santo".
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE lEI N° 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 n° 5.452, de 1" 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.

PROJETO DE LEI N° 5.429/05 - do Senado Fe
deral - João Ribeiro - (PLS 360/2004) - que "institui
o Dia Nacional do FonoaudiÓlogo". (Apensado: PL
5243/2005)
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e do PL 5243(2005, apensado.

PROJETO DE LEI W 5.971/05 - do Senado Federal
- lris de Araújo - (PLS 101/2003) - que "altera o art.
36 da Lei n° 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
tecnica legislativa.

Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Vital
do Rêgo Filho, em 26/04/2007.

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se
parado em 02/05/2007.
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1497/2003, do PL 1674/2003, com emendas, do PL
2513/2003, do PL 2855/2004. do PL 3154/2004, com
emendas, do PL 3613/2004, com emenda, e do PL
4738/2004. apensados.

(Avulso N° 310)

PROJETO DE LEI N° 3.913/00 - do Sr. Alberto Fraga
- que "altera o art. 792 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452. de
1° 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
24/04/2007.

O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto
em separado em 25/04/2007.

Suspensa a discussão em virtude da ausência do re
lator. em 02/05/2007.

PROJETO DE LEI W 5.394/01 - do Sr. Arnaldo Faria
de Sá - que "acrescenta incisos aos arts. 39 e 51, da
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras providên
cias", alterada pela Lei n° 8.884, de 11 de junho de
1994 e 9.008, de 21 de março de 1995". (Apensado:
PL 164212003) .
RELATOR: Deputado ANDRE DE PAULA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comis
são de Defesa do Consumidor e do PL 1642/2003.
apensado: e pela inconstitucionalidade. injuridicidade
e anti-regimentalidade das emendas apresentadas
nesta Comissáo.

PROJETO DE LEI N° 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 W 6.297102 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "torna obrigatória a exibição de filme
publicitário, esclarecendo as conseqüências do uso
de drogas, antes das sessões principais em todos os
cinemas do país'-.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da Co
missão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado.

PROJETO DE LEI Na 7.291/02 - do Sr. Pompeo de Mattos
- que "obriga a rede de hospitais públicos e particulares,
os Postos de Saúde e demais unidades médicas. a prio
rizar o atendimento de idosos, acima de 65 anos",
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e do Substi
tutivo da Comissáo de Seguridade Social e Família,
com subemenda.

PROJETO DE LEI W 271/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "dá nova denominação à Reserva Federal que
especifica" .
RELATORA: Deputada IRINY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legistativa.

PROJETO DE LEI Na 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,

PROJETO DE LEI NQ 2.017/03 - do Sr. Alberto Fraga
- que "altera a Lei n° 6.645 de 14 de maio de 1979".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 2.591/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "altera a Lei n° 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 371412004)
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste. do Substitutivo da Comissão de
Finanças e Tributação e do PL 3714/2004, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.600/04 - do Sr. Lobbe Neto 
que "altera a Lei na 8.245. de 18 de outubro de 1991,que
dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes"
RELATOR: Deputado MICHEL TEMER.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica
legislativa. com emenda. e. no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 5.054/05 - do Sr. Almir Moura
- que "torna obrigatório o exame de ordem para to
dos os que quiserem inscrever-se como Advogado",
(Apensados: PL 580112005 (Apensado: PL 7553/2006)
e PL 6470/2006)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste; e
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pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legislati
va e. no mérito. pela rejeição do PL 5801/2005, do PL
6470/2006 e do PL 7553/2006, apensados.

O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se
parado em 24/04/2007.

PROJETO DE LEI N° 30/07 - da Sra. Rita Camata - que
"altera a Lei n° 9.434, de 04 fevereiro de 1997".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 77/07 - do Sr. Edinho Bez - que
"acrescenta inciso ao art. 3° da Lei n° 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.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 11/0512001)

Projetos de Lei (Art. 119. I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade. Juridicida·
de e Mérito:

PROJETO DE LEI W 5.650/05 - do Sr. Mendes Ribeiro
Filho - que "acrescenta parágrafos aos artigos 430 e
443, Código de Processo Penal Militar - Decreto-Lei
n° 1.002. de 21 de outubro de 1969".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N') 4.645/01 - do Sr. Feu Rosa - que
"altera o inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713. de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47
da Lei n° 8.541 , de 23 de dezembro de 1992, e acrés
cimo do § 2° do arf. 30 da Lei n° 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, para incluir na isenção do imposto de
renda os trabalhadores em atividade, atingidos pelas
doenças lá referidas". (Apensados: PL 5510/2001, PL
6454/2002, PL 6534/2002 (Apensados: PL 1298/2003
e PL 4656/2004). PL 6929/2002, PL 6991/2002, PL
490/2003, PL 1924/2003, PL 1930/2003, PL 2036/2003.
PL 2856/2004, PL 3163/2004. PL 3845/2004, PL
4005/2004, PL 4035/2004 e PL 4941/2005)
RELATOR; Deputado PAULO MALUF.

PROJETO DE LEI N° 1.526103 - do Sr. Vicentinho
- que ~proíbe a aquisição de veículos de procedência

estrangeira pelos órgãos públicos governamentais das
esferas federal, estadual e municipal".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

PROJETO DE LEI N° 2.956/04 -do Sr. Inocêncio Olivei
ra - que "altera o inciso VI do art. 105 da Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, Que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre especificidades
dos veículos de duas rodas".
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.

PROJETO DE LEI N° 3.456/04 - do Sr. Giacobo - que
"acrescenta parágrafos ao artigo 18 da Lei n° 6.729,
de 1° de dezembro de 1979, com a redação que lhe
deu a Lei n° 8.132, de 1990, que "Dispõe sobre a con
cessão comercial entre produtores e distribuidores de
veículos automotores de via terrestre''''.
RELATOR: Deputado MAURicIO QUINTELLA LESSA.

PROJETO DE LEI N° 6.494/06 - da Sra. Sandra Rosa
do - que "acresce o inciso VI ao art. 10 da Lei n° 8.069.
de 13 de julho de 1990, que dispôe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências".
RELATORA: Deputada IRINV LOPES.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida·
de e Mérito:

PROJETO DE LEI W 7.226106 - do Senado Federal
- Antônio Carlos Magalhães - (PLS 138/2006) - que
"altera o Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941, Código de Processo Penal, para prever a indis
ponibilidade de bens do indiciado ou acusado e a ne
cess"ldade de comparecimento pessoal em juízo para
a apresentação de pedido de restituição ou disponibi
lidade". (Apensado: PL 7387/2006)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA
LHÃES NETO.

e - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54. I):

PROJETO DE LEI N° 3.688/97 - do Sr. Pauderney
Avelino - que "altera a redação do caput e acrescenta
§ 3° ao art. 3° da Lei n° 7.986, de 28 de dezembro de
1989, que regulamenta a concessão de benefício pre
vista no art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias". (Apensados: PL 144/1999, PL 668/1999
e PL 2094/1999)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI W 2.661/00 - do Senado Federal
- Eduardo Suplicy - (PLS 66/1999) - que "institui a
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linha oficial de pobreza e estabelece que o Governo
Federal devera definir metas de progressiva erradica
ção da pobreza e diminuição das desigualdades so
cioeconômicas. e da outras providências".
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-07

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N" 4.124/98 - do Sr. Paulo Rocha
- que "acrescenta inciso ao art. 181 da Lei n(' 9.503/97
- Código de Tránsito Brasileiro".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LEI NQ 4.203/98 - do Sr. Paulo Rocha
- que "acrescenta inciso ao Art. 40 da Lei 9.503/97 - Có
digo de Trânsito Brasileiro". {Apensados: PL 638/1999
e PL 4270/1998)
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI W 16/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dispõe sobre a proteção da floresta natural primaria na
região Norte e ao norte da região Centro-Oeste".
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.

PROJETO DE LEI N" 544103 - do Sr. Nelson Mar
quezelli - que "dispõe sobre a prática da drenagem
linfática manual nos hospitais pLJblicos, contratados,
conveniados e cadastrados do Sistema LJnlCO de Sau
de - SUS ".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade. Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LEI W 1.004/03 - do Sr. Cezar Silvestri
- que "acrescenta parágrafos ao artigo 46 da Lei n°
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e da outras provi
dências".
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.

PROJETO DE LEI W 5.890/05 - do Senado Federal
- César Borges - (PLS 458/2003) - que "altera o caput
do art. 983 da Lei n" 5.869. de 11 de Janeiro de 1973
(Código de Processo Civil), dilatando o prazo para o
requerimento do inventario e da partilha". (Apensa-

dos: PL 3373/1997 (Apensado: PL 2881/2000) e PL
6061/2005)
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N" 3.138/97 - do Sr. Júlio Redecker
- que "altera o ar!. 1° da Lei n° 7.064. de 6 de dezembro
de 1982, estendendo as regras deste diploma legal a
todas as empresas que venham a contratar ou transferir
trabalhadores para prestarem serviço no exterior".
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §l D
)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LEI W 4.149/98 - do Sr. Cunha Bue
no - que "dispõe sobre concurso para propor altera
ção do brasão das Armas Nacionais". (Apensados:
PL 134511999. PL 1981/1999. PL 2916/2000. PL
4772/2001, PL 4698/2001, PL 481/2003, PL 1073/2003
e PL 2359/2003)
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.

PROJETO DE LEI N° 3.244/00 - do Sr. Osmar Serra
gllo - que "da nova redação ao inciso VIII e ao § T do
ar1. 73 da Lei nQ 9.504, de 30 de setembro de 1997,
que "estabelece normas para as eleições"".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI N° 4.480/01 - do Sr. Osmar Serraglio
- que "acrescenta paragrafo unico ao art. 18 da Lei n°
7.347, de 24 de julho de 1985, que disciphna a ação
civil pública de responsabilidade por danos causados
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turistico e paisa
gístico e dá outras providências".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LEI N° 7.339102 - do Sr. Ronaldo Caia
do - que ;'modiflca dispositivos da Lei n° 8.629, de 25
de levereiro de 1993, que dispõe sobre a Reforma
Agraria".
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS.

PROJETO DE LEI W 6.339/05 - do Sr. Marcelo Ortiz
- que "dá nova redação ao art. 238 da Lei n° 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado MAURiCIO RANDS.
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B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici·
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI W 580/95 - do Senado Federal 
PEDRO SIMON - (PLS 50/1995) - que "dispõe sobre
a nomeação dos representantes oficiais do Pais em
organismos internacionais de caráter oficial".
RELATOR~ Deputado PAULO TEIXEIRA.

PROJETO DE LEI N° 1.155/95 - do Poder Executivo
- (MSC 1116/1995) - que "dispõe sobre o transpor
te terrestre de produtos perigosos, e dá outras provi
dências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI N° 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
cento dos bens e serviços que utilizem ao mercado
nacionat".
RELATOR~ Deputado CEZAR SCHIRMER.

PROJETO DE LEI W 1.588/99 - do Sr. Luiz Sérgio
- que "declara feriado nacional o "Dia da Consciência
Negra" a ser celebrado, anualmente. na data de 20
de novembro. em alusão à morte do líder Zumbi dos
Palmares". (Apensado: PL 1686J1999)
RELATOR: Deputado ODAIR CUr;.JHA.

PROJETO DE LEI N° 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 N" 2.783/00 - do Sr. Rafael Guerra
- que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Terapeuta Ocupacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

PROJETO DE LEI N° 4.316/01 - do Senado Federal
- Paulo Hartung - (PLS 617/1999) - que "altera o ca
put do art. 2° do Decreto-Lei n° 9.760. de 5 de setem
bro de 1946, atualizando o conceito de terrenos de
marinha". (Apensado: PL 3593/2000 (Apensado: PL
3814/2000))
RELATOR: Deputado MAGELA.

PROJETO DE LEI W 5.139/01 - do Sr. Osmar Serra
glio - que "altera os artigos 12 e 21 da Lei n° 8.429,
de 02 de junho de 1992 - Lei de Improbidade Admi·
nistrativa".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE LEI N° 6.511/02 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "denomina "Ponte Ilha Grande" a ponte
rodoviária sobre o Rio Paraná. entre os Estados de
Mato Grosso do Sul e Paraná".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE LEI N° 206/03 - do Sr. Roberto Maga
lhães - que "acrescenta um parágrafo ao art. 482 da
Consolidaçào das Leis do Trabalho. versando sobre
a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em
caso de alcoolismo". (Apensado: PL 4518/2004)
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA.

PROJETO DE LEI N° 274/03 - do Sr. Sarney Filho - que
"acrescenta parágrafo ao art. 25 da Lei n° 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, referente à destinação de bens
apreendidos", (Apensado: PL 2100/2003)
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE LEI N" 937/03 - do Sr. Deley - que "al
tera a Lei n° 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.

PROJETO DE LEI N° 1.111/03 - do Senado Federal
- Romera Jucá - que "altera a Lei n° 6.024, de 13 de
março de 1974, que dispõe sobre a intervenção e a
liquidação extrajudicial de instituições financeiras".
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS.

PROJETO DE LEI W 2.040/03 - do Sr. Walter Pinhei
ro - que "altera para dois anos o limite máximo para
retroação de débitos, junto a qualquer empresa ou
fornecedor". (Apensado: PL 2102/2003)
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.

PROJETO DE LEI W 2.350/03 - do Sr. Marcelo Gui
marães 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.

PROJETO DE LEI N° 2.904J04 - do Sr. Walter Pinhei·
ro - que "dispõe sobre o impedimento de repasses de
verbas federais a Municípios que deixam de respeitar
a legislação pertinente aos servidores públicos muni·
cipais no tocante a pagamento de vencimentos e de
mais títulos de natureza salarial".
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.

PROJETO DE LEI N" 2.930104 - do Sr. Geddel Viei
ra Lima - que "denomina "Usina Hidrelétrica Paulo
de Souza Coelho" a usina de Sobradinho. no rio São
Francisco".
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.

PROJETO DE LEI N° 2.981/04 - da Sra. Iriny Lopes
- que "altera a Lei n° 10.201. de 14 de fevereiro de
2001. prevendo a transferência de recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública - FNSP para os mu
nicípios que sejam sedes de penitenciárias. colônias
agrícolas. industriais ou similares, casas do alberga-



Maio de 2007 DIÁRIO DA CÃMAAA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 22393

do, centros de observaçâo e hospitais de custódia e
tratamento psiquiátrico".
RELATOR: Deputado FLEURY.

PROJETO DE LEI W 3.914/04 - do Sr. Pastor Frankem
bergen - que "acrescenta dispositivo ao art. 281 do
Código de Trânsito Brasileiro, que cuida do julgamento
da consistência do auto de infração". (Apensado: PL
4303/2004)
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.

PROJETO DE LEI W 4.572/04 - do Sr. Sarney Filho
- que "institui o Dia Nacional de Combate ao Tráfico
de Animais Silvestres".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA,

PROJETO DE LEI N° 5.765/05 - do Sr. Celso Russo
manno - que "altera o art. 42 da Lei n° 8.078. de 11
de setembro de 1990. que "dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências"
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.

PROJETO DE LEI N° 5.847/05 - do Senado Federal
- Aelton Freitas - (PLS 153/2005) - que "denomina
"Aeroporto de Uberaba - MG- Mário de Almeida Fran
co". o aeroporto da cidade de Uberaba. no Estado de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado MAGELA.

PROJETO DE LEI N° 6.633/06 - do Sr. Pedro Fernan
des - que "denomina a segunda ponte sobre o Estreito
dos Mosquitos na BR -13S.ligando a Ilha de São Luis
ao continente, de Ponte Governador Ivar Figueiredo
Saldanha e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA.

PROJETO DE LEI W 7.072/06 - do Senado Federal
Paulo Paim - que "institui o Dia Nacional de Luta dos
Povos Indígenas",
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade. Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LE I N° 6.415/0S - do Senado Federal
- César Borges - (PLS 145/2004) - que "altera o Art.
1.211-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
Código de Processo Civil, estendendo a prioridade na
tramitação de atos e diligências judiciais aos portadores
de doenças graves", (Apensado: PL 5000/2001 (Apen
sados: PL 5380/2001 (Apensados: PL 5627/2001 (Apen-

sado: PL 5856/2001) e PL 1675/2003), PL 5182/2005.
PL 5599/2005. PL 5750/2005 e PL 6748/2006))
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
DECURSO:4d SESSÀO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07

Projetos de Lei (Art. 119.1 e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LEI W 1.667/99 - do Sr, Dr. Rosinha
- que "institui a carta de fiança para locação de imóvel
residencial por servidores civis e militares da União".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE LEI W 5.963/01 - do Sr. Milton Monti
- que "que torna obrigatório o exame de acuidade VI

sual em todos os alunos matriculados no ensino fun
damentai das escolas públicas e particulares".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI N° 580/03 - do Sr. Feu Rosa - que
"altera a Lei n" 8.245. de 18 de outubro de 1991. que
"Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes"". (Apensado: PL
681/2003)
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI W 2.823/03 - do Sr. Vander Loubet
- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 7.210. de 11 de
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal".

RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI N° 3.162/04 - da Sra. Alice Portugal
- que "estabelece limite de tempo para atendimento ao
público pelos serviços notariais e de registro".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI W 3.762/04 - do Sr. Carlos Abicalil
- que "define o acórdão de Tribunal de Contas como
título executivo extrajudicial".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.

PROJETO DE LEI ND 4.227/04 - da Sra. Gorete Pe
reira - que "altera a Lei n" 10.406, de 1O de Janeiro
de 2002 - Código Civil. para dispor sobre a abertura
de templos religiosos".
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.

PROJETO DE LEI W 6,782106 - do Sr. Cezar Silves
tri - que "altera o Art. 143 da Lei n° 5.869. de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. e o Art.
274 do Decreto-Lei n° 3.689. de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal. a fim de instituir requiSito
para investidura no cargo de Oficial de Justiça".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.



22394 Quinta·feira 10 DIÁRIO DA cÁMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

PROJETO DE LEI N° 7.069/06 - do Sr. Fernando de
Fabinho- que "altera o art. 431 do Decreto-Lei n° 3.689,
de 1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA
LHÃES NETO.

S - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I);

PROJETO DE LEI W 213/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera a n° Lei 7.408, de 25 de novembro de 1985,
permitindo a tolerância de 100,'0 (dez por cento) no
peso bruto total e de 200,'0 (vinte por cento) no peso
transmitido por eixos na pesagem de carga em veí
culos de transpOfte", (Apensados: PL 665/1999 e PL
1015/1999)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.

PROJETO DE LEI N° 1.530/99 - do Sr. Luiz Bíttencourt
- que "acrescenta dois parágrafos ao art. 38 da Lei n°
8.666, de 21 de íunho de 1993. que "regulamenta o art.
37. inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências"".
RELATOR Deputado ROBERTO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI N" 1.933/99 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "dispõe sobre a autenticação mecânica de do
cumentos por instituição bancária".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI N° 2.196/99 - do Sr. Raimundo Go
mes de Matos - que "dispõe sobre a ligação rodoviária
no Plano Nacional de Viação. nos Estados do Ceará e
Rio Grande do Norte, e dá outras providências".

RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.

PROJETO DE LEI N" 4.148/01 - do Sr. Lujz 8ittencourt
- que "acrescenta parágrafos ao art. 282 da Lei n° 9,503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro". (Apensado: PL 4334/2001)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI N') 4.686/01 - do Sr, Luiz Bittencourt
- que "torna obrigatória a manutenção de exemplar
do Código de Defesa do Consumidor nos estabeleci
mentos comerciais e de prestação de serviços, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO,

PROJETO DE LEI W 6.288/02 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "proíbe a utilização de herbicidas para capina
quimica em áreas urbanas e de agrotóxicos em geral
em áreas de proteção de mananciais".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.

PROJETO DE LEI N° 673/03 - do Sr. Rogério Silva
que "acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei n° 9.503.
de 23 de setembro de 1997, estabelecendo como equi-

pamento obrigatório dos veículos de carga, as barras
laterais de proteçào". (Apensado: PL 1026/2003)
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI N° 710/03 - do Sr. Davi Alcolumbre
- que "dispõe sobre a vedação do uso dos prefixos
0300 ou assemelhados para acesso telefônico a cen
trais de atendimento aos cidadãos".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.

PROJETO DE LEI N° 1,907/03 - do Sr. Rubens Otoni
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de
mensagens educativas sobre os males e os riscos do
tabaco e do álcool, em cadernos e livros escolares~

RELATOR: Deputado GOLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI N° 2.938/04 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera dispositivos da Lei nO 7.802, de 11 de
julho de 1989. que dispõe sobre a pesquisa, a expe
rimentação. 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 embala
gens. o registro, a classificação. o controle. a inspeção
e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.

PROJETO DE LEI W 3.246/04 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "dispõe sobre o hasteamento da bandeira do
Mercosul".
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO.

PROJETO DE LEI N° 3.880/04 - do Sr. Celso Russo
manno - que "dispõe sobre a exposição do Código
de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos co
merciais e de prestaçáo de serviços". (Apensado: PL
4179/2004)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.

PROJETO DE LEI N° 3.882/04 - do Sr. Celso Russo
manno - que "altera o art. 12 da Lei n° 7,102, de 20
de junho de 1983, que "dispõe sobre a segurança de
estabelecimentos financeiros, estabelece normas para
a constituiçào e funcionamento das empresas particu
lares que exploram serviços de vigilância e de trans
porte de valores, e dá outras providências"".
RELATORA: Deputada IRINY LOPES.

PROJETO DE LEI N° 696/07 - do Senado Federal
- Francisco Dornelles - (PLS 55/2007) - que "insti
tui o "Dia de Santo Antônio de Sant'Anna Galvão", a
ser comemorado no dia 11 de maio". (Apensado: PL
426/2007)
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.
DECURSO:5~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-07
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Projetos de Lei (Art. 119. I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.878/04 - do Sr. LUIZ Carlos
Hauly - que "fixa valor simbólico para o pagamento de
parcela indenizatóna na sessào legislativa extraordi
nária aos membros do Poder Legislativo e da outras
providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N" 3.969/00 - do Sr. Hermes Par
cianello - que "dispõe sobre as atividades de Movi
mentaçào de Mercadorias em geral". (Apensados: PL
4073/2004, PL 4367/2004 e PL 5689/2005)
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI N" 4.931 /01 - do Sr. Alexandre
Cardoso - que "torna obrigatória a instalaçào de
medidor de consumo de água em cada domicílio,
inclusive nos ediflcios de uso coletivo". (Apensado:
PL 5777/2001 )
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.

PROJETO DE LEI N" 54/03 -- do Sr. Chico da Prin
cesa - que "altera o art. 1(> da Lei nO' 8.001, de 13 de
março de 1990, regulamenlado pelo Decreto Federal
n° 001, de 11 de janeiro de 1991, que trata da parce
la pertencente aos Estados e Municiplos, do produto
da "Compensação Financeira dos Recursos Hidricos
(CFRH)". bem como o ar!. 29 da Lei n' 9.984. de 17
de julho de 2000".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.

PROJETO DE LEI Nr, 2.320/03 - do Sr. Chico da Prin
cesa - que "altera a Lei n" 6.682, de 27 de agosto de
1979, para dispor sobre as condições para a denomi
nação suplementar de vias e estações terminais do
Plano Nacional de Viação".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.

PROJETO DE LEI N° 3.218/04 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "reserva 101) (, das parcelas dos programas
de assentamento de trabalhadores do Poder Executivo
Federal. aos técnicos em Ciências agrarias". (Apensa
do: PL 4994/2005i
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ.

PROJETO DE LEI W 4.760/05 - do Sr. LUIZ Carlos
Hauly - que "altera o art. 3" da Lei n° 8.100, de 5 de
dezembro de 1990".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici·
dade (art. 54. I):

PROJETO DE LEI N" 2.318/03 -do Sr. Mauricio Rands
- que "proclama Olinda a Capital Simbólica do Brasil
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4d SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07

Proietos de Lei (Art. 119. Je §1°)

PROJETO DE LEI N° 693/99 - do Sr. João Henrique
- que "alt8ra a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991 ,
Lei do Inquilinato. nos dispositivos que menciona".
(Apensados: PL 726/1999 (Apensado: PL 4866/2001 ),
PL 2074/1999, PL 2304/2000, PL 2390/2000, PL
3355/2000, PL 3438/2000 e PL 4459/2001")
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT.

PROJETO DE LEI N° 2.387/03 - do Sr. Coronel Alves
- que "altera o art. 3r

• da Lei n° 9.472. de 16 de julho
de 1997. que "dispõe sobre a organizaçao dos servi
ços de telecomunicações". e dá outras providências".
(Apensados: PL 2404/2003 e Pl 866/2007)
RELATOR: Deputado NELSON GOETTEN.

PROJETO DE LEI N" 5.517/05 - do Sr. Marcelo Gui
maraes Filho - que "altera a Lei n" 7.357, de 02 de
setembro de 1985, vedando a inserção de data de
abertura de conta nos talonários de cheque expedidos
pelas institUIções bancárias ou financeiras".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO.

PROJETO DE LEI No") 6.071/05 - do Sr. Celso Russo
manno - que "acrescenta dispositivo aLei n" 8.078. de
11 de setembro de 1990. que dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.

PROJETO DE LEI NU 6.301/05 - do Sr. Celso Russoman
no - que "altera os arts. 26, 39, 51, 82. 102 e 106 da Lei
nn 8.078. de 11 de setembro de 1990. que "Dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providencias.....
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA.
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PROJETO DE LEI W 7.055/06 - do Sr. Moreira Fran
co - que "acrescenta o inciso XIII ao art. 30 da Lei n°
9.472, de 16 de julho de 1997. Lei Geral das Telecomu
nicações, estabelecendo a obrigatoriedade do regis
tro do número de série dos aparelhos com as linhas".
(Apensado: PL 723712006)
RELATOR: Deputado EDUARDO DA FONTE.

PROJETO DE LEI W 7.318/06 - do Sr. Celso Russo
manno - que "altera a Lei n'" 8.078, de 11 de setembro
de 1990, para ampliar o conceito de fornecedor, aumen
tar os prazos para reclamação por vícios aparentes e
determinar o reinício da contagem desses prazos. após
o atendimento da reclamação pelo fornecedor".
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.

PROJETO DE LEI W 589/07 - do Sr, Vinicius Carva
lho - que "obriga o fornecedor a tornar disponível ao
consumidor 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.

PROJETO DE LEI N° 591/07 - do Sr, Vinicius Carvalho
- que "'obriga a empresa administradora de cartão de
crédito a inscrever, no cartão de crédito entregue ao
consumidor, seu endereço para fins de citação e o nú
mero de telefone para atendimento de reclamações".
RELATOR: Deputado FERNANDO MELO.

PROJETO DE LEI W 618/07 - do Sr, Lincoln Portela
- que "dispõe sobre prazo de validade do crédito do
telefone celular habilitado no Plano de Serviço Pré
Pago".
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR.

PROJETO DE LEI N° 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 n° 8.078, de
1990, e dá outra providências",
RELATORA: Depulada NILMAR RUIZ.

PROJETO DE LEI N" 657/07 - da Sra, Vanessa Gra
zziotin - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do de
talhamento dos contratos firmados pelas agências de
intercâmbio do país".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO.

PROJETO DE LEI N" 673/07 - do Sr. Jorge Tadeu Mu
dalen - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da utili
zação, conservação. comercialização e fornecimento
de canudos hermeticamente lacrados nos locais que
especifica. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIEA.

PROJETO DE LEI W 692/07 - do Senado Federal
- Antônio Cartos Valadares - (PLS 190/2006) - que
Ualtera as Leis n"s 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
e 9.782, de 26 de janeiro de 1999, para restringir a ven
da de álcool etílico líquido e submetê-la à regulação
das autoridades sanitárias",
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA.

PROJETO DE LEI ND 717/07 - do Sr. Cezar Silvestri
- que "obriga o fornecedor que oferece produto ou ser
viço pela internet a disponibilizar. em seu sitio, meio
para o consumidor cancelar sua aquisição".
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.

PROJETO DE LEI W 731/07 - do Sr. Antonio Carlos
Pannunzio - que "acrescenta parágrafo único ao art.
9° da Lei n° 8,078 - Código de Defesa do Consumidor,
de 11 de setembro de 1990".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.

PROJETO DE LEI N° 747/07 - do Sr. Rogerio Lisboa
- que "altera o artigo 31A da Lei n° 4.591 de 16 de
dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL.

PROJETO DE LEI N° 748/07 - do Sr. Rogerio Lisboa
- que "derroga o art. 9° da Lei 10.931, de 02 de agos
to de 2004".
RELATORA: Deputada ANA ARRAES.
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N'" 728/99 - do Sr. Corauci Sobr"lnho
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições
financeiras bancárias demonstrarem. nos extratos de
movimentação de seus clientes. todos os encargos,
despesas e taxas. e dá outras providências". (Apen
sados: PL 1412/1999, PL 3425/2000, PL978/2003, PL
211312003 (Apensado: PL4755/2005), PL 3824/2004,
PL 4808/2005 e PL 6441/2005)
RELATOR: Deputado LUIZ BlnENCOURT.

PROJETO DE LEI N° 5.4B7/05 - do Sr. Clóvis Fecury
- que "determina aos estabelecimentos de saúde pri
vados a colocação de placas informativas sobre os
planos de saúde conveniados".
RELATOR: Deputado JULIO DELGADO.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LE I W 5.838/05 - do Sr. Antonio Carlos
Pannunzio - que "acrescenta parágrafo único ao art. 69
da Lei Federal n° 9.478, de 06 de agosto de 1997".
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇàES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.430/04 - do Senado Federal
- Tião Vianna - (PLS 324/2004) - que "dispõe sobre
a vigência da Lei nO 10.359, de 27 de dezembro de
2001".
RELATOR: Deputado DA. UBIALI.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 2.902/92 - do Senado Federal
- Fernando Henrique Cardoso - (PLS 17/1991) 
que "regula o inciso XXVII do artigo ]O da Constitui
ção Federal, que trata da proteção ao trabalhador em
face da automação e determina outras providências"
(Apensados: PL 34/1999, PL 325/1991 (Apensados: PL
790/1991 e PL 2313/1991). PL 354/1991, PL 1366/1999.
PL 2611/2000 e PL 3053/1997)
RELATOR: Deputado PRACIANO.

PROJETO DE LEI W 1.927/99 - do Sr. Max Rosen
mann - que "define a Política Nacional de Turismo e
da outras providências".
RELATOR: Deputado MIGUEL MARTINI.

PROJETO DE LEI W 3.613/00 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a venda fracionada de medica
mentos nas farmácias".
RELATOR: Deputado DA. UBIALI.

PROJETO DE LEI N° 4.804/01 - do Sr. Edinho Bez
- que "dispõe sobre a atividade de empresa emissora
de cartão de crédito, e dá outras providencias". (Apen
sados: PL 7277/2002 (Apensado: PL 1156/2003), PL
1784/2003 e PL 4347/2004)
RELATOR: Deputado LUCIa VALE.

PROJETO DE LEI N° 5.823/01 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera o inciso VIII do art. 3° da Lei n°
9.294, de 15 de julho de 1996, que "Dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos. terapias e
defensivos agrícolas. nos lermos do § 4" do art. 220
da Constituição Federal"".
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.

PROJETO DE LEI W 176/03 - do Sr. Pompeo de
Matlos - que "dispôe sobre restrições à exportação
de couro no estado bruto e no estado "wetblue" e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO MOLLlNG.

PROJETO DE LEI N° 1.038/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "acrescenta inciso VIII e parágrafo único ao art.
473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto - Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,
para dispor sobre falta justificada de pais de crianças
portadoras de deficiência fisica para acompanhamento
de terapias e tratamentos médicos". (Apensados: PL
2452/2003, PL 1265/2003 e PL 3768/2004)
RELATOR: Deputado DA. UBIALI.

PROJETO DE LEI W 5.727/05 - do Sr. Carlos Souza
- que "revoga o art. 32 da Lei n° 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.

PROJETO DE LEI N° 5.997/05 - do Sr. Carlos Souza
- que "dispõe sobre o aproveitamento de crédito da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, para
empresas que fabricam produtos alimenticios".
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE.

PROJETO DE LEI N" 6.229/05 - do Sr. Medeiros - que
"altera o § ]O do art. 6° da Lei n° 11.101, de 9 de feve
reiro de 2005, que "Regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da SOCiedade
empresária", para submeter todos os creditas tributários
à recuperação judicial". (Apensado: PL 760412006)
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA.

PROJETO DE LEI W 6.380/05 - do Sr. Edson Duarte
- que "altera a Lei n° 8.918, de 14 de julho de 1994,
estabelecendo que o Ministério da Saúde irá avaliar
refrigerantes e bebidas alcóolicas como isentas de
riscos à saúde, antes da sua liberação".
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL.

PROJETO DE LEI W 7.661106 - da Sra. Perpetua
Almeida - que "amplia a area de atuação da Área de
Livre Comércio de Brasiléia. prevista na Lei n° 8.857,
de 8 de março de 1994, que "autoriza a cnaçào de
Areas de Livre Comércio nos Municipios de Brasiléia
e Cruzeiro do Sul. no Estado do Acre, e dá outras
providências"",
RELATOR: Deputado EVANDRO M1LHOMEN.

PROJETO DE LEI N° 7.662/06 - da Sra. Perpétua
Almeida - que "amplia a área de atuação da Área de
Livre Comércio de Cruzeiro do Sul, prevista na Lei nO
8.857. de 8 de março de 1994, que "autoriza a criação
de Áreas de Livre Comércio nos Municípios de Brasi-
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léia e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, e dá outras
providências'''' .
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN.

PROJETO DE LEI N° 323/07 - do Sr. Brizola Neto - que
"altera a Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, que "dis
póe 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"", (Apensados:
PL 381/2007, PL 413/2007 e PL 445/2007)

RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO.

PROJETO DE LEI W 450/07 - do Sr. Mauro Benevi·
des - que "altera disposições da Lei n° 9.492. de 10
de setembro de 1997 e da Lei n° 10,169, de 29 de de
zembro de 2000. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO.

PROJETO DE LEI W 592/07 - do Sr. Uldurico Pinto
- que "estabelece programa de preços mínimos para
os biocombustíveis e para as matérias-primas utiliza
das na sua produção, e altera a Lei n° 9.478, de 6 de
agosto de 1997".
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO.

PROJETO DE LEI N° 612/07 - do Sr. Flávio Bezerra
- que "dispõe sobre o uso de sacolas plásticas bio
degradáveis para acondicionamento de produtos e
mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos
comerciais em todo território nacional". (.Apensado: PL
847/2007)
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO.

PROJETO DE LEI N° 702/07 - do Sr. Humberto Souto
- que "dipóe sobre a renegociação de dividas oriundas
de operações de crédito urbano contratadas por micro e
pequenos empresános na área de atuação da Agência
de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, em situa
çâo de inadimplemento. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO DE CASTRO.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E MINORIAS

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMISSÃO DA AMAZÔNIA,

INTEGRAÇÃO NACIONAL
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A - Audiência Pública:

DIREITO DOS POVOS INDiGENAS À SAÚDE

Requerimento n° 32/2007, do Deputado Henrique
Afonso - CDHM

Requerimento n.o 43/2007. do Deputado Urzeni Ro
cha - CAINDR

Requerimento n." 60/2007, do Deputado Henrique
Afonso - CAINDR

Convidados:

SR. MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA - PRE
SIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO 
FUNAI;

SR. FRANCISCO AIRES - COORDENADOR REGIO
NAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNA
SA DO AMAZONAS;

SR. ZELlK TRAJBER - COORDENADOR DAS EQUI
PES DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ
DE - FUNASA;

SR. CLÓVIS AMBRÓSIO - PRESIDENTE DO CON
SELHO DISTRITAL DO LESTE DE RORAIMA;

SR. JECINALDO BARBOSA CABRAL - COORDENA
DOR GERAL DA COORDENAÇÃO DAS ORGANIZA
ÇÕES INDíGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA:

SR. PAULO DANIEL MORAES - PASTORAL INDIGE
NíSTA DA DIOCESE DE RORAIMA - CIMI; E

SRA. LUIZA CARNELO - VICE-DIRETORA DO CEN
TRO DE PESQUISA LEÔNrOAS E MARIA DEANE DA
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N" 782/07 - do Sr. Edigar Mão Bran
ca - Que .• Dispõe sobre o uso facultativo de chapéu
em estabelecimentos público e privado".

PROJETO DE LEI N° 806/07 - do Sr. Pompeo de Mattos
- que "oficializa como traje de honra e de uso faculta
tivo em solenidades públicas, para ambos os sexos, a
indumentária denominada uPILCHA GAÚCHA"".

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II
HORÁRIO: 10h
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REUNIÃO ORDINÂRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Tema:

Debater o Piso Salarial Profissional Nacional para os
profissionais do magistério público e temas correlatos
a defesa e promoçâo da educaçao pública.

Expositores:

RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA, Vice-Pre·
sidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (Undime) Região Nordeste; e

MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO, Secretá
ria de Estado de Educação do Distrito Federal e Vice
Presidente do Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed).

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 11/05/2007)

Projetos de Lei (Art. 119.' e §1°)

PROJETO DE LEI W 4.047/01 - do Sr. Givaldo Carim
bão - que '"altera o art. 16 do Decreto-lei n° 236, de 28
de fevereiro de 1967. para definir os horários de veicu
lação e a duraçào dos programas educativos".
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES.

PROJETO DE LEI W 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 e PL 5793/2005)
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES,

PROJETO DE LEI N° 7.109/06-do Sr, Bonifácio de Andra
da - que "disciplina as atividades profissionais relacionadas
com a Informática. Computação e Sistemas de Informação
e outras correlatas". (Apensado: PL 7236/2006)
RELATOR: Deputado LOSBE NETO.

Substitutivo (Art. 119.11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N" 1.145/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que '"altera a Lei n" 5.700, de 1" de setembro
de 1971, que '"Dispõe sobre a forma e a apresentação
dos Simbolos Nacionais, e dá outras providências"",
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.

PROJETO DE LEI Nü 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 publicas
federais de ensino superior".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO,

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 23 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 15-05-07

Projetos de Lei (Art.119,1 e §1°)

PROJETO DE LEI N'" 5,384/01 - do Sr. Aloizio Merca
dante - que "dispõe sobre a cobrança de taxas de ins
crições em vestibulares". (Apensados: PL 5548/2001,
PL 6809/2002, PL 7273/2002. PL 1205/2003, PL
167712003. PL 3602/2004, PL 4194/2004, PL 4224/2004,
PL 4267/2004 e PL 5674/2005)
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE.

PROJETO DE LEI N'" 6.463/05 - do Sr, Chico Alencar
- que "institui o dia 25 de janeiro como '"Dia Nacional
da Bossa Nova"".
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
DECURSO:4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 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 CARLOS ABICALlL.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão. Anexo 11.
sala 136-C
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO

A - Outros Eventos:

Reunião Mensal com o Secretário do Tesouro Nacio
nal, Sr, Tarcísio José Massote de Godoy, e Técnicos,
destinada a discutir e analisar a execução orçamen
tária da União, bem como o desempenho das trans
ferências constitucionais dos Fundos de Participaçào
dos Estados, Distnto Federal e Municípios (FPE, FPM,
FNE. FNNO e FCO).
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.822/96 - do Sr. Ary Kara - que
"destina as receitas financeiras dos prêmios prescritos
da Loteria Federal aos municípios onde se deu a pre
miaçáo". (Apensados: PL 2645/1996, PL 3835/1997
(Apensado: PL 582/2003) e PL 4213/1998)
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.

PROJETO DE LEI N° 19/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"altera a Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que
dispôe sobre a Política e as Instituições Monetárias,
Bancárias e Credítícias, cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.

PROJETO DE LEI W 3.558/04 ~ da Sra. Luciana Gen
ro - que "autoriza a União a consolidar as dívidas dos
Estados. do Distrito Federal e dos Municipios renego
ciadas através das Leis n° 8.727. de 1993. e n° 9.496,
de 1997. e dá outras providências". (Apensado: PL
6128/2005)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.

PROJETO DE LEI N° 3.825/04 - do Sr. Milton Monti
- que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n° 8.036, de
11 de maio de 1990. para permitir a movimentação
da conta vinculada para a realização de reforma na
moradia do titular".
RELATOR: Deputado VIGNAnr.

PROJETO DE LEI N° 4.449/04 - da Sra. Marinha Rau
pp - que "estabelece regras para a renegociação e o
alongamento das dívidas das micro e das pequenas
empresas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI.

PROJETO DE LEI No) 4.855/05 - da Sra. Rose de Frei
tas - que "acrescenta dispositivos ao artigo 328 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor
sobre a destinação dos valores arrecadados no leilão
de veículos apreendidos e não reclamados por seus
proprietários".
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.

PROJETO DE LEI N° 5.432/05 - da Sra. Almerinda
de Carvalho - que "altera a Lei n° 9.703. de 17 de no-

vembro de 1998 e dá outras providências ". (Apensa
do: PL 5601/2005)
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.

PROJETO DE LEI N° 6.451/05 - do Sr. Milton Monti
- que "destina 2~.'o (dois por cento) da receita bruta das
loterias às Prefeituras Municipais".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.

PROJETO DE LEI N° 6.455105 - do Sr. Milton Monl'1
- que "cria o Programa de Modernização e Renova
ção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Municipais e dá outras prov·tdências".
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO.

PROJETO DE LEI W 6.787106 - do Sr. Celso Russo
manno - que "modifica o art. 23 da Lei n° 6.830, de
1980, para permitir a arrematação com valor inferior ao
dado pela avaliação ainda em primeiro leilão".
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS.

PROJETO DE LEI N° 7,153/06- do Sr. Cezar Silvestri
- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 9,250, de 1995.
que altera a legislação do imposto de renda das pes
soas físicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROCHA LOURES,

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 135/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "dispõe sobre alterações no texto da Lei n°
9.491, de 09 de setembro de 1997 (Programa Nacional
de Desestatização)".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.

PROJETO DE LEI N° 1.655/03 - do Se. Carlos Alberto
Leréia - que "acrescenta um parágrafo único ao art. 6°
da Lei nú 10.636, de 30 de dezembro de 2002". (Apen
sados: PL 3657/2004 e PL 4185/2004}
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI.

PROJETO DE LEI N° 3.916/04 - do Sr. Humberto Michi
les - que "modifica da Lei n° 9.424, de 24 de dezembro
de 1996. de modo a vedar a destinação de recursos
do FUNDEF para a compra de uniforme. fardamento
e peças de vestuárion

• (Apensados: PL 4382/2004 e
PL 6452/2005)
RELATOR: Deputado CIRO GOMES.

PROJETO DE LEI N° 4.245/04 - do Sr. Fernando de
Fabinho - que "altera o art. 2° da Lei n° 10.880, de 9
de juntlO de 2004, para estender aos alunos do ensino
fundamenlal publico residentes em áreas urbanas loca
lizadas a mais de dez quilômetros do estabelecimento
de ensino, o atendimento pelo Programa Nacional de
Transporte do Escolar - ~NATE". _
RELATOR: Deputado JOAO MAGALHAES.
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PROJETO DE LEI W 4.404/04 - do Sr. Fernando de
Fabinho - que "autoriza o Poder Executivo a criar a Uni
versidade Federal da Região de Feira de Santana".
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.

PROJETO DE LEI W 4.448/04 - da Sra. Marinha
Raupp - que "dá nova redação ao art. 71, 72 e 124
da Lei n° 8.213. de 24 de julho de 1991 , para permitir
a concessão de salário-maternidade à segurada de
sempregada".
RELATOR: Deputado JOSE PIMENTEL.

PROJETO DE LEI W 4.550/04 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Autoriza o Poder Executivo a implantar apa
relhos com sistema de raio x para inspecionar todos
os objetos. bolsas e sacolas que entrarem nas peni
tenciárias e dá outra providências. ~" (Apensados: PL
5457/2005, PL 5904/2005 e PL 7034/2006)
RELATOR: Deputado JOÀO DADO.

PROJETO DE LEI W 7.163/06 - do Poder Executivo
- (MSC 412/2006) - que "autoriza o Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
INMETRO a promover a alienação de bem público".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES.
DECURSO:2~SESSÀO

ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Projetos de Lei (Art. 119. I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.015/00 - do Sr. Luiz Sérgio
- que "obriga as instituições financeiras e as empre
sas comerciais que operem com crédito a imprimir, no
carnê de cobrança das prestações, o valor do desconto
por pagamento antecipado".
RELATOR: Deputado VIGNATTI.

PROJETO DE LEI N° 6.348/02 - do Sr. Walter Pinheiro
- que "dispõe sobre a capacitação técnica e operacio
nal das emissoras de radiodifusão educativa e comu
nitária e dos canais comunitários de TV a cabo, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI.

PROJETO DE LEI W 1.625/03 - do Sr. Jaime Martins
- que "estabelece o direito ao mutuário do Sistema
Financeiro da Habitaçào de ter abatido de suas pres
tações da casa própria o valor correspondente ao
reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
relativo aos planos "Verão" e "Collor I"".
RELATOR: Deputado JOSE PIMENTEL.

PROJETO DE LEI W 2.041/03 - do Sr. Walter Pinhei
ro - que "dá nova redação ao inciso V do ar!. 6(0 da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera

a legislação do Imposto de Renda e dá outras provi
dências~.

RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07

Projetos de Lei (Art. 119.1 e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.859/01 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dispõe sobre a fiscalização do cálculo, da
destinação e da aplicação dos recursos provenientes
das compensações financeiras de que tratam as Leis
nOs 7.990. de 28 de dezembro de 1989. e 8.001, de
13 de março de 1990".
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA.

PROJETO DE LEI N° 5.472101 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "concede dilação de prazo para paga
mento do imposto de importação, nas operações de
importação de mercadoria, com o objetivo de incenti
var a instalação de fábricas no país. e dá outras pro
vidências~.

RELATOR: Deputado V1GNATTI.

PROJETO DE LEI N° 6.291/02 - do Sr. Chico da Prin
cesa - que "fica o Poder Executivo autorizado a criar
o Fundo de Reserva contra riscos e danos causados
por poluição genética ambiental. riscos a saúde hu
mana causados por organismos vivos geneticamente
modificados. os chamados alimentos transgênicos, às
contaminações químicas e por agrotóxicos".
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.

PROJETO DE LEI Na 2.462/03 - do Sr. Leonardo Mat
tos - que "altera a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro
de 2000. que "Estabelece normas gerais e Critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pes
soas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. e dá outras providências~". (Apensado: PL
2840/2003)
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.

PROJETO DE LEI W 2.634/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "dispõe sobre a alienação de imóveis de
propriedade da União, administrados pela Câmara
dos Deputados".
RELATOR: Deputado VIGNATTI.

PROJETO DE LEI N° 2.671/03 - do Sr. Vander Loubet
- que "cria o Fundo para Reassentamento de Ocupan
tes de Boa - Fé retirados de terras indigenas·'.
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.

PROJETO DE LEI N° 3.355/04 - do Sr. Julio Redecker
- que "dispõe sobre a criação de programa de finan·
ciamento de próteses e equipamentos especiais para
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deficientes físicos". (Apensados: PL 4749/2005 e PL
5955/2005)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO.

PROJETO DE LEI N" 3.601/04 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "altera o cálculo de apuração
do imposto de renda sobre ganho de capital referen
te à alienação de imóvel realizada por pessoa física".
(Apensados: PL 3855/2004 e PL 4815/2005)
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.

PROJETO DE LEI W 3.929/04 - do Sr. Clóvis Fecury
- que "dispõe sobre atendimento diferenciado nos gui
chês de caixa das instituições financeiras" (Apensado:
PL 5709/2005)
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.

PROJETO DE LEI N° 4.040/04 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "exonera do imposto de importação e do impos
to sobre produtos industrializados as importações de
máquinas, aparelhos, instrumentos e demais bens de
uso agropecuário".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO.

PROJETO DE LEI W 4.642/04 - do Sr. Alex Canziani
- que "altera o art.1 '" da Lei 8989, de 1995, com a re
dação dada pela Lei n° 10.690, de 2003".
RELATOR: Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES.

PROJETO DE LEI N" 4.678/04 - do Sr. Celso Russo
manno - que "altera o art. 51 da Lei n" 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.

PROJETO DE LEI N° 5.165/05 - da Sra. Alice Portu
gal - que "acrescenta §§ 3° e 4" ao art. 4'" da Medida
Provisória n° 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, para
impedir a renovação dos contratos firmados entre ins
tituições financeiras privadas e Estados e Municípios
com base no § 1" do art, 4° da mencionada Medida
Provisória".
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.

PROJETO DE LEI N° 5.175/05 - do Sr, Celso Rus
somanno - que "revoga disposição da Lei n° 9.514,
de 1997".
RELATOR: Deputado VIGNATTI.

PROJETO DE LEI W 5.389/05 - do Sr. Fernando de
Fabinho - que "cria o Seguro de Responsabilidade
Civil Individual Automóvel (RIAr.
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN,

PROJETO DE LEI N'" 5.408/05 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "autoriza. nos termos do § 3" do art. 164
da Constituição Federal, que até cinco por cento das
disponibilidades de caixa dos Estados, do D"lslrito Fe-

deral e dos Municípios sejam depositadas em coope
rativas de crédito".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS.

PROJETO DE LEI N° 5.803/05 - do Sr. Edson Eze
quiel - que ""Isenta do Imposto sobre Importação e
do Imposto sobre Produtos Industrializados, computa
dores, periféricos, softwares e aplicativos. adquiridos
por estudantes, professores e profissionais liberais
autônomos.""
RELATOR: Deputado ROCHA LOURES.

PROJETO DE LEI W 6.214/05 - do Sr. Fernando de
Fabinho - que "altera a Lei n° 10.925, de 23 de julho
de 2004, para reduzir as alíquotas da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação
e na comercialização do mercado interno de produtos
da cesta básica de alimentos".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.

PROJETO DE LEI N° 6.223/05 - do Sr. Tarcísio Zim
mermann - que "dispõe sobre a incidência do imposto
de renda sobre recebimento de rendimentos atrasados,
pagos acumuladamente".
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.

PROJETO DE LEI N° 6.407/05 - do Sr. Fernando de
Fabinho - que "altera a Lei n° 8.989, de 1995, para
conceder a isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados aos veículos destinados a propaganda
volante, nas condições que estabelece",
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO.

PROJETO DE LEI N° 7,017/06 - do Sr. Ivo José - que
"dispõe sobre a dedutibilidade dos gastos com ativida
des físicas na apuração da base de cálculo do Impos
to de Renda das pessoas físicas. nas condições que
determina". (Apensado: PL 7207/2006)
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.

PROJETO DE LEI N° 393/07 - do Sr. Fábio Souto
- que "altera a legislaçãO do imposto de renda das
pessoas físicas".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.

PROJETO DE LEI N° 548/07 - do Sr. Marcos Medrado
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as institui
ções financeiras instalarem guarda-volumes em suas
agências bancárias".
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.

PROJETO DE LEI W 634/07 - do Sr. Julio Delgado
- que "inclui parágrafo no artigo 8" da Lei n° 9.250. de
26 de dezembro de 1995",
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.

PROJETO DE LEI W 655/07 - do Sr. Paulinho da For
ça - que "altera os arts. 774, 796, caput. e 801 da Lei
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n° 10.406. de 10 de Janeiro de 2002 (Código Civil). e
dá outras providénclas".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA.

B - Da Análise da Adequaçâo Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N') 6.782/02 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal do Norte do Paraná.
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.

PROJETO DE LEI W 2.315/03 - do Sr. Jorge Bittar
- que "dispõe sobre os critérios para definiçao dos
valores das bolsas de fomento ao desenvolvimento
cienhfico, tecnológico, artlstico e cultural e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARL1TO MERSS.

PROJETO DE LEI W 4.426/04 - do Sr. José Carlos
Machado - que "altera a redação do art. 66 da Lei n"
8.213, de 24 de julho de 1991 e do art. 2" da Lei n°
10.888. de 24 de junho de 2004. para fixar em 18 anos
a idade limite dos dependentes para fins de direito ao
salário-família".
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA.

PROJETO DE LEI NC
' 5.085/05 - do Sr. Jackson Bar

reto - que "institui o Vale-Transporte Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VIRGiL10 GUIMARÃES.

PROJETO DE LEI N" 6.299/05 - do Sr. Celso Russo·
manno - que "destina recursos ao Fundo Penitenciário
Nacional - FUNPEN".
RELATOR: Deputado JULIO CESAR.

PROJETO DE LEI W 7.003/06 - do Senado Federal
- Jose Sarney - (PLS 130/2005) - que "autoriza o Poder
Executivo a proceder ao enquadramento dos servidores
dos ex-Territórios Federais nas carreiras próprias de
sua area de atividade. e sua redistribuiçào para órgãos
e entidades da Administração Publica Federal".
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
DECURSO: 5à SEssAo
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-07

Projetos de Lei (Art. 119. I e §1°)

A - Da Análise da Adequaçâo Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N" 6.689/02 - do Sr. Adão Pretto
- que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos
utilitários destinados ao transporte de produção agri
cola, nas condições que estabelece".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2à SESSÀO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJ ETO DE LEI N° 6.963/02 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "institui diretriz sobre a obrigato
riedade de implantação de programas de racionalização
do uso da água". (Apensado: PL 7345/2002)
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE.

PROJETO DE LEI N" 1.254/03 - do Sr. César Me
deiros - que "dispõe sobre as auditorias ambientais
e a contabilidade dos passivos e ativos ambientais".
(Apensado: PL 1834/2003)
RELATOR: Deputado RODOVALHO.

PROJETO DE LEI N'] 4.961/05 - do Sr. Antonio Car
los Mendes Thame - que "altera dispositivos da Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996".
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW.

PROJETO DE LEI W 712/07 - do Sr. Vanderlei Ma
cris - que "obriga fabricantes e importadores de veí
culos automotores a realizar plantio de árvores para
compensar a emissão de gases geradores de efeito
estufa por veículos novos colocados a venda no mer
cado nacional".
DECURSO:4 à SESSÀO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05·07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.795/03 - do Sr. Confucio Moura
- que "dispõe sobre a concessão de terras publicas da
Bacia Amazônica para a exploração florestal por meio de
manejo florestal sustentável". (Apensado: PL 5398/2(05)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME.

PROJETO DE LEI N° 716/07 - do Sr. Fernando Coru
Ja - que "proibe a industrializaçáo. comercialização e
uso de inaladores contendo propulsores de cloroflu
orcarbono".
RELATOR: Deputado DA. NECHAA.

PROJETO DE LEI N° 721/07 - do Sr. Márcio França
- que "altera a Lei n°. 7.661. de 16 de maio de 1988,
que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Cos
teiro e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO.
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Substitutivo (Art.119,1I e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 6.680/06 - do Senado Federal
- Edison Lobão - (PLS 130/2002) - que "dispõe sobre
a revitalização do rio Itapecuru".
RELATOR: Deputado GERVÃSIO SILVA.
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-07

Substitutivo (Art.119,1I e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 436/07 - da Sra. Elcione Barba
lho - que ;'torna obrigatória a contratação de seguro
contra o rompimento de barragens".
RELATOR: Deputado ROOOVALHO.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAL: Anexo 11- Plenario 08
HORÁRIO: 09h

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
E DA COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO

NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A - Seminário:

SEMINÁRIO: ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS

Data: 9 e 10/05/2007

Local: Cãmara dos Deputados Anexo II - Plenário 2
(a confirmar)

Abertura:

Data 9 de maio de 2007, de 9 as 10h

Mesa:

Deputado Arlindo Chinaglia - Presidente da Câmara
dos Deputados

Deputado Inocêncio Oliveira - Segundo-Vice-Pre
s'ldente da Câmara dos Deputados e Presidente do
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica
da Câmara dos Deputados

Deputado Nilson Pinto - Presidente da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- CMADS

Ruy de Goes Leite de Barros - Secretário de Mudan
ças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do
Meio Ambiente, representando a Ministra

Ministro Silas Rondeau - Ministro de Estado de Minas
e Energia

Adriano Duarte Filho - Coordenador-Geral de Tecno
logias Setoriais do MInistério da Ciência e Tecnologia.
representando o Ministro

Deputado José Otávio Germano - Presidente da Co
missão de Minas e Energia - CME

Deputado Julio Semeghini - Presidente da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
- CCTCI

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

PAINEL 1

Data 9 de maio de 2007, de 10h às 12h40min

Tema Energias Alternativas Renováveis: Estágio Atual
e Perspectivas para o Brasil

Presidente da Mesa

Deputado Nilson Pinto - Presidente da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
-CMADS

Presidente e Relator da Subcomissão

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Paulo Rubem Santiago - Mem
bro do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tec
nológica

Expositores:

Iran de Oliveira Pinto - Direlor do Departamento de
Planejamento do Ministério de Minas e Energia. Tema:
"Energias Alternativas Renováveis: Estágio Atual e
Perspectivas para o Brasil"

Paulo Sérgio Coelho Bedran - Diretor do Departamento
de Indústrias de Equipamentos de Transportes da Se
cretaria do Desenvolvimento da Produção do Ministério
da Indústria e Comércio Exterior. Tema: "Biocombusti
veis, uma Visão Industrial e de Comércio Exterior;
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Adriano Duarte Filho - Coordenador Geral de Tecnolo
gias Setoriais do Ministério da Ciência e Tecnologia;

Ruy de Goes Leite Barros - Secretário de Qualidade
Ambiental nos Assentamentos Urbanos do Ministério
do Meio Ambiente, e

Linneu Carlos da Costa - Secretário de Produção e
Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abasteci menta.

Perguntas e Propostas

de 11 h40min às 12h40min

PAINEL 2

Data 9 de maio de 2007. de 14 as 17h40min

Tema Tecnologias de Energias Alternativas Renová
veis

Presidente da Mesa

Deputado Eduardo Valverde. Requerente do evento
pela CME

Presidente e Relator da Subcomissão

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

Expositores:

Luiz Antônio Mendonça Alves da Costa - Professor do
Departamento de Química e Pesquisador do Núcleo
de Pesquisas Energéticas da Universidade Federal de
Roraima-UFRR. Tema: "Estudo de Fontes Sustentáveis
de Óleos Vegetais e Gorduras animais do Estado de
Roraima para Produção de Biodiesel"

Geraldo Lucia Tiago Filho - Secretário-Executivo do
Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais
Hidrelétricas - CERPCH. Tema: "Centrais Elétricas"

Hamilton Moss - Coordenador do Centro de Referência
em Energia Solar e Eólica. Sálvio Brito - CRESESB.
Tema: "Energia Eólica"

Adriano Moehlecke - do Centro Brasileiro de Energia
Solar - CBSolar. Tema: "Solar Fotovoltaica"

Paulo Emílio Valadão de Miranda - do Laboratório de
Hidrogênio. Tema: "Uso Energético do Hidrogênio"

Segen Farid Estefen - do Laboratório de Tecnologia
Submarina. Tema: 'Energias Renováveis do Mar"

Luiz Pinguelli Rosa - Coordenador do Programa de
Planejamento Energético da COPPE/UFRJ. Tema:
"Descentralização da Produção Energética"

Perguntas e Propostas

de 16h40min às 17h40min

PAINEL 3

Data 10 de maio de 2007. de 9 às 12h

Tema A Experiência Brasileira na Utilização de Ener
gias Alternativas

Presidente da Mesa

Deputado Nazareno Fonteles

Presidente e Relator da Subcomissão

Deputado Paulo Teixeira - Presidente da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água e Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Roberto Balestra

Expositores:

Ivonice Campos, Diretora-Executiva. representando o
Sr. Adão Linhares Muniz, Presidente da ABEE - As
sociação Brasileira de Energia Eólica

Fernando Cunha - Presidente da ABEER - Associa
ção Brasileira de Energia Renovável

Fábio Salles Dias - Diretor-Executivo da Associaçao
Brasileira dos Pequenos e Médios Produtores de Ener
gia Elétrica (APMPE). Tema: "Fontes Alternativas: ce
nários atual e perspectivas"

Armando de Queiroz Monteiro Neto - Presidente da
CNI - Confederação Nacional da Indústria

Jaime Buarque de Holanda - do INEE - Instituto Na
cional de Eficiência Energética

Antônio de Pádua Rodrigues - Diretor Técnico da UNI
CA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar

Perguntas e Propostas

de 11 h às 12h

PAINEL 4

Data 10 de maio de 2007. de 14 às 16h30min

Tema Cidades Sustentáveis

Presidente da Mesa Deputada Maria Helena

Presidente e Relator da Subcomissão Deputado Pau
lo Teixeira - Presidente da Subcomissão de Energias
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Renováveis. Conservação e Uso Múltiplo da Água e
requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Paulo Teixeira

Expositores:

Inês da Silva Magalhães - Secretária Nacional de Ha
bitação do Ministério das Cidades;

Elizabeth Marques Pereira - Coordenadora do Green
Solar da Pontificia Universidade Católica-PUC/MG.
Tema: "Energia Solar Térmica"

Roberto Zilles - Coordenador do Programa Interu
nidades e Professor de Pós-Graduação em energia,
USP/SP. Tema: 'A Geração Distribuída com Sistemas
Fotovoltaicos Conectados à Rede em Edificações Ur
banas"

Sérgio Vieira Guerreiro Ribeiro - Pesquisador Sênior da
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, cedido
à COPPE/RJ. Tema: "Resíduos Sólidos Urbanos"

Ricardo Rüther - da Universidade Federal de Santa
Catarina. Tema: "Eficiência Energética"

Augusto Valeri, Gerente de Integração das Políticas
de Mobilidades. representando o Sr. Renato Boareto.
Diretor de Mobilidade Urbana do Ministério das Cida
des. Tema: "Mobílidade Urbana~

Perguntas e Propostas

De 15h30min às 16h30min

PAINEL 5

Data 10 de maio de 2007. de 16h30min às 18h45min

Tema Investimentos e Financiamentos

Presidente da Mesa Deputado Juvenil Alves

Presidente e Relator da Subcomissão Deputado Pau
lo Teixeira - Presidente da Subcomissão de Energias
Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo da Água e
Requerente do evento pela CMADS

Deputado Bernardo Ariston - Relator da Subcomissão
de Energias Renováveis, Conservação e Uso Múltiplo
da Água - CMADS

Mediador Deputado Rodrigo Rollemberg - Membro
Titular da Subcomissão de Energias Renováveis. Con
servação e Uso Múltiplo da Água - CMADS

Expositores:

Érika Akemi Kimura Reis - Gerente de Divisão da
Diretoria Comercial do Banco do Brasil (BB) Tema:

"Operações Estruturadas de Financiamento - Proje
tos de Energia";

Jorge Tinoco de Aguiar - Gerente de Ambiente do
Banco do Nordeste (BNB);

Luciano Coutinho - do Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico Social (BNDES);

José Carlos Rodrigues Bezerra - do Banco da Ama
zôn'la (BASA)

Adailton Ferreira Trindade - da Caixa Econômica Fe
deral (CEF).

Perguntas e Propostas

De 17h45min às 18h45min

Encerramento: 18h45min

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.111/02 - do Sr. Mendes Thame
- que "proíbe o uso de amianto ou asbesto em mate
riais de fricção e outros componentes automotívos".
(Apensado: PL 6112/2002)
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA.
DECURSO: 58 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-07

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.709/04 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "dispõe sobre a proibição da cons
trução de novas usinas nucleares até o término da cons
trução do depósito definitivo de rejeitos radioativos".
RELATOR: Deputado MARCIa JUNQUEIRA.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 5.924/05 - do Sr. Chico Alencar
- que "dispõe sobre a gratuidade no transporte cole
tivo intermunicipal e interestadual para os jovens que
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devam comparecer às atividades referentes aseleção
para o serviço militar obrigatório".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO.

PROJETO DE LEI W 6.696/06 - do Sr. Jair Bolsona
ro - que "da nova redação ao art. 1" da Lei n" 5.315,
de 12 de setembro de 1967, que dispõe sobre os ex
combatentes da 2" Guerra Mundial".
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

LOCAL: Plenário 9 - Anexo II
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO W 33/07 Do Sr. Valtenir Pereira - que
solicita a realizaçào, por esta Comissào. de Audiência
Pública sobre a situação da Pericia Oficial no Brasil.

REQUERIMENTO NU 35/07 Do Sr. GUilherme Campos
- que "Requer a realização de Audiência Publica para
esclarecimentos sobre o funcionamento dos Disque
Denúncias, das Secretarias de Segurança Publica que
se especifica".

REQUERIMENTO N" 37107 Do Sr. William Woo - que
"Requer que sejam conVidados para audiência publica
representantes da Controladoria Geral da Uniào'·.

REQUERIMENTO N" 38107 Do Sr. William Woo ~ que
"Requer que sejam convidados para audiência pública
representantes do Grupo de Estudos da Violência do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA",

REQUERIMENTO W 39/07 Do Sr. Paulo Rubem San
tiago - que Rrequer a realização de Audiência Pública
para esclareCimentos sobre irregularidades na aplica
ção de recursos nos programas federais firmados pelos
ministérios da Justiça constatadas pela Controladoria
Geral da União".

REQUERIMENTO N" 40/07 - do Sr. Raul Jungmann
- que "Requer a realização de Audiência conjunta desta
Comlssao de Segurança PlJblica e Combate ao Crime
Organizado com a Comissão da AmazÕnia. Integração
Nacional e de Desenvolvimento Regional e a Comis
são de Direitos Humanos e Minorias, para apuração
de denuncias de tráfico de órgãos no Amazonas",

REQUERIMENTO N'J 41/07 Do Sr. Raul Jungmann
- que "Requer a Presidência que encaminhe requeri
mento de Informações ao Ministro da Justiça, Senhor
Tarso Genro, sobre as denuncias feitas no lJltimo do
mingo pelo programa "FantástiCO" sobre irregularidades
na prisão federal de Catanduvas/PR".

REQUERIMENTO N'" 42107 Do Sr. Raul Jungmann
- que "Requer o endosso da Comissão ao Plano de
Trabalho da Subcomissão. especificamente no que se
refere a pedido de informações e visita a órgãos nele
mencionados",

REQUERIMENTO N° 43107 Do Sr. João Campos - que
"Requer a realização de visita ao Centro Regional de
Inteligência (CRI) em Foz do Iguaçu",

REQUERIMENTO N') 44/07 Do Sr. Paulo Rubem San
tiago - que "Requer o encaminhamento de Pedido de
Informações ao Secretário Nacional de Segurança
Pública a fim de obter esclarecimentos sobre a desti
nação dos bens e equipamentos utilizados na segu
rança dos Jogos Pan-Americanos de 2007, apos a
realizaçào do evento".

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nr~ 7.221/06 - do Senado Federal
~ Demostenes Torres - (PLS 186/04) - que "acres
centa § 3'> ao art. 75 do Decreto-Lei n° 2.848. de 7 de
dezembro de 1940, Código Penal. para restringir a uni
ficação decorrente do limite máximo de pena privativa
de liberdade ao cumprimento da pena".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA.
PARECER: pela aprovação,

Vista conjunta aos Deputados Valtenir Pereira e William
Woo. em 28103/07.

Os Deputados Valtenir Pereira e Wílliam Woo apresen
taram voto em separado em 10/04/07.

PROJETO DE LEI N° 4.025/04 - do Senado Federal
- Rodolpho Tourinho - (PLS 54/04) - que "Acrescen
ta parágrafo ao art, 158 do Decreto-Lei n" 2.848. de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para tipifi
car o chamado 'seqüestro relàmpago"', (Apensados:
PL 3.075/04 (Apensados: PLs 3.166/04, 3.167/04.
3.356/04.4.398/04,5.543/05 - e 4.129/04)
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA.
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição dos
PLs 3.166/04.3.167/04, 3.356104, 4.398/04, 5.543105,
3.075/04 e 4.129/04. apensados.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI W 7,711/07 - do Poder Executivo
- que "Acresce o art. 19-A a Lei n° 9.807, de 13 de
julho de 1999, que estabelece normas para a orga
nização e a manutenção de programas especiais de
proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, ins-
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titui O Programa Federal de Assistência a Vitimas e a
Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção
de acusados ou condenados que tenham voluntaria
mente prestado efetiva colaboração à investigação
policial e ao processo criminal~.

RELATOR: Deputado LAERTE BESSA.
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 318/07 - do Sr. Dr. Rosinha - que
"Estabelece a obrigatoriedade de realização do Exame
de Corpo de Delito em qualquer pessoa antes do seu
recolhimento à prisão e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN.
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição da
Emenda 1/07. apresentada na CSPCCO.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.569/04 - do Sr. Fernando de
Fabinho - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de detector de metais em veículos utiliza
dos no transporte coletivo rodoviário interestadual de
passageiros"
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.

PROJETO DE LEI N" 4.970/05 - do Sr. Takayama - que
"Dispõe sobre o registro das ações dos órgàos policiais
no controle de manifestações coletivas".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI W 685/07 - do Sr. Vital do Rêgo
Filho - que "Dispõe sobre incentivos a empresas que
contratarem detentos do regime semi-aberto ou egres
sos do sistema prisional"'.
RELATOR Deputado GUILHERME CAMPOS.

PROJETO DE LEI N° 700/07 -.do Sr. Sandes Júnior
- que "Estabelece que parte dos recursos captados
junto ao Fundo Nacional de Segurança Publica seja
destinado à capacitação e ao reaparelhamento dos
institutos de criminalistica estaduais".
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
DECURSO: sa SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-07

Proietos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.540/06 - do Sr. Jair Bolsona
ro - que "Acrescenta o inciso XI ao art. 6°, da Lei n°

10.826, de 22 de dezembro de 2003. que dispõe so
bre 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 6.887/06)
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 3.171/00 - do Senado Federal
- Arlindo Porto - (PLS 557/2000) - que Ualtera a Lei
n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da
Saúde), dispondo sobre o ressarcimento, pelo Sistema
Único de Saúde, dos gastos com medicamentos de
uso continuo não disponíveís na rede local do Siste
ma". (Apensados: PL 3211/2000. PL 3899/2000 e PL
2099/1999 (Apensado: PL 7446/2002))
RELATOR: Deputado DR. NECHAR.

PROJETO DE LEI N° 5.522/05 - do Sr, André de Paula
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da implemen
tação de protocolo terapêutico para a prevenção da
transmissão vertical do HIV'.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.223/92 - ONAIREVES MOU
RA - que "dispõe sobre a autorização para as entida
des desportivas promoverem concursos e sorteios de
brindes". (Apensados: PL 3231/2000, PL 4542/1994,
PL 5315/2001 e PL 1720/1996)
RELATOR: Deputado BISPO GÊ TENUTA.

PROJETO DE LEI N° 7.225/02 - do Sr, Luiz Carlos
Hauly - que "altera o art. 4° da Lei n° 9.429, de 26 de
setembro de 1996, que "Dispõe sobre prorrogaçào
de prazo para renovação de Certificado de Entidades
de Fins Filantrópicos e de recadastramento junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e
anulação de atos emanados do Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS contra Instituições que gozavam
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de isençâo da contribuição social, pela não apresen
tação do pedido de renovação do certificado em tem
po hábil"".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.

PROJETO DE LEI W 1.212/03 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "dispõe sobre o tratamento preferencial aos ido·
sos. portadores de deficiência e gestantes em eventos
culturais, artístico. desportivo e similares",
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT.

PROJETO DE LEI N° 2.177103 - 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.

PROJETO DE LEI W 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.

PROJETO DE LEI W 3.205/04 - do Sr. Fábio Souto
- que ~proíbe a comercialização. no Território Nacional,
de bebidas alcóolicas, cigarros e congêneres em esta
belecimentos ou pontos de venda localizados a menos
de 500 metros de escolas públicas ou particulares".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN,

PROJETO DE LEI N° 4.036/04 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "cria a Semana Nacional da Amamentação".
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES.

PROJETO DE LEI N° 4.097/04 - do Sr, Zenaldo Couti
nho - que "dispõe sobre as condições para a realização
e análise de exames genéticos em seres humanos".
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES.

PROJETO DE LE I W 4.191/04 - do Sr. Wladimir Cos
ta - que "dispõe sobre o atendimento educacional
especializado em classes hospitalares e por meio de
atendimento pedagógico domiciliar". (Apensado: PL
4610/2004)
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA.

PROJETO DE LEI W 4.522/04 - do Sr. Celso Russo
manno - que "altera a Lei n° 8.213. de 24 de julho de
1991, para incluir os portadores de deficiência mental
entre os beneficiários da Previdência Social. mediante
declaração judicial da incapacidade civil".
RELATORA: Deputada JO MORAES.

PROJETO DE LEI N° 5,177/05 - do Sr. Celso Russo
manno - que "acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n°

5.452, de 10 de maio de 1943, para garantir seguro de
vida aos jornalistas profissionais".
RELATOR: Deputado JOÃO BITIAR.

PROJETO DE LEI N° 5.324/05 - do Sr. Geraldo Thadeu
- que "dispõe sobre o parcelamento dos débitos previ
denciários de entidades filantrópicas e de assistência
social". (Apensados: PL 5496/2005 e PL 6556/2006)
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES.

PROJETO DE LEI N° 6.148/05 - do Sr. Vander Loubet
- que ;'torna obrigatória a presença de profissionais
salva-vidas em todos os estabelecimentos que explo
rem balneários ou outros locais aquáticos abertos ao
uso do público".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO.

PROJETO DE LEI N° 6.437/05 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "revoga o artigo 1.520 da Lei n" 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil",
RELATOR: Deputado DR. TALMIR,

PROJETO DE LEI W 6.454/05 - do Sr. Milton Monti
- que "obriga as aeronaves a portarem equipamentos
de primeiros socorros e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.

PROJETO DE LEI W 7.083/06 - do Sr. Marco Maia
- que "qualifica e dá outras providências ao Perfil Pro
fissiográfico. no § 4° do artigo 58 da Lei nD 8.213 de 24
de julho de 1991. parágrafo incluído pela Lei n° 9.528
de 10 de dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE.

PROJETO DE LEI W 7.401/06 - do Sr. Osmar Terra
- que "institui programa intersetorial de desenvolvimen·
to e atenção integral à primeira infância. o Programa
Primeira Infãncia Melhor - PIM. e dá outras providên
cias". (Apensado: PL 7694/2006)
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE.

PROJETO DE LEI N° 7.437/06 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "cria o Programa Nacional para aquisiçâo
de unidades de atendimento móvel de urgência médi
co-hospitalar e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES.

PROJETO DE LEI N° 420/07 - do Sr. Vaccarezza
- que "extingue a necessidade de afixação de edital
de proclamas e sua publicação..Altera dispositivo do
Novo Código Civil e da Lei n° 6.015, de 1973, relati
vos à habilitação para o casamento". (Apensados: PL
639/2007 e PL 640/2007)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.

PROJETO DE LEI W 554/07 - do Sr. Fernando Coelho
Filho - que "altera a Lei n° 5.991. de 17 de setembro
de 1973, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA.
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PROJETO DE LEI W 642/07 - do Sr. George Hilton
- que "dispõe sobre a regulamentação da Profjssão
de Instrumentador".
RELATORA: Deputada íRIS DE ARAUJO.

PROJETO DE LEI W 664/07 - do Sr. Manoel Junior
- que "obriga as empresas privadas que operem Pia
nos de Assistência à Saúde a disporem de centrais
de atendimento funcionando durante as 24 (vinte e
quatro) horas do dia".
RELATORA: Deputada íRIS DE ARAÚJO.

PROJETO DE LEI N° 669/07 - do Sr. Manoel Junior
- que "dispõe sobre o Programa de Saúde Auditiva
- P.S.A.. e dá outras providências".
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ.

PROJETO DE LEI W 674/07 - do Sr. Vaccarezza - que
"regulamenla o artigo 226 § 3° da Constitu'lção Federal.
união estável. institui o divórcio de fato".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.

PROJETO DE LEI W 677/07 - do Sr. Pauto Roberto
- que "institui o Dia Nacional de Conscientização da
Hemofilia'",
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ.

PROJETO DE LEI N° 687/07 - do Senado Federal
- Luiz Otavio - (PLS 20/2004) - que "revoga disposi
tivos da Lei n° 8.212 e da Lei n° 8.213. ambas de 24
de julho de 1991",
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.481/05 - do Sr. Fernando
Coruja - que "acrescenta § 5° ao Art. 18 da Lei n°
3.268, de 30 de setembro de 1957. para dispor so
bre 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 MULlM.

PROJETO DE LEI N° 175/07 - do Sr. Nelson Pellegrino
- que "altera a Lei n° 8.080. de 1990, a fim de inserir
capítulo sobre "Atenção à Saúde dos Dependentes
de Drogas"".
RELATOR: Deputado CLODOVIL HERNANDES.
DECURSO:SaSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-07

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI W 5,409/05 - do Sr. Eduardo Barbo
sa - que "altera o inciso XIV do art. 6° da Lei n') 7.713.
de 22 de dezembro de 1988. com a redação dada pelo
art. 47 da Lei n° 8.541. de 23 de dezembro de 1992. e
acréscimo do § 2° do art. 30 da Lei n° 9.250. de 26 de
dezembro de 1995", (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 MATOS.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12 do Anexo 11
HORÁRIO: 15h
DIA: 10/05/07

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Tema:

LANÇAMENTO DO RELATÓRIO DO DIRETOR-GE
RAL DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRA
BALHO (OIT). SOBRE "IGUALDADE NO TRABALHO:
LIDANDO COM OS DESAFIOS"

(Requerimento n° 32/07 - Deputado Nelson Marque
zelli)

Convidada:

Ora. LAís ABRAMO

Diretora do Escritório da Organização Internacional do
Trabalho no Brasil (OIT).

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 11/0512007)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI NlJ 30/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"institui o Programa de Alfabetização de Trabalhadores
em Empresas de Limpeza. Asseio e Conservação, o
Fundo Nacional de Alfabetização de Trabalhadores em
Empresas de limpeza. Asseio e Conservação. e dá
outras providências". (Apensado: PL 4183/2001)
RELATOR: Deputado VICENT1NHO.
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PROJETO DE LEI N" 3.039/00 - do Sr. Julio Redecker
- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 8.036. de 11 de
maio de 1990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e dá outras providências". para
permitir a utilizaçao de parte dos saldos das contas
vinculadas do FGTS para a aquisição de ações de
empresas pnvadas de capital aberto". (Apensado: PL
5023/2001 )
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.

PROJETO DE LEI N" 1.630/03 - da Sra. Sandra Rosa
do - que "dispôe sobre a regul11mentação do exercicio
da profissão de Apicultor".
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.

PROJETO DE LEI N° 3.659/04 - do Sr. José Carlos
Aleluia - que "altera o art. 10 da Lei n° 1Q. 748. de 22
de outubro de 2003".
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.

PROJETO DE LEI W 4.847/05 - do Sr. Paulo Maga
lhães - que "altera a Lei n') 11.101. de 9 de fevereiro
de 2005. que "Regula a recuperação judicial. a ex
trajudicial e a falência do empresario e da sociedade
empresarial"" .

RELATOR: Deputado TARCislO ZIMMERMANN.

PROJETO DE LEI W 5.967/05 - do Sr. Wellington Fa
gundes - que "autoriza o Poder Executivo a instituir o
Campus Universitàrio de Campo Verde da Universidade
Federal de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.

PROJETO DE LEI N" 6.243/05 - da Sra. Sandra Ro
sado - que "acrescenta inCISO ao art. 473 da CLT, a
fim de permitir ao empregado deixar de comparecer
ao serviço sem prejuízo de salário para acompanhar
filho em virtude de enfermidade".
RELATORA: Deputada MARIA HELENA.

PROJETO DE LEI N" 6.259/05 - dos Srs.lnacio Arruda
e Damel Almeida - que "dispõe sobre a isonomia sala·
rial. beneficios e vantagens dos empregados do Banco
do Brasil S/A. da Caixa Econàmica Federal. Banco do
Nordeste S/A e Banco da Amazània S/A. ingressos a
partir da Resolução n" 9, de 30 de maio de 1995. e n"
1O, de 08 de outubro de 1996. do Conselho de Coor
denação e Controle das Estatais - CCE IDESr.
RELATOR: Deputado TARCislO ZIMMERMANN.

PROJETO DE LEI W 512/07 - dos Srs. Daniel Almei
da e Chico Lopes - que "dispõe sobre a reintegração
no emprego dos funcionários do Banco do Brasil S/A.
demitidos no período de 1995 a 2002".
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

PROJETO DE LEI N" 939/07 - da PROCURADORIA
GERAL DA REPÚBLICA - que "dispõe sobre a estru-

tura organizacional e funcional do Conselho Nacional
do Ministério Publico e da outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:l~SESSÀO

ÚLTIMA SEssAo: 16-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 2.993/00 - do Sr. Jaime Martins
- que "altera a Lei n" 8.706. de 14 setembro de 1993,
com vistas a vincular os ferroviários e metroviários ao
sistema SEST - Serviço Social de Transporte e SENAT
- Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.

PROJETO DE LEI W 1.049/03 - do Sr. Walter Pinhei
ro - que "acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei n°
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 SANDRO MABEL.
DECURSO: 2d SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 6.776/06 - do Sr. Renildo Ca
lheiros - que "institui regras para o reajuste periódico
dos valores do salário minimo".
RELATOR: Deputado VICENTINHO.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N" 7.163/02 - da Sra. Vanessa Gra
zziotin - que "altera o artigo 495 da Lei n° 5.452 de 10
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT), com introdução do Paragrafo Único".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO.

PROJETO DE LEI N° 252/07 - do Sr. Gilmar Macha
do - que "altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1n de maio de
1943, para estabelecer a natureza salarial das gorjetas,
e obrigar o empregador a destiná-Ias integralmente aos
garçons e trabalhadores assemelhados que laborem
no mesmo horário". (Apensado: PL 560/2007)
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA,
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-05-07
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.063/02 - do Sr. Arnaldo Faria
de Sá - que "dispõe sobre o exercicio profissional de
Técnico em Óptica e dá outras providências".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

PROJETO DE LEI N° 298/03 - do Sr. Affonso Camargo
- que "dispõe sobre a concessão do Vale Transporte
Desemprego ao trabalhador de.sempregado, e dá ou
Iras providências", (Apensado: PL 2651/2003)
RELATOR: Deputado VICENTINHO.

PROJETO DE LEI W 2.009/03 - do Sr. Sandro Mabel
- que "altera dispositivos da Lei n° 9.933, de 20 de de
zembro de 1999, que "dispõe sobre as competências do
CONMETRO e do INMETRO. institui taxa de serviços
metrológicos e dá outras providencias~".

RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.

PROJETO DE LEI N° 2.192/03 - do Sr. Carlos Sampaio
- que "dispõe sobre a jornada de trabalho do Fonoau
diálogo". (Apensado: PL 2688/2003)
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA.

PROJETO DE LEI W 2.451/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "dispõe sobre propriedade, orientação intelectual
e gerenciamento da produção audiovisual brasileira e
dá outras providências". (Apensado: PL 2808/2003)
RELATORA: Depulada VANESSA GRAZZIOTIN.

PRO,IETO DE LEI W 2.825/03 - do Sr. Sandro Mabel
- que "acrescenta os arts. 77-A e 86-A à Lei n° 7.210.
de 11 de julho de 1984. que ';Institui a Le'l de Execução
Penar. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO.

PROJETO DE LEI N° 3.098/04 - do Sr. Sandro Mabel
- que ;'acrescenla parágrafo único ao art. 444 da Con
solidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a livre
estipulação das relações contratuais de trabalho".
RELATOR: Deputado VICENTINHO.

PROJETO DE LEI N" 3.099/04 - do Sr. Sandro Ma·
bel - que "altera a redação do dispositivos da Lei n°
10.748. de 22 de outubro de 2003". (Apensado: PL
4364/2004)
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.

PROJETO DE LEI N" 3.125/04 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dispõe sobre a vedação de aquisição de
bebida com qualquer teor alcoólico por órgão ou enti
dade da Administração Pública".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.

PROJETO DE LEI W 3.252/04 - do Sr. Marcondes Ga
delha - que "altera os arts. 50 e 9° da Lei n" 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.

PROJETO DE LEI W 4.331/04 - do Sr. Sandro Mabel
- que "acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, a fim de coibir a troca de favores
entre testemunhas que sejam parte em outro processo
com causa de pedir e parte idênticas".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.

PROJETO DE LEI N° 5,681105 - do Sr. Durval Orlato
- que "altera os arts. 472 e 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho para prever regras específicas para
o empregado candidato a mandato eleitoral". (Apen
sado: PL 5741/2005)
RELATOR: Deputado VrCENTlNHO.

PROJETO DE LEI ND 6.012/05 - do Sr. Leonardo Pic
ciani - que "dispõe sobre o regime previdenciário e
tributário do trabalhador por conta própria de pequena
renda e dos nanoempreendedores e cria o ESTATUTO
DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR INFORMAL'.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

PROJETO DE LEI W 6.049/05 - do Sr. Alex Canziani
- que "dispõe sobre a regulamentação do exercício da
profissão de Cozinheiro".
RELATOR: Deputado JOVAJR ARANTES.

PROJETO DE LEI N° 6.401/05 - do Sr. Severiano Alves
- que "cria o Grupo de Atividades de Autônomos",
RELATOR: Depulado PAULO ROCHA.

PROJETO DE LEI N° 6.697/06 - da Sra. Luci Choinacki
e oulros - que "equipara a mulher que exerce ativida
de pesqueira e marisqueira artesanal em regime de
economia famíliar ao pescador artesanal, para efeitos
previdenciários e de seguro - desemprego. e altera o
Decreto-Lei n" 221. de 1967 e as Leis n° 10.779, de
2003; 8.212. de 1991 e 8.213, de 1991 ".
RELATOR: Deputado MARCO MAIA.

PROJETO DE LEI W 6,941/06 - da Sra. Alice Portugal
- que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Univer
sidade Federal da Região Metropolitana de Salvador,
no Estado da Bahia, e dá outras providências". (Apen
sado: PL 945/2007)
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.

PROJETO DE LEI N" 6.978/06 - do Sr. Wladimir Cos
ta - que "dispõe sobre a criação de uma uníversidade
federal no Municipio de Barcarena".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.

PROJETO DE LEI N° 7.289/06 - do Senado Federal- Paulo
Paim - (PLS 139/2003) - Que "dispõe sobre o exercicio da
profissão de Ortoptista, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY.
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PROJETO DE LEI W 279/07 - do Sr. Otavio Leite
- que "fixa limites para o valor das anuidades devidas
ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de
Educação Física".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

PROJETO DE LEI W 527/07 - do Sr. Uldurico Pinto
- que "altera o ar!. 1" da Lei n° 9.029. de 13 de abril
de 1995. para proibir o LISO de informações sobre res
trições de crédito como critério impeditivo ao acesso
à relação de emprego ou a sua manutenção".
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

PROJETO DE LEI N° 533/07 - do Sr. Nelson Pellegrino
- que "dispõe sobre a responsabilidade da empresa
tomadora de serviços reter, sobre fatura do serviço
prestado pela contratada, o percentual de 50.'0, relativo
ao Fundo de Garantia por Tempo do Serviço, nos casos
admitidos de terceirização de mão-de-obra".

RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

PROJETO DE LEI N° 552/07 - TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO - (OF 93/2007) - 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 5" Região".

RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.

PROJETO DE LEI W 559/07 - do Sr. Joaquim 8el
trão - que ""Dispõe sobre a realização de exame de
suficiência como requisito para a obtenção de registro
profissional.''''

RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

PROJETO DE LEI N° 574/07 - do Senado Federal
Paulo Paim - (PLS 298/2003) - que "dispõe sobre a
assistência gratuita aos filhos e dependentes dos tra
balhadores urbanos e rurais. desde o nascimento até
5 (cinco) anos de idade, em creches e pré-escolas".

RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

PROJETO DE LEI N° 609/07 - do Sr. Luiz Sérgio
- que "regulamenta as profissões de Pesquisador de
Mercado. Opinião e Midia e de Técnico de Pesquisa
de Mercado. Opinião e Mídia"

RELATOR: Deputado VICENTINHO.

PROJETO DE LEI N° 613/07 - do Sr. André de Paula
- que "regulamenta a profissão de Repentista em todo
território nacional. e dá outras providências".

RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA.

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÀO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COM/SSÀO

PROJETO DE LEI N" 69/07 - do Sr. Felipe Bornier - que
Kconcede vantagens a quem for doador de sangue para
a rede pública de hemocentros, em todo o pais".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
DECURSO: 5d SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-05-07

Projetos de Lei (Art. 119.1 e §1 D
)

PROJETO DE LEI N" 6.746/06 - do Sr. Júlio Redecker
- que "dispõe sobre os aspectos trabalhista, previden
ciário e tributário das quantias espontaneamente pagas
pelas empresas a seus empregados a título de prêmio
por desempenho".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2a SESSÀO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 699/07 - do Sr. Sandes Júnior
- que "altera a Lei n° 9.615. de 24 de março de 1998,
de forma a destinar diretamente aos estados parte dos
recursos dos concursos de prognósticos para realiza
ção de jogos escolares~.

RELATOR: Deputado BRIZOLA NETO.

PROJETO DE LEI N° 714/07 - do Sr. Deley - que
"estabelece a obrigatoriedade de advertência na em
balagem e na bula de medicamentos da existência de
substâncias consideradas "doping" no esporte".
RELATOR: Deputado EUGÊNIO RABELO.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-05-07

Substitutivo (Art. 119. 11 e §1")

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÀO

PROJETO DE LEI N° 6.201/05 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "denomina Rodovia Federal Prefeito Eu-
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clides Fabris a BR-163 - trecho Naviraí / Mundo Novo".
(Apensado: PL 7558/2006)
RELATOR: Deputado MOISES AVELlNO.

11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 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".

LOCAL: Plenário 9 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Convidados:

Ministra MITZI GURGEL VALENTE DA COSTA. Dire
tora-Geral do Departamento de Estrangeiros do Minis
tério das Relações Exteriores:

Dr. LUIZ PAULO TELLES FERREIRA BARRETO. Se
cretário Executivo do Ministério da Justiça:

Dr. JOELSON DIAS, Representante do Conselho Fe
deral da OAB: e

Dr" DENISE DA VEIGA ALVES, Movimento Brasileiri
nhos Apátridas.

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 43 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-05-07

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, §3°)

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 272/00
- do Senado Federal - LUCIO ALCANTARA - que
"dá nova redação à alínea "c" do inciso I do art. 12
da Constituição e acrescenta artigo ao Alo das Dis
posições Constitucionais Transitórias. assegurando
o registro nos consulados de brasileiros nascidos no

estrangeiro", (Apensado: PEC 382/1996 (Apensado:
PEC 13/1999))
RELATORA Deputada RITA CAMATA.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI N° 3937,
DE 2004, DO SR. CARLOS EDUARDO CADOCA,

QUE "ALTERA A LEI N° 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".

LOCAL Plenário 7 do Anexo II
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA

I - Definição do Plano dos Trabalhos: e

11 - Deliberação de requerimentos.

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO W 1/07 Do Sr. Vignatti - que
usolicita que sejam convidados para audiência pu
blica. a Presidente do CADE: o Secretário de Acom
panhamento Econômico e a Secretária de Direito
Econômico".

REQUERIMENTO W 2/07 Do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca - que "requer. com base no artigo 24. inci
so III do Regimento Interno da Câmara dos Depu
fados, a realização de Audiência Pública com estu
diosos, com o objetivo de discutir as propostas de
reformulaçâo do Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência",

REQUERIMENTO N° 3/07 Do Sr. Antonio Carlos Men
des Thame - que "solicita que sejam convidados para
audiência pública. o presidente da SABESP e o repre
sentante do Ministério Público Federal".

REQUERIMENTO N° 4/07 Do Sr. Vignatli - que "solici
ta que sejam convidados para partic'lpar de Audiência
Publica representante o IDEC. um especialista em Di·
reito Econômico e o ex-Secretário de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda".
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COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR AS CAUSAS,

CONSEQÜÊNCIAS E RESPONSÁVEIS
PELA CRISE DO SISTEMA DETRÁFEGO
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 CEN

TENA DE VíTIMAS.

LOCAL: Plenário 03 do Anexo II
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 10/05

Apreciação de Requerimentos:

REQUERIMENTO N" 88/07 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer a realização de diligência no CINDACTA
I. localizado em Brasilia".

REQUERIMENTO W 70/07 Do Sr. Marco Maia ~ que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos.
em audiência. nesta CPI o Senhor, Renato Sayão Dias.
Delegado de Polícia Federal",

REQUERIMENTO W 36/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
que "solicita a convocação do Sr. Renato Sayão Dias.
Delegado da Policia Federal. para prestar depoimento
nesta CPI",

REQUERIMENTO N" 24/07 Da Sra. Solange Amaral
- que "solicita a convocação do Sr. Renato Sayão Dias,
Delegado da Policia Federal. para prestar depoimento
nesta CPI".

REQUERIMENTO W 79/07 Do Sr, Marco Mala - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos,
em audiência. nesta CPI o Senhor, Coronel Aviador.
Rufino Antonio da Silva Ferreira, Presidente da Comis
são de Investigação do aCidente ocorrido no dia 29 de
setembro de 2006, envolvendo um Boeing 737-800, da
Gol (Voo t 907). e um Jato Legacy, da empresa Amé
rica Excelaire",

REQUERIMENTO N(' 27/07 Dos Srs. Vitor Penido e Vic
Pires Franco - que ;'solicita a convocação do Sr. Co
ronel Rufmo AntOniO da Silva Ferreira, Presidente da
Comissão de Investigação na Aeronautica do Acidente
envolvendo um Boelflg 737 -BOO. da Gol (voo 1907) e
um jato Legacy. para prestar depoimento nesta CPI'".

REOUERIMENTO N" 45/07 Do Sr. Vanderlei Macris
- que "requer a convocação o Coronel Aviador Rufino
Antonio da Silva Pereira, da Divisão de Investigação
e Pesquisa de Acidentes AeronáutiCOS. para prestar
esclarecimentos a esta Comissão sobre as investiga-

ções das circunstâncias que envolveram o acidente do
Boeing da Gol com o jato Legacy da America ExcelAi
re, ocorrido em 29 de setembro de 2006".

REQUERIMENTO N'"' 54/07 Do Sr. José Carlos Araujo
- que "'requer que seja convidado, por intermédio do
Comando da Aeronáutica. o Coronel Rufino Antonio da
Silva Ferreira. presidente da Comissão de Investigação
da Aeronáutica do acidente envolvendo as aeronaves
da Gol e Legacy. em 29 de setembro de 2006, para
prestar esclarecimentos sobre o andamento das inves
tigações e resultados eventualmente já disponíveis. no
contexto do objeto das investigações desta CPI".

REQUERIMENTO N" 74/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos,
em audiência, nesta CPI o Senhor Brigadeiro-do-Ar.
Jorge Kersul Filho, Chefe do Centro de Investigação e
Prevenção de Acidenhtes Aeronáuticos (CENIPA)"

REQUERIMENTO W 43/07 Do Sr. Vanderlei Macris
- que "requer convocação Brigadeiro do Ar JORGE
KERSUL FILHO, Chefe CENIPA - Centro de Investi
gação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, para
prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre as in
vestigações das circunstâncias que envolveram o aci
dente do Boeing da Gol com o jato Legacy da America
ExcelAire, ocorrido em 29 de setembro de 2006",

REQUERIMENTO N° 55/07 Do Sr. José Carlos Araujo
- que "'requer que seja convidado, por intermédio do
Comando da Aeronáutica, o Brigadeiro do Ar Jorge
Kersul Filho, Chefe do Centro de Investigação e Pre
venção de Acidentes Aeronáuticos - CENIPA. para
prestar esclarecimentos sobre os assuntos pertinen
tes ao exerci CIO de sllas funções relacionados com o
objeto de investigação desta CPI".

REQUERIMENTO No) 71107 Do Sr. Marco Maia - que ;'so
licita seja convocado para prestar esclarecimentos. em au
diência, nesta CPI o Senhor, Jan Paul Paladino, Piloto da
América Excelaire. envolvido diretamenle no acidente".

REQUERIMENTO N" 72107 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos.
em audiência, nesta CPI o Senhor, Joseph Lepore,
Piloto da América Excelaire. envolvido diretamente
no acidente".

REOUERIMENTO N'"' 37/07 Do Sr. Eduardo Cunha 
que "requer a convocação, para prestar depoimento na
presente CPI, dos pilotos do Jato Legacy, da América
Excel Air, Joseph Lepore e Jan Paul Paladino"

REQUERIMENTO W 69/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos,
em audiência, nesta CPI o Sr. Jorge Botelho. do Sin
dicato dos Controladores de Vôo".
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REQUERIMENTO N° 78/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos,
em audiência, nesta CPI o Senhor Welington Rodri
gues. membro da Associação Brasileira de Controla
dores de Tráfego Aéreo".

REQUERIMENTO N° 6/07 Do Sr. Geraldo Thadeu 
que "requer a convocação. para prestar depoimento na
presente CPI, do Presidente da Associação Brasileira
dos Controladores de Tráfego Aéreo, o Sr. Wellington
Rodrigues".

REQUERIMENTO N° 44/07 Do Sr. Vanderlei Macris
que "requer a convocação do Sr. Wellington Rodrigues
- Presidente da Associação Brasileira dos Controla
dores de Tráfego Aéreo para prestar esclarecimentos
a esta Comissão sobre a crise aérea desencadeada
após o acidente do Boeing da Gol com o jato Legacy
da America ExcelAire, ocorrido em 29 de setembro
de 2006".

REQUERIMENTO W 50107 Do Sr. José Carlos Araú
jo - que "requer que seja convocado, por intermédio
do Comando da Aeronáutica. o 10 Sargento Welling
ton Andrade Rodrigues, 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 N° 85/07 Dos Srs. Vic Pires Franco
e Solange Amaral- que "solicita a convocação dos Srs.
Jorge Carlos Botelho, presidente do Sindicato Nacio
nal dos Trabalhadores de Proteção ao Vôo (SNTPV), e
Wellington Rodrigues, presidente da Associação Bra
sileira de Controladores de Tráfego Aéreo (ABCTA).
para prestarem depoimento nesta CPI".

REQUERIMENTO W 77/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos.
em audiência, nesta CPI o Senhor Frederico Fleury
Curado. Presidente da Empresa BrasHeira de Aero
náutica - EMBRAER".

REQUERIMENTO N° 20/07 Do Sr. Dr. Ubiali - que
"requer a convocação do Presidente da EMBRAER
- Empresa Brasileira de Aeronáutica, Senhor Fleury
Curado".

REQUERIMENTO W 35/07 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer a convocação do Presidente da EM
BRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica. Senhor
Fleury Curado".

REQUERIMENTO N'" 80107 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos,
em audiência, nesta CPI o Senhor, Constantino de

Olíveira Júnior, Presidente da Empresa de Transporte
Aéreo GOL".

REQUERIMENTO N° 11/07 Do Sr. Geraldo Thadeu
- que "requer convidar, para prestar depoimento na
presente CPI, o Sr. Constantino de Oliveira Júnior,
Presidente da Empresa GOL Linhas Aéreas".

REQUERIMENTO W 29/07 Dos Srs. Vic Pires Fran
co e Vitor Penido - que "solicita a convocação do Sr.
Constantino de Oliveira Jr., Presidente da Gol, para
prestar depoimento nesta CPI".

REQUERIMENTO W 32/07 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer a convocação do Presidente da GOL
- Linhas Aéreas. Sr. Constantino de Oliveira Júnior".

REQUERIMENTO N° 40/07 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer convidar, para prestar depoimento na
presente CPI, o Sr. Constantino de Oliveira Júnior,
Presidente da Empresa GOL Linhas Aéreas".

REQUERIMENTO N° 76/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos,
em audiência. nesta CPI o Senhor Milton Zuanazzi,
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC".

REQUERIMENTO N° 9/07 Do Sr. Geraldo Thadeu
- que "requer a convocação. para prestar depoimento
na presente CPI, do Presidente da Agencia Nacional
de Aviação Civil (ANAC). o Sr. Milton Zuanazzi".

REQUERIMENTO N° 39/07 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer a convocação, para prestar depoimento
na presente CPI, do Presidente da Agência Nacional
de Aviação Civil (ANAC), o Sr. Milton Zuanazzi",

REQUERIMENTO N° 75/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos,
em audiência. nesta CPI o Senhor Major-Brigadeiro-do
Ar. Ramon Borges Cardoso, Diretor-Geral do Departa
mento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA".

REQUERIMENTO N° 48/07 Do Sr. José Carlos Araújo
- que" Requer que seja convidado, por intermédio do
Comando da Aeronáutica, o Major Brigadeiro Ramon
Borges Cardoso. Diretor do Departamento de Contro
le do Espaço Aéreo - DECEA. para prestar esclare
cimentos sobre os assuntos pertinentes ao exercício
de suas funções relacionados com o objeto de inves
tigação desta CPI".

REQUERIMENTO N° 73/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita seja convocado para prestar esclarecimentos,
em audiência, nesta CPI o Senhor Jorge Cavalcante,
Representante da Associação de Parentes e Amigos
das Vitimas do Acidente da GOL".
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REQUERIMENTO N° 12/07 Do Sr. Geraldo Thadeu
- que "'requer a convocação. para prestar depoimen
to na presente CPI, do Presidente da Associação de
Parentes e Amigos das Vitimas do Acidente da Gol, o
Sr. Jorge Cavalcante".

REQUERIMENTO N° 41/07 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "'requer a convocaçào, para prestar depoimen
to na presente CPI, do Presidente da Associação de
Parentes e Amigos das Vítimas do Acidente da Gol. o
Sr. Jorge Cavalcante".

REQUERIMENTO N" 93/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita ao Comando da Aeronáutica do encaminha
mento do Relatório produzido, a respeito do acidente
da GOL. ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, in
clusive o texto oriundo da degravaçâo das caixas pre
tas do BOEING e do LEGACY".

REQUERIMENTO N° 64/07 Do Sr. Wladimir Costa
- que "requer do Comando da Aeronáutica, informa
ções a respeito da leitura e análise das caixas-pretas
do jato Legacy e do Boeing 737-800 da GOL - Unhas
Aérea, realizada pelo escritório de engenharia da TSB
- Transportation Safety Board".

REQUERIMENTO N" 81/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita a Câmara dos Deputados o encaminhamento
das notas taquigráficas referentes aos depoimentos
prestados, em Comissão e audiência publica, por auto
ridades e interessados no chamado acidente da GOL,
ocorrido no dia 29 de setembro de 2006".

REQUERIMENTO N° 82/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita ao Tribunal de Conta da União -TCU o enca·
minhamento do Relatório produzido. a respeito do con
trole do tráfego aéreo brasileiro (Acordâo n° 2420/2006
- Plenário)".

REQUERIMENTO N" 91/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita ao Departamento de Polícia de Polícia Federal
o encaminhamento de cópia do Inquérito Policial re
lativo ao acidente que envolveu o BOEING da GOL
e o jato LEGACY da excelaire ocorrido no dia 29 de
setembro de 2006".

REQUERIMENTO N° 3/07 Do Sr. Gustavo Fruet e ou
tros - que "requer informações ao Departamento de
Policia Federal sobre investigações do acidente entre
o Boeing da Gol e um jato Legacy da America Exce
IAire, ocorrido em 29 de setembro de 2006".

REQUERIMENTO N° 5/07 Do Sr. Geraldo Thadeu
- que "requer à Presidência desta Comissão que seja
disponibilizado o inquérito da Policia Federal sobre o
acidente da GOL, envolvendo um jato Legacy da em
presa America Excel Air".

REQUERIMENTO N° 25/07 Dos Srs. Vic Pires Franco
e Solange Amaral - que "solicita cópia dos autos do
Inquérito da Polícia Federal que trata do acidente en
volvendo o Boeing 737-800. da Gol (vôo 1907). e um
jato Legacy. da América ExcelAire".

REQUERIMENTO N° 83/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita a Cãmara dos Deputados o encaminhamento
de cópia do relatório (não apreciado) elaborado pela
Comissão Externa que investigou o acidente aéreo
ocorrido no dia 29 de setembro de 2006".

REQUERIMENTO N° 92/07 Do Sr. Marco Maia - que
"solicita a Agência Nacional de Aviação Civl I - ANAC
o encaminhamento do Relatório produzido. a respeilo
do acidente da GOL. ocorrido no dia 29 de setembro
de 2006. inclusive o texto oriundo da degravação das
caisas pretas do BOEING e do LEGACY".

REQUERIMENTO N° 16/07 Do Sr. Gustavo Fruet e outros
- que "requer informações à ANAC - Agência Nacional
de Aviação Civil sobre as investigações do acidente entre
o Boeing da Gol e um jato Legacy da America ExcelAire.
ocorrido em 29 de setembro de 2006".

REQUERIMENTO N" 26/07 Dos Srs. Vitor Penido e
Vic Pires Franco - que "solicita cópia do relatório ela
borado pelo Comando da Aeronáutica, que apurou
as causas da colisào entre o Boeing 737-800 da Gol
Linhas Aéreas e o jato Legacy 600".

REQUERIMENTO N'" 1/07 Do Sr. Gustavo Fruet e ou
tros - que "requer informações à Força Aérea Brasileira
- FAB sobre investigações do acidente entre o Boeing
da Gol e um jato Legacy da America ExcelAire. ocor
rido em 29 de setembro de 2006".

REQUERIMENTO N° 15/07 Do Sr. Gustavo Fruet e
outros - que "requer informações à INFRAERO- Em
presa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária sobre
as investigações do acidente entre o Boeing da Gol e
um jato Legacy da America ExcelAire. ocorrido em 29
de setembro de 2006".

REQUERIMENTO N° 42/07 Do Sr. Vanderlei Macr;s
- que "requer informações à Casa Civil da Presidência
da República relativas a Parecer sobre as Diretrizes
da Política de Aviação Civil, de 2003, para esclareci
mentos da CPI do Apagão Aéreo"

REQUERIMENTO N° 46/07 Do Sr. Vanderlei Macris
- que "requer informações ao Ministério da Defesa
relativas a Parecer sobre as Diretrizes da Politica de
Aviação Civil. de 2003".

REQUERIMENTO N" 47/07 Do Sr. Vanderlei Macris - que
"requer informações ao CINDACTA 1-Centro de Controte
Aéreo de Brasília sobre "relatórios de perigo". referentes
aos anos de 2006 e 2007, até a presente data",
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111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOCAL: Plenário 2. Anexo 11
HORÁRIO: 10h30

Tema:

Avaliação do cumprimento das metas fiscais do último
quadrimestre de 2006.

Convidado:

Sr. Tarcísio Godoy
Secretario do Tesouro Nacional

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (3 DIAS)

DECURSO: 1(1 dia
ÚLTIMO DIA: 12105/2007

RELATÓRIO PRELIMINAR APRESENTADO ao PL
02/2007-CN, que "Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2008 e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES

EM 09/05/2007:

Comissão da Amazõnia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional:

PROJETO DE LEI N° 824/2007

Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação
e Informática:

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO ETELEVISÃO N° 124/2007

ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO
DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO W 126/2007

Comissão de Educação e Cultura:

PROJETO DE LEI N° 880/2007

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEr W 911/2007

(Encerra-se a sessão à O hora e 16 mi
nutos.)

DECISÃO DO PRESIDENTE

Arquivem-se, nos termos do § 4'-' do artigo 164
do RICO, as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N' 1711995 (Senado Federal- Mansueto de La
vor) - Regulamenta o § 3° do artigo 192 da Consti
tuição Federal. que dispõe sobre a cobrança de juros
reais máximos. e dá outras providências.

W 126/2000 (Avenzoar Arruda) _ Dispõe sobre
a regulamentação do § 3° do art. 192 da Constituição
Federal. e da outras providências.

N: 150/2000 (Marçal Filho) - Estabelece limite
para a cobrança de taxas de juros, regulamentando o
§ 3° do art. 192 da Constituição Federal.

W 199/2001 (Marcos Afonso) - Regulamenta o
§ 3° do art. 192 da Constituição Federal. e dá outras
providências.

N" 214/2001 (Fioravante) - Dispõe sobre a regu
lamentação do § 3° do art. 192 da Constituição Federal.
e da outras providências.

Brasil ia. 9 de maio de 2007. - Arlindo China
glia, Presidente.

PARECER

PROJETO DE LEI ~ 1.73S-C, DE 2003
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Acrescenta parágrafo 3° ao Artigo 79
da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional; tendo pareceres: da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias,
pela aprovação, com emenda (relator: DEP.
ORLANDO FANTAZZINI); da Comissão de
Educação e Cultura, pela aprovação des
te, e da emenda aprovada na Comissão de
Direitos Humanos e Minorias (relator: DEP.
ANTÔNIO CARLOS BIFFI): e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, com emenda, e da
emenda da Comissão de Direitos Humanos
e Minorias. com subemenda (relator: DEP.
RUBENS OTONI).

Despacho: Às Comissões de Direitos
Humanos e Minorias; Educação e Cultura e
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD).

Apreciação: Proposiçã.o sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 2411.
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Publicaçâo do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania

I - Relatório

O Projeto de lei em epigrafe. de autoria do Depu
tado CARLOS ABICAlIL. acrescenta parágrafo ao
art. 79 da Lei n° 9.394/96 (Lei de DiretrIZes e Bases
da Educação Nacional) para determinar que o aten
dimento dos povos indlgenas. no que diz respeito à
educação superior. poderá se dar pela instituiçào de
universidade indigena Illulticultural. sob encargo da
União, ou mediante oferta de ensino em entidades
públicas ou privadas.

Na justificaçào. o autor esclarece que a iniciativa é
um reconhecimento da releváncia dos povos indígenas
na construção da nação brasileira. Argumenta que o
projeto fortalece a garantia de educaçào escolar mul
ticultural. fomenta a perspecliva de sustentabilidade
das terras e das comunidades indigenas, assim como
contribui para o aumento da consciência desses po
vos indigenas quanto à necessidade de proleção da
biodiversidade. Lembra. por fim, que a oferta de cur
so superior aos povos indígenas garantirá formação
aos professores indigenas que. por sua vez. poderão
assegurar a utilização de linguas maternas, visando
a sua preservação.

O projeto tramita em regime ordinário. é de com
petência conclusiva das comissões (art. 24, 11. RI) e
foi distribuído. para exame de mérito. à Comissão de
Direitos Humanos e Minoria e a Comissão de Educa
ção e Cultura.

A Comissão de Direitos Humanos e MlIloria. ao
apreciar a matéria. realizou reunião com representantes
do Ministério da Educação, Ministério Público Federal,
FUNAI e Conselho lndigenista Mlssionarlo - CIM!. que
embora reconhecessem a relevância da proposição,
apontaram alguns problemas relacionados prinCipal
mente com a criação de universidade mullicultural.

Em razào disso, a citada Comissão apresentou
emenda substitutiva com o objetivo de dar maior eficácia
à norma. evitar IIlterpretaçoes ambiguas e adequar a
matéria aviabilidade fatica e aos direitos fundamentais
dos povos indigenas.

Assim. o projeto ora em análise recebeu parecer
pela aprovação. no mérito. com emenda propondo o
seguinte texto:

"No que se refere a educação superior,
sem prejuizo de outras ações. o atendimento
aos povos indigenas. efetivar-selá. nas univer
sidades públicas e privadas, através da olerta
de ensino e de assistência estudantil, assim
corno de estimulo à pesqUisa e desenvolvi
mento de programas especiais."

A Comissão de Educação e Cultura, por sua vez,
aprovou o projeto, na forma da emenda substitutiva da
Comissão anterior.

Decorrido o prazo regimental neste Órgão Téc
nico. não foram aprovadas emendas.

Eo relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determinação regimental (art. 32. IV, a
c/c art. 54), cumpre que esta Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Cidadania se pronuncie acerca da
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa
do Projeto de Lei nl) 1.735, de 2003.

Após exame das proposições. verifica-se que
foram atendidos os requisitos constitucionais formais
relativos a competência legislativa da União, neste
caso concorrente (CF, art. 24. IX), às atribuições do
Congresso Nacional, com posterior sançào do Presi
dente da República (CF. art. 48) e à iniciativa legisla
tiva. na presente hipótese. geral e não reservada (CF.
art. 61).

Foram igualmente respeitadas as demais nor
mas constitucionais de cunho material. O projeto e a
emenda da Comissão de Direitos Humanos e Minoria
são jurídicas, pois estão em acordo com as normas
infraconstituclonais em vigor no País. assim como com
os princípios gerais de Direito.

No que tange a técnica legislativa das proposi
ções, sera necessária a apresentação de emendas
para fazer incluir a expressão "(NRf ao final do dis·
positivo acrescentado, tanto no projeto de lei. quanto
na emenda. No mais, ambas as proposições estão
redigidas em conformidade com a Lei Complementar
n° 95. de 1998, alterada pela Lei Complementar n°
107, de 2001 .

Isto posto. voto pela constitucionalidade, iuridicida
de e boa técnica legislativa do Projeto de Lei na 1.735,
de 2003, bem como da emenda a ele apresentada e
aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Minoria,
com a emenda e a submenda em anexo.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2005. - Depu
tado Rubens Otoni, Relator.

PROJETO DE LEI N° 1.735, DE 2003
EMENDA N°

Inclua-se a expressão "(NR)" ao final
do § 3°, referido no art. 1° do projeto.

Sala da Comissão. 5 de maio de 2005. - Depu
tado Rubens Otoni, Relator.
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EMENDA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS E MINORIAS

AO PROJETO DE LEI N° 1.735, DE 2003

SUBEMENDA N°

Inclua-se a expressão "(NR)" ao tinal
do § 3°, referido na emenda.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2005. - Depu
tado Rubens Otoni, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 1,735
B/2003. com emenda (apresentada pelo Relator).
e da Emenda da Comissâo de Direitos Humanos e
Minorias, com subemenda (apresentada peta Rela
tor), nos termos do Parecer do Relator, Deputado,
Rubens Otoni.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mendes Ribeiro Filho - Vice-Presidente no exer

cicio da Presidência. Marcelo Itagiba - Vice-Presiden
te. Antonio Carlos Magalhães Neto. Benedito de Lira,
Bonifácio de Andrada. Bruno Araújo, Cândido Vacca
rezza. Cezar Schirmer. Colbert Martins. Edmar Morei
ra. Edson Aparecido, Efraim Filho. Felipe Maia. Flávio
Dino. Geraldo Pudim, Gerson Peres, Ibsen Pinheiro.
José Eduardo Cardozo, José Genoíno. Magela. Mar
celo Guimarães Filho. Marcelo Ortiz, Mauricio Rands,
Mauro Benevides. Mendonça Prado. Nelson Pellegrino,
Paes Landim, Paulo Magalhàes. Paulo Maluf. Regis de
Oliveira. Ronaldo Cunha lima. Sandra Rosado, Sérgio
Barradas Carneiro. Silvinho Peccioli. Vicente Arruda,
Vilson Covatti. Vital do Rêgo Filho, Wolney Queiroz.
Zenaldo Coutinho, André de Paula. Antonio Bulhões.
Antônio Carlos Biffi, Arnaldo Faria de Sá, Beta Albu
querque. Bispo Gê Tenuta. Edmilson Valentim, Fernando
Coruja. George Hilton, Gonzaga Patriota. Iriny Lopes,
José Pimentel. Léo Alcântara, Luiz Couto. Odilio 8al
binotti, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli, Rubens Otoni,
Severiano Alves e Veloso.

Sala da Comissão. 26 de abril de 2007. - Deputado
Mendes Ribeiro Filho. Presidente em exercicio.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Nona Reunião Ordinária, (Audiência
Pública), realizada em três de abril de 2007.

Às quatorze horas e quarenta e quatro minu
tos do dia três de abril de dois mil e sete, reuniu-se a
Comissão de Agricultura. Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, no Plenário 04 do Anexo II da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados Marcos Montes - Presidente; Afonso Hamm,
Anselmo de Jesus, Beta Faro, Celso Maldaner. Dago
berto. Duarte Nogueira. Edio Lopes, Fernando Coelho
Filho. Flaviano Melo. Homero Pereira. João Oliveira,
Moacir Micheletto. Paulo Piau, Tatico e Wandenkolk
Gonçalves - Titulares; Antonio Carlos Mendes lhame,
Eduardo Sciarra. Jorginho Maluly e Vignatti - Suplen
tes. Compareceram também os Deputados Neri Geller
e Rodrigo Rollemberg. como nâo-membros. Deixaram
de comparecer os Deputados Abelardo Lupion, Adão
Pretto, Assis do Couto, Claudio Diaz, Davi Alcolumbre,
DHceu Sperafico. Domingos Dutra. Enéas, Jerônimo
Reis, Joseph Bandeira, Leandro Vilela, Leonardo Vile
la. Luis Carlos Heinze, Luiz Carlos Setim. Nélio Dias,
Odílio Balbinotti, Osmar Júnior, Pompeo de Mattos,
Roberto Balestra. Ronaldo Caiado, Valdir ColaMo, Zé
Gerardo e Zonta. Justificaram a ausência o Deputado
Veloso e Waldir Neves, O Presidente, Deputado Marcos
Montes, declarou abertos os trabalhos e cumprimentou
a todos. Pediu desculpas pela ausência do Deputado
Assis do Couto, autor do requerimento. que não pôde
comparecer por problemas muito graves em seu es
tado. Esclareceu aos presentes que essa reunião se
destinava a debater "Alterações climáticas do planeta,
previstas no documento intitulado "Paínel Intergover
namental sobre Mudanças Climáticas - IPCC", e os
seus efeitos sobre a agricultura brasileira, nos aspectos
econômico, social e ambiental". Informou ainda que foi
criada. naquela manhã, a Subcomissão de Bioenergia
e Meio Ambiente, mostrando a importância Que o tema
tinha para esta Comissão. Na seqüência, convidou o
Doutor Eduardo Assad. representante da EMBRA
PA, para compor a Mesa e fazer sua exposiçâo. Em
seguida o Presidente agradeceu e passou a palavra
aos deputados Homero Pereira. Rodrigo Rollemberg
e Paulo Piau. Em seguida o Presidente agradeceu e
convidou o Doutor José Luis D'Ávila Fernandes, Dire
tor do Departamento de Reabilitaçào e Reconstrução
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da Secretaria de Defesa Civil, para fazer a sua expo
sição, Após a palestra o Presidente agradeceu e pas
sou a palavra aos deputados Celso Maldaner, Jorginho
Maluly, Vignatti. Anselmo e Edio Lopes. O presidente
agradeceu mais uma vez e convidou a Doutora Mag
da Aparecida de Lima, representante do Ministério de
Ciência e Tecnologia. para compor a Mesa e fazer sua
exposição. Após a palestra o Presidente agradeceu
e pediu desculpas pela saída antecipada de alguns
deputados, por motivo de convocação para votação
no Plenário da Casa. Em seguida passou a palavra ao
Deputado Anselmo para agradecer aos palestrantes.
em nome do Deputado Assis do Couto. O Deputado
Anselmo justificou a ausência do Deputado. falou na
importância de abraçar a causa do meio ambiente e
colocar essa questão acima das vaidades e parabe
nizou o Presidente da Comissão pela realização da
audiência. Finalizando, o Senhor Presidente agrade
ceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às
dezesseis horas e quarenta e sete minutos. O inteiro
teor foi gravado. passando o arquivo de áudio a inte
grar o acervo documental desta reunião. E para cons
tar, eu, Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata,
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente. Deputado Marcos Montes, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE AGRICULTURA. PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Reunião Ordinária (Deliberati
va) realizada em quatro de Abril de 2007.

Às dez horas e quarenta e oito minutos do dia
quatro de abril de dois mil e sete, reuniu-se a Comis
são de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen
volvimento Rural, no Plenário na 6 do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados. sob a Presidência do Deputado
Marcos Montes, Presidente. para a realização de reu
nião ordinária destinada à discussão e votação das
matérias constantes da Pauta n° 07/07. O Livro de
Presença registrou o comparecimento dos Deputados:
- Titulares: Marcos Montes - Presidente; Assis do
Couto - Vice-Presidente: Afonso Hamm. Anselmo de
Jesus, Celso Maldaner, Claudio Diaz. Dagoberto. Do
mingos Dutra, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Fernando
Coelho Filho, Flaviano Melo, Homero Pereira, João
Oliveira, Joseph Bandeira. Leonardo Vilela, Luis Carlos
Heinze, Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto, Paulo
Piau. Tatico, Valdir Colatto, Wandenkolk Gonçalves e
Zonta. - Suplentes: Antônio Carlos Mendes Thame.
Camilo Cola, Eduardo Sciarra, Giovanni Queiroz, Jor
ginho Maluly. Lira Maia, Moreira Mendes e Valadares

Filho. Compareceu também o Deputado Neri Geller,
como não-membro. Deixaram de comparecer os Depu
tados Abelardo Lupion, Adão Pretto, Beta Faro, Davi
Alcolumbre. Dilceu Sperafico, Enéas, Jerônimo Reis,
Leandro Vitela, Nélio Dias. Odílio Balbinotti. Osmar
Júnior, Pompeo de Mattos. Roberto Balestra, Ronaldo
Caiado. Waldir Neves e Zé Gerardo. Justificaram a au
sência os Deputados Veloso e Waldir Neves. ABER
TURA: Havendo número regimental, o senhor Presi
dente declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE:
Em seguida, o Presidente cientificou ao Plenário que,
em vinte e sete de março do corrente. distribuiu o Pro
jeto de Lei n'" 5.249/01 ao Deputado Moacir Michelet
to; em vinte e oito de março do corrente, distribuiu os
Projetos de Lei n° 448/07. 443/07, 373/07, 467/07 e
360/07 aos Deputados Beto Faro, Celso Maldaner,
Domingos Dutra, Fernando Coelho Filho e Osmar Jú
nior, respectivamente; e as Propostas de Fiscalização
e Controle n° 37/04 e 4199 aos Deputados Claudio Diaz
e Valdir Colatto, respectivamente; e a Sugestão n" 1/01
ao Deputado Rômulo Gouveia; em vinte e nove de
março do corrente, distribuiu o Projeto de Lei n'" 454107
ao Deputado Edio Lopes, Prosseguindo, o Presidente
cientificou ao Plenário o recebimento do Oficio n'"
115/2007/M.H., datado de três de abril do corrente, no
qual justifica a ausência do Deputado Mário Heringer
no dia vinte e um de março próximo passado: e da có
pia do atestado médico justificando a ausência do
Deputado Enéas nas reuniões ocorridas dia quatorze
de fevereiro e sete de março próximo passado. Pros
seguindo. o Presidente deu conhecimento ao Plenário
do Ofício n° 0021/07-PRE. datado de dois de abril do
corrente, de Associação Brasileira dos Criadores de
Zebu, no qual convida-o a participar da inauguração
oficial da ExpoZebu/2007. Por conseguinte, o Presi
dente lembrou aos membros o Encontro da Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol
vimento Rural. no Parque Fernando Costa, em Ube
raba/MG, durante a 73a Exposição Internacional Gado
Zebu - ExpoZebu/2007, de acordo com a aprovação
do Requerimento n° 35/07, de autoria do Deputado
Abelardo Lupion. ordem DO DIA: Iniciada a ordem
do Dia, o Presidente submeteu à apreciação os itens
constantes da pauta. A - Requerimentos: 1) REQUE
RIMENTO N° 36/07 - do Sr. Antônio Carlos Mendes
Thame - que "solicita a realização de Audiências PÚ
blicas conjuntas com a Comissões de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável: da Amazônia, Integra
ção Nacional e de Desenvolvimento Regional; de Ci
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática; de
Desenvolvimento Urbano, e de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional para discutir o PL 261/2007". O
autor defendeu-o. Submetido à discussão e votação,
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o requerimento foi aprovado unanimemente; 2) RE
QUERIMENTO N° 39/07 - do Sr. Osmar Júnior - que
"propõe a convocação de audiência pública, solicitan
do a presença do ilmO sr. presidente do ibama, para
prestar esclarecimentos sobre a suspensão do plano
de manejo florestal sustentado - energia verde, de
interesse da empresa jb carbon s/a, localizado na área
da serra vermelha, sul do estado do piauí - pi, deter
minada pela diretoria de florestas através do memo
rando n° 028/2007 diref (processo no'
02020.001439/2005-60)". O autor solicitou a retirada
da matéria: 3) REQUERIMENTO N° 40/07 - do Sr.
Moreira Mendes - que "requer a realização de Audi
ência Pública para discutir o aquecimento global e suas
conseqüências para a diversidade biológica, a conser
vação florestal, o setor produtivo, a saúde pública e a
infra-estrutura urbana". Contorme solicitação do autor,
o Presidente retirou a matéria de pauta: 4) REQUERI
MENTO N° 47/07 - do Sr. Celso Maldaner - que "re
quer a realização de audiência Pública com os repre
sentantes dos Ministérios da Agricultura, Pecuário e
Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior, Associação Catarinense dos
Criadores de Suínos - ACCS, e demais interessados".
O autor defendeu o requerimento. Discutiram a maté
ria os Deputados Zonta, que sugeriu incluir o seguinte
tema no requerimento "crise da suinocultura"; e Duar
te Nogueira, que sugeriu convidar as associações dos
outros Estados da Federação. Consultado sobre as
sugestões recebidas, o autor acatou-as. Submetido à
votação, o requerimento foi aprovado unanimemente
com as sugestões recebidas; 5) REQUERIMENTO N°
48/07 - do Sr. José Airton Cirilo e Domingos Dutra 
que "requerem a realização de audiência pública com
a finalidade de discutir as políticas de desenvolvimen
to voltadas à atividade pesqueira". O Deputado José
Airton defendeu o requerimento. Submetido adiscus
são e votação, o requerimento foi aprovado unanime
mente; 6) REQUERIMENTO N° 49/07 - do Sr. Edio
Lopes - que "solicita realização de Audiência Pública,
no ámb'ito desta Comissão, para debater questões so
bre as notificações expedidas pela FUNAI para a de
socupação de áreas no Estado de Roraima". O autor
defendeu o requerimento. Discutiram a matéria os
Deputados Moacir Micheletto e Lyra Maia. Submetido
à votação, o requerimento foi aprovado unanimemen
te. Durante a apreciação deste requerimento. o Depu
tado Edio Lopes fez a seguinte denúncia:"É necessá
rio autorização da Funai para entrar nas terras indíge
nas. Sempre que os brasileiros contratam pilotos para
os levarem às terras indígenas é solicitado a autoriza
ção de entrada concedida pela Funai. Entretanto, esse
pedido nào é solicitado quando os missionários es-

trangeiros contratam as viagens:' Sua Excelência in
formou que os pilotos solicitam autorização para rea
lizar o trajeto Roraíma-Alto Paraíso, porém os aviões
seguem para as aldeias ianomanes com os missiona·
rios estrangeiros, sem a devida autorização da Funai.
7) REQUERIMENTO N° 50107 - do Sr. Valdir Colatto
- que "requer que a Comissão de Agricultura, Pecuá
ria, Abastecimento e Desenvolvimento Rural solicite
ao Tribunal de Contas Da União - TCU, informações
a cerca do resultado das informações a cerca do re
sultado das investigações realizadas em operações
de crédito rural junto às Instituições Financeiras Ofi
ciais Federais (Banco da Amazônia, Banco do Nordes
te do Brasil, e Banco do Brasil S.A.) que consolidaram
os acórdãos de n.o 55/2003,1927/2003,1162/2004 e
381/2004)". O autor defendeu o requerimento. Discu
tiram a matéria os Deputados Moacir Micheletto, Luis
Carlos Heinze e Lyra Maia. Submetido à votação, o
requerimento foi aprovado unanimemente; 8) REQUE
RIMENTO N° 51/07 - do Sr. Anselmo de Jesus - que
"requer que sejam convidados os Ministros da Agricul
tura, (MAPA), do Desenvolvimento Agrário (MDA) e os
Presidentes da CONTAG e CNA, a comparecer a esta
CAPADR para que seja discutido o cumprimento da
Instrução Normativa n° 51, de 18/09/2002, do MAPA".
O autor defendeu o requerimento e sugeriu realizar a
audiência com a junção do Requerimento nO 53/07.
Discutiram a matéria os Deputados Paulo Piau, que
aceitou a realização da junção do Requerimento n°
53/07 de sua autoria: e Zonta. Submetido à votação,
o requerimento foi aprovado unanimemente com a su
gestão proposta; 9) REQUERIMENTO N° 52/07 - do
Sr. Homero Pereira - que "requer a mudança do nome
da Subcomissão Especial de Bioenergia e Meio Am
biente". O O autor defendeu o requerimento. Discutíram
a matéria os Deputados Giovanni Queiroz, Jorginho
Maluly. Duarte Nogueira, e João Oliveira. Submetido
à votação. o requerimento foi aprovado unanimemen
te; 10) REQUERIMENTO N° 53/07 - do Sr. Paulo Piau
- que "Solicita seja convidado o Sr. Ministro da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento para expor sobre o
"Planejamento Estratégico" do Ministério da Agricultu
ra e sobre as "Câmaras Setoriais" coordenadas pela
Pasta. e, ainda, estenda o convite de comparecimen
to à Organização das Cooperativas Brasileiras-OCR
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
CNA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura-CONTAG, Confederação Nacional da In
dústria-CNI, Confederação Nacional do Comércio-CNC
e Confederação Nacional do Transporte-CNT. O autor
defendeu o requerimento. Discutiram a matéria os
Deputados Giovani Queiroz; Afonso Hamm; Assis de
Couto, que sugeriu incluir representantes do Ministério
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do Desenvolvimento Agrario e da Unicapes; Valdir Co
latto; Moacir Micheletto: Homero Pereira: Giovani Quei
roz, que sugeriu chamar o Ministro para discorrer sobre
o tema e os demais em outra data. Consultado sobre
as sugestões recebidas, o autor não as acolheu justi
ficando que °meltlOr formato para realizar esta audi
ência publica é o debate do Ministro com as entidades
na mesma reuniao, e que os representantes do Minis
tério do Desenvolvimento Agrário e as demais entida
des em outro momento. Submetido à votação, o reque
rimento foi aprovado unanimemente com a Junção do
Requerimento n" 51/07 proposta anteriormente nesta
reunião; 11) REQUERIMENTO N° 54 - da Subcomis
são Especial para tratar da Bioenergia e Meio Ambien
te - que solicita, nos termos regimentais, seja realiza
da reunião de audiência publica para discutir os pro
blemas da bioenergia e meio ambiente. O Deputado
Homero Pereira, Presidente da Subcomissão Especial
para tratar da Bioenergia e Meio Ambiente, defendeu
o requerimento. Submetido à discussão e votação, o
requerimento foi aprovado unanimemente; 12) RE
QUERIMENTO N° 55/07 - do Deputado Alonso Hamm
- que "requer realização de Audiência Püblica e En
contros com representantes de produtores irrigantes.
agentes do Governo e politicos locais nos Estados do
Rio Grande do Sul, Goias e no Pólo de Irrigação de
Petrolina/Juazeiro, para discussão do Projeto de Lei
n° 6.381. de 2005, de autoria do Senado Federal, que
dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação e dá ou
tras providências. O autor defendeu o requerimento.
Discutiu a matéria o Deputado Paulo Piau, que suge
riu incluir no requerimento os projetos: "Jaiba/MG" e
"Irrigar Minas/MG", Consultado sobre a sugestão, o
autor acatou-as. Submetido à votação, o requerimen
to foi aprovado com a sugestão recebida: 13) REQUE
RIMENTO N° 56/07 - da Subcomissão Especial para
tralar da Cadeia de Pecuaria de Corte - que "solicita,
nos termos regimentais, realizaçào de Audiência PU
blica para discutir os problemas da cadeia de Pecuária
de Corle. O Deputado Luiz Carlos Setim, Presidente
da Subcomissão Especial para tratar da Cadeia de
Pecuária de Corle, defendeu o requerimento. Subme
tido à discussào e votação. o requenmento fOI aprova
do unanimemente; B - Proposições Sujeitas à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões: - ORDINÁRIA:
14) PROJETO DE LEI N° 51107 - do Sr. Neilton Mulim
- que "institui isenção de tributos federaiS incidentes
sobre produtos destinados à alimentação humana".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. PARE
CER: pela aprovação, com emenda. Vista ao Deputado
Domingos Dutra. em 28/03/07. O relator leu o parecer.
Discutiu o proleto o Deputado Celso Maldaner. Sub
metido à votação, o parecer do relator foi aprovado

unanimemente. Finalizando, o Presidente registrou
pesar pelo falecimento da ex-esposa do Deputado
Waldemir Moka e registrou, também, moçâo de con
gratulação pela boa vontade do Ministro da Agricultu
ra em visitar esta Comissão. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente em exercício encerrou os trabalhos
às treze horas e quatorze minutos. antes, porém, con
vidou os membros a participarem de Reunião com a
presença do Ministro da Agricultura e Pecuária, Senhor
Reinhold Stephanes, na próxima quarta-feira, dia onze
de abril do corrente, às dez horas, no Plenário seis do
Anexo dois desta Casa. E para constar, eu, MOlzes
Lobo da Cunha, Secretario, lavrei a presente ATA. que,
depois de lida e aprovada. será assinada pelo Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados. Deputado Marcos Montes
Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária (De
liberativa). realizada em dezoito de abríl de 2007.

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia
dezoito de abril de dois mil e sete, reuniu-se a Co
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, no Plenário n° 6 do Anexo II
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do
Deputado Assis do Couto, 1° Vice-Presidente. para a
realização de reunião ordinária destinada à discussão
e votação das matérias constantes da Pauta nú 08/07.
O Livro de Presença registrou o comparecimento dos
Deputados: - Titulares: Marcos Montes - Presidente;
Assis do Couto e Dilceu Sperafico - Vice-Presidentes:
Abelardo Lupion, Adão Preito. Afonso Hamm. Ansel
mo de Jesus, Beta Faro. Celso Maldaner, Dagoberto.
Davi Alcolumbre, Domingos Dutra, Duarte Nogueira.
Edio Lopes, Fernando Coelho Filho, Flaviano Melo.
Homero Pereira, Jerônimo Reis. João Oliveira, Jose
ph Bandeira. Leandro Vilela, Leonardo Vilela, Luis
Carlos Heinze, Luiz Carlos Setim, Moacir Micheletto,
Odílio Balbinolli. Osmar Junior, Paulo Piau, Pompeo
de Maltas, Ronaldo Caiado, Tatico, Valdir Colatto, Zé
Gerardo e Zonta: - Suplentes: Airton Roveda, Arman
do Abilio, Camilo Cola, Carlos Bezerra. Carlos Melles,
Eduardo SClarra, Emandes Amorim. Félix Mendonça,
Francisco Rodrigues, Lael Varella, Lázaro Botelho.
Lira Maia, Marcelo Melo. Mário Heringer. Moreira
Mendes, Nelson Meurer, Neri Gel1er. Silvio Lopes,
Suely. Valadares Filho, Veloso e Vignatti, Deixaram
de comparecer os Deputados Claudio Diaz, Enéas,
Nélio Dias, Roberto Balestra. Waldir Neves e Wan-
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denkolk Gonçalves. Justificaram a ausência os Depu
tados Jorginho Maluly. Waldir Neves e Wandenkolk
Gonçalves, ABERTURA: Havendo número regimen
tal, o Deputado Assis do Couto. 10 Vice-Presidente,
declarou abertos os trabalhos e determinou a leitura
das Atas da Oitava Reunião Ordinária (Deliberativa),
da Nona Reunião Ordinária (Audiência Pública), e da
Décima Reunião Ordinária (Deliberatíva). que foi dis
pensada a requerimento aprovado do Deputado Zon
ta. Submetida à discussão e votação, as Atas foram
aprovadas unanimemente. EXPEDIENTE: Em segui
da, o Presidente cientiticou ao Plenário que, em nove
de abril do corrente, distribuiu os Projetos de lei nOs
538/07,7.407/06 e 511/07 aos Deputados Celso Mal
daner, Dilceu Sperafico e Domingos Outra. respecti
vamente. Logo após. o Deputado Domingos Dutra fez
o seguinte questionamento: Por que o Projeto de De
creto Legislativo n° 2.351/06. da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, que "Aprova
o texto da Convenção W 184, da Organização Inter
nacional do Trabalho (OIT), complementada pela Re
comendação W 192, assinadas em 21 de junho de
2001", não retornou à Pauta da Comissão até esta
data? Em resposta, o Presidente em exercício infor
mou que transmitirá o questionamento ao Presidente
da Comissão. ordem DO DIA: Iniciada a ordem do
Dia. o Presidente em exercício submeteu à aprecia
ção os itens constantes da pauta. A) Requerimentos:
1) REQUERIMENTO N° 39/07 - do Sr. Osmar Júnior
- que "propõe a convocação de audiência pública.
sol'lcitando a presença do ilmO sr. presidente do iba
ma, para prestar esclarecimentos sobre a suspensão
do plano de manejo florestal sustentado - energia
verde, de interesse da empresa jb carbon sla, locali
zado na área da serra vermelha, sul do estado do
piauí - pi, determinada pela diretoria de florestas
através do memorando n" 028/2007 - diref (processo
n': 02020.001439/2005-60)". Em virtude da ausência
do autor, naquele momento, a matéria não foi delibe
rada; 2) REQUERIMENTO N° 57/07 - do Sr. lenta
- que "solicita seja convidado Sua Excelência o Mi
nistro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Se
nhor Reinhold Stephanes, a comparecer a esta Co
missão para sua identificação com a Comissão de
Agricultura dessa Casa, bem como com o setor agrí
cola e o cooperativismo no geral, e ser o mesmo sa
batinado sobre as propostas e comprometimento do
Ministério sobre os mais diversos setores do agrone
gócio brasileiro e suas problemáticas". Conforme so
licitação do autor, o Presidente em exercício deferiu
a retirada da matéria de pauta tendo em vista a re
cente visita do Ministro a esta Comissão; 3) REQUE·
RIMENTO N° 58/07 - do Sr. Afonso Hamm - que

"requer realização de audiência pública para tratar da
instalação da frente parlamentar da fruticultura bra
sile'lra na atual legislatura". O autor defendeu o re
querimento e alterou a ementa do requerimento para:
"... para tratar da Fruticultura...". Discutiu a matéria o
Deputado Zonta. Submetido à votação. o requerimen
to foi aprovado unanimemente, com a alteração pro
posta; 4) REQUERIMENTO N° 59/07 - do Sr. Luis
Carlos Heínze - que "requer a realização de Audiên
cia Pública para se avaliar o incremento de preços
dos fertilizantes minerais". O autor defendeu-o. Dis
cutiu a matéria Q Deputado Homero Pereira, que in
formou aos membros que o Deputado Abelardo Lupion
apresentará uma Proposta de Fiscalização e Contro
le sobre este tema e questionou o autor se aceita
retira-lo de pauta. Consultado sobre a proposta, o
autor não a aceitou e argumentou que a reunião de
audiência pública e a Proposta de Fiscalização e
Controle podem ser deliberadas concomitantemente.
Prosseguindo, o Presidente passou a palavra aos
demais inscritos, Deputados Zonta, Valdir Colatto,
Leonardo Vilela e Paulo Piau. Submetido à votação,
o requerimento foi aprovado unanimemente. Continu
ando, o Presidente em exercício informou o recebi
mento do seguinte requerimento: Matéria sobre a
Mesa: 5) REQUERIMENTO N° 64/07 - dos Srs. Do
mingos Dutra e Adão Pretto - que "solicita retirada
da ordem do Dia o requerimento n° 60/07, de autoria
do Deputado Leonardo Vilela. por 5 sessões". Discu
tiram a matéria os Deputados Leonardo Vilela; Adão
Pretto; Domingos Dutra. que sugeriu transformar o
requerimento n° 60/07 em um Pedido de Informação
ao Ministro de Estado; Dagoberto, que sugeriu con
vidar o Secretario Executivo do Ministério do Desen
volvimento Agrário/MOA em substituição ao Ministro
do Desenvolvimento Agrário; Beta Faro; Anselmo;
Pompeo de Mattos, que sugeriu transformar o reque
rimento em "Requerimento de Informação"; Luis Car
los Heinze; Afonso Hamm, que sugeriu convidar o
Presidente do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária/lncra: Zonta, que sugeriu ampliar o
tema do requerimento incluindo "reforma agrária, pia
no safra e legislação da defesa sanitária"; e Adão
Pretto, que sugeriu incluir o tema "índice de produti·
vidade da terra". Logo após, o Presidente desta Co
missào. Deputado Marcos Montes, assumiu a condu
ção dos trabalhos e questionou o Deputado Leonar
do Vilela se acatava as sugestões recebidas. O Depu
tado Leonardo Vilela manifestou-se favorável às su
gestões dos Deputados Afonso Hamm e Zonta e não
acolheu a sugestão do Deputado Adão Pretto. Dian
te das várias manifestações, o Presidente consultou
aos Deputados Adão Preno e Domingos Dutra se
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acatavam a retirada deste requerimento e se concor
davam que ele selecionasse os temas para incluir no
requerimento 60/07. Os autores aceitaram as suges
tões do Presidente. Continuando. o Presidente anun
ciou o próximo item da pauta: 6) REQUERIMENTO
N° 60/07 - do Sr. Leonardo Vilela - que ""Solicita seja
convidado o Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário
para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre
o convênio n° 531854. de 9 de dezembro de 2005,
celebrado entre o INCRA e a Associação Nacional
de Apoio à Reforma Agrária - ANARA, que ..tem por
objeto a reestruturação produtiva. social. cultural e
ambiental dos assentamentos beneficiados com a
elaboração de um plano de reestruturação; execução
de 11 planos de recuperação: realização de 36 cursos
de formação, 144 oficinas. 36 encontros nos assen
tamentos, 21 encontros regionais. e um encontro na
cionar..·. O autor defendeu o requerimento e acolheu
as sugestões dos Deputados Afonso Hamm e Zonta
discutidos no requerimento anterior n° 64/07. Subme
tido à discussão e votação, o requerimento foi apro
vado com as sugestões dos Deputados Zonta e Afon
so Hamm; 7) REQUERIMENTO N° 61/07 - do Sr. Luis
Carlos Heinze - que "requer a realizaçào de Audiên
cia Pública com o objetivo de debater aspectos da
implantação do seguro agrícola". O autor defendeu o
requerimento. Discutiram a matéria os Deputados
Moacir Micheletto, que sugeriu convidar a Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura/Con
tag para participar da audiência publica; Pompeo de
Mattos; Duarte Nogueira, que sugeriu convidar os
Secretários Executivos de Subvenção do Seguro
Agrícola dos Estado de São Paulo e do Rio Grande
do Sul; Valdir Colatto: Afonso Hamm: Anselmo; Ho
mero. que sugeriu convidar a Federação Brasileira
de Bancos/Febraban. Consultado sobre as sugestões
recebidas. o autor acatou-as. Submetido à votação.
o requerimento foi aprovado unanimemente com as
sugestões recebidas. Dando continuidade, o Presi
dente informou aos membros que esta Comissão
recebeu os seguintes convites para participar de reu
nião: Confederação de Agricultura e Pecuária do Bra
sil - reunião do Fórum Agrário Empresarial. dia vinte
e seis de abril próximo. das nove às dezessete horas.
na sede daquela Confederação, em Brasília: Agrishow
em Ribeirão Pretto - 2007 - reunião com represen
tantes da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro.
nas dependências da Agrishow Ribeirão Preto 2007,
dia quatro de maio próximo. à tarde. O Presidente
informou aos membros que após o Encontro que se
realizara na cidade de Uberaba. dia quatro de maio
próximo. às dez horas. durante a Expozebu/2007, os
Deputados participariam da reuniào do Agrishow na

cidade de Ribeirão Preto. Prosseguindo. o Presiden
te anunciou o próximo item da pauta: 8) REQUERI
MENTO W 62107 - do Sr. Luis Carlos Heinze - que
"requer seja realizada reunião de trabalho da Subco
missão de Politica Agricola. Endividamento e Renda
Rural. em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul". O autor defendeu o requerimento e sugeriu re
alizar esta audiência pública nos demais Estados da
Federação. Submetido à discussão e votação. o re
querimento foi aprovado com a sugestão proposta:
9) REQUERIMENTO N° 63/07 - do Sr. Eduardo Sciar
ra - que "requer que sejam convidados o Sr. Rolf Ha
ckbart. Presidente do Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agraria, INCRA. e um representante
da Federação de Agricultura do Estado do Paraná.
FAEP, para prestar esclarecimentos sobre a Instrução
Normativa n° 27/2006 e sua aplicação. que permite
a declaração de nulidade dos títulos de domínio das
propriedades nas faixas de fronteira e suas conseqü
ências para os produtores rurais". O autor defendeu
o requerimento. Discutiram a matéria os Deputados
Homero Pereira. que sugeriu incluir a Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil; Assis do Couto.
que sugeriu convidar a Confederação Nacional dos
trabalhadores na AgriculturaJContag: Moreira Mendes.
que sugeriu incluir um representante do Incra do Es
tado do Rondônia para discutir sobre problemas da
quele Estado; Valdir Colatto; Ronaldo Caiado: Zonta
e Afonso Hamm. Submetido à votação, o requerimen
to foi aprovado unanimemente com as sugestões.
Durante a apreciação deste requerimento, o Deputado
Assis do Couto reclamou de inclusão de requerimen
tos na pauta após o horário de distribUição às lide
ranças. pois segundo Sua Excelência, a distribuição
deve ser feita com antecedência de pelo menos vinte
e quatro horas. Em resposta. o Presidente informou
ao Deputado Assis do Couto que houve inclusão de
itens na pauta. fora do horário. inclusive solicitações
advindas do Partido dos Trabalhadores. mas que de
agora em diante tal fato nào mais ocorrerá. em cum
primento às determinações regimentais. Em seguida,
o Presidente anunciou o próximo item da pauta: C 
Proposições Sujeitas à Apreciação Conc1usiva pelas
Comissões: - ORDINÁRIA: 10) PROJETO DE LEI N°
76/07 - do Sr. Miro Teixeira - que "estabelece normas
para a utilização de imóveis rurais integrantes do pa
trimónio das instituições federais de crédito e finan
ciamento destinados à reforma agrária". RELATOR:
Deputado POMPEO DE MATTOS. PARECER: pela
aprovação. Conforme solicitação do Relator, o Presi
dente deleriu a retirada da matéria de pauta; 11)
PROJETO DE LEI N° 4.512/04 - do Sr. Vicentinho
- que "institui Programa de Alimentação para os Tra-
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balhadores Rurais". RELATOR: Deputado VALDIR
COLATIO. PARECER: pela rejeição deste e do Subs
titutivo da CTASP. Conforme solicitação do autor. o
Presidente deferiu a retirada de matéria de pauta; 12)
PROJETO DE LEI N° 6.553t06 - do Sr. Alberto Fraga
- que "dispõe sobre a assistência ao pequeno pro
dutor rural". RELATOR: Deputado JOÃO OLIVEIRA.
PARECER: pela rejeição. Conforme solicitação do
Relator, o Presidente deferiu a retirada da matéria de
pauta. Nada mais havendo a tratar, o Presidente en
cerrou os trabalhos às treze horas e treze minutos,
antes. porém. convidou os membros a participarem
de Reunião Ordinária (Audiência Púbrlca). na próxima
terça-feira, dia vinte e quatro de abril do corrente. às
quatorze horas e trinta minutos, no Plenário seis do
Anexo dois desta Casa_ E para constar, eu. Moizes
Lobo da Cunha, Secretário. lavrei a presente ATA.
que. depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. Deputado Marcos Montes
Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

538 legislatura - 18 sessão legislativa ordinária

Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária,
(Audiência Pública), realizada em vinte e quatro
de abril de 2007.

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do
dia vinte e quatro de abril de dois mil e sete. reuniu-se
a Comissão de Agricultura. Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, no Plenário 2 do Anexo" da
Câmara dos Deputados. com a presença dos Senhores
Deputados Marcos Montes - Presidente; Assis do Couto
e Dilceu Sperafico - Vice-Presidentes: Afonso Hamm,
Beto Faro. Celso Maldaner. Duarte Nogueira, Fernando
Coelho Filho. Flaviano Melo, João Oliveira, Luis Carlos
Heinze, Moacir Micheletto, Paulo Piau, Tatico. Valdir Co
laUo. Wandenkolk Gonçalves e Zonta - Titulares; Car
los Metles. Darcísio Perondi. Eduardo Sciarra. Félix
Mendonça. Lázaro Botelho, Mário Heringer, Rômulo
Gouveia e Veloso - Suplentes. Compareceram tam
bém os Deputados Átila Lira, Nilmar Ruiz e Rodrigo
Rollemberg, como não-membros. Deixaram de com
parecer os Deputados Abelardo Lupion, Adão Pretto.
Anselmo de Jesus. Claudio Diaz. Dagoberto. Davi
Alcolumbre. Domingos Dutra, Edio Lopes. Enéas.
Homero Pereira, Jerônimo Reis. Joseph Bandeira.
Leandro Vilela. Leonardo Vilela, Luiz Carlos Setim.
Nélio Dias, Odilio Balbinotti. Osmar Júnior, Pompeo

de Mattos, Roberto Balestra. Ronaldo Caiado. Wal
dir Neves e Zé Gerardo. Justificaram a ausência os
Deputados Claudio Diaz e Jorginho Maluly. O Presi
dente, Deputado Marcos Montes, declarou abertos
os trabalhos, cumprimentou a todos e esclareceu aos
presentes que essa reunião se destinava a debater
"a situação da pesquisa agropecuária brasileira e
sobre a necessidade de adoção de um novo modelo
institucional que priorize a integração dos diversos
sistemas de pesquisa. público e privado, voltados
para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil",
ressaltando a importância que o tema tinha para
esta Comissão. Prosseguindo. o Senhor Presidente
convidou para comporem a Mesa os Doutores Silvio
Crestana - Diretor-Presidente da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; Baldonedo
Arthur Napoleão - Presidente do Conselho Nacional
dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária
- CONSEPA; Carlos Sigueyuki Sediyama - Reitor
da Universidade de Viçosa/MG e representante da
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior - ANDIFES: Lynaldo
Cavalcanti de Albuquerque - Secretário Executivo
da Associação Brasileira das Instituições de Pesqui
sa - ABIPTI: Emerson Silva Ribeiro Júnior - Ana
lista em Ciência e Tecnologia do CNPq; e Alyson
Paolinelli - Consultor da Listen Local Information
Sytem Ltda. Em seguida o Presidente passou a pa
lavra ao Deputado Paulo Piau autor do requerimen
lo que gerou esta Audiência. Dando seguimento, o
Senhor Presidente cedeu a palavra para que cada
pa\estrante pudesse fazer sua exposição, no prazo
de quinze minutos, chamando na ordem os Dou
tores Alyson Paolinelli. Silvio Crestana. Baldonedo
Arthur Napoleão. Carlos Sigueyuki Sediyama, Ly
naldo Cavalcanti de Albuquerque e Emerson Silva
Ribeiro Junior. Prosseguindo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra. pela ordem de inscrição, aos
Senhores Deputados Felix Mendonça. Luis Carlos
Heinze, Rodrigo Rollemberg, Afonso Hamm. Carlos
Melles. Moacir Micheletto. Assis do Couto e Paulo
Piau. Em seguida. o Senhor Presidente franqueou
a palavra. para considerações finais, aos Senhores
Deputados Rodrigo Rollemberg. Paulo Piau e Felix
Mendonça. Finalizando. o Senhor Presidente agrade
ceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às
dezesseis horas e quarenta e três minutos. O inteiro
teor foi gravado, passando o arquivo de áudio a inte
grar o acervo documental desta reunião. E para cons
tar, eu. Moizes Lobo da Cunha, lavrei a presente Ata.
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente. Deputado Marços Montes, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.



COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Décima Terceira Reunião (Extraordi~

nária), (Audiência Pública), Realizada Em 18 De
Abril de 2007.

Ãs onze horas e onze minutos do dia dezoito
de abril de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, no
Plenario 12 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados Nelson
Marquezelli, Presidente; Andréia Zilo, Daniel Almei
da, Edinho Bez. Eudes Xavier, Gorete Pereira, Marco
Maia, Mauro Nazif, Milton Monti. Paulinho da Força.
Paulo Rocha, Pedro Henry. Roberto Santiago, San
dro Mabel, Vicentinho. Wilson Braga. Carlos Alberto
Canuto, Carlos Alberto Leréia, Eduardo Valverde, Fi
lipe Pereira, Nelson Pellegrino e Sebastião Bala Ro
cha. Compareceram tambem os Deputados Ademir
Camilo, Dagoberto e Miro Teixeira, como não-mem
bros. ABERTURA: O Presidente, Deputado Nelson
Marquezelli. declarou aberta a reunião de Audiência
Publica com a visita do Ministro de Estado do Trabalho
e Emprego, Sr. Carlos Lupi, que passou a compor a

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da oitava reunião ordinária, realizada em
25 de abril de 2007.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO em 18/0412007. NÃO DELIBERADO, EM VIRTUDE
ECONÓMICO, INDÚSTRIA E COMERCIO DO INíCIO DA ordem DO DIA NO PLENÁRIO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Os Deputados Jurandil
Juarez. Praciano e Wellington Fagundes apresentaram
considerações sobre visita técnica à Zona Franca de
Manaus, realizada por eles como representantes des
ta Comissão. Em seguida, o Deputado Renato Molling
teceu comentários acerca de sua participação na 31 a

FIMEC - Feira Internacional de Couros, Químicos,
Componentes e Acessórios. Equipamentos e Máqui
nas para calçados e Curtumes, como representante
deste órgão técnico. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar o Presidente, às onze horas e dez
minutos, declarou encerrados os trabalhos, antes con
vocando os senhores membros para reunião de Audi
éncia Pública conjunta com a Comissâo de Finanças
e Tributação, no dia vinte e seis de abril do corrente
ano. às dez horas, no Plenário 12 desta Casa, para
tratar do tema DEBATE SOBRE A QUESTÃO DA DES
CONSIDERAÇÃO DE PESSOA, ATO OU NEGÓCIO
JURíDICO PELAS AUTORIDADES FISCAIS COMPE
TENTES, OBJETO DO PL ND 133/07 E SEU APENSO
(PL 536/07). E, para constar, eu. Aparecida de Moura
Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e
aprovada. será assinada pelo Presidente, Deputado
Wellington Fagundes. e publicada no Diário da Câ·
mara dos Deputados.

Ãs dez horas e trinta e seis minutos do dia vinte e
cinco de abril de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão
de Desenvolvimento Económico. Induslria e Comércio.
no Plenário Professor Roberlo Campos (n" 5) da Cà
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados Wellington Fagundes - Presidente: Vanderlei
Macris - Vice-Presidente; Dr. Ubiali. Edson Ezequiel,
Evandro Milhomen, Fernando Lopes, Jurandil Juarez,
Lúcio Vale. Miguel Corrêa Jr., Reginaldo Lopes, Re
nato Molling e Rodrigo de Castro - Titulares: Carlos
Eduardo Cadoca, GUIlherme Campos, Jairo Atafde e
Praciano - Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Albano Franco, Antônio Andrade, Fernando
de Fabinho, João Maia, Miguel Martini e Osório Adriano.
ABERTURA: Havendo nllmero regimental, o senhor
Presidente, Deputado Wellmgton Fagundes, declarou
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da
Sétima reunião, realizada em 18 de abril de 2007. Por
solicitação do Deputado Jurandil Juarez foi dispensa
da a leitura da ata, em razão da distribuição de cópias
aos presentes. Em votação, a Ata foi aprovada. ordem
DO DIA: A - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário: PRIORIDADE: 1- PROJETO DE LEI COM
PLEMENTAR N° 25/07 - do Sr. Barbosa Neto - que "dá
nova redação ao caputdo art. 79 da Lei Complemen
tar n" 123, de 14 de dezembro de 2006". RELATOR:
Deputado FERNANDO LOPES. PARECER: pela rejei
ção. Vista ao Deputado Fernando de Fabinho. em
18/04/2007. DESIGNADO RELATOR SUBSTITUTO.
DEP. JURANDll JUAREZ (PMDB-AP). PARECER DO
RELATOR SUBSTITUTO. DEP. JURANDIL JUAREZ
(PMDB-AP). PELA APROVAÇÃO. Discutiu a matéria o
Deputado Guilherme Campos. Submetido avotação, foi
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Nos
termos do art. 57, XIII. do RICO, o parecer do Deputado
Fernando Lopes foi constituido voto em separado. B
- Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões: PRIORIDADE: 2 - PROJETO DE
LEI N° 7.029/06 - do Poder Executivo - (AV 489/2006)
- que "acresce dispositivos ao art. 22 da LeI n'"' 6.360,
de 23 de setembro de 1976. para dispor sobre registro
e fracionamento de medicamentos para dispensação.
e dá outras providênCias". RELATOR: Deputado AL
BANO FRANCO. PARECER: pela aprovaçào deste.
na forma do Substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor. Vista ao Deputado Miguel Corrêa Jr.•
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Mesa. O Presidente. Deputado Nelson Marquezelli,
esclareceu que a reunião sería gravada para posterior
transcrição e solicitou que todos aqueles que ~izessem

uso da palavra utilizassem o microfone. declinando o
nome. quando fosse o caso. e apresentou os critérios
que seriam adotados para melhor ordenamento dos
trabalhos. A seguir passou a palavra ao Ministro. Sr.
Carlos Lupi. que expôs suas intenções à frente do
Ministério, ao mesmo tempo em que manifestou-se
aberto a sugestões dos membros desta Casa Legis
lativa. Depois disso. fizeram seus questionamentos e
apresentaram suas sugestões os Deputados Sandro
Mabel. Nelson Pellegrino. Eduardo Valverde. Sebastião
Bala Rocha, Pau linho da Força. Eudes Xavier. Vicen
tinha. Daniel Almeida, Edinho Bez e Gorete Pereira.
Por fim. usou da palavra o Deputado Miro Teixeira,
que, na condição de Líder do Partido Democrático
Trabalhista. fora convidado pelo Presidente desta Co
missão. Dep. Nelson Marquezelli. a compor a Mesa.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Deputado Nelson Marquezelli agradeceu a visita do
Ministro e a participação dos Deputados e encerrou a
reunião as doze horas e cinqüenta e cinco minutos. E.
para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo,
Secretária desta Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, lavre'l a presente Ata, que,
por ter sido lida e aprovada. será assinada pelo Pre
sidente. Deputado Nelson Marquezelli. e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
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Ata da Décima Quarta Reunião (Ordinária), Au
diência Pública, realizada em 24 de abril de 2007.

Às qualorze horas e dezesseis minutos do dia
vinte e quatro de abril de dois mil e sete. reuniu-se a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, no Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Depu
tados Nelson Marquezelli, Presidente: Daniel Almei
da, Edinho Bez. Roberto Santiago. Sandro Mabel.
Tadeu Fílippelli, Tarcísio Zimmermann, Vicentinho,
Carlos Alberto Canuto, Carlos Alberto Leréia. Cláu
dio Magrão. Edigar Mão Branca, Eduardo Barbosa e
Iran Barbosa. ABERTURA: O Presidente, Deputado
Nelson Marquezelli, declarou aberta a reunião de
Audiência Pública requerida pelo Relator do Proje
to de Lei nO' 401/91. Deputado Daniel Almeida, por

intermédio do requerimento n° 22/2007, aprovado
por esta Comissão de Trabalho no dia vinte e um
de março passado, para debater a proposição que
objetiva definir os serviços e atividades essenciais,
para os efeitos do direito de greve. A reunião teve
como convidados os senhores Ricardo José Mace
do de Britto Pereira, Representante da Procurado
ra-GeraI do Ministério Público do Trabalho; Sylvia
Lorena Souza, Representante da Confederação
Nacional da Indústria - CNI; Carlos Henrique Oli
veira, Representante da Central Única dos Traba
lhadores - CUT: e JosemiJton Maurício da Costa.
Secretârio-Geral da Confederação dos Trabalhado
res do Serviço Público - CONDSEF, que passaram
a compor a Mesa. O Presidente. Deputado Nelson
Marquezelli, esclareceu que a reunião seria grava
da para posterior transcrição e solicitou que lodos
aqueles que fizessem uso da palavra utilizassem
o microfone. declinando o nome. quando tosse o
caso, e apresentou os critérios a serem adotados
para melhor ordenamento dos trabalhos. Passou.
a seguir, a palavra aos convidados, que fizeram as
suas colocações sobre o tema. Prosseguindo os tra
balhos, o Presidente deu início aos debates. em que
fizeram questionamentos e posicionaram-se sobre a
matéria os Deputados Daniel Almeida. Iran Barbosa,
Vicentinho e Roberto Santiago. Ao final, ~ranqueou
a palavra aos presentes. Com a devida permissão,
colocaram sua opinião os senhores Carlos Caval
cante Lacerda. Representante da Confederação
dos Metalúrgicos da Força Sindical; João Domingos
Gomes dos Santos, Presidente da Confederação
dos Servidores Públicos do Brasil: Isabel Cristina
A. Queiroz, Advogada: Lea de Souza Oliveira, Re
presentante da Federação Nacional dos Trabalha
dores das Universidades Públicas; Paulo Roberto
Miranda, Presidente do Sindicato dos Jornalistas e
jornalista da Casa: Rogério Fagundes, Coordenador
dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal e do
Ministério Público da União; e Maria Inês Marques,
Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Docen
tes das Instituições de Ensino Superior - ANDES.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a participação dos convida
dos e dos demais presentes e encerrou a reunião
às dezesseis horas e um minuto. E, para constar,
eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária
desta Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, lavrei a presente Ata. que. por ter
sido lida e aprovada. será assinada pelo Presiden
te, Deputado Nelson Marquezelli. e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
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Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária, rea
lizada em 03 de maio de 2007.

Às dez horas e quinze minutos do dia três de
maio de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de Tra
balho. de Administração e Serviço Público. no Plenário
12 do Anexo II da Câmara dos Deputados. com a pre
sença dos Senhores Deputados Nelson Marquezelli
- Presidente; Sabino Castelo Branco e Wilson Braga
- Vice-Presidentes; Andreia Zito. Daniel Almeida. Edi-
nho Bez, Gorete Pereira, Mauro Nazif, Paulo Rocha.
Roberto Santiago, Tarcisio Zimmermann e Vicentinho
- Titulares; Carlos Alberto Canuto, Carlos Alberto Le
réia. Carlos Santana, Cláudio Magrão, Eduardo Bar
bosa, Eduardo Valverde. Iran Barbosa, Nelson Pelle
grino e Sebastião Bala Rocha - Suplentes. Compare
ceu também o Deputado Beto Mansur, como não-mem
bro. Deixaram de comparecer os Deputados Edgar
Moury. Eudes Xavier. Marco Maia, Milton Monti. Pau
linho da Força. Pedro Henry. Rodrigo Maia. Sandro
Mabel e Tadeu Filippelli. ABERTURA: O presidente
iniciou os trabalhos franqueando a palavra aos senho
res membros. O Deputado Roberlo Santiago cumpri
mentou a todos. Fez relatos sobre a festa do Dia do
Trabalho. no Estado de SP, quando. em várias cidades.
os prefeitos trabalharam para registrar a data, trazen
do para a praça pública as angustias dos trabalhadores
e para a sociedade a discussão dos problemas e das
empresas. Também registrou a festa realizada pelas
centrais sindicais. em Carapicuiba, pela Confederação
Geral dos Trabalhadores - CGT, a Central Autônoma
dos Trabalhadores - CAT e a Social Democracia Sin
dical - SDS; em São Paulo. na Zona Norte. pela Força
Sindical: e no centro de São Paulo, a festa da Central
única dos Trabalhadores - CUT. Disse que em todos
os atos promovidos pelas centrais sindicais e sindica
tos, o ponto abordado com veemência pelas lideranças
dos trabalhadores foi a questão da Emenda 03; que
todos se posicionaram a favor do veto do Presidente
Lula. aguardando que as centrais sindicais. juntamen
te com a Câmara dos Deputados e o Ministério da
Fazenda. apresentassem uma nova proposta para ser
discutida e aprovada, regulando definitivamente a ma
teria tratada pela Emenda 03. que poderá causar sérias
dificuldades para os trabalhadores. Destacou a impor
tância de se deixar registradas na Comissão as mani
festações do Dia do Trabalho. O Presidente anunciou
a presença em Plenário da Deputada Estadual Ana
Perugini, de São Paulo. a quem concedeu a palavra.

A Deputada Ana Perugini externou a sua satisfação
em participar da reunião. a convite do Deputado Vi
centinho; acrescentou que sua presença era especial
mente pelo interesse no projeto de lei constante da
pauta. que autorizava a instalação de uma universida
de tecnológica na cidade de Hortolândia; ressalvou
que sua presença era específica em relação ao proje
to de seu interesse. mas também como uma oportu
nidade de aprendizagem com os senhores membros
da comissào. no momento em que a educação se faz
necessária e fundamental para o crescimento do pais,
concluiu. O presidente agradeceu a presença e parti
cipação da deputada. Em seguida. passou palavra ao
Deputado Vicentinho. O Deputado Vicentinho iniciou
sua fala declarando seu apoio às palavras do Depu
tado Roberto Santiago sobre as comemorações pelo
Dia 10 de maio. Prosseguindo. destacou que além da
preocupação com a Emenda n° 03, do reconhecimen
to da geração de emprego no Brasil e de que as novas
vagas através do PROUNI e das cotas beneficiam di
retamente os trabalhadores. e. ainda. reconhecendo
que a redução da cesta básica também favorecia os
trabalhadores de renda baixa. um aspecto muito im
portante abordado pelos dirigentes sindicais foi a ques
tão ambiental; afirmou que pela primeira vez. de ma
neira unificada, os dirigentes sindicais falaram da im
portância da luta por emprego e salário. da participação
dos destinos do país. legalização das centrais sindi
cais, mas também reconheciam a importância da ques
tão ambiental. a defesa da vida e do meio ambiente:
registrou sua alegria com a presença da Deputada
Estadual Ana Perugini, ex-vereadora pelo PT na cida
de de Hortolândia. destacando as ações desenvolvidas
naquela cidade pelo prefeito Angelo Perugini; prosse
guindo. saudou a presença no plenário das represen
tantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores
da Agricultura - CONTAG, na pessoa do senhor An
tonio Lucas. membro da direção executiva da entidade.
que solicitavam apoio na aprovação do PDC 2351/006.
sobre o texto da Convenção n° 184 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT na agricultura. Dando
continuidade. o Presidente passou a palavra ao Depu
tado Carlos Santana. O Deputado Carlos Santana
destacou a importância da reunião da Comissão. logo
após as comemorações do Dia 1° de Maio. quando
várias manifestações foram realizadas no Brasil. Afir
mou. porém sua tristeza em lembrar do periodo em
que os trabalhadores faziam grandes atividades. sem
a necessidade de se realizar sorteios de carros. en
tregas de prêmios, porque tinham um objetivo central:
disse que os trabalhadores teriam várias questões im
portantes a serem discutidas, destacando a discussão
sobre a redução da maioridade penal e da educação:



22430 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

fez relatos sobre a situação da violência e da educa
ção no Estado do Rio de Janeiro; defendeu a realiza
ção de políticas publicas efetivas junto às comunidades
como unica forma de combate à violência. Havendo
numero regimental, o senhor Presidente declarou que
passaria à ordem do Dia e colocou à apreciação as
Atas da aa I 11 a e 15<1 reuniões. realizadas nos dias 10,
17 e 25 de abril de 2007, respectivamente. Em vota
ção, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: 1. Oficio
FENTAS n° 22/2007, de 17/04/07. do Fórum das En
tidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saú
de, que manifesta discordância em relação à data da
realização da audiência publica que debateu o "Ato
Médico", por não ter permitido a adequada organiza
ção e mobilização dos profissionais envolvidos. 2. Avi
so n° 529-SESES-TCU-PLENÁRIO. de 25/04/2007,
do presidente do Tribunal de Contas da União - TCU,
Ministro Walton Alencar Rodrigues, que encaminha,
para conhecimento, cópia do acórdão proferido nos
autos do Processo n° TC 013.275/2003-4, bem como
do relatório e voto que fundamentaram aquela decisão.
ordem DO DIA: A - Requerimentos: 1 - REQUERI
MENTO N° 43/07 - dos Srs. Alice Portugal e Vanessa
Grazziotin - que "requerem à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Publico a inclusão do SIN
TRATEL entre os convidados para a Audiência Pública
destinada a discutir as condições de trabalho dos ope
radores de "cal! center" e '1elemarketing". APROVADO.
2 - REQUERIMENTO N° 47/07 - dos Srs. Vicentinho
e Janete Rocha Pietá - que "requerem a realização
de audiência pública, no âmbito da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público, em conjun
to com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias,
destinada a tratar das politicas de promoção da igual
dade racial e do Estatuto da Igualdade Racial (PL n°
6.264/05)". Usou da palavra °Deputado Vicentinho.
Em votação, o requerimento foi APROVADO. 3 - RE
QUERIMENTO N° 48/07 - do Sr. Sabino Castelo Bran
co - que "requer à Comissão de Trabalho. de Adminis
tração e Serviço Público a realização de Audléncla
Publica para ouvir o Conselho Federal de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional com relação a conflito relativo
à formação de nível superior e ao exercício profissional
de esteticistas e fisioterapeutas·. APROVADO. 4 - RE
QUERIMENTO N° 49/07 - do Sr. Daniel Almeida - que
"requer a realização de Audiência Pública para discu
tir as repercussões da fusão dos bancos BARCLAYS
e ABN AMRO, na economia, na relação com os con
sumidores e, sobretudo, com os trabalhadores bancá
rios", APROVADO. B- Proposições Sujeitas à Apre
ciação do Plenário: URGÊNCIA: 5 - PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N° 2.351/06 - da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - (MSC

76/2004) - que "aprova o texto da Convenção N° 184,
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), com
plementada pela Recomendação N° 192. assinadas
em 21 de junho de 2001". RELATOR: Deputado PE
DRO HENRV. PARECER: pela aprovação. RETIRADO
DE PAUTA DE OFíCIO. PRIORIDADE: 6 - PROJETO
DE LEI N° 7.507/02 - do Senado Federal - que "alte
ra dispositivos dos Decretos-Leis nOs 9.760, de 5 de
setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de
1987. para reduzir os valores de foro, laudêmio e taxas
de ocupação de imóveis da União, que especifica".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. PARECER:
pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA DE OFíCIO. 7
- EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO
OE LEI N° 4.732·C/04 - que "dá nova redação ao art.
896 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452. de 1° de maio de 1943.
NOVA EMENTA: Dá nova redação ao art. 896 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452. de 1° de maio de 1943, para
modificar o processamento de recurso de revista no
Tribunal Superior do Trabalho e criar incidente de uni
formização de jurisprudência na Justiça do Trabalho".
RELATOR: Deputado VICENTINHO. PARECER: pela
rejeição da Emenda n° 2 e pela aprovação das Emen
das nQ 1. 3 e 4 do Senado Federal ao PL 4.732-C/04.
O Deputado Vicentínho proferiu seu parecer. Em vota
ção. foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE
CER. A Deputada Andréia Zito solicitou inversão de
pauta para apreciação do item 16, Projeto de Lei n°
7.559/06, acatada pelo senhor Presidente. 16 - PRO·
JETO DE LEI N° 7.559/06 - do Supremo Tribunal Fe
deral - (MSC 049/2007) - que "dispõe sobre a criação
de cargos e de funções no Quadro de Pessoal do Con
selho Nacional de Justiça e altera a Lei nO 11.364, de
26 de outubro de 2006". RELATORA: Deputada AN
DREIA ZITO. PARECER: pela aprovação. A Deputada
Andréia Zito proferiu seu parecer. Submetido à vota
ção, foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARE~

CER. O Presidente anunciou que passaria à aprecia
çào do item 19, Projeto de Lei n° 25/07. acatando re
querimento do Deputado Vicentinho. 19 - PROJETO
DE LEI N° 25/07 - do Sr. Vicentinho - que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Universidade Tecnológica de
Hortolândia/SP". RELATOR: Deputado CLÁUDIO MA
GRÃO. PARECER: pela aprovação. Ausente o Relator,
o Deputado Roberto Santiago fez a leitura do parecer.
Aberta a discussão, usaram da palavra os Deputados
Cláudio Magrão e Vicentinho. Colocado em votação,
O PARECER FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.
A Deputada Andréia lito solicitou inversão de pauta
para apreciação do item 15. Projeto de Lei n° 7.507/06.
Acatado o pedido pelo Presidente. 15 - PROJETO DE
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LEI W 7.507106 - do Supremo Tribunal Federal- (MSC
046/2006) - que "cria cargos no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal'". RELATOR:
Deputado SANDRO MABEL. PARECER: pela aprova
çâo. Na ausência do Relator. o Presidente designou a
Deputada Andreia para efetuar a leitura do parecer,
que. submetido avotação, foi APROVADO POR UNA
NIMIDADE. O Presidente comunicou que submeferia
aapreciação o Projeto de Lei n° 82/07. item 20. aten
dendo à solicitação do autor. Deputado Beta Mansur.
20 - PROJETO DE LEI N° 82/07 - do Sr. Beta Mansur
- que "altera a redação do art 8" da Lei n." 9.719. de
27 de novembro de 1998. que "dispõe sobre normas
e condições gerais e proteção ao trabalho portuario.
institui multas pela inobservância de seus preceitos. e
dá outras providências". RELATOR: Deputado SAN
DRO MABEL. PARECER: pela aprovação. Ausente o
Relator. o Deputado Daniel Almeida efetuou a leitura
do parecer. Discutiram a matéria os Deputados Beta
Mansur, Tarcísio Zimmermann. Daniel Almeida. Vicen
tinha. Nelson Pellegrino e Roberto Santiago. RETIRA
DO DE PAUTA DE OFíCIO. 8 - PROJETO DE LEI N°
5.363105 - do Sr. Eduardo Valverde - que "inclui os
Art. 312 - A e altera o Art. 327. no Decreto - Lei n"
2.848 de 7 de setembro de 1940. Código Penal Brasi·
leiro. incluindo o tipo penal do enriquecimento ilícito".
(Apensado: PL 5586/2005') RELATOR: Deputado EDI
NHO BEZ. PARECER: pela aprovação deste e do PL
5586/2005, apensado. com substitutivo. Ausente o Re
lator, o Deputado Vicentinho leu o parecer. Em votação.
foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 9
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR W 269-Af01
- do Sr. Chico da Princesa - que "institui a aposenta-
doria especial aos servidores federais. estaduais. mu
nicipais e do Distrito Federal, que executam as técnicas
radiologicas prevista no parágrafo 1(, do art. 40 da
Constituição Federal". RELATOR: Deputado JOVAIR
ARANTES. PARECER: pela aprovação deste e da
Emenda adotada pela CSSF. com emendas. Ausente
o Relator. O Deputado Tarcisio Zimmermann fez a lei
tura do parecer. Submetido à votação. foi APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. ORDINÁRIA: 10
- PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) N° 168/04 - do
Sr. Giacobo e outros - que "institui Comissão Parla
mentar de InqUérito destinada a investigar irregulari
dades nas licitações de coleta de lixo no País", RELA
TOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. PARECER: pela
aprovação. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO
RELATOR. C - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE: 11 
PROJETO DE LEI N° 4.645104 - do Senado Federal
- (pLS 203/03) - que "autoriza o Poder Executivo a
criar a Universidade Federal de Bacabal. no Estado

do Maranhão". RELATOR: Deputado WILSON BRAGA.
PARECER: pela aprovação. Ausente o Relator, o Depu
tado Vicenlinho fez a leitura do parecer. Em votaçâo,
foi APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
12 - PROJETO DE LEI N° 5.781105 - do Senado Fe
deral-Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa - (PLS 16/2005) - que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do
Rio Doce. na cidade de Governador Valadares. no Es
tado de Minas Gerais". RELATOR: Deputado SANDRO
MABEL. PARECER: pela aprovação. Na ausência do
Relator. o Deputado Roberto Santiago efetuou a leitu
ra do parecer. Colocado em votação, foi APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 13 - PROJETO
DE LEI N° 7.090/06 - do Senado Federal - (PLS
160/2004) - que "altera a Lei n° 8.670. de 30 de junho
de 1993, que dispõe sobre a criação de Escolas Téc
nicas e Agrotécnicas Federais, e dá outras providên
cias", RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA
DE OFíCIO. 14 - PROJETO DE LEI N° 7.334/06 - do
Senado Federal - (PLS 196/2003) - que "dá nova re
dação ao art. 149 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1° de maio
de 1943", RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. PARE
CER: pela aprovação. VISTA AO DEPUTADO CARLOS
ALBERTO LERÉIA. ORDINÁRIA: 17 - PROJETO DE
LEI NO 7.097/02 - do Sr, Arnaldo Faria de Sá - que
"institui o Código Brasileiro de Segurança e Saúde no
Trabalho". RELATOR: Deputado JOVA1R ARANTES,
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA A
PEDIDO DO AUTOR. 18 - PROJETO DE LEI N°
7.150/02 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "dispõe
sobre o reconhecimento da atividade de capoeira e dá
outras providencias". RELATOR: Deputado JOVAIR
ARANTES. PARECER: pela aprovação. RETIRADO
DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. 21 - PROJETO
DE LEI N° 90107 - do Sr. Neilton Mulim - que "inclui
um Capítulo V-A. no Decreto-Lei n" 667. de 2 de julho
de 1969. versando sobre garantias dos integrantes da
policia militar e dos corpos de bombeiros militar'". RE
LATOR: Deputado WILSON BRAGA. PARECER: pela
aprovação, com emendas. Ausente o Relator. A Depu
tada Andréia Zito. designado pelo Presidente. fez a
leitura do parecer. Em votação, O PARECER fOI APRO
VADO POR UNANIMIDADE. 22 - PROJETO DE LEI
N° 226/07 - do Sr. Felipe Bornier - que "dispõe sobre
a autorização para desconto de prestações em folha
de pagamento, de que trata a Lei n° 10.820. de 17 de
dezembro de 2003". RELATOR: Deputado SANDRO
MABEL. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE
PAUTA A PEDIDO DO DEPUTADO VICENTINHO.
Antes de encerrar os trabalhos. o Presidente concedeu
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a palavra à Deputada Andréia lito, que parabenizou
a Comissão pela aprovação dos Projetos de Lei n°
7.507/06 e 7.559/06. de autoria do Supremo Tribunal
Federal, que criam cargos e funções no Quadro de
Pessoal daquela Corte, relatados pelo Deputado San
dro Mabel e por ela, respectivamente. O Presidente
cumprimentou a Deputado Andréia lito por sua Rela
taria. ENCERRAMENTO: Presidente encerrou os tra
balhos às 11 h33min, tendo antes, porém, comunicado
aos deputados presentes que havia uma reunião pre
vista para terça-feira, dia 08/05/07, às15h. na sala da
presidência da CTASP, para que/fosse feita uma roda
da de negociação sobre o Projeto de Lei n° 7.362/06,
que trata do adicional de periculosidade para os car
teiros. com vista a sua aprovação; convocou. ainda,
os senhores membros para a reunião ordinária delibe
rativa a realizar-se quarla-feira, 09/05/07. às 10h, no
Plenário 12, Anexo li. E para constar, eu, Anamélia
Ribeiro Correia de Araújo, lavrei a presente Ata, que
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre
sidente, Deputado Nelson Marquezelli, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

538 Legislatura _1 8 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 78 Reuniâo Ordinária, realizada em 28
de março de 2001.

Às quinze horas e doze minutos do dia vinte e oito
de março de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de
Turismo e Desporto. no Plenário n° 05 - Anexo II da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho
res Deputados Lídice da Mata - Presidente: Brizola
Neto, Sueli Vidigal e Fábio Faria - Vice-Presidentes;
Arnon Bezerra, Carlos Eduardo Cadoca, Dialma
Berger, Eugênio Rabelo, Fátima Pelaes, Francisco
Rossi, Gilmar Machado, Jurandy Loureiro, Marcelo
Teixeira, Otavio Leite e Pedro Chaves - Titulares:
Asdrubal Bentes, Cida Diogo, Edinho Bez, Edson
Santos, Eudes Xavier, Joaquim Beltrão, Jurandil
Juarez, Luiz Carlos Setim, Marcos Montes. Silvio
Torres e Valadares Filho - Suplentes. Deixaram de
comparecer os Deputados Abelardo Camarinha, Car
los Wilson, Deley e Hermes Parcianello. Abertura:
Havendo numero regimental, a senhora Presidente
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação
as Atas das 4a e 5" reuniões ordinárias deliberativa e
6a reunião de audiência public\l. realizadas nos dias
7. 14 e 21 de março de 2007, respectivamente. Neste
momento o senhor Deputado Edson Santos solicitou a
dispensa da leitura das Atas e em votação, a solicitação
foi aprovada. Em seguida as Atas foram colocadas em
votação e aprovadas. Expediente: A presidente pro-

pôs a indicação do senhor Deputado Carlos Eduardo
Cadoca para representar a Comissão em evento rea
lizado na cidade de São Paulo no próximo dia 26 e a
da Deputada Lídice da Mata. e do Deputado Marcelo
Teixeira para representarem esta Comissão no evento
BRAllL NATIONAL TOURISM MART - BNTM 2007,
que ocorreu no período de 21 a 24 de março do cor
rente ano, em Recife - PE. A indicação foi aprovada.
ordem do Dia: A - Requerimentos: 1 - REQUERI
MENTO N° 11/01 - do Sr. Neste momento, a Presi
dente passou a palavra ao Deputado Edson Santos,
para que defendesse o requerimento, por ausência
momentâneo do autor. Em votação, foi aprovado o
requerimento 2 - REQUERIMENTO N° 12107 - da
Sra. Fátima Pelaes - que "requer que seja convidado
o Ministro do Turismo, Senhor Walfrido Mares Guia,
para realização de audiência pública com o intuito de
debater o Anteprojeto de Lei Geral do Turismo" .A Pre
sidente solicitou a retirada do nome do Ex·Ministro do
Requerimento. para constar somente o cargo. que foi
aceito. Neste momento, a Presidente passou a pala
vra ao Deputado Edson Santos. para que procedesse
a defesa do requerimento, por ausência momentâneo
da autora. Em votação, foi aprovado o requerimento.
3 - REQUERIMENTO N° 13/07 -do Sr, Edson Santos
- que "Excelentíssima Senhora Deputada Lídice da
Mata Presidente da Comissão de Turismo e Desporto
Câmara dos Deputados Federais O Deputado Edson
Santos requer a Vossa Excelência que convide os
membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano
para uma reunião conjunta com a Comissão de Turis
mo e Desporto, para discutir o acompanhamento dos
preparativos e possível saldo positivo para o Estado do
Rio de Janeiro dos jogos Pan-americanos e Parapan·
americanos Rio 2007, previstos para iulho e agosto na
cidade do Rio de Janeiro. "O Senhor Deputado Edson
Santos defendeu seu requerimento e em votação, o
requerimento foi aprovado. 4 - REQUERIMENTO N°
14/07 - da Sra. Sueli Vidigal - que "requer Audiência
Pública com o Secretário de Segurança Pública do
Estado do Rio de Janeiro". Neste momento, a Presi
dente passou a palavra ao Deputado Silvio Torres que
defendeu o requerimento. por ausência momentâneo
da autora. Em votação. foi aprovado o requerimenlo. 5
- REQUERIMENTO N° 15/07 - do Sr. Marcos Montes
- que "solicita realização de audiência pública na Co-
missão de Turismo e Desporto, para discutir a política
nacional de turismo frente à segurança de vôo e ao
tráfego aéreo no Brasil, sendo convocado o Sr. Waldir
Pires, Ministro de Estado da Defesa: e convidados a
participar do debate os Srs. Tenente Brigadeiro do Ar,
Juniti Saito. Comandante da Aeronáutica: o Sr. Milton
Sérgio Silveira Zuanazzi, Diretor-Presidente da ANAC;
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e o Sr. Brigadeiro José Carlos Pereira, Presidente da
Infraero". Neste momento a Presidente passa a palavra
ao Deputado Marcos Montes, que solicita que fosse
retirado a palavra convocado de seu requerimento e a
substituísse pela palavra convidado. Depois de defen
der seu requerimento, este foi colocado em votação e
aprovado. com adendo do autor no sentido de que a
audiência fosse conjunta com a Comissão de Defesa
do Consumidor e a Comissão de Fiscalização Finan
ceira e Controle e, ainda. a inclusão das entidades:
EMBRATUR e a Associação Brasileira dos Agentes
de Viagem - ABAV. 6 - REQUERIMENTO N° 16/07
- do Sr. Abelardo Camarinha - que "requer a criação
de uma Subcomissão Especial destinada examinar,
debater, estudar, avaliar e proferir as alterações para
os fins que especifica". O requerimento foi retirado de
pauto de ofício. 7 - REQUERIMENTO N° 17/07 - do
Sr. Valadares Filho - que "requer sejam convidados os
representantes da ANAC - Agência Nacional de Avia
ção Civil para. em Audiência Publica na Comissão de
Turismo e Desporto, prestar informações acerca da
organização dos võos com destino à cidade do Rio de
Janeiro e seus aeroportos. no periodo dos Jogos Pan
Americanos". Em votaçào, foi aprovado o requerimento,
com adendo da Presidente e com anuência do autor no
sentido de que sejam convidados os representantes do
COB e Snea. 8 - REQUERIMENTO N° 18/07 - do Sr.
Eugênio Rabelo - que "requer a criação de uma Sub
comissão Especial destinada a acompanhar, analisar e
estudar o Projeto de Lei n° 5.' 86-A, de 2005, do Poder
Executivo. que "altera a Lei n- 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências". O Requerimento foi retirado de
pauta pelo autor. Neste momento. o Senhor Deputado
Brizola Neto assumiu o comando dos trabalhos, para
que a Deputada Lídice da Mata defendesse o requeri
mento de sua autoria. 9 - REQUERIMENTO N° 19/07
- da Sra. Lídice da Mata - que" Requer a realização
de Seminário voltado a debater as experiências de
políticas públicas na área dos esportes responsáveis
pela redução da violéncia urbana". A Deputada Udice
da Mata defendeu seu requerimento que foi colocado
em votação e aprovado. A Deputada Lidice da Mata
reassume o comando dos trabalhos e passa ao próxi
mo item. B - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário: 10- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.543/06 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional - (MSC 594/2006) - que "aprova
o texto da Convenção Internacional contra o "Doping"
nos Esportes, celebrada em Paris, em 19 de outubro
de 2005". Relator: Deputado Gilmar Machado. Parecer:
pela aprovação. Urgência. O Deputado Gilmar Machado
leu seu voto e em votação o parecer foi aprovado. 11

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2.541/06
- da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional - (MSC 557/2006) - que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo entre
a República Federativa do Brasil e a República Portu
guesa, celebrado em Salvador, em 29 de outubro de
2005". Relator: Deputado Otavio Leite. Parecer: pela
aprovaçào. Aprovado o parecer com complementação
de voto. Nada mais havendo a tratar, a Presidente en
cerrou os trabalhos as dezesseis horas e vinte e nove
minutos, antes, porém, convocando reunião ordinária
deliberativa para o dia onze de abril, neste mesmo
plenário. E. para constar, eu, James Lewis Gorman
Junior, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e
aprovada, será assinada pela Presidente. Deputada
Lídice da Mata e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

539 Legislatura -1 8 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 99 Reunião Ordinária. realizada em 18
de abril de 2007.

Às quatorze horas e cinqüenta e cinco minutos
do dia dezoito de abril de dois mil e sete, reuniu-se
a Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário n°
05 - Anexo 11 da Càmara dos Deputados. com a
presença dos Senhores Deputados Lídice da Mata
- Presidente; Brizola Neto. Sueli Vidigal e Fábio
Faria - Vice-Presidentes: Abelardo Camarinha.
Amon Bezerra. Carlos Eduardo Cadoca. Djalma
Berger, Eugênio Rabelo, Fátima Pelaes. Francis
co Rossi, Gilmar Machado, Jurandy Loureiro.
Marcelo Teixeira, Otavio Leite e Pedro Chaves
- Titulares; Alex Canziani. Cida Oiogo. Jurandil
Juarez, Odair Cunha, Silvio Torres e Valadares
Filho - Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Carlos Wilson, Deley e Hermes Parcia
nello. ABERTURA: Havendo número regimental, a
senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e
colocou à apreciaçâo a Ata da 7a reunião, realizada
no dia 28 de março de 2007. Neste momento o se
nhor Deputado Jurandil Juarez solicitou a dispensa
da leitura da Ata e em votação, a solicitação foi apro
vada. Em seguida a Ata foi colocada em votação e
aprovada. EXPEDIENTE: A Presidente, Deputada
Lídice da Mata. informou que em reunião realizada
no último dia 10, com a Ministra do Turismo. Mar
ta Suplicy e a Presidente da Comissão de Turismo
e Desenvolvimento Regional, do Senado Federal.
Senadora Lúcia Vània. ficou acordado que fariam
um cronograma único das atividades de tUrismo nas
duas Casas. A Presidente informou, também, que a
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Ministra do Turismo ficou de marcar uma data para
o início de maio para apresentar o Plano Nacional
de Turismo e a Comissão de Turismo e Desporto,
em reunião conjunta com a Comissão de Turismo
e Desenvolvimento Regional. do Senado Federal.
juntamente com a Ministra do Turismo. decidirão este
cronograma. A Presidente leu o relatório da visita
coletiva dos Membros dessa Comissão às obras do
Pan-americanos e Parapan-americanos, na cidade
do Rio de Janeiro. no último dia 16, a convite do
Ministro do Esporte, Orlando Silva Junior. ordem
DO DIA: A - Requerimentos: 1 - REQUERIMEN
TO N° 20/07 - do Sr. Jurandil Juarez - que "requer
a realização de Audiência Pública para conhecer e
debater as políticas de desenvolvimento do turismo
na Cidade do Rio de Janeiro". Neste momento. a
Presidente passou a palavra ao Deputado Juran
dil Juarez. para que defendesse seu requerimen
to. Em seguida. foi colocado em votação. que foi
aprovado. Neste momento, a Senhora Deputada
Sueli Vidigal assumiu o comando dos trabalhos.
para que a Deputada Lídice da Mata defendesse o
requerimento de sua autoria. 2 - REQUERIMEN
TO W 21/07 - da Comissão de Turismo e Despor
to - que "requer a realização de Audiência Pública
para debater os sucessivos embargos às obras
pretendidas na Marina da Glória para a realização
do pan-americano 2007". A Deputada Lídice da
Mata defendeu seu requerimento que foi coloca
do em votação e aprovado. 3 - REQUERIMENTO
N° 22/07 - da Sra. Lídice da Mata - que "requer a
realização em parceria com o Comitê Organizador
dos Jogos Pan e Parapan-americanos (CO-RIO
2007)) e o Ministério do Esporte (ME) de Exposi
ções Fixas nas Assembléias Estaduais e Itinerantes
nas Escolas Públicas e a confecção de cartilhas
voltadas a informar e mobilizar a opinião pública
e a nossa juventude em torno do significado e da
importância para o Brasil da realização dos Jogos
Pan e Parapan-americanos 2007 que serão reali
zados na cidade do Rio de Janeiro". A Deputada
Lídice da Mata defendeu seu requerimento que foi
colocado em votação e aprovado. A Deputada Lí
dice da Mata reassume o comando dos trabalhos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou
os trabalhos as quinze horas e cinqüenta e um mi
nutos. antes. porém. convocando reunião ordinária
deliberativa para o dia onze de abril. neste mesmo
plenário. E, para constar, eu. James Lewis Gorman
Junior, lavrei a presente Ata, que por ter s'ldo lida e
aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada
Lídice da Mata. e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

53'" Legislatura - 1a Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 10" Reunião Ordinária de, Audiência
Pública, realizada em 19 de abril de 2007.

Às dez horas e quinze minutos do dia dezenove
de abril de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão de
Turismo e Desporto, no Plenário 5 - Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados Lídice da Mata - Presidente; Brizola Neto
e Sueli Vidigal - Vice-Presidentes: Arnon Bezerra,
Deley. Dialma Berger, Eugênio Rabelo, Francisco
Rossi. Gilmar Machado. Marcelo Teixeira, Otavio
Leite e Pedro Chaves - Titulares; Asdrubal Bentes,
Bruno Rodrigues. Edinho Bez, Edson Santos, José
Rocha, Jurandil Juarez, e Luiz Carlos Setim - Su
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Abe
lardo Camarinha. Alex Canziani. Antonio Cruz, Andréia
Zito. Bruno Rodrigues. Carlos Eduardo Cadoca. Carlos
Wilson, Cida Diogo, Eudes Xavier, Fábio Faria, Fátima
Pelaes, Hermes Parcianello, Joaquim Beltrão, José Ro
cha, Jurandy Loureiro. Marcos Antonio, Marcos Montes.
Odair Cunha. Pedro Chaves, Silvio Torres e Valadares
Filho. ABERTURA: A Presidente abriu os trabalhos
e certificou os presentes acerca dos procedimentos
regimentais e a mesa foi composta com as seguintes
autoridades: Carlos Roberto Osório - Secretário-Geral
do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio
2007 -, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior - Delegado
da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - e Ricardo
Leyser Gonçalves - Secretário Executivo do Comitê
de Gestão das Ações Governamentais dos Jogos Pan
Americanos 2007. À Presidente passou a palavra aos
expositores Carlos Roberto Osório. Rivaldo Barbosa de
Araújo Júnior e Ricardo Leyser Gonçalves. Encerradas
as exposições, a Presidente concedeu a palavra à Se
nhora Deputada Sueli Vidigal. Após as considerações
da mesma. a Presidente suspendeu os trabalhos para
que os Senhores Deputados fossem ao plenário. pois
estava ocorrendo votação nominal. Ao retornarem. a
Presidente concedeu a palavra aos Senhores Depu
tados: Arnon Bezerra. Deley. Eugênio Rabelo, Edson
Santos e Francisco Rossi. Na oportunidade, o Senhor
Arnon Bezerra sugeriu que fossem convidados a Mi
nistra do Turismo. bem como todos os Secretários de
Turismo dos Estados e pessoas da área de Segurança
dos Estados para divulgar as ações de segurança dos
Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e aproveitar estas ini
c',ativas de segurança nas cidades brasUeiras para que
o cidadão e o turista possam desfrutar de condições de
segurança e de liberdade de ir e vir. A Presidente infor
mou ter recebido um telefonema durante a Audiência
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Publica do Ministério da Justiça no qual transmitiu ao
Senhor Ministro o desconforto dessa Comissão com a
ausência do Secretario Nacional de Segurança PlJblica
nesta Audiência Publica. O Senhor Deley sugeriu que
tosse feita uma matéria publicitária para a divulgação
das ações de segurança dos Jogos Pan-Americanos
Rio 2007 que puderem ser divulgadas sem o prejuízo
do planejamento das mesmas, com o intUIto de trans
mitir mais segurança aos cidadãos brasileiros que qui
serem assistir aos jogos; registrou, ainda. homenagem
desta Comissão pelo falecimenlo da nadadora pioneira
Maria Lenk. A Presidente registou o afastamento do
Senhor Fábio Faria, por problemas de saude; registrou,
ainda. o convite da SENASP para que os membros da
Comissão de Turismo e Desporto façam uma visita à
sede daquele órgão no Rio de Janeiro, responsável
pela segurança dos jogo Pan e Parapan-americanos.
A Audiência Publica foi encerrada às onze horas e
cinquenta e sete minutos. E. para constar. eu, James
Lewis Gorman Junior, lavrei a presente Ala, que por ter
sido lida e aprovada. será assinada pela Presidente.
Deputada Lídice da Mata, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa

Ata da 7" Reunião (Ordinária), realizada em 28
de março de 2007.

Às dez horas e sete minutos do dia vinle e oito
de março de dois mil e sete. reuniu-se a Comissão de
Viação e Transportes. no plenário 11 do anexo II da
Cámara dos Deputados, sob a presidência do Depu
tado Eliseu Padilha - Presidente. Compareceram os
Deputados Sandro Matos e Hugo Leal - Vice-Presi
dentes, Alfonso Camargo, Alberto Silva, Alme Corrêa,
Beta Albuquerque, Camilo Cola, Carlos Brandão, Carlos
Santana. Carlos Zarattini. Chico da Princesa, Davi Al
ves Silva Jlmior. Décio Lima. Devanir Ribeiro. Giovanni
Queiroz, Gladson Cameli, Gonzaga Patriota, IIderlei
Cordeiro. Jaime Martins, Jilmar Ta"o, Lael Varella, Moi
ses Avelino, Nelson Bornier e Ricardo Barros - titulares:
e Claudio Cajado, Cristiano Matheus, Edinho Bez, José
Airton Cirilo. Jurandy Loureiro. Marcelo Castro, Marcelo
Teixeira. Marinha Raupp. Milton Monti. Osvaldo ReiS.
Pedro Fernandes, Rita Camata, Roberto Britto, Van
derlei Macris e Vitor Penldo - suplentes. O Deputado
Ciro Pedrosa apresentou justificativa de lalta. Haven
do nLlmero regimental. o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos e colocou em votação a Ata da
6d reunião, que foi aprovada sem observações. Após
isso. comunicou que o Conselho Nacional de Secreta
rias de Transportes prevê a participação de membros

desta Comissão naquele Órgão e indagou se havia
interesse dos presentes em representar a Comissão
perante ao Conselho. Manifestaram interesse o Depu
tado Alberto Silva. como representante, e o Deputado
Eliseu Padilha. como suplente. Dando continuidade
aos trabalhos. o Senhor Presidente declarou consti·
tuida a Subcomissão Especial de Acompanhamento
do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC,
e deu início à ordem do Dia. O Deputado Hugo Leal
apresentou requerimento,de inversão de pauta para
o item 5. Discutiram a matéria os Deputados Moíses
Avelino. Nelson Bornier, Sandro Matos. Ilderlei Cordei
ro, Roberto Britto. Giovani Queiroz, Carlos Zarattini e
Jilmar Tatto. Em votação, foi aprovado o requerimento.
ordem DO DIA: 1) - REQUERIMENTO N" 18/07 - do
Sr. Hugo Leal - que "requer seja criada Subcomissão
Permanente para acompanhamento do trabalho das
agências reguladoras de transportes e concessões
publicas de rodovias e ferrovias". O Requerimento n°
21/07 foi apensado a este. Discutiram a matéria os
Deputados Ricardo Barros. Ilderlei Cordeiro. Jilmar
Tatto, Roberto Britto, Devanir Ribeiro. Carlos Santana,
Nelson Bornier e Sandro Matos. Colocado em votação,
o requerimento foi aprovado, sendo acatada a suges
tão do Deputado Ricardo Barros que incluía no nome
da Subcomissão a expressão "Concessões de Ser
viço Publico de Transportes". 2) - REQUERIMENTO
W 14/07 - do Sr. Eliseu Padilha - que "requer seja
criada Subcomissão Permanente de Transportes Ter
restres". Em votação, foi aprovado o requerimento. 3)
- REQUERIMENTO W 15/07 - do Sr. Eliseu Padilha
- que "requer seia criada Subcomissão Permanente
de Transportes Aquaviários". Em votação, foi aprova
do o requerimento. 4) - REQUERIMENTO N° 16/07
- do Sr. Eliseu Padilha - que "requer seja criada Sub
comissão Especial de Portos. Aeroportos e Aviação
Civil". Em votação foi aprovado o requerimento. 5)
- REQUERIMENTO N" 19/07 - do Sr. Roberto Britto
- que "requer a realização de Audiência Publica para
discutir as altas tarifas de pedágio cobradas nas rodo
vias federaiS concedidas e o novo processo de con
cessão de rodovias em curso no âmbito do Governo
Federal". Discutiu a matéria o Deputado Hugo Leal.
Em votaçâo, foi aprovado o requerimento. 6) - RE
QUERIMENTO N° 20/07 - do Sr. Claudio Cajado - que
"solicita realização de audiência publica na Comíssão
de Viação e Transportes para discutir a segurança
de võo e o tráfego aéreo no Brasil, sendo convocado
o Sr. Waldir Pires. Ministro de Estado da Defesa; e
convidados a participar do debate os Srs. Ten. Brig.
do Ar Juniti Saito, Comandante da Aeronáutica; o Sr.
Milton Sérgio Silveira Zuanazzi. Diretor-Presidente da
ANAC: e o Sr. Brig. José Carlos Pereira, Presidente da
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1ntraero" .Retirado de pauta. Terminada a ordem do Dia,
o Senhor Presidente concedu a palavra aos Deputa
dos Hugo Leal. Jilmar Tatto, Camilo Cola e ao Senhor
Max Freitas Mauro Filho. Prefeito Municipal de Vila
Velha. O Senhor Presidente. antendendo a pedido do
Deputado Hugo Leal. registrou a presença do Senhor
Alexandre Bonfim de Alencar - Presidente do Sindicato
dos Pohciais Rodoviários Federais do Estado do Rio
de Janeiro. Nada mais havendo a tratar, às onze horas
e dez minutos foi encerrada a reunião e, para constar,
eu, Ruy Omar Prudência da Silva, secretário, lavrei
a presente Ata, que após aprovada será assinada pelo
Sr. Presidente e encaminhada à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço. nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatoria:

Ao Deputado Nelson Marquezelli
PROJETO DE LEI N° 939/07 - da PROCURA

DORIA-GERAL DA REPÚBLICA - que "dispõe sobre a
estrutura organizacional e funcional do Conselho Nacio
nal do Ministério Público e dá outras providências",

PROJETO DE LEI N° 940/07 - da PROCURA
DORIA-GERAL DA REPÚBLICA - que "dispõe sobre
a remuneração dos membros do Conselho Nacional
do Ministério Publico".

Ao Deputado Roberto Santiago
PROJETO DE LEI N° 512/07 - dos Srs. Daniel

Almeida e Chico Lopes - que "dispõe sobre a reintegra
çào no emprego dos funcionários do Banco do Brasil
S/A, demitidos no período de 1995 a 2002".

Ao Deputado Tarcísio Zimmermann
PROJETO DE LEI N° 6.259/05 - dos Srs. Iná

cio Arruda e Daniel Almeida - que "dispõe sobre a
ísonomia salarial. benefícios e vantagens dos empre
gados do Banco do Brasil S/A. da Caixa Econômica
Federal. Banco do Nordeste S/A e Banco da Amazô
nia S/A. ingressos a partir da Resolução n° 9, de 30
de maio de 1995. e n° 10, de 08 de outubro de 1996,
do Conselho de Coordenaçâo e Controle das Estatais
- CCE IDEST".

Sala da Comissão, 9 de maio de 2007. - Nelson
Marquezelli. Presidente.

SEÇÃO 11

ATA DA MESA

538 Legislatura -1 8 Sessâo Legislativa

Ata da quinta reunião da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados, realizada no dia 9 de maio
de 2007.

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e sete,
às dez horas, reuniu-se. no Espaço Cultural da Câma
ra dos Deputados. a Mesa Diretora, sob a presidência
do Senhor Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente.
Presentes os Senhores Deputados Inocêncio Oliveira.
Segundo-Vice-Presidente; Osmar Serraglio, Primeiro
Secretário; Ciro Nogueira. Segundo-Secretário; Wal
demir Moka, Terceiro-Secretário: José Carlos Macha
do, Quarto-Secretário; Manato, Primeiro·Suplente de
Secretário: Arnon Bezerra, Segundo-Suplente de Se
cretário: Deley, Quarto-Suplente de Secretário: e Ale
xandre Santos, Procurador Parlamentar. Ausentes.
justificadamente, os Senhores Deputado Narcio Ro
drigues, Primeiro-Vice-Presidente, e Alexandre Silvei
ra. Terceiro-Suplente de Secretário. Havendo número
legal. o Senhor Presidente Arlindo Chinaglia declarou
abertos os trabalhos, dando inicio à apreciaçâo das
matérias constantes da pauta. 1- PAUTA DO SENHOR
PRESIDENTE. Sua Excelência apresentou o item A
1.1) Processo nO 107.65012007, solicitando a leitura,
pelo Dr. Mozart Víanna de Paiva. Secretário·Geral da
Mesa, do parecer expendido pela Diretoria-Geral, às
fls. 8 e 9. no seguinte teor: "Senhor Primeiro-Secreta
rio. Neste processo, o Senhor Deputado Davi Alves
Silva Júnior solicita a adoção das providências neces
sárias à continuidade do processo de posse, ora sus
penso. do Sr. Cícero Ribeiro da Silva, indicado para
ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar,
com lotação em seu gabinete. Segundo argumenta o
nobre parlamentar. embora o Sr. Cícero não seja alfa
betizado, ele está apto a desempenhar todas as ativi
dades que lhe serâo atribuídas, quais sejam, atendi
mento aos eleitores, recebimento de correspondência
e entrega de publicações sobre a atuação parlamentar
no escritório localizado em Imperatriz/MA. Demais dis
so. a seu ver. não existe óbice legal à posse no referi
do cargo, à luz do disposto no Ato da Mesa n° 72/97.
Instado a manifestar-se, o Departamento de Pessoal
teceu considerações jurídicas sobre a possibilidade
de indivíduo não-alfabetizado investir-se nas atribui
ções do cargo de Secretário Parlamentar (fls. 04/06).
Na oportunidade. o órgão lembrou que, ao enumerar
os requisitos basicos para a assunção em cargo pú
blico. a Lei n° 8.112/90 apontou o nível de escolarida-
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de exigido para o exercício do cargo, o que sugere a
necessidade de algum nível de escolaridade, por me
nor que seja. para que o individuo possa desempenhar
satisfatoriamente as atribuições do cargo. Eis a reda
çào do preceito: Art. 5° São requisitos básicos para
investidura em cargo ptíblico: 1- a nacionalidade bra
sileira.- 1/- o gozo dos direitos politicos.- J/I- a quitaçào
com as obrigações militares e eleitorais: IV - o nível
de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - a idade ml'nima de dezoito anos: VI - aptidào fisi
ca e mental. § 1"As atribuições do cargo podem justi·
ficar a exigência de outros requisitos estabelecidos em
lei. (. ..) (sem grifos no original) De outra parte, o De
partamento de Pessoal reconheceu que o Ato da Mesa
n° 72/97 não faz referência expressa ao grau de esco
laridade exigido para a investidura no cargo de Secre
tário Parlamentar, mas ponderou que as atribuições a
que está sujeita essa categoria funcional reclamam,
ainda que minimamente. algum nível de instrução de
seus ocupantes, mormente se se considerar que os
cargos comissionados destinam-se única e exclusiva
mente ao desempenho das atribuições de direção.
chefia e assessoramento, na forma do artigo 37, inci
so V. da Constituição Federal. Por derradeiro, o órgão
técnico assinalou que o artigo 116 da Lei n° 8.112/90,
ao arrolar os diversos deveres imputados aos servido
res públicos, está a indicar, às claras, a necessidade
de exigir-se um nível de instrução e alfabetização mí
nimo para dar atendimento às prescrições ali contidas,
tudo de modo a desfavorecer o acolhimento da pre
tensão manifestada nestes autos. Com essas informa
ções, submeto o presente processo à superior consi
deração de Vossa Excelência. (Ass. Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Diretor-Geral). Após discussão,
a Mesa Diretora, por unanimidade, indeferiu a solici
tação supra, conforme parecer da Diretoria-Geral. Item
A - 2.1) Of. Pres - n° 174/07, da Comissão de Edu
cação e Cultura. no leor a seguir: "Senhor Presidente,
O Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, anualmente
concedido pela Mesa Diretora da Càmara dos Depu
tados e pela Comissão de Educação e Cultura, agracia
três educadores e/ou entidades e é reconhecido como
o mais importante prêmio concedido pelo Poder Le
gislativo, Objetivando buscar número significativo de
indicados e. considerando que o prazo para as inscri
ções encerra-se no próximo dia 30 de maio, exíguo
para a consecução de nosso objetivo, propomos que
um novo Ato da Mesa substitua o atual (Ato da Mesa
n° 31/00) e prorrogue o prazo para 30 de junho do cor
rente ano, Finalmente, sugiro que a data da Sessão
Solene de entrega do Prêmio, com a presença de Vos
sa Excelência, fique determinada para o dia 26 de
outubro, Atenciosamente. Ass. Deputado Gastão Viei-

ra, Presidente," Esclarecido pelo Senhor Secretário
Geral da Mesa que a prorrogação se dava apenas para
o ano em curso. submetida a votação, a Mesa Direto
ra, por unanimidade, decidiu prorrogar até o dia 30 de
junho do corrente ano o prazo para a indicação dos
concorrentes para o "Prêmio Darcy Ribeiro de Educa
ção", conforme Decisão publicada ao final da ala. Em
continuação. a Mesa Diretora ratificou expedientes com
despachos favoráveis do Senhor Presidente Arlindo
Chinaglia, ad referendum da Mesa Diretora. referentes
à cessão de servidor. à missão oficial e a requerimen
to de informação. conforme a seguir: 1) cessão de
servidor: 1.1) Processo n° 107.91012007. Despacho
à fI. 13: "Atendendo à solicitação do Senador Renan
Calheiros, Presidente do Senado Federal, DEFIRO.
ad referendum da Mesa. a cessão ao Senado Federal.
pelo prazo de 12 (doze) meses, do servidor Admar
Gonzaga Neto, ponto n° 3.733, ocupante do cargo de
Analista Legislativo, atribuição Técnica Legislativa. pa
drão 45, com ônus para a Câmara dos Deputados,
com base no art. 15, parágrafo único do Regimento
Interno, nos termos das manifestações dos órgãos
técnicos e do Senhor Primeiro-Secretário. Encaminhe
se ao Senhor Diretor-Geral para providências.": 1.2)
Processo n° 111.928/2007. Despacho à fI. 13: "Aten
dendo à solicitação do Senhor Carlos Lupi. Ministro
de Estado do Trabalho e Emprego. DEFIRO, ad refe
rendum da Mesa, a cessão ao Ministério do Trabalho
e Emprego. pelo prazo de 12 (doze) meses. do servi
dor Ezequiel Sousa do Nascimento, ponto nC

' 4.345.
ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo, atri
buição Assistente Administrativo, padrão 30. com ônus
para a Câmara dos Deputados, com base no art. 15.
parágrafo único do Regimento Interno, nos termos das
manifestações dos órgãos técnicos e do Senhor Pri
meiro-Secretário. Encaminhe-se ao Senhor Diretor
Geral para providências,". 2) Relafório de Missão Au
torizada n° 4/2007. da Presidência. Missões oficiais
autorizadas por meio de ofícios - GPO nOs, de 2007:
911.914 a 918. 930 a 936. 941 a 948, 950 a 956. 960
a 962, 965, 966, 987, 994 a 998. 1000 a 1004. 1006 a
1008,1010 a 1019. 1027,1029,1030.1038.1048 a
1054. 1056, 1057. 1066, 1068. 1070, 1071. 1093 a
1104.1117 a 1119, 1123a 1126, 1133a 1143,1145
a 1149,3) Requerimentos de Informações aprovados,
"ad referendum" da Mesa Diretora. nos termos do pa
recer do Deputado Narcio Rodrigues. pelo encaminha
mento: 1 - N° 208/07 - do Sr. Carlos Alberto Leréia
- que "solicita informação ao Sr. Ministro da Defesa.
Waldir Pires a respeito da data e hora limites definidos
para a normalização dos serviços aéreos"; 2 - N°
209/07 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita ao
Senhor Ministro do Desenvolvimento SOCial e Comba-
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te à Fome informações sobre irregularidades encon
tradas na regulamentação de Entidades Filantrópicas
pelo Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS";
3 - N° 210/07 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "so
licita ao Senhor Ministro da Fazenda informações so
bre Projeto de Lei que cria dezessete Zonas de Pro
cessamentos de Exportação no Brasil"; 4 - N° 211/07
- da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita ao Senhor
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior informações sobre Projeto de Lei que cria de
zessete Zonas de Processamentos de Exportação no
Brasil"; 5 - N° 212/07 - do Sr. José Eduardo Cardozo
- que "solicita informações ao Sr. Ministro do Desen
volvimento Indústria e Comércio sobre o Programa de
Modernização da Administração Tributária e Gestão
dos Setores Sociais Básicos - PMAT desenvolvido
pelo BNDES"; 6 - N° 213/07 - da Sra. Luiza Erundina
- que "solicita informações ao Ministro da Comunica
ções sobre os resultados do Grupo de Trabalho Inter
ministerial (GTI) criado pelo Decreto Presidencial de
26 de novembro de 2004 com a finalidade de analisar
a situação de radiodifusão comunitária no País e pro
por medidas para disseminação das rádios comunitá
rias, visando ampliar o acesso da população a esta
modalidade de comunicação, agilizar os procedimen
tos e outorga e aperfeiçoar a fiscalização do sistema";
7 - N° 214/07 - da Sra. Andreia Zito - que "solicita in
formações ao Senhor Ministro da Justiça a respeito da
aplicação de recursos do Fundo Nacional de Seguran
ça Pública"; 8 - N° 215/07 - da José Otávio Germano
- Presidente da Comissão de Minas e Energia - que
"solicita informações ao Senhor Ministro de Estado de
Minas e Energia relativas à aquisição do Grupo Ipiran
9a pela Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, Braskem
SA e Grupo Ultra": 9 - N° 216/07 - do Sr. Ivan Valen
te - que "solicita informações ao Senhor Ministro da
Defesa acerca do Plano Diretor de Expansão do Ae
roporto de Viracopos, em São Paulo"; 10 - N° 217/07
- da José Otávio Germano - Presidente da Comissão
de Minas e Energia - que "solicita do Senhor Ministro
de Estado de Minas e Energia informações referentes
a possíveis desvios de combustíveis adquiridos com
recursos da Conta de Consumo de Combustíveis Fós
seis (CCC)"; 11 - N° 21 8/07 - da José Otávio German
do - Presidente da Comissão de Minas e Energia - que
"solicita informações ao Senhor Ministro de Estado de
Minas e Energia relativas aos estudos a respeito da
construção de refinaria de petróleo na Região Norte
do Estado do Rio de Janeiro; ao cronograma de entra
da em operação de novas áreas de produção de pe
tróleo e de gás natural na Bacia de Campos nos pró
ximos cinco anos e à estimativa de distribuição de
royalties e participação especial devidos aos munici-

pios nesse horizonte de tempo"; 12 - N° 219/07 - do
Sr. Fernando Coruja - que "solicita informações ao
Ministro da Saúde sobre as medidas adotadas pela
Funasa e por entidades privadas supervisionadas por
esta para conter o número de mortes indigenas por
desnutrição"; 13 - N° 220/07 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "solicita ao Ministério das Relações Exteriores
informação sobre a lotação de cargos no exterior"; 14
- W 221/07 - da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado - que "solicita informa
ções ao Ministro de Estado da Justiça sobre a estru
tura e carreiras do Departamento de Policia Federal";
15 - N° 222/07 - da Sra. Perpétua Almeida - que "so
licita informações ao Ministério da Indústria e Comér
cio, através de seus órgãos competentes, sobre inves
tigação na empresa Arkhos Biotech"; 16 - N° 223/07
- da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimen
to e Desenvolvimento Rural - que "solicita ao Senhor
Ministro de Estado do Desenvolvimento. Industria e
Comércio Exterior informações do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econõmico e Social- BNDES sobre
o endividamento rural brasileiro"; 17 - N° 224/07 - da
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural - que "solicita ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda informações dos Bancos
do Brasil, do Nordeste do Brasil e da Amazônia sobre
o endividamento rural brasileiro"; 18 - N° 225/07 - da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - que
"solicita informações ao Sr. Ministro da Educação, Fer
nando Haddad. relativo aos critérios utilizados para o
reconhecimento de diplomas expedidos por estabele
cimentos estrangeiros"; 19 - N° 226/07 - do Sr. Beta
Faro - que "solicita informações ao Sr. Ministro da Fa
zenda, sobre a execução do Imposto Territorial Rural
- ITR": 20 - N° 227/07 - do Sr. Beta Faro - que "soli
cita informações ao Sr. Ministro de Estado da Integra
ção Nacional sobre as execuções do Fundo de Inves
timentos da Amazônia - FINAM, e do Fundo de De·
senvolvimento da Amazônia FDA"; 21 - N° 228107 - da
Comissão de Seguridade Social e Família - que "so
licita informações ao Sr. Ministro de Estado da Saúde
sobre o Programa de Cirurgias Eletivas"; 22 - N° 229/07
- do Sr. Júlio Redecker - que "solicita à Excelentfssima
Senhora Ministra-Chefe da Casa Civil, informações
referentes ao cumprimento. pelos órgãos e entidades
do Poder Executivo Federal. do disposto no Acórdão
n° 2420/2006 do Tribunal de Contas da Uníão-TCU":
23 - N° 230107 - do Sr. Augusto Carvalho - que "soli
cita informações ao Sr. Ministro das Relações Exterio
res acerca do desaparecimento de brasileiros na Co
lômbia"; 24 - N° 231/07 - do Sr. Mário Heringer - que
"solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no
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àmblto do Programa Bolsa Familia. sobre a situação
de atendimento aos moradores de rua e às lamilias
sem endereço fixo"; 25 - N° 232107 - da Sra. Janete
Capiberibe - que "solicita ao Ministro da Saúde mfor
mações sobre o processo de transferéncia do Plano
de Saúde INTERSAÚDE SAUDE ASC, para a Empre
sa AVIMED SAUDE": 26 - N° 233/07 - do Sr. Carlos
Alberto Leréia - que "solicita informações ao Sr. Mi
nistro da Defesa, Waldir Pires a respeito de providên
cias tomadas no sentido de restabelecimento da cre
dibilidade das operações aéreas nacionais junto às
companhias de aviaçào internacionais"; 27 - N° 234/07
- da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita ao Senhor
Ministro da Saúde informações sobre o medicamento
Gilvec. imprescindivel ao combate ao cãncer de intes
tino e leucemia. atuando como quirmoterapico "; 28 - N°
235/07 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita ao
Senhor Ministro do Desenvolvimento Social e Comba
le aFome informações sobre o Programa Bolsa Fami
lia no Estado do Amazonas"; 29 - N° 236/07 - do Sr.
Ivan Valente - que "solicita Informações ao Senhor
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego sobre nú
mero de servidores. regime de contratação. contratos
de terceirizaçào e previsão sobre realização de con
cursos públicos"; 30 - N° 237/07 - do Sr. Marcelo Se
rafim - que "solicita informações ao Senhor Ministro
da Defesa a respeito dos aeródromos existentes no
Estado do Amazonas"; 31 - W 238/07 - do Sr. Silvinho
Peccioli - que "solicita informaçoes do Exmo. Sr. Mi
nistro de Estado da Defesa. relativas ao funcIonamen
to do controle de tráfego aéreo"; 32 - W 239/07 - do
Sr. João Bittar - que "solicita informações ao Sr. Minis
tro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate
a Fome sobre a aplicação de recursos do Fundo Na·
clonal de ASSlslencia Social - FNAS": 33 - N° 240/07
- da Sra. lriny Lopes - que "solicita ao Presidente do
Banco Central do Brasil informaçoes acerca do volume
de divisas a titulo de "demourrage" - tempo de espera
do navIo para atracação excedente previsto no contra
to"; 34 - N° 241/07 - da Sra. Vanessa Grazziotln - que
"solicita intormaçóes ao Senhor Ministro da Fazenda,
no âmbito da Secretaria da Receita Federal, sobre a
produção de pilhas no pais"; 35 - N° 242107 - da Sra.
Vanessa Grazziotin - que "solicita informações ao Se
nhor Ministro do Desenvolvlmenlo, Indústria e Comér
cio Exterior, sobre a produçao de pilhas no país": 36
- N° 243/07 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "soli
cita informações ao Senhor MInistro da Fazenda, no
ãmblto da Secretaria da Receita Federal. sobre a pro
dução de lâmpadas no país"; 37 - N° 244/07 - da Sra.
Vanessa Grazziotln - que "soliCita informaçàes ao Se
nhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comer
CIO Exterior. sobre a produção de làmpadas no país";

38 - N° 245/07 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que
"solicita informações ao Senhor Minístro da Educação
sobre o repasse de verbas referentes à merenda es
colar para o município de Beruri (AM)": 39 - N° 246/07
- da Sra. Vanessa Grazziotin - que "solicita informa·
ções ao Senhor Ministro da Justiça. sobre a Casa do
indio (CASAI) no Amazonas"; 40 - N° 247/07 - do Sr.
Leonardo Vilela - que "solicita informações ao Exce
lentissimo Sr. Ministro de Estado dos Transportes. so
bre quais as providências que estão sendo tomadas
diante da situação atual na rodovia BR -060,trecho
Brasília/Anapolis. em virtude da recém recuperaçao e
construção da Duplicação desta Rodovía"; 41 - N°
248/07 - da Comissão da Amazõnia. Integração Na·
cional e de Desenvolvimento Regional - que "solicita
informações ao Sr. Ministro de Estado da Integração
Nacional sobre as obras da Ferrovia Transnordestina";
42 - W 249/07 - do Sr. Ernandes Amorim - que "so
licita informações ao Senhor Ministro de Estado da
Justiça sobre transferências financeiras efetuadas ao
Estado de Rondônia, na área de segurança pública";
43 - N° 251/07 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame
- que "solicita informações ao Sr. Ministro de Estado
das Minas e Energia sobre os contratos assinados pela
Petrobrás e Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia
nos (YPFB)": 44 - N° 252/07 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "solicita Informações ao Ministério da Fazenda,
sobre decisào do Conselho de Contribuintes"; 45 - N°
253/07 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que "solicita
informações ao Sr. Ministro de Estado da SaLlde sobre
pollticas e ações na área de psiquiatria"; 46 - N° 254/07
- da Sra. Perpétua Almeida - que ;'solicita informações
ao Sr. Ministro da Saúde, José Gomes Temporão. re
lativo à contaminação por hepatite da população indi
gena do Vale do Javari. Estado do Amazonas": 47 - N°
255/07 - do Sr. Joâo Carlos Bacelar - que "solicita do
Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia, informa
ções sobre o andamento dos programas de desenvol
vimento energético criados pelo art. 13 da Lei nO 10.438,
de 26 de abril de 2002"; 48 - N° 256/07 - do Sr. Fábio
Souto - que "solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Saúde sobre os recursos destinados ao
combate à dengue no estado da Bahia no ano de 2007'":
49 - N° 257/07 - da Sra. Perpétua Almeida - que "so
licita informações ao Sr. Ministro da Educação. Fer·
nando Haddad, relativo ao Projelo Trilhas do Conhe
cimento - Ensino Superior Indígena no Brasil"; 50 - N°
258/07 - do Sr. Antonio Carlos Pannunzio - que "soli
cita informações ao Sr. Ministro de Estado da Defesa
sobre emprego das Forças Armadas no Estado do Rio
de Janeiro na garantia da lei e da ordem pelo período
de um ano"; 51 - N° 259/07 - da Comissão de Finan
ças e Tributação - que "solicita ao Senhor Ministro de
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Estado da Fazenda informações sobre a repartição
constitucional dos recursos arrecadados ao amparo
da Medida Provísór'la n° 303/06~; 52 - N° 260J07 - do
Sr. Ratinho Junior - que "solicita informação ao Minis
tro da Defesa a respeito das providências Administra
tivas tomadas e quais as metas que serão desenvol
vidas para a regularização dos serviços da Aviação
Civir; 53 - N° 261/07 - da Sra. Vanessa Grazziotin 
que "solicita ao Senhor Ministro da Saúde, no âmbito
da FUNASA, informações sobre a situação dos índios
do Vale do Javari"'; 54 - N° 262107 - do Sr. Geraldo
Resende - que "solicita informações ao Ministro das
Cidades sobre a aplicação dos recursos destinados à
execução do Projeto de Cooperação Técnica Interna
cional"; 55 - N° 263/07 - do Sr. Marcelo Serafím - que
"solicita informações ao Senhor Ministro das Comuni
cações a respeito de todas as radios comunitárias li
cenciadas no Estado do Amazonas"; 56 - N° 264/07
- do Sr. Acélio Casagrande - que "solicita ao Ministro
da Saúde informações a respeito de recursos orça
mentários destinados à saúde"; 57 - N° 265/07 - do
Sr. Chico Alencar - que "solicita ao Sr. Ministro da De
fesa cópia dos originais do chamado projeto "Orvil",
elaborado pelo CIE entre 1986 e 1988, a pedido do
então Ministro do Exército General Leônidas Pires
Gonçalves"; 58 - N° 266/07 - do Sr. Maurício Quintena
Lessa - que "solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Educação, Fernando Haddad, sobre o cro
nograma de implantação do Campus Universitário da
Universidade Federal de Alagoas no municipio de oel
miro Gouveia"; 59 - N° 268/07 - do Sr. Br"lzola Neto
- que "solicita informações do Sr. Ministro de Estado
da Defesa acerca do desaparecimento de documentos
públicos do período de repressão política"; 60 - N°
269/07 - do Sr. Flávio Bezerra - que "solicita informa
ções ao Sr. Ministro ALTEMIR GREGOLlN da Secre
taria Especial de Aqüícultura e Pesca, sobre a quanti
dade de embarcações por municípios, que nâo rece
beram Licença para a Pesca da Lagosta"; 61 - N°
270/07 - dos Srs. Júlio Redecker e Antonio Carlos
Pannunzio - que "solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão referentes ao aumento dos gastos com tercei
rizados"; 62 - N° 271/07 - do Sr. William Woo - que
"solicita informações ao Senhor Ministro da Detesa a
respeito do motim dos controladores de vôo ocorrido
em 30 de março do ano corrente"; 63 - N° 272/07 - do
Sr. William Woo - que "solicita informações ao Senhor
Ministro da Justiça sobre denúncias de graves irregu
laridades na Penitenciária Federal de Catanduvas - PR,
apresentadas pela mídia a partir de um Relatório da
Policia Federal": 64 - N° 273107 - do Sr. Flávio Bezer
ra - que "solicita informações, Ministra do Meio Am-

biente. sobre a quantidade e horário dos coletores de
dados do IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis, por município
responsáveis pelas embarcações de pesca de Lagos
ta no Estado do Ceará"; 65 - N° 274/07 - do Sr. Edson
Duarte - que "solicita informações ao Exmo. Sr. Sitas
Aondeau Cavalcante Silva. Ministro das Minas e Ener
gia, sobre a construção de novas usinas nucleares";
66 - N° 275/07 - do Sr. Edson Duarte - que "solicita
informações ao Exmo. Sr. Silas Rondeau Cavalcante
Silva, Ministro das Minas e Energia, sobre o desco
missionamento da antiga mineração de Poços de Cal
das"; 67 - N° 277/07 - do Sr. Gustavo Fruet - que
"solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fa
zenda sobre as aplicações da Caixa Econômica Fe
deral no setores de Saneamento Básico e Habitação
Popula(; 68 - N° 278/07 - do Sr. Celso Russomanno
- que "solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre liberação de recursos para ONG"; 69 - N° 279/07
- do Sr. Celso Russomanno - que "solicita informações
ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen
to sobre impurezas contidas em rações para animais";
70 - N° 280/07 - do Sr. Rodrigo Maia - que "solicita
informações ao Senhor Ministro de Eslado do Desen
volvimento Social e Combate à Fome sobre os bene
ficiários do Programa Bolsa Familia"; 71 - N° 281/07
- do Sr. Sebastião Bala Rocha - que "solicita infoma
ções ao Ministro da Justiça sobre o episódio denomi
nado "Operaçào Pororoca""; 72 - N° 282/07 - do Sr.
Sebastião Bala Rocha - que "solicita informações ao
Ministro da Defesa sobre o episódio denominado "Ope
ração Pororoca""; 73 - N° 283/07 - do Sr. Praciano 
que "solicita ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde informa
ções sobre os motivos da falta de kits sorológicos para
realizar contagem da carga viral e C04 dos pacientes
de HIV/AIDS do Estado do Amazonas. bem como so
bre as providências para sanar tal problema"; 74 - N°
284/07 - do Sr. Edio Lopes - que "solicita ao Sr. Mi
nistro de Minas e Energia o envio, através da ANEEL,
de contrato de importação de energia elétrica firmado
entre o Estado de Roraima e a República da Venezue
la"; 75 - N° 285/07 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que
"solicita ao Ministério da Fazenda informações sobre
a renegociação dos créditos da União e da Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS junto à ltai·
pu Binacional"; 76 - N° 286/07 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "solicita ao Ministério das Minas e Energia
sobre a renegociação dos créditos da União e da Cen
trais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS junto
a Itaipu Binacional"; 77 - N° 287/07 - do Sr. Luiz Car
los Hauly - que "solicita ao Ministério das Relações
Exteriores informações sobre a renegociação dos cré·
ditos da União e da Centrais Elétricas Brasileiras S. A.
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- ELETROBRÁS junto à Itaipu Binacional": 78 - N°
288/07 - do Sr. Adão Pretto - que "solicita informações
à Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o
plantio de arroz da empresa Basf, no Estado do Rio
Grande do Sul. assim como o uso do herbicida Only";
79 - N° 289/07 - do Sr. Fernando Coelho Filho - que
"solicitação informações ao Sr. Ministro das Comuni
cações quanto às metas de implantação de Estações
Rádio Base no Serviço Móvel Pessoal no Estado de
Pernambuco"; 80 - N° 290107 - do Sr. Augusto Carva
lho - que "solicita informações ao Sr. Ministro do De
senvolvimento. Indústria e Comércio Exterior acerca
de containeres de roupas retidos no porto do Rio de
Janeiro~: 81 - N° 291/07 - da Comissão de Minas e
Energia - que "solicita ao Senhor Ministro de Minas e
Energia informações sobre os preços de venda dos
combustiveis da Petrobrás às distribuidoras de com
bustíveis, e sobre os preços praticados por essas dis
tribuidoras nas vendas aos postos revendedores de
combustíveis"; 82 - N° 292107 - do Sr. Rodovalho - que
"solicita informações ao Sr. Ministro de Estado de Mi
nas e Energia sobre a destinação orçamentária e a
aplicação financeira de recursos pela PETROBRÁS
através de patrocínios, convênios, contratos e termos
de parcerias a Municípios, Estados e entidades do
Terceiro Setor, no ano de 2006"; 83 - N° 293/07 - do
Sr. Rodrigo de Castro - que "solicita informações ao
Sr. Ministro dos Transportes sobre a extinçào da Com
panhia de Navegação do São Francisco - FRANAVF;
84 - N° 294/07 - do Sr. Fábio Souto - que "solicita in
formações à Ministra do Meio Ambiente sobre os re
cursos aplicados pelo IBAMA"; 85 - N° 295/07 - do Sr.
Antonio Carlos Mendes Thame - que "solicita informa
ções à Sra. Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República sobre a demora na expedição de
decreto regulamentador da Lei n.o 10.831, de 23 de
dezembro de 2003"; 86 - N° 296/07 - do Sr. João Dado
- que "solicita informações ao Ministro da Fazenda
sobre normativos do CNSP e da SUSEP que alteram
e consolidam regras de funcionamento e critérios para
operação das coberturas de risco oferecidas em plano
de seguro de pessoas": 87 - N° 297/07 - do Sr. Ivan
Valente - que "solicita informações ao Senhor Ministro
da Educação sobre o ensino religioso nas redes de
ensino publicas brasileiras"; 88 - N° 300/07 - do Sr.
Silvio Torres - que "solicita informações ao Ministério
do Esporte sobre o caderno de encargos dos Jogos
Pan-americanos e da Copa do Mundo de 2014": 89
- N° 301/07 - do Sr. Indio da Costa - que "solicita in
formações ao Sr. Ministro de Estado de Planejamento.
Orçamento e Gestão, sobre o patrimônio da União lo
calizado no Estado do Rio de Janeiro"; 90 - W 302107
- do Sr. Adão Pretto - que "solicita informações ao

Ministro de Estado da Agricultura. Pecuária e Abaste
cimento, senhor Reinhold Stephanes. sobre o plantio
de arroz Clearfild da empresa Bast, no Estado do Rio
Grande do Sul, assim como o uso do herbicida Only";
91 - N° 303/07 - do Sr. Adão Pretto - que "solicita in
formações ao Ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio
Machado Rezende, sobre o plantio de arroz Clearfild
de empresa Basf, no Rio Grande do Sul. assim como
o uso do herbicida Only": 92 - N° 304/07 - do Sr. Ed
son Duarte - que "solicita informações ao Exmo. Sr.
Silas Rondeau. Ministro das Minas e Energia. sobre
importação de amianto"; 93 - N° 305107 - do Sr. Edson
Duarte - que "solicita informações ao Exmo. Sr. Miguel
João Jorge Filho, Ministro do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior, sobre importação de amianto";
94 - N° 306/07 - do Sr. Edson Duarte - que "solicita
informações ao Exmo. Sr. Carlos Roberto Lupi, Minis
tro do Trabalho e Emprego. sobre importação de amian
to"; 95 - N° 307/07 - do Sr. Osmar Júnior - que "soli
cita informações ao Sr. Ministro da Defesa a respeito
do projeto de construção do novo terminal de passa
geiros e instalação de equipamentos de controle de
tráfego aéreo, no aeroporto Senador Petrônio Portella.
em Teresina - PI"; 96 - N° 308/07 - do Sr. Iran Barbo
sa - que "solicita ao Ministro da Ciência e Tecnologia,
Exmo. Sr. Sérgio Rezende, informações sobre a poli
tica nuclear brasileira e sobre a construção de usinas
nucleares no Brasil, particularmente no Nordeste"; 97
- N° 309/07 - do Sr. Waldir Neves - que "solicita infor
mações ao Sr. Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
a respeito da apropriação pela Caixa Econômica Fe
deral da faixa de 2% a 5~'o dos recursos destinados a
convênios, programas e projetos sobretudo da área
social e de infra-estrutura"; 98 - N° 310/07 - do Sr.
Júlio Redecker - que "solicita informações à Sra. Mi
nistra de Estado do Turismo sobre convênios com a
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abra
sei nacional e congêneres estaduais. e gastos com
diárias e passagens": 99 - N° 311/07 - do Sr. Dr. Talmir
- que "solicita informações ao Senhor Ministro da Sau
de sobre os abortos realizados e atendidos pelo SUS.
motivados por estupro e Risco de Vida". Acatada a
sugestão do Senhor Deputado José Carlos Machado
de, doravante, prévia distribuição de copia dos reque
rimentos aos demais Membros da Mesa. 11 - PAUTA
DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE. A Mesa
Diretora aprovou, por unanimidade, os pareceres exa
rados por Sua Excelência, Deputado Inocêncio Olivei
ra, nos seguintes processos referentes a reembolso
de despesas médico-hospitalares: 1) Processo nO
1.007/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presidente,
Trata-se de solicitação do Deputado HERCULANO
ANGH1NETTI, objetivando o reembolso de despesas
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médico-hospitalares a que se submeteu. no valor de
R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Nos ter
mos da instrução do processo, do parecer do Diretor
Geral e, de acordo com o disposto do Ato da Mesa n°
24/83, submeto o processo à elevada apreciação da
Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da so
licitação."; 2) Processo n° 3.253/2007. Parecer do Re
lator: "Senhor Presidente, Nos lermos da instrução do
processo, conforme o disposto no Ato da Mesa n° 24/83
e de acordo com o parecer da Diretoria-Geral acerca
do pedido de reembolso pelo Deputado HERCULANO
ANGHINETII de suas despesas médicas no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), submeto o processo à
elevada apreciação da Mesa Diretora. opinando pelo
DEFERIMENTO da solicitação."; 3) Processo n D

11.738/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presidente.
Nos termos da instrução do processo, conforme o dis
posto no Ato da Mesa n° 24/83 e de acordo com o
parecer da Diretoria-Geral acerca do pedido de reem
bolso pelo Deputado NELSON TRAD de suas despe
sas médicas no valor de R$ 459.00 (quatrocentos e
cinqüenta e nove reais). submeto o processo à eleva
da apreciação da Mesa Diretora. opinando pelo DE
FERIMENTO da solicitação."; 4) Processo nO
12.739/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presidente,
Trata-se de solicitação do Deputado MARCOS ANTO
NIO MEDRADO. objetivando o reembolso de despesas
médico-hospitalares a que se submeteu. no valor de
R$ 120,00 (cento e vinte reais). Nos termos da instru
ção do processo. do parecer do Diretor-Geral e, de
acordo com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83. sub
meto o processo à elevada apreciação da Mesa Dire
tora opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação."; 5)
Processo n° 13.047/2007. Parecer do Relator: "Senhor
Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado SÉR
GIO DE OLIVEIRA CUNHA, objetivando o reembolso
de despesas médico-hospitalares a que se submeteu.
no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Nos
termos da instrução do processo. do parecer do Dire
tor-Gerai e. de acordo com o disposto do Ato da Mesa
n° 24/83. submeto o processo à elevada apreciação
da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da
solicitação."; 6) Processo n° 13.284/2007. Parecer do
Relator: "Senhor Presídente, Trata-se de solicitação do
Deputado NELSON TRAD, objetivando o reembolso
de despesas médico-hospitalares a que se submeteu,
no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). Nos
termos da instrução do processo, do parecer do Dire
tor-Gerai e. de acordo com o disposto do Ato da Mesa
n° 24/83, submeto o processo à elevada apreciação
da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da
solicitação."; 7) Processo n° 103.483/2007. Parecer
do Relator: "Senhor Presidente. Trata-se de solicitação

do Deputado JOÃO HERRMANN NETO. objetivando
o reembolso de despesas médico-hospitalares a que
se submeteu, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
Nos termos da instrução do processo. do parecer do
Diretor-Geral e. de acordo com o disposto do Ato da
Mesa n° 24/83. submeto o processo à elevada apre
ciação da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMEN
TO da solicitação,"; 8) Processo nO 105.337/2007.
"Senhor Presidente, Trata-se de solicitação da Depu
tada TELMA SANDRA AUGUSTO DE SOUZA, objeti
vando o reembolso de despesas médicohospitalares
a que se submeteu. no valor de R$ 400,00 (quatrocen
tos reais). Nos termos da instrução do processo, do
parecer do Diretor-Geral e. de acordo com o disposto
do Ato da Mesa n° 24/83. submeto o processo à ele
vada apreciação da Mesa Diretora opinando pelo DE
FERIMENTO da solicitação."; 9) Processo n°
106.892/2007. "Senhor Presidente, Trata-se de solici
taçào do Deputado ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE
FERREIRA, objetivando o reembolso de despesas
médico-hospitalares a que se submeteu. no valor de
R$ 897.52 (oitocentos e noventa e sete reais e cin
qüenta e dois centavos). Nos termos da instrução do
processo. do parecer do Diretor-Geral e, de acordo
com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83, submeto o
processo à elevada apreciação da Mesa Diretora opi
nando pelo DEFERIMENTO da solicitação."; 10) Pro
cesso n° 108.882/2007. Parecer do Relator: "Senhor
Presidente. Trata-se de solicitação do Deputado LE
ANDRO VILELA VELLOSO, objetivando o reembolso
de despesas médico-hospitalares a que se submeteu,
no valor de R$ 11.305.00 (onze mil e trezentos e cinco
reais). Nos termos da instrução do processo. do pare
cer do Diretor-Geral e. de acordo com o disposto do
Ato da Mesa n° 24/83, submeto o processo à elevada
apreciação da Mesa Diretora opinando pelo DEFERI
MENTO da solicitação."; 11) Processo n° 109.101/2007.
Parecer do Relator: "Senhor Presidente. Trata-se de
solicitação do Deputado DILCEU JOÃO SPERAFICO,
objetivando o reembolso de despesas médico~hospi

talares a que se submeteu, no valor de R$ 420,27
(quatrocentos e vinte reais e vinte e sete centavos).
Nos termos da instrução do processo. do parecer do
Diretor-Geral e. de acordo com o disposto do Ato da
Mesa n° 24/83. submeto o processo à elevada apre
ciação da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMEN
TO da solicitação,"; 12) Processo n° 109.186/2007.
Parecer do Relator: "Senhor Presidente. Trata-se de
solicitação da Deputada ROSILDA DE FREITAS, ob
jetivando o reembolso de despesas médico-hospitala
res a que se submeteu, no valor de R$ 1.498,12 (hum
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e doze centa
vos). Nos termos da instrução do processo, do parecer
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do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto do Ato
da Mesa n° 24/83, submeto o processo aelevada apre
ciação da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMEN
TO da solicitação."; 13) Processo n° 109.230/2007.
Parecer do Relator: "Senhor Presidente. Trata-se de
solicitação do Deputado JOSÉ GERALDO TORRES
DA SILVA. objetivando o reembolso de despesas mé
dico-hospitalares a que se submeteu. no valor de R$
5.784,81 (cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais
e oitenta e um centavos). Nos termos da instrução do
processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo
com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83. submeto o
processo aelevada apreciação da Mesa Diretora opi
nando pelo DEFERIMENTO da sollcltação.";14) Pro
cesso n° 109.302/2007. Parecer do Relator: "Senhor
Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado LUIS
CARLOS HEINZE, obJetivando o reembolso de des
pesas medico-hospitalares a que se submeteu, no
valor de R$ 160.00 (cento e sessenta reais). Nos ter
mos da Instruçào do processo, do parecer do Diretor
Geral e, de acordo com o disposto do Ato da Mesa n°
24/83, submeto o processo à elevada apreciação da
Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da so
licitação."; 15) Processo n° 109.55812007. Parecer do
Relator: "Senhor Presidente. Trata-se de solicitação da
Deputada ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA,
objetivando o reembolso de despesas médico
hospitalares a que se submeteu, no valor de R$ 118,00
(cento e dezoito reais). Nos termos da instrução do
processo, do parecer do Diretor-Gerai e, de acordo
com o disposto do Ato da Mesa n" 24/83, submeto o
processo à elevada apreciação da Mesa Diretora opi
nando pelo DEFERIMENTO da solicitação."; 16) Pro
cesso n° 110.04812007. Parecer do Relator: "Senhor
Presidente. Trata-se de solicltaçào do Deputado JOSÉ
SANTANA DE VASCONCELLOS MOREIRA, objeti
vando o reembolso de despesas médico-hospitalares
a que se submeteu, no valor de R$ 2.500.00 (dois mil
e quinhentos reais). Nos termos da instrução do pro
cesso. do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com
o disposto do Ato da Mesa nr

• 24/83. submeto o pro
cesso à elevada apreciaçào da Mesa Diretora opinan
do pelo DEFERIMENTO da solicitação.": 17) Processo
n° 110.297/2007. Parecer do Relator: "Senhor PresI
dente, Trata-se de solicitação do Deputado JOAO BA
TISTA MATOS, objetivando o reembolso de despesas
médico-hospitalares a que se submeteu, no valor de
R$ 12.508,20 (doze mil, quinhentos e oito reais e vin
te centavos). Nos termos da instrução do processo, do
parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto
do Ato da Mesa n° 24/83, submeto o processo a ele
vada apreciação da Mesa Diretora opinando pelo DE
FERIMENTO da solicitação."'; 18) Processo n°

110.327/2007, Parecer do Relator: "Senhor Presiden
te, Trata-se de solicitação do Deputado EFRAIM DE
ARAÚJO MORAIS FILHO. objetivando o reembolso
de despesas médico-hospitalares a que se submeteu,
no valor de A$ 130,00 (centro e trinta reais). Nos ter
mos da instrução do processo, do parecer do Diretor
Geral e, de acordo com o disposto do Ato da Mesa n°
24/83, submeto o processo à elevada apreciação da
Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da so
licitação."; 19) Processo n° 110.65112007. Parecer do
Relator: ;'Senhor Presidente. Trata-se de solicitação da
Deputada RITA DE CÁSSIA PASTE CAMATA, objeti
vando o reembolso de despesas médico-hospitalares
a que se submeteu. no valor de R$ 107,00 (cento e
sete reais). Nos termos da instrução do processo, do
parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto
do Ato da Mesa n° 24/83, submeto o processo à ele
vada apreCiação da Mesa Diretora opinando pelo DE
FERIMENTO da solicitação,"'; 20) Processo nO
110.677/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presiden
te, Trata-se de solicitação do Deputado ZENALDO
RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR, objetivando o re
embolso de despesas médico-hospitalares a que se
submeteu. no valor de R$ 60.00 (sessenta reais). Nos
termos da instrução do processo, do parecer do Dire
tor-Gerai e, de acordo com o disposto do Ato da Mesa
n" 24/83, submeto o processo à elevada apreciação
da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da
solicitação."; 21 ) Processo n° 110.692/2007, Parecer
do Relator: "Senhor Presidente, Trata-se de solicitação
do Deputado MUSSA DE JESUS DEMES, objetivando
o reembolso de despesas médico-hospitalares a que
se submeteu. no valor de R$ 4.056,32 (quatro mil. cin
qüenta e seis reais e trinta e dois centavos). Nos ter
mos da instrução do processo, do parecer do Diretor
Geral e, de acordo com o disposto do Ato da Mesa n°
24/83, submeto o processo à elevada apreciação da
Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da so
licitação."; 22) Processo n° 111.292/2007. Parecer do
Relator: "Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do
Deputado ENÉAS FERREIRA CARNEIRO, objetivan
do o reembolso de despesas médico-hospitalares a
que se submeteu, no valor de R$ 102,506,29 (cento e
dois mil, quinhentos e seis reais e vinte e nove centa
vos), Nos termos da instrução do processo. do parecer
do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto do Ato
da Mesa nCo 24/83. submeto o processo à elevada apre
ciação da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMEN
TO da solicitação."; 23) Processo n° 111.471/2007.
Parecer do Relator: "Senhor Presidente, Trata-se de
solicitação da SOLANGE AMARAL, objetivando o re
embolso de despesas médico-hospitalares a que se
submeteu, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüen-
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ta reais). Nos termos da instrução do processo, do
parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto
do Ato da Mesa na 24/83, submeto o processo à ele
vada apreciação da Mesa Diretora opinando pelo DE
FERIMENTO da solicitação."; 24) Processo n°
111.473/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presiden
te. Trata-se de solicitação da Deputada SOLANGE
AMARAL, objetivando o reembolso de despesas mé
dico-hospitalares a que se submeteu. no valor de R$
320,00 (trezentos e vinte reais). Nos termos da instru
ção do processo, do parecer do Diretor-Geral e, de
acordo com o disposto do Ato da Mesa na 24/83, sub
meto o processo à elevada apreciação da Mesa Dire
tora opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação.";
25) Processo n° 111.559/2007. Parecer do Relator:
"Senhor Presidente. Trata-se de solicitação do Depu
tado JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS MOREI
RA, objetivando o reembolso de despesas médico
hospitalares a que se submeteu. no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Nos termos da instrução do processo,
do parecer do Diretor-Geral e. de acordo com o dis
posto do Ato da Mesa n° 24/83. submeto o processo
à elevada apreciação da Mesa Diretora opinando pelo
DEFERIMENTO da solicitação."; 26} Processo nO
111.59512007. Parecer do Relator: "Senhor Presiden
te, Trata-se de solicitação do Deputado CARLOS WIL
SON ROCHA DE QUEIROZ CAMPOS, objetivando o
reembolso de despesas médico-hospitalares a que se
submeteu, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nos
termos da instrução do processo, do parecer do Dire
tor-Gerai e, de acordo com o disposto do Ato da Mesa
n° 24/83, submeto o processo à elevada apreciação
da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da
solicitação."; 27) Processo n° 111.614/2007. Parecer
do Relator: "Senhor Presidente. Trata-se de solicitação
do Deputado ARNALDO DE ABREU MADEIRA, obje
tivando o reembolso de despesas médico-hospitalares
a que se submeteu. no valor de R$ 165,00 (cento e
sessenta e cinco reais). Nos termos da instrução do
processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo
com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83, submeto o
processo à elevada apreciação da Mesa Diretora opi
nando pelo DEFERIMENTO da solicitação."; 28) Pro
cesso n° 111.650/2007. Parecer do Relator: "Senhor
Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado UN
COLN DINIZ PORTELA, objetivando o reembolso de
despesas médico-hospitalares a que se submeteu, no
valor de R$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais). Nos
termos da instrução do processo, do Diretor-Geral e.
de acordo com o disposto do Ato da Mesa nO 24/83.
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa
Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação.";
29) Processo n° 111.864/2007. Parecer do Relator:

"Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Depu
tado PEDRO EUGÊNIO DE CASTRO TOLEDO CA
BRAL. objetivando o reembolso de despesas médico
hospitalares a que se submeteu, no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais). Nos termos da instrução do pro
cesso, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com
o disposto do Ato da Mesa n° 24/83, submeto o pro
cesso à elevada apreciação da Mesa Diretora opinan
do pelo DEFERIMENTO da solicitação."'; 30) Processo
n° 111.867/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presi
dente, Trata-se de solicitação do Deputado GUILHER
ME CAMPOS JUNIOR, objetivando o reembolso de
despesas médico-hospitalares a que se submeteu, no
valor de R$ 150.00 (cento e cinqüenta reais). Nos ter
mos da instrução do processo, do parecer do Diretor
Geral e, de acordo com o disposto do Ato da Mesa n°
24/83, submeto o processo à elevada apreciação da
Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da so
licitação."; 31) Processo n° 111,87012007. Parecer do
Relator: "Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do
Deputado JORGE DE FARIA MALULY, objetivando o
reembolso de despesas médico-hospitalares a que se
submeteu, no valor de R$ 29.663,26 (vinte e nove mil,
seiscentos e sessenta e trés reais e vinte e seis cen
tavos). Nos termos da instrução do processo. do pa
recer do Diretor-Geral e. de acordo com o disposto do
Ato da Mesa n° 24/83, submeto o processo à elevada
apreciação da Mesa Diretora opinando pelo DEFERI
MENTO da solicitação."; 32) Processo n° 111.948/2007,
Parecer do Relator: "Senhor Presidente, Trata-se de
solicitação do Deputado ROBERTO MAGALHÃES
MELO, objetivando o reembolso de despesas médico
hospitalares a que se submeteu. no valor de R$
13.396,20 (treze mil. trezentos e noventa e seis reais
e vinte centavos). Nos termos da instrução do proces
so, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o
disposto do Ato da Mesa nO 24/83. submeto o proces
so à elevada apreciação da Mesa Diretora opinando
pelo DEFERIMENTO da solicitação."; 33) Processo
na 112.009/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presi
dente. Trata-se de solicitação do Deputado EDSON
BEZ DE OLIVEIRA, objetivando o reembolso de des
pesas médico-hospitalares a que se submeteu. no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Nos termos da
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e,
de acordo com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83.
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa
Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação.";
34) Processo n° 112.270/2007. "Senhor Presidente.
Trata-se de solicitaçào da Deputada ANA ISABEL
MESQUITA DE OLIVEIRA, objetivando o reembolso
de despesas médicohospitalares a que se submeteu.
no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). Nos termos da
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instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e,
de acordo com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83,
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa
Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação.~:

35) Processo n° 112.298/2007. Parecer do Relator:
"Senhor Presidente. Trata-se de solicitação da Depu
tada TELMA SANDRA AUGUSTO DE SOUZA, objeti
vando o reembolso de despesas médicohospitalares
a que se submeteu, no valor de R$ 400,00 (quatrocen
tos reais). Nos termos da instrução do processo, do
parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto
do Ato da Mesa n° 24/83, submeto o processo à ele
vada apreciação da Mesa Diretora opinando pelo DE
FERIMENTO da solicitação."; 36) Processo nO
112.46012007. Parecer do Relator: "Senhor Presiden
te, Trata-se de solicitaçào do Deputado MUSSA DE
JESUS DEMES, objetivando o reembolso de despesas
médico-hospitalares a que se submeteu. no valor de
R$ 775.90 (setecentos e setenta e cinco reais e no
venta centavos). Nos termos da instrução do processo,
do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com o dis
posto do Ato da Mesa n° 24/83, submeto o processo
à elevada apreciação da Mesa Diretora opinando pelo
DEFERIMENTO da solicitação."; 37) Processo n°
112.636/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presiden
te, Trata-se de solicitação do Deputado GIOVANNI
CORRÊA QUEIROZ, objetivando o reembolso de des
pesas médico-hospitalares a que se submeteu, no
valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Nos termos
da instrução do processo. do parecer do Diretor-Geral
e, de acordo com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83,
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa
Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação.";
38) Processo n° 112.709/2007. Parecer do Relator:
"Senhor Presidente. Trata-se de solicitação do Depu
tado NÉLlO SILVEIRA DIAS. objetivando o reembolso
de despesas médico-hospitalares a que se submeteu,
no valor de R$ 400.00 (quatrocentos reais). Nos termos
da instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral
e, de acordo com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83.
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa
Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação.";
39) Processo n° 112.800/2007. Parecer do Relator:
"Senhor Presidente. Trata-se de solicitação do Depu
tado MAX ROSENMANN. objetivando o reembolso de
despesas médico-hospitalares a que se submeteu, no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Nos termos da
instrução do processo, do parecer do Diretor-Geral e.
de acordo com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83,
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa
Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação:':
40) Processo n° 112.947/2007. Parecer do Relator:
"Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do Depu-

tado ENEAS FERREIRA CARNEIRO, objetivando o
reembolso de despesas médico-hospitalares a que se
submeteu. no valor total de R$ 90.227,42 (noventa mil,
duzentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centa
vos). Nos termos da instrução do processo. do parecer
do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto do Ato
da Mesa n° 24/83, assim discriminados: - R$ 88.731,50
(oitenta e oito mil. setecentos e trinta e um reais e cin
qüenta centavos) referente a despesas contempladas
no citado Ato, assim opino pelo DEFERIMENTO: e R$
1.495,92 (hum mil. quatrocentos e noventa e cinco re
ais e noventa e dois centavos) com aquisiçào de me
dicamentos, manifesto-me pela glosa. Isto posto, sub
meto o processo à elevada apreciação da Mesa Dire
tora."; 41) Processo nú 112.960/2007. Parecer do
Relator: "Senhor Presidente, Trata-se de solicitação do
Deputado ROBERTO MAGALHÀES MELO. objetivan
do o reembolso de despesas médico-hospitalares a
que se submeteu, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais). Nos termos da instrução do pro
cesso, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo com
o disposto do Ato da Mesa n° 24/83, submeto o pro
cesso à elevada apreciação da Mesa Diretora opinan
do pelo DEFERIMENTO da solicitaçào."; 42) Processo
n° 112.977/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presi
dente, Trata-se de solicitação do Deputado JOSE SAN
TANA DE VASCONCELLOS. objetivando o reembolso
de despesas médico-hospitalares a que se submeteu.
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Nos termos da instrução do processo, do parecer do
Diretor-Geral e. de acordo com o disposto do Alo da
Mesa n° 24/83, submeto o processo à elevada apre
ciação da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMEN·
TO da solicitação."; 43) Processo n° 113.020/2007.
Parecer do Relator: "Senhor Presidente, Trata-se de
solicitação do Deputado WALDIR NEVES BARBOSA.
objetivando o reembolso de despesas médico-hospi
talares a que se submeteu. no valor de R$ 4.775,00
(quatro mil e setecentos e setenta e cinco reais). Nos
termos da instrução do processo, do parecer do Dire
tor-Gerai e. de acordo com o disposto do Ato da Mesa
n° 24/83. submeto o processo à elevada apreCiação
da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da
solicitação."; 44) Processo n~ 113.135/2007. Parecer
do Relator: "Senhor Presidente. Trata-se de solicitação
do Deputado LUIS CARLOS HEINZE, objetivando o
reembolso de despesas médico-hospitalares a que se
submeteu. no valor de R$ 5.664.78 (cinco mil, seis
centos e sessenta e quatro reais e setenta e oito cen
tavos). Nos termos da instrução do processo. do pa
recer do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto do
Ato da Mesa n° 24/83, submeto o processo a elevada
apreCiação da Mesa Diretora opinando pelo DEFERI-
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MENTü da solicitação."; 45) Processo n° 113.145/2007.
Parecer do Relator: "Senhor Presidente, Trata-se de
solicitação da Deputada MARIA GORETE PEREIRA,
objetivando o reembolso de despesas médico-hospi
talares a que se submeteu. no valor de R$ 170,00
(cento e setenta reais). Nos termos da instrução do
processo, do parecer do Diretor-Geral e, de acordo
com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83, submeto o
processo à elevada apreciação da Mesa Diretora opi
nando pelo DEFERIMENTO da solicitação."; 46) Pro
cesso n° 113.16512007. Parecer do Relator: "Senhor
Presidente, Trata-se de solicitação do Deputado MUS
SA DE JESUS DEMES, objetivando o reembolso de
despesas médico-hospitalares a que se submeteu. no
valor de R$ 4.677,52 (quatro mil. seiscentos e setenta
e sete reais e cinqüenta e dois centavos). Nos termos
da instrução do processo. do parecer do Diretor-Geral
e. de acordo com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83,
submeto o processo à elevada apreciação da Mesa
Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da solicitação.";
47) Processo n" 113.17312007, Parecer do Relator:
"Senhor Presidente. Trata-se de solicitação do Depu
tado FILIPE DE ALMEIDA PEREIRA. objetivando o
reembolso de despesas médico-hospitalares a que se
submeteu, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta re
ais). Nos termos da instrução do processo. do parecer
do Diretor-Geral e, de acordo com o disposto do Ato
da Mesa nC' 24/83. submeto o processo à elevada apre
ciação da Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMEN
TO da solicitação:'; 48) Processo n° 113.307/2007.
Parecer do Relator: 'Senhor Presidente, Trata-se de
solicitação do Deputado ENÉAS FERREIRA CARNEI
RO, objetivando o reembolso de despesas médico
hospitalares a que se submeteu. no valor de R$ 2.800.00
(dois mil e oitocentos reais). Nos termos da instrução
do processo, do parecer do Diretor-Geral e. de acordo
com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83. submeto o
processo à elevada apreciação da Mesa diretora opi
nando pelo DEFERIMENTO da solicitação."; 49) Pro
cesso n° 113.311/2007. Parecer do Relator: "Senhor
Presidente. Trata-se de solicitação do Deputado JOÃO
BATISTA MATOS. objetivando o reembolso de despe
sas médico-hospitalares a que se submeteu. no valor
de R$ 7.500.00 (sete mil e quinhentos reais). Nos ter
mos da instrução do processo. do parecer do Diretor
Geral e. de acordo com o disposto do Ato da Mesa n°
24/83. submeto o processo à elevada apreciação da
Mesa Diretora opinando pelo DEFERIMENTO da so
licitação."; 50) Processo n° 113.37212007. Parecer do
Relator: "Senhor Presidente. Trata-se de solicitação do
Deputado ANTÔNIO ROBERTO SOARES. objetivan
do o reembolso de despesas médico-hospitalares a
que se submeteu. no valor de R$ 170.00 (cento e se-

tenta reais). Nos termos da instrução do processo. do
parecer do Diretor-Geral e. de acordo com o disposto
do Ato da Mesa n° 24/83. submeto o processo à ele
vada apreciação da Mesa Diretora opinando pelo DE
FERIMENTO da solicitação."; 51) Processo na
113.594/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presiden
te. Trata-se de solicitação do Deputado GEDDEL VIEI
RA LIMA. objetivando o reembolso de despesas mé
dico-hospitalares a que se submeteu. no valor de R$
300.00 (trezentos reais). Nos termos da instrução do
processo. do parecer do Diretor-Geral e. de acordo
com o disposto do Ato da Mesa n° 24/83. submeto o
processo à elevada apreciação da Mesa Diretora opí
nando pelo DEFERIMENTO da solicitação.... Em con
tinuação, a Mesa Diretora, por unanimidade. aprovolJ.
excepcionalmente. os seguintes processos referentes
a reembolso de despesas médico-hospitalares, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Inocêncio
Oliveira: 1) Processo n° 103.99512007. Parecer do
Relator: "Senhor Presidente. Trata-se de solicitação de
ressarcimento de despesas relativas a aquisição de
equipamento de CPAP (Pressão Positiva Contínua
em Via Aérea) e procedimentos médicos, formula
do pelo deputado ooíLlO BALBINOTTI. no valor
total de R$ 6.320.34 (seis mil, trezentos e vinte reais
e trinta e quatro centavos). O Departamento Médico
informa em seu parecer de fls. 14 e 15. penúltimo pa
rágrafo, que: ..... A indicação sob o ponto de vista téc
nico, está adequada e de fato trata-se de patologia que
se não tratada pode evoluir de forma grave, no entan
to, por se tratar de aquisição de equipamento, não
contemplado explicitamente pelo supra citado Ato,
vimo-nos impossibilitados de atestar o documento
anexado ao presente processo. assim. submetemos à
análise e deliberação da Alta Administração da Casa."
Cabe ressaltar que em processos semelhantes de nú
meros 129.674/2003. 117.983/2004, 112.357/2004.
109.847/2004 e 103.936/2005 já mereceram a apro
vação da Douta Mesa. Foi solicitado pelo Parlamentar
a retirada do Recibo n° 8590, da Clínica Neurológica
M. Scatf SIC Ltda.. no valor sw R$ 600.00 (seiscentos
reais), às fls. 06. do Recibo s/n" do Dr. Mário Koiti Kume,
no valor de R$ 200.00 (duzentos reais), às fls. 08, e
da Nota Fiscal Eletrônica n° 00085272, do Hospital
Albert Einstein, no valor de R$ 1.250,34 (hum mil, du
zentos e cinqüenta reais e trinta e quatro centavos),
às fls. 09. Com essas informações, submeto a questão
à superior apreciação desse colegiado. opinando pelo
DEFERIMENTO, no valor de R$ 4.270.00 (quatro mil,
duzentos e setenta reais), em razão de estar caracte
rizada a necessidade e adequação ao tratamento, além
de haver precedentes. observando que caso seja apro
vada a despesa em questão. cumpra-se a exigência
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do parecer Diretoria Geral. tis. 23."; 2) Processo n C
'

107.089/2007. Parecer do Relator: "Senhor Presiden
le. Trata-se de solicitação de ressarcimento de despe
sas médicohospitalares, relativas a exames laborato
riais com coleta de sangue em atendimento domiciliar.
a que se submeteu o deputado ENEAS FERREIRA
CARNEIRO, Nos termos da instrução do processo, as
despesas estão assim discriminadas: ~ R$ 515.00
(quinhentos e quinze reais). referente a despesas am
paradas pelo Ato da Mesa n" 24/83, e R$ 150.00 (cen
to e cinqüenta reais), com despesas relativas a coleta
de sangue em atendimento domiciliar, que, embora
não amparadas pelo cilada Ato, são justificaveis em
razão da gravidade da doença que acometia o Parla
mentar, nos termos da manifestação do DEMED, fI. 14.
Assim, opino, excepcionalmente. pela aprovação. Com
essas informações. submeto a questão à superior
apreciação da Mesa Diretora, manifestando-me pelo
DEFERIMENTO da solicitação, no valor total de R$
665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)."; 3) Pro
cesso n° 108.874/2007. Parecer do Relator: "Senhor
Presidente. Trata-se de solicitação de ressarcimento
de despesas médicohospitalares. relativas a exames
laboratoriais com coleta de sangue em atendimento
domiciliar. a que se submeteu o deputado ENÉAS
FERREIRA CARNEIRO. Nos termos da Instrução do
processo. as despesas estao assim discriminadas: - R$
615,00 (seiscentos e quinze reais), referente a despe
sas amparadas pelo Ato da Mesa n" 24/83, e R$ 270,00
(duzentos e setenta reais), com despesas relativas a
coleta de sangue em atendimento domiciliar, que, em
bora não amparadas pelo citado Ato, sào justificáveis
em razão da gravidade da doença que acometia o
Parlamentar. nos termos da manifestaçào do DEMED.
fI. t8. Assim, opino. excepcionalmente, pela aprovação.
Com essas informações, submeto a questão à superior
apreciação da Mesa Diretora, manifestando·me pelo
DEFERIMENTO da solicitação, no valor tolal de R$
885.00 (oitocentos e oitenta e cinco reais):'; 4) Pro
cesso n° 111.722/2007. Parecer do Relator: "Senhor
PreSidente, Trata-se de soliCitação de ressarcimento
de despesas relativas a aquisição de medicamento
necessário a tratamento de patologia da qual está
acometido o deputado NÉLlO DIAS, no valor de R$
4.404,66 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e
sessenta e seis centavos). O Departamento Medico,
f1.6, não atestou o documento por falta de amparo le
gai, porem manifesta-se nos seguintes termos: "O do
cumento apresentado consiste na compra de medica
ção relacionada ao tratamento continuo a que deve
ser submeter o Parlamentar, de acordo com relatóno
medico constante do seu prontwirio médico. e indica
do por junta médica especializada da Sociedade Be-

neficente de Senhoras Hospital Sirio Libanês, ..." O
DEMED manifesta-se, fI. 06. favoravelmente ao reem
bolso apesar de ver-se impossibilitado de atestá-lo,
sugere apreciação desse Colegiado. Com essas infor
mações, submeto a questão à superior apreciação.
opinando pelo DEFERIMENTO."; 5) Processo n°
113.01112007. Parecer do Relator: "Senhor Presiden
te, Trata-se de solicitação de ressarcimento de despe
sas relativas aaquisição de medicamento necessá
rio a tratamento de patologia da qual está acome
tido o deputado NÉLlO DIAS, no valor de R$ 3.162.55
(três mil, cento e sessenta e dois reais e cinqüenta e
cinco centavos). O Departamento Médico, fI. 06, não
atestou o documento por falta de amparo legal, porém
manifesta-se nos seguintes termos: "O documento
apresentado consiste na compra de medicaçào rela
cionada ao tratamento contínuo a que deve se subme
ter o Parlamentar, de acordo com relatório medico
constante do seu prontuário médico, é indicado por
junta médica especializada da Sociedade Beneficente
de Senhoras Hospital Sirio Libanês, ... " Desta forma,
o DEMED manifesta-se favoravelmente ao reembolso
apesar de ver-se impossibilitado de atestá-lo. Sugere,
ainda, apreciação desse Colegiado, Com essas infor
mações, submeto a questão à superior apreciação,
opinando pelo DEFERIMENTO.". 111- PAUTA DO SE
NHOR PRIMEIRO-SeCRETÁRIO. Sua Excelência
relatou os seguintes processos: item 1.1) Processo
n° 103.650/2007. Parecer do Relator: "Trata-se do Or
çamento Analítico da Câmara dos Deputados. versão
final, referente ao exercicio de 2006. que inclui as Uni
dades Orçamentárias - Câmara dos Deputados e
Fundo Rotativo da Cãmara dos Deputados, a ser sub
metido aapreciação da Mesa Diretora. em atendimen
to ao disposto no inciso XXIV do art. 15 do Regimento
Interno. verbis: "(. .. ) Art. 15. À Mesa compete, dentre
outras atribuições estabelecidas em lei. neste regimen
to ou por resoluçao da Câmara. ou delas implicitamen
te resultantes: (... ) XXIV - aprovar o orçamento anali
tico da Càmara: (...r O documento em exame detalha
as diversas ações desenvolvidas peta Câmara dos
Deputados no exercício findo. com base em números
definitiVOS, estabelecidos pela Lei n. 11.306. de 16 de
maio de 2006 - Lei Orçamentária Anual para 2006,
que estima a receita e fixa a despesa da União para
o exercicio financeiro de 2006. bem como a incorpo
ração de diversos créditos adicionais, no valor total de
R$140.000.000.00. na forma discriminada às fls. 01 e
02. Segundo os autos, esta Casa foi contemplada com
a dotaçào total de R$2.973.135.015,OO, que, acresci
da dos créditos adicionais abertos ao longo do exar
cicio. atingiu o montante de R$3.113.135.015.00. dos
quais R$3.110.368.870,00 referem-se à Unidade Or-
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çamentária Câmara dos Deputados, à conta dos re
cursos do Tesouro Nacional. Os restantes
R$2.766.145,00 destinaram-se à Unidade Fundo Ro
tativo da Câmara dos Deputados, que depende de
recursos próprios, cuja maior parte. cerca de 64,14%
são aplicados na assistência médica e odontológica
dos servidores, empregados e seus dependentes.
Ressalte-se. ainda, que, da dotação total destinada a
esta Casa, permaneceu indisponível, em consonância
com o disposto no art. 76 da Lei n. 11.178/05 
LDO/2006, a importância de R$12.540.322,oo, desti
nados a compor o superávit fiscal, considerado impor
tante instrumento de politica fiscal do País. Ante o
exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame
e à deliberação da douta Mesa, encaminhando-a pela
aprovação, nos termos das informações e manifesta
ções favoráveis dos órgãos técnicos da Casa.... Item
1.2) Processo n° 110.126/1007. Parecer do Relator:
"Trata-se do Orçamento Analítico da Câmara dos Depu
tados, para o exercício de 2007;. a ser submetido à
apreciação da Mesa Diretora. em cumprimento ao dis
posto no inciso XXIV do arte 15 do Regimento Interno,
verbis: ..... Art. 15. À Mesa compete. dentre outras atri
buições estabelecidas em lei, neste regimento ou por
resolução da Câmara, ou delas implicitamente resul-
tantes: XXIV - aprovar o orçamento analitico da
Câmara: 0 Orçamento Analítico, totalizando o valor
de R$3.387.603.958.00 (três bílhões, trezentos e oi
tenta e sete milhões, seiscentos e três mil, novecentos
e cinqüenta e oito reais), compreende as despesas
fixadas para as Unidades Orçamentárias "Câmara dos
Deputados - CO" e "Fundo Rotativo da Câmara dos
Deputados - FRCD", aprovadas pela Lei Orçamentá
ria Anual. de n. 11.451, de 7/2/2007, as quais são
apresentadas de forma detalhada por Unidade (CD e
FRCD). por esfera orçamentária (Fiscal e Seguridade
Social) e por grupos de natureza da despesa (Pesso
al e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e
Investimentos), conforme registram as folhas 7 a 40.
Segundo os autos, a Unidade CO, que depende de
recursos do Tesouro Nacional, foi contemplada com
99,85% da dotação total alocada ao órgão. o equiva
lente a R$3.382.512.310,OO. dos quais 75.650,"0
R$2.562.574.939,OO - são referentes ao orçamento
fiscal e 24,20% - R$819.937.371 ,00 - ao da seguri
dade social. A Unidade FRCD, que depende de arre
cadação própria, foi beneficiada com os restantes
0,15°'0. cerca de R$5.091.648,00, sendo O,05~"o rela
tivos ao orçamento fiscal, correspondente a
R$1.726.648.00, e O,lO~'\:' ao da seguridade, no mon
tante de R$3.365.000,OO. As Tabelas 2 e 3. às fls. 03
e 04. consolidam os valores das dotações por ação
das Unidades CO e FRCo. O Departamento de Finan-

ças, Orçamento e Contabilidade lembra as restrições
impostas pela Lei Complementar n. 101, de 4/5/2000
Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos principais pontos
afetos a esta Casa estão destacados às fls. 04 a 06,
ressaltando que a mencionada Lei Complementar e a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 (art. 77)
estabelecem competência ao Poder Executivo para
informar aos demais Poderes sobre a limitação para
empenho da despesa, sempre que houver risco de
comprometimento das metas fiscais. Nesse sentido,
encerrado o primeiro bimestre, o Poder Executivo in
formou. por meio da Mensagem Presidencial n. 155,
de 20/3/2007, o valor de R$155.514.206.00 (cento e
cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil
e duzentos e seis reais) a ser indisponibilizado (con
tingenciado) pela Câmara dos Deputados. em face da
meta de superávit primário para 2007, o que já foi pro
videnciado por esta Casa. Por meio dos gráficos ane
xados às fls. 39 e 40, têm-se os dados comparativos
entre a Previsão e a Dotação para 2007. bem como a
execução orçamentária dos exercícios de 2004,2005
e 2006 da Unidade CO. Ante o exposto, esta Secreta
ria submete a matéria ao exame e à deliberação da
douta Mesa, com parecer favorável, conforme a ins
trução." A propósito dos dois processos supra, o Senhor
Deputado Osmar Serraglio esclareceu que, no primei
ro caso, tratava de explicitar, do ponto de vista técnico,
que a execução orçamentária. com as alterações ocor
ridas ao longo do exercício. obedecera rigorosamente
à lei, aduzindo que a Primeira-Secretaria não efetuara
nenhuma alteração no processo oriundo do Departa
mento de Finanças, Orçamento e Contabilidade; e que,
no segundo. o que se preconizava era proceder ao
detalhamento do orçamento aprovado para o ano em
curso. Ao pedido de esclarecimento sobre a conveni
ência de, no Orçamento Analítico de 2007, levar-se
em conta o contingenciamento de recursos, o Senhor
Diretor-Geral informou que o contingenciamento fora
feito com base numa expectativa de queda na arreca
dação. Todavia, as novas expectativas da Secretaria
de Orçamento Federal eram superavitárias, razão por
que o Governo deveria promover o descontingencia
menta. Submetidos a votos, os processos em referên
cia foram aprovados por unanimidade. Nessa altura, o
Senhor Presidente Arlindo Chinaglia interveio para
dizer que fora convidado pelo Presidente da República
para receber o Papa Bento XVI em São Paulo. No en
tanto, antes de viajar, anunciaria, em plenário. o que
seria votado no dia de hoje. ocasião em que faria ques
tão de destacar que voltaria a tempo de conduzir a
votação do projeto referente ao reajuste dos subsídios
dos Senhores Parlamentares. Em continuidade, voltou
se à pauta da Primeira-Secretaria. item 2.1) Processo
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n° 110.24712007. Parecer do Relator: "Trata-se de ofí
cio encaminhado pela Secretaria de Estudos e de Co
operação do Ministério da Defesa. no qual solicita a
indicação de candidatos para participarem do Curso
de Logística e Mobilização Nacional (CLMN), a ser
promovido pela Escola Superior de Guerra (ESG). no
período de 30 de julho a 9 de novembro de 2007, na
cidade do Rio de Janeiro (RJ). O curso visa habilitar
civis e oficiais superiores para atuarem em niveis ge
renciais da Logística e da Mobilização Nacionais e de
assessoramento aos órgãos responsáveis pelo Siste
ma Nacional de Mobilização. Instado a manifestar-se,
o Centro de Formação. Treinamento e Aperfeiçoamen
to (Cefor) informou ter realizado processo seletivo para
o referido curso no período de 23 a 25 de abril próxi
mo. para o qual recebeu apenas as inscrições de dois
servidores: Fidélis Antônio Fantin Júnior e Mõnica Eva
Pacheco Schaper, Após análise da documentação
apresentada pelos interessados, o Cefor verificou que
ambos atendiam aos requisitos exigidos pela ESG e
apresentavam perfil compatível com o objetivo do cur
so, razão pela qual indicou os nomes de tais servido
res para participarem do curso. Segundo esclareceu
aquele órgão, as fls. 29/30, outros servidores já parti
ciparam de cursos oferecidos pela Escola Superior de
Guerra, nos últimos cinco anos. De 2003 a 2005 qua
tro servidores participaram do curso de Altos Estudos
de Política e Estratégia, oferecido pela ESG. Três de
les, indicados pela Presidência da Càmara e um. se
lecionado por meio de processo seletivo. Neste ano,
dois servidores foram indicados pela Presidência da
Casa, e estão participando de dois cursos da ESG:
Altos Estudos de Política e Estratégia e Curso Superior
de Inteligência Estratégica. O Cefor anexou, ainda, aos
autos, os regulamentos da Diretoria-Geral e da Esco
la Superior de Guerra sobre o processo de seleção e
indicação dos candidatos ao curso de Logística e Mo
bilização Nacional, além de trés relatórios circunstan
ciados apresentados pelos servidores Márcio Nuno
Rabat, José Américo de Carvalho Pessoa e Múcio
Homero Rocha Pires de Oliveira. indicados para par
ticipar. respectivamente, em 2003,2004 e 2005, do
curso de Altos Estudos de Política e Estratégia. A Di
retoria-GeraI. acompanhando a manifestação do Cefor.
ressaltou que a Câmara dos Deputados se responsa
bilizará por salários e demais encargos financeiros.
durante a realização do curso. e viagens de estudo em
território nacional e internacional, nos termos da legis
lação em vigor. Informou, ainda, que deverão ser fir
mados e encaminhados ao Ministério da Defesa ofício
de indicação dos servidores. termos de compromisso
de pagamento e Parecer da Instituição, de acordo com
as instruções da Escola Superior de Guerra. Diante do

exposto, esta Secretaria submete a matéria ao exame
e à deliberação da douta Mesa. nos termos das infor
mações e manifestações dos órgãos técnicos da Casa.",
A Mesa Diretora indeferiu a indicação de candidatos
para participação em curso especificado no parecer
supra. Item 2.2) Processo n° 122.518/2001. Parecer
do Relator: 'Trata-se de solicitação do Senhor Presi
dente do Senado Federal para que seja prorrogado o
prazo da cessão do servidor da Câmara dos Deputados
ANTONIO FERNANDO BARROS NETO. Técnico Le
gislativo, atribuição Adjunto Parlamentar. ponto nO)
5.026, para aquela Casa do Congresso Nacional, com
vistas a prestar serviços no gabinete do Senador Iná
cio Arruda. no exercício do cargo em comissão de As
sistente Parlamentar, simbolo AP-06. O servidor en
contra-se à disposição do Senado Federal desde
28/9/2001. Nos termos da instrução processual, a ma
téria está regulamentada no art. 93 da Lei n> 8.112/90
e. no âmbito interno, nos Atos da Mesa nÚs 56/97 e
86/06, os quais estabelecem que a cessão de servidor
para exerClcio em outro órgão ou entidade dos Pode
res da União dar-se-á, necessariamente, para o exer
cício de cargo em comissão ou função de confiança.
No encaminhamento do processo a esta Secretaria, o
Diretor-Geral informa que, atualmente, 11 {onze) ser·
vidores encontram-se cedidos para o Senado Federal.
Revelam os autos não haver impedimento aprorroga
ção pretendida. Ante o exposto, esta Secretaria sub
mete o pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa,
com parecer favorável à prorrogação de cessão do
servidor, por 1 (um) ano. haja vista não haver impedi
mento ao atendimento do pleito, nos termos da instru
ção.". Em votação, foi o parecer supra aprovado por
unanimidade. Item 2.3) Processo n° 112.284/2007,
Parecer do Relator: ''Trata-se de solicitação do Senhor
Presidente do Senado Federal, Senador Renan Ca
lheiros. para que seja autorizada a cessão da servido
ra da Câmara dos Deputados ANA MARIA PEREIRA
DE CARVALHO, Técnico Legislativo. atribuição Adjun
to Parlamentar, ponto n" 4.657. para aquela Casa do
Congresso Nacional. a fim de exercer cargo em co
missão de Assistente Parlamentar. símbolo AP-08, no
gabinete da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo,
com ônus para a origem. Nos termos da instrução pro
cessual, a matéria está regulamentada no art. 93 da
Lei n" 8.112/90 e, no âmbito interno, nos Atos da Mesa
n('s 56/97 e 86/06. os quais estabelecem que a cessão
de servidor para exercicio em outro órgào ou entidade
dos Poderes da União dar-se-á. necessariamente, para
o exercício de cargo em comissão ou tunção de con
fiança. No encaminhamento do processo a esta Se
cretaria, o Diretor-Geral informa que, atualmente. 21
servidores encontram-se à disposição de outros órgãos
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públicos, sendo 11 para o Senado Federal. Ante o ex
posto. esta Secretaria submete a matéria ao exame e
à deliberação da douta Mesa. com parecer favorável,
haja vista não haver impedimento legal ao atendimen
to do pleito.". A Mesa Diretora aprovou °parecer supra.
Item 3.1) Processo n° 111.016/2007. Parecer do Re
lator: "Trata-se de solicitação do Presidente Nacional
do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB.
Sr. José Levy Fidelix da Cruz. para que lhe seja con
cedido crachá de acesso ao Plenário, tendo em vis
ta a necessidade de estabelecer, por dever do cargo,
permanente e usual diálogo com os parlamentares.
Alega o requerente ter sido atendido em igual pleito
no Senado Federal. A matéria está disciplinada nos
Atos da Mesa nOs 63/80 (dispõe sobre o ingresso em
dependências da Câmara dos Deputados), 69/93 (dis
ciplina o ingresso no Plenário da Câmara dos Depu
tados e dá outras providências). e no Ato Conjunto n°
001/98 (dispôe sobre a cessão de dependências do
Senado e da Câmara dos Deputados e dá outras pro
vidências). Assim estabelecem as referidas normas:
Alo da Mesa n° 63/80: ·'Art. 1° Nas dependências pri
vativas de parlamentares somente serão admitidos
funcionários em serviço e jornalistas credenciados. §1°
São consideradas dependências privativas o plenário
das sessões e a sala de reuniôes das Comissões, a
sala do café. o salão que circunda o plenário e as tri
bunas de imprensa e especial." Ato da Mesa n° 69/93:
"Art. 10 Além dos congressistas. somente terão aces
so ao Plenário da Câmara dos Deputados. durante o
funcionamento das sessões, os ex-parlamentares.
funcionarios em serviço e jornalistas devidamente
identificados." Ato Conjunto n° 001/98: ·'Art. 2" O aces
so aos Plenários somente será permitido a servidores
em serviço. Parágrafo único. Será permitido também
acesso a um servidor de cada gabinete de Membros
da Mesa. de Lideranças Partidárias e da Diretoria-Ge
raI, devidamente credenciado e desde que convocado
pelo respectivo titular. Art. 4° As credencíais aos ser
vidores referidos no parágrafo único do art. 2" deste
ato serão fornecidas pelo Secretário-Geral da Mesa.
a quem compete fiscalizar o cumprimento do presen
te ato." Ao manifestar-se no processo, o Secretário
Geral da Mesa concluiu pela impossibilidade de aten
dimento do pleito. em virtude da falta de amparo legal.
nos termos da legislação interna e da decisão da Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados exarada em
2/6/2005, que indeferiu solicitação de igual teor e do
mesmo requerente, objeto do processo n° 115.380/2005.
Ante o exposto. esta Secretaria submete a matéria à
douta Mesa para exame da conveniência e oportuni
dade de se promover alterações nas normas internas
pertinentes ao assunto. com vistas a permitir o ingres-

so no Plenário Ulysses Guimarães de Presidentes
Nacionais de Partidos Políticos.... Discutida a matéria.
a Mesa Diretora indeferiu. por unanimidade, a solici
tação de crachá de acesso ao Plenário. IV - PAUTA
DO SENHOR TERCEIRO-SECRETÁRIO. Fazendo uso
da palavra, Sua Excelência, o Senhor Deputado Wal
demir Moka expôs Relatórios referentes à justificativas
de faltas, elaborados juntamente com o Senhor Depu
tado Narcio Rodrigues, Primeiro-Vice-Presidente - au
sente em missão oficial-, que foram aprovados pela
Mesa Diretora por unanimidade. conforme Decisões
da Mesa Diretora. de 9 de maio de 2007. Prosseguin
do, o Senhor Deputado Waldemir Moka, Terceiro-Se
cretário apresentou aos seus pares os seguintes Re
latórios referentes ao período de 16 de abril a 7 de
maio de 2007, que foram aprovados pela Mesa Dire
tora: 1) dos Processos de Ressarcimento de Despesas
Aéreas: (Parlamentar / Processo) : Hermes Parcíanello
- 113.216/07; Aracely de Paula - 112.150107 - 114.047;
Barbosa Neto - 112.480/07 - 113.214/07 - 113.921/07;
CarlosWillian -112.082/07; Cezar Shirmer-113.213/07;
Ciro Gomes - 112.763/07: Ciro Nogueira - 113.182/07;
Dilceu Sperafico - 112.230/07: Dr. Nechar - 113.924/07
- 112.357/07 - 113.357/07 - 113.952/07 - 113.929/07
- 113.916/07: Dr. Talmir - 112.261/07 - 112.692/07-
113.892/07; Dr. Ubiali -112.436/07; Edigar Mão Bran
ca- 112.765/07; Eduardo Sciarra - 112.273/07 
113.694/07; Elismar Prado - 112.145/07; Felipe Maia
- 113.874/07: Francisco Tenorio - 113.942/07: Gladson
de Lima Cameli - 112.804/07: Hermes Parcianello 
112.962/07; íris Araújo - 13.145/07 - 113.816/07: Jô
Moraes - 111.855/07 - 113.547/07: João Carlos Ba
celar-113.881/07; Jorge Khoury -114.146/07: José
Carlos Ateluia - 114.139107; José Paulo ToHano 
113.887/07: Júlio César - 112.118/07 - 113.554/07
- 113.824/07 - 114.038/07: Leonardo Quintão 
112.991/07; Leonardo Vilela - 112.075/06; Luiz Paulo
VeUozo Lucas - 114.141/07; Maria Lúcia Cardoso
112.070/07 -112.362/07 - 113.561/07: Maurício Quin
telia Lessa - 112.105/07; Natan Donadon - 112.127/07
- 114.018/07; Nelson Meurer - 112.337107; Odair
Cunha - 112.927107; Odílio Balbinotti - 111.938/07 
113.947107: Paulo Piau - 112.364/07 - 113.110/07 
113.894/07; Pedro Chaves - 113.764/07: Severiano
Alves - 113.766/07; Tonha Magalhães - 112.759/07:
Valdemar Costa Neto - 113.883/07: Valtenir Luiz Pe
reira - 113.679/07: Vicentinho Alves - 112.922/07: Vi·
nicius Carvalho - 114.017/07;Walter Ihoshi -112.678/07
-113.546/07; Zezeu Ribeiro -113.259/07.2) dos pro
cessos de justificativa de faltas parlamentares: a) Afas
tamento do país. conforme o art. 228 do Regimento
Interno, comunico que o parlamentar cientifica de seu
afastamento do país: (Deputado - Processo): Eduardo
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Cunha - 113.034107: Eunicio Oliveira - 113.264/07;
Fabio Ramalho - 113.427/07; Ivan Valente - 113.234/07;
Jorge Tadeu Mudalen - 114.048/07; Sarney Filho 
112.696/07. b) Audiência Judicial. conforme o art. 4"
do Ato da Mesa n" 100/94, reiterado por procedimen
tos observados nas gestões anteriores e comprovan
te de audiência judicial. justifique-se o pedido de au
sência do parlamentar - (Deputado - Processo): Abe
lardo Camarinha - 112.733/07; Bernardo Ariston 
112.733/07; Jerànimo Reis - 112.733/07; Mendonça
Prado - 112.733/07: Pompeo de Ma"os - 112.733107;
Professor Ruy PauleW -113.01 0/07. c) Exame Médico.
conforme o art. 4" do Ato da Mesa n" 100/94. reiterado
por procedimentos observados nas geslbes anteriores
e tendo em vista o comprovante de exame médico.
justifique-se a ausência do parlamentar - (Deputado
- Processo): Vital do Rego Filho - 113.289/07. d) Fa
lecimento Pessoa Família. conforme o inciso 111 do art.
2" do Ato da Mesa n° 100/94. reiterado por procedi
mentos observados nas gestoes anteriores e docu
mentaçào. justifique-se o pedido de ausência do par
lamentar - (Deputado - Processo): Henrique Fontana
- 113.184/07; João Magalhães - 113.162/07; Jurandy
Loureiro - 111.379/07. e) Impossibilidade de Transpor
te. considerando a Impossibilidade de transporte. con
forme documentaçào e, segundo art. 4') do Ato da Mesa
n° 100/94. Justifique-se a ausência do parlamentar 
(Deputado - Processo): Abelardo Camarinha 
113.007/07; Abelardo Luplon - 113.000/07: Alice Por
tugal - 112.706/07 - 113.590/07; Ana Arraes
113.007/07: Anselmo de Jesus - 112.706/07; Átila Lira
- 113.007/07; Augusto Farias - 112.978/07; Benedito
de Lira - 112.978/07; Beto Mansur - 112.706107; Bis
po Ge Tenuta - 113.000/07; Bruno Rodrigues 
113.003/07; Carlito Merss - 113.163/07; Carlos Alber
to Canuto - 112.978/07; Celso Russomanno 
112.706/07: Cezar Schirmer - 113.003/07; Ciro Gomes
- 113.007/07; Cristiano Matheus - 112.978/07; Daniel
Almeida - 112.706/07: Davi Alcolumbre - 113.000107:
Dilceu Sperafico - 112.706/07; Dr. Basegio - 113.163/07;
Duarte Nogueira - 112.706/07; Edmar Moreira 
113.000/07: Felix Mendonça - 113.003/07; Francisco
Rodrigues - 113.000/07: Francisco Tenório - 112.978/07
- 113.007/07: George Hilton - 112.706/07; Geraldo
Thadeu - 114.194/07; Gervasio Silva - 112.706/07;
Givaldo Carimbão - 112.978/07 - 113.007/07: Guilher
me Campos - 112.706/07; Henrique Fontana 
112.706107: Ivan Valente - 113.493/07; Jerõnimo Reis
- 113.000/07: Joào Matos - 113.164/07; Jorginho Ma
luly - 113.000/07; José Carlos Aleluia - 113.000/07;
José Mendonça Bezerra - 113.000/07; Jurandy Lou·
reiro - 113.007/07; Lincoln Portela - 114.075/07; Lo
bbe Neto - 112.706/07; Luciana Genro - 112.706107;

Luiz Carlos Busato - 113.003/07; Luiz Carlos Heinze
- 112,706/07; Luiz Carlos Setim - 112.706/07; Luiz
Fernando Faria - 113.163/07; Márcio Junqueira 
113.000/07; Marcos Antônio - 113.003/07 - 113.007/07;
Maria do Carmo Lara - 112.706/07; Mario Heringer
- 113.783/07; Mauricio Quintella Lessa - 112.978/07;
Moises Avelino - 112.706/07; Natan Donadon 
112.706/07; Paulo Bornhausen -112.706/07; Reinaldo
Nogueira ~ 113.163/07: Renato Molling - 113.163/07;
Rogério Lisboa - 113.000/07; Sérgio Moraes 
113.163/07: Sllas Câmara - 113.007107: Solange Ama
ral - 113.587107; Valdir Colano - 113.019/07; Vander
Loubet - 113.019/07: Vanessa Grazziotin - 112.706/07:
Vital do Rego Filho - 112.706/07; Wolney Queiroz 
113.019/07. f) LTS - Atestado Médico, conforme o in
ciso 11 do art. 235 do Regimento Interno e tendo em
vista comprovante de LTS. justifique-se a ausência do
parlamentar - (Deputado - Processo): Mussa Demes
- 113.801/07: Affonso Camargo - 112.660/07; Alberto
Silva - 112.366/07; Antõnio Cruz - 112.805107; Antô
nio José Medeiros - 112.510/07; Bel Mesquita 
112.814/07; Bispo Ge Tenuta - 112.124/07; Bruno
Rodrigues - 113.856107; Carlos Sampaio - 112.705/07;
Carlos Souza - 106.842107: Carlos Willian - 112.793/07
- 112.796/07; Carlos Wilson - 112.442/07; Ciro Gomes
-112.568/07; Devanir Ribeiro -112.129/07: Dr. Base-
gio - 113.147/07; Dr. Nechar - 113.359/07: Duarte
Nogueira - 111.955/07; Edgar Moury - 111.936/07;
Edigar Mão Branca - 113.753107; Eneas - 113.833/07
- 113.837/07; Fabio Faria - 112.303/07 - 113.176/07;
Fernando Gabeira - 113.763/07; Gladson Cameli 
113.827107 - 113.832/07; Gorete Pereira - 112.769/07;
Iriny Lopes ~ 112.748/07; Janete Capiberibe 
113.491/07; Joào Pizzolatti - 112.425/07; Joaquim
Beltrão-112.255/07;JorgeTadeu Mudalen - 113.177/07;
Jorginho Maluly - 111.957/07; José Carlos Araújo 
113.380/07; José Guimaràes - 112.657/07; José Otá
vio Germano - 111.982/07; Jose Ricardo Tripoli 
112.046/07: José Santana de Vasconcellos - 113.483/07;
Jurandy Loureiro - 113.203/07; Lael Varella -113.689/07;
Leonardo Monteiro -112.258/07 - 112.265/07; Lidice
da Mata - 113.350/07; Luclana Genro - 111.427/07;
Manoel Júnior - 112.048/07; Marcos Medrado 
112.312/07; Mario Oliveira - 112.256/07: Maurício
Trindade - 111.537/07: Max Rosenmann - 112.918/07;
Miguel Martini - 112.079/07 - 114.138/07; Milton Mon
ti - 112.309/07: Mussa Demes - 113.468/07: Neilton
Mulim - 112.770/07; Nelson Bornier - 114.208/07;
Nelson Meurer - 112.152/07; Olavo Calheiros 
112.020/07: Osmar Junior - 114.238/07: Pedro Novais
~ 111.931/07; Rebecca Garcia - 112.206/07; Ricardo
Tripoli - 113.211/07; Roberto Magalhàes - 111.956/07;
Saraiva Felipe - 111.793/07: Sarney Filho - 112.693/07;



22452 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2007

Sérgio Petecão - 113.492/07; Urzeni Rocha 
112.993/07; Vaccarezza - 112.293/07: Waldir Neves
-112.032/07. g) LTS - Atestado Odontológico. confor·
me o inciso 11 do art. 235 do Regimento Interno. com
binado com o art. 4° do Ato da Mesa n° 100/94; e ten
do em vista atestado odontológico. justifique-se a au
sência do parlamentar - (Deputado - Processo): Mo
reira Mendes - 113.388/07: Jackson Barreto 
112.368/07; Vadão Gomes - 113.896/07. h) Núpcias,
conforme o art. 4° do Ato da Mesa n° 100/94, reiterado
por procedimentos observados nas gestões anteriores
e documentação. justifique-se o pedido de ausência
do parlamentar - (Deputado - Processo): Filipe Perei
ra - 112.919/07; Ratinho Júnior - 112.931/07. i) Trata
mento Pessoa da Família, conforme o inciso 111 do art.
2° do Ato da Mesa n° 100/94, reiterado por procedi
mentos observados nas gestões anteriores e docu
mentação anexa para tratamento de saúde de pessoa
da família. justifique-se o pedido de ausência do par
lamentar - (Deputado - Processo): Ana Arraes 
111.306/07: Antônio Carlos Magalhães Neto
112.489/07: Bispo Ge Tenuta - 113.686/07; Pedro
Novais - 113.444/07; Sabino Castelo Branco 
111.923/07. No tocante ao item referente a ressarci
mento de despesas aéreas, o Senhor Deputado Wal
demir Moka reiterou que pretende fazer com que em
presas regionais, sobretudo as três com maior volume
de venda, tenham acesso a espaços na Casa e rece
bam o mesmo tratamento dispensado às grandes
companhias aéreas. o que foi aprovado pela Mesa Di
retora. V - EXTRAPAUTA DO SENHOR QUARTO
SECRETÁRIO. Com a palavra, o Senhor Deputado
José Carlos Machado esclareceu restar tão-somente
um apartamento ocupado irregularmente. por ex-Par
lamentar do Estado do Amapá, e que estava aguar
dando parecer da Direção Geral para promover o
devido despejo. Alertou ainda sobre a necessidade
de a Casa começar a refletir sobre o que fazer com
seis blocos de apartamentos que, em breve. estarão
completamente desocupados. Retomando a palavra.
o Senhor Deputado Arlindo Chinaglia revelou que. no
concernente aos apartamentos, mudara um pouco
sua opinião. em conseqüência e tendo em vista a
complexidade do assunto, sugeria fosse realizada
uma reunião específica para discutir a questão, pro
posta unanimemente acolhida pelos demais Membros
da Mesa. Nada mais havendo a tratar. às doze horas.
o Senhor Presidente Arlindo Chinaglia declarou en
cerrada a presente sessão. E, p~Ha constar, eu, , Mo
zart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa, lavrei
a presente ata que. após assinada pelo Senhor Pre-

sidente, vai à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Arlindo Chinaglia, Presidente.

DECISÃO DA MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião realizada hoje, re
solveu prorrogar até o dia 30 de junho do corrente
ano o prazo para a indicação dos concorrentes para
o 'Prêmio Darcy Ribeiro de Educação', instituído pelo
art. 3° do Ato da Mesa n° 31, de 2000, em atendimen
to ao Of. Preso na 174/07. da Comissão de Educação
e Cultura.

Participaram da votação os Senhores Depu
tados:

Arlindo Chinaglia. Presidente: Inocêncio Oliveira.
Segundo-Vice-Presidente; Osmar Serraglio. Primeiro
Secretário: Ciro Nogueira, Segundo-Secretário:Walde
mir Moka. Terceiro-Secretário: e José Carlos Machado,
Ouarto-Secretário.

Sala de Reuniões, 9 de maio de 2007. - Arlindo
Chinaglia. Presidente.

Of.Pres n° 174/07-CEC

Brasília, 2 de maio de 2007

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

Assunto: Prazo de inscrição

Senhor Presidente,
O Prêmio Darcy Ribeiro de Educação. anual

mente concedido pela mesa Diretora da Câmara dos
Deputados e pela Comissão de Educação e Cultura.
agracia três educadores e/ou entidades e é reconhe
cido como o mais importante prêmio concedido pelo
Poder Legislativo.

Objetivando buscar número significativo de indi
cados e, considerando que o prazo para as inscrições
encerra-se no próximo dia 30 de maio, exíguo para a
consecução de nosso objetivo, propomos que um novo
Ato da Mesa substitua o atual (Ato da Mesa n° 31/00) e
prorrogue o prazo para 30 de junho do corrente ano.

Finalmente. sugiro que a data da Sessão Solene
de entrega do Prêmio, com a presença de Vossa Exce
lência, fique determinada para o dia 26 de outubro.

Atenciosamente, - Gastão Vieira, Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n.o 205. de
28 de junho de 1990. resolve:



Maio de 2007 DIÂRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 22453

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 26 de abril de
2007, publicado no Diário da Câmara dos Deputados
do dia 27 subseqüente, que nomeou DAYANE ARAÚ
JO NEGREIROS para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido dos Trabalhadores, o cargo em comissão
de Assessor Técnico, CNE-07. do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pa
rágrafos 10] e 6° do artigo 13 da Lei na 8.112, de 1990,
o Ato de 21 de março de 2007, publicado no Diário da
Câmara dos Deputados do dia 22 subseqüente, que
nomeou EUGÊNIO JOSÉ COIMBRA para exercer, no
Gabinete do Líder do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

TORNAR SEM EFEITO. de acordo com os pa
rágrafos 10] e 60 do artigo 13 da Lei n° 8.112. de 1990,
o Ato de 26 de março de 2007, publicado no Diário da
Câmara dos Deputados do dia 27 subseqüente, que
nomeou LUIZ FELLlPE MELLO SALOMON para exer
cer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o cargo em
comissão de Assessor Técnico, CNE-07. do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os pa
rágrafos 10] e 6° do artigo 13 da Lei n° 8.112, de 1990,
o Ato de 21 de março de 2007. publicado no Diário da
Câmara dos Deputados do dia 22 subseqüente, que
nomeou MARIA FÁTIMA DE SOUSA para exercer. na
Comissão de Legislação Participativa. da Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, o cargo em comissão de Assessor Técnico
Adjunto C, CNE-12. do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de maio de
2007. publicado no Diário da Câmara dos Deputados
do dia 3 subseqüente, que nomeou VERA LÚCIA COS
TA FERREIRA para exercer, no Gabinete do Primeiro
Vice-Presidente, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C. CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n.O 205, de
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.o 8.1 t 2. de 11 de dezembro de 1990, AMANDA
MIRANDA DE ARAUJO, ponto n. o 118.626, do cargo
em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE
12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

que exercia no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro. a partir de 29 de março de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DA
NIELA BATISTA SAKAMOTO, ponto n.o 118.996, do
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce na Comissão de Seguridade Social e
Família. da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.

EXONERAR. de acordo com o artigo 35. inci
so I, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DANIELE GOMES CARNEIRO, ponto n.o 118.445.
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Comissão de Finanças e
Tributação, da Coordenação de Comissões Perma
nentes, do Departamento de Comissões, a partir de
07 de maio de 2007.

EXONERAR. de acordo com o artigo 35. inciso
I, da Lei n.<> 8.112. de 11 de dezembro de 1990, ELOI
SA MARGARETH DE ANDRADE, ponto n.o 112.027.
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados. que exercia na Comissão de Finanças e
Tributação, da Coordenação de Comissões Perma
nentes, do Departamento de Comissões, a partir de
07 de maio de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990. EROS
ROMÃO PEREIRA, ponto n.o 118.832, do cargo em
comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. que
exercia na Comissão da Amazõnia, Integração Nacio
nal e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação
de Comissões Permanentes. do Departamento de Co
missões. a partir de 03 de maio de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso L
da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FABRí
CIO GEOVANE MONTEIRO FAGUNDES, ponto n."
119.070. do cargo em comissão de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D. CNE-15. do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, a partir de
09 de maio de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35. inciso
I. da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ
MOISÉS DA SILVA OLIVEIRA. ponto n.!> 119.052.
do cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto
C, CNE-12. do Quadro de Pessoal da Câmara dos
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Deputados, que exercia na Comissão de Trabalho. de
Administração e Serviço Público, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Comis
sões. a partir de 08 de maio de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.o 8.112. de 11 de dezembro de 1990. LíVIA
MARIA PONTES VIEIRA, ponto n.o 117.225, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto D, CNE-15. do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido dos Trabalhadores.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci
so I. da Lei n.o 8.112. de 11 de dezembro de 1990.
LUIZ HENRIQUE SAMPAIO GUIMARÃES. ponto n.o
112.817. do cargo em comissão de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete da
Liderança do Partido da República.

EXONERAR, a pedido. de acordo com o artigo
35, inciso 11, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de
1990, MÁRCIA REGINA COSER, ponto n.° 115.843,
do cargo em comissão de Assessor Técnico. CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia na Comissão da Amazônia, Integração Nacio
nal e de Desenvolvimento Regional, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, a partir de 02 de maio de 2007.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci
so I, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARGRIT DUTRA SCHMIDT. ponto n.o 112.668, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados. que exercia no Gabinete do
Líder do Partido da Frente Liberal, a partir de 04 de
maio de 2007.

EXONERAR. de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei n.o 8.112. de 11 de dezembro de 1990, MARIA
VITÓRIA LEITE GOMES, ponto n.o 118.877, do cargo
em comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RO
BERTOTENORIO DE ALBUQUERQUE COSTA, pon
to n.o 115.816, do cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados. que exerce no Gabinete
do Líder do Partido da Frente Liberal.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35. inciso
l, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RO
SILENE RODRIGUES MOURA, ponto n.o 117.850, do
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados. que exerce no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I. da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SÉR
GIO JAEGER JÚNIOR. ponto n.o 119.135, do cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE
09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Quarto-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VI
CENTE DE PAULA SILVA JUNIOR, ponto n.o 119.175,
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados. que exercia no Gabinete do
Líder do Partido Socialista Brasileiro, a partir de 09 de
maio de 2007.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alínea ~a", do Ato da Mesa n° 205, de
28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990. RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei
n.o 8.112. de 1990. ADNA MARIA COELHO SERRA
para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo em
comissão de Secretário Particular, CNE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo go, inciso 11, da Lei
n.o 8.112. de 1990, ANDREI JOSÉ BRAGA MENDES
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro. o cargo em comissão
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR. na forma do artigo go, inciso li, da Lei
n.o 8.112, de 1990, ANGELA ROSA LIRA BARROS
para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo em
comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09.
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°. inciso li, da Lei
n.O 8.112, de 1990, BRUNO AUGUSTO SILVA GUI
MARÃES para exercer, na Procuradoria Parlamentar.
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi·
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
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NOMEAR. na forma do artigo 9°, Inciso 11. da Lei
n." 8.112, de 1990, CEZARTUPINAMBÁ DE OLIVEI
RA para exercer, na Comissào de Seguridade Social e
Famllia, da Coordenação de Comissões Permanentes.
do Departamento de Comissões. o cargo em comissão
de Assessor Técnico Adjunto C. CNE-12, do Ouadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR. na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei
n,o 8.112. de 1990. DEYSI OLIVEIRA CIOCCARI para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente li
berai. o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Càmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°. inciso 11. da
Lei n."8.112, de 1990. DIOVANAZAQUIA MIZIARA
para exercer, na Comissão da Amazônia, Integração
Nacional e de Desenvolvimento Regional. da Coorde
naçào de Comissões Permanentes. do Departamen
to de Comissões, o cargo em comissão de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12. do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9c
" inciso 11. da Lei

n.'] 8.112. de 1990, DOUGLAS HUDSON DE ARAÚJO
GÓiS para exercer. no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democratico Brasileiro. o cargo em co
missão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10. do
Quadro de Pessoal da Cãmara dos Deputados.

NOMEAR. na forma do arllgo 9°, inciso 11, da
Lei n.'J 8.112, de 1990, LíVIA MARIA PONTES VIEI
RA para exercer. no Gabinete do Lider do Partido dos
Trabalhadores. o cargo em comissão de Assessor
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9", inciso 11. da Lei
n. ° 8.112, de 1990, LUCIANA DA COSTA E SOUZA
para exercer, no Gabinete do Lider do Partido dos
Trabalhadores. o cargo em comissão de Assistente
TéCniCO de Gabinete Adjunto C, CNE-t3. do Quadro
de Pessoal da Cámara dos Deputados.

NOMEAR. na forma do artigo 9", inciso 11. da Lei
n.'] 8.112. de 1990, LUIZ HENRIQUE SAMPAIO GUI
MARÃES para exercer, no Gabinete do Uder do Par·
tido Democrático Trabalhista, o cargo em comissão de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13. do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR. na forma do artigo 9°. inciso 11. da Lei
n." 8.112, de 1990. MARIA MONTEIRO FAGUNDES
para exercer. no Gabinete do Líder do Partido Traba
lhista Brasileiro. o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR. na forma do artigo 9", inciso 11. da Lei
n." 8.112, de 1990, RAFAELA HONESKO DE ALAR
CÃO para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Pre·
sidente. o cargo em comissão de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13. do Quadro de Pessoal
da Càmara dos Deputados.

NOMEAR. na forma do artigo 9°, inciso 11. da
Lei n." 8.112. de 1990, ROBERTOTENORIO DE AL
BUQUERQUE COSTA para exercer, no Gabinete do
Quarto-Secretario, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete. CNE-09, do Quadro de Pessoal
da Càmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei
n.o 8.112, de 1990. SÉRGIO JAEGER JÚNIOR para
exercer. no Gabinete do Líder do Partido da Frente libe
rai, o cargo em comissão de Assessor Técnico. CNE-07,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei
n.C' 8.112. de 1990. SIMONE BEZZ DOS SANTOS
GENTIL para exercer. na Procuradoria Parlamentar. o
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07. do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo gC'. inciso 11, da Lei
n.O 8.112, de 1990. SOLANGE SOUZA TEIXEIRA para
exercer, no Gabinete do Quarto-Secretário. o cargo
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad·
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

NOMEAR. na forma do artigo 9", inciso 11, da Lei
n." 8.112. de 1990, URSULA COELHO SERRA GON·
ÇALVES BARBALHO para exercer. na Procuradoria
Parlamentar, o cargo em comissão de Assistente Téc
nico de Gabinete, CNE-09. do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.



MESA DIRETORA
Presidente:
ARLINDO CHINAGLlA - PT • SP
1° Vice-Presidente:
NARCIO RODRIGUES· PSDB . MG
2" Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA - PR - PE
1° Secretário:
OSMAR SERRAGLlO - PMDB - PR
2° Secretário:
CIRO NOGUEIRA - PP . PI
3° Secretário:
WALDEMIR MOKA - PMDB - MS
4° Secretário:
JOSE CARLOS MACHADO - DEM - SE
1° Suplente de Secretário:
MANATO - PDT - ES
2" Suplente de Secretário:
ARNoN BEZERRA - PTS - CE
3" Suplente de Secretário:
ALEXANDRE SILVEIRA· PPS - MG
4° Suplente de Secretário:
DELEY - PSC . RJ

LiDERES E VICE.j..íDERES

Bloco PMDB, PTB, PSC, PTe
lider: HENRIQUE EDUARDO ALVES

Vice-Lideres.
Jovair Aranles (t" Vice], Edinho Bez. Elcione Barbalho. Fátima
Pelaes, Leio Coimbra, Leonardo Quintão, Maria Lúcia Cardoso,
Natan Donadon. Tadeu Filippelli. Vital do Régo Filho. Arnaldo
Faria de Sá. Pastor Manoel Ferreira, Sérgio Moraes. Armando
Abilio. Bernardo Ariston. Colbert Martins. Edson Ezequiel. Cezar
Schlrmer. Celso Maldaner. Filipe Pereira. Hugo Leal. Francisco
Rossi. Rita Camala, Marcelo Guimarães Filho. Darcisio Perondi,
Mauro Benevides e Pedro Novais.

PT
lIder: LUIZ SERGIO

Vice-L Ideres:
Andre Vargas, Anselmo de Jesus. Carlos Zarattini. Dalva
Figueiredo. Décio Lima, Domingos Dutra, Elismar Prado, Eudes
Xavier, Magela. Iriny Lopes, Jilmar Tano, José Eduardo Cardozo,
Joseph Bandeira. Leonardo Monteiro. Marco Maia, Mauricio
Rands, Nazareno Fonteles, Nelson Pellegrino. Pepe Vargas.
Regmaldo Lopes e Vicenlinho.

Bloco PSB. por, pedoB. PMN, PAN. PH5. PRB
Llder: MÁRCIO FRANÇA

Vice-LIderes:
Paulo Pereira da Silva !T' Vice). Rodrigo Rollemberg. DI. Ubiali.
Manoel Junior. Rogerio Marinho, Ribamar Alves e Marcelo
Serafim.

PSDB
Lider: ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

Vice·Llderes.
Leonardo Vilela (1" Vice). Arnaldo Madeira, Bruno Rodrigues,
Carlos Brandào. Emanuel. Gustavo Fruet, Jutahy Junior, Lobbe
Nelo, Luiz Paulo VellozC' Lucas, Paulo Renato Souza, Raimundo
Gomes de Matos, Rodngo de Castro, Vanderlei Macris e Zenaldo
Coutinho.

DEM
Lider: ONYX LORENZONI

Vice-Lideres:
Antonio Carlos Magalhães Neto (1" Vicel. GUIlherme Campos,
Jose Carlos AlelUia. Ronaldo Caiado. Abelardo Lupion, Roberto

Magalhães, Alberto Fraga (Licenciado). Claudio Cajado, André de
Paula, Mareio Junqueira, João Oliveira. Fernando de Fabinho.
Paulo Bornhausen, Indio da Costa e Eduardo Sciarra.

PP
Lider: MARIO NEGROMONTE

Vice-Lideres:
Benedito de Lira (1"' Vice), Antonio Cruz. José Unhares, Luiz
Fernando Faria. Pedro Henry. Aebecca Garcia. Ricardo Barros,
Roberto Balestra, Simào Sessim, Vadão Gomes e Vilson Covatli.

PR
Lider: LUCIANO CASTRO

Vice-Lideres:
Jose Carlos Araújo (1' Vice), Aelton Freitas. Gorele Pereira.
Sandro Mabel. Vicenllnho Alves, José Rocha, Uncoln Portela, Léo
Alcântara, Lucenira Pimentel e DI. Adilson Soares.

PPS
Lider: FERNANDO CORUJA

Vice -Lideres:
Arnaldo Jardim (1~ Vice). Moreira Mendes. Geraldo Thadeu e
Raul Jungmann.

PV
Lider: MARCELO ORTlZ

Vice-Lideres:
Ciro Pedrosa, Antônio Roberto. Roberto Santiago e DI. Nechar.

Parágrafo 4°, Artigo 9° do RICO

PSOL
Repr.:

PTdoB
Repr.: VINICIUS CARVALHO

Liderança do Governo
Lider: JOSE MUCIO MONTEIRO

Vice-L ideres:
Beta Albuquerque, Henrique Fontana, Wilson Santiago e Milton
Monti.

Liderança da Minoria
Lider: JULIO REDECKER



DEPUTADOS EM EXERCíCIO

Roraima
Angela Portela - PT
EdlO Lopes - PMOB
Francisco Rodrigues - DEM
Luciano Castro - PR
Marcia Junqueira - DEM
Maria Helena - PSB
Neudo Campos - PP
Urzeni Rocha - PSDB

Amapá
Dalva Figueiredo - PT
Davi Alcolumbre - DEM
Evandro Milhomen - PCdoB
Féitima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Ben1es . PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beta Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres· PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PM DB
lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
VIC Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Wladimir Costa· PMDB
Ze Geraldo· PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Malinha - PMDB

Amazonas
Álila Lins - PMDB
Carlos Souza - pp
Marcelo Seralim - PSB
Praciano - PT
Rebecca Garcia - PP
Sabino Cas1elo Branco - PTB
Silas Camara - PAN
Vanessa Grazziotin . PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Vafverde· PT
Emandes Amorim - PTB
LlnrJomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazil PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan DlJnadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flavlano Melo - PMDB
Gladson Cameh . PP
Henrique Afonso - PT
IIderlel Cordeiro - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - P(;doB
Sergio Pelecão - PMN

Tocantins
Eduardo Gomes· PSDS
João Ohveira - DEM
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP

Moises Avehno - PMDB
Nilmar RUlz - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicenlinho Alves - PR

Maranhão
Carlos Brandão· PSDB
Cleber Verde· PAN
Clóvis Fecury - DEM
Davi Alves Silva Júnior - PDT
Domingos Dutra - PT
FláVIO Dino - PCdoB
Gastão Vieira· PMDB
Julião Amm . PDT
Nice Lobão· DEM
Pedro Fernandes - PTS
Pedro Novais - PMDB
Pinl0 Itamaraty - PSDB
Professor Selimo - PMDB
Rlbamar Alves· PSB
Roberto Rocha . PSDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira· PSDB
Waldir Maranhão - PP

Ceará
Anibal Gomes - PMDB
Ariasto Holanda· PSB
Arnon Bezerra - PTB
Chico Lopes - pedoS
Ciro Gomes - PSB
Eudes Xavier - PT
Eugênio Rabelo - PP
Eunicio Oliveira - PMDB
Flavio Bezerra - PMOS
Gorele Pereira - PR
José Airton Cinlo - PT
José Guimarães - PT
José Lmhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcânlara - PR
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PR
Mauro Benevides - PMDB
Paulo Henrique Luslosa - PMDB
Raimundo Gomes de Maios - PSDB
Vicenle Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
Antonio José Medeiros - PT
Atila Lira - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - DEM
Marcelo Castro - PMDB
Mussa Demes - DEM
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Junior - PCdo8
Paes Landim - PTB

Rio Grande do Norte
Fábio Falia· PMN
Féitlma Bezerra - PT
Felipe Mala - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Nélio Dias - PP
Rogerio Marinho - PSB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abllro - PTS
Damião Feliciano - S PART
Etraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha· PSB
Rómulo Gouveia - PSDB
Ronaldo Cunha Lima - PSOB
Vital do Rego Filho - PMOB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago· PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula· DEM
Armando Monteiro· PTB
Bruno ArauJo - PSDB
Bruno Rodngues - PSOB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Carlos Wilson - PT
Edgar Moury - PMOB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro· PT
Gonzaga Patriota - PSB
InocêncIo Oliveira· PR
Jose Mendonça Bezerra - DEM
Jose Mucio Monteiro - PTB
Marcos Antonio - PAN
Maurício Rands . PT
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Eugenio - PT
Raul Henry - PMOB
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Magalhães - DEM
Silvio Costa - PMN
Wolney Queiroz - POT

Alagoas
Augusto Farias· PT8
Benedito de Lira· PP
Carlos Alberto Canuto - PMDB
Cristiano Matheus· PMDB
FranCISCO TenorlO - PMN
Givalrjo Carimbão· PS8
Joaquim Beltrão· PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PM08

Sergipe
Albano Franco - PSOB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerónimo Reis - DEM
Jose Cartos Machado - DEM
Mendonça Prado· DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdo8
Antonio Cartas Magalhães Neto· DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMOB
Daniel Almeida - pedoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Fabio Saulo - DEM
Felix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Guilherme Menezes - PT
João Almeida - PSOB
João Cartas Bacelar - PR
João Leão - PP
Jorge Khoury - DEM

Jose Cartas Aleluia - DEM
Jose Carlos Araújo - PR
Jose Rocha - PR
Joseph Bandeira· PT
Jusmari Oliveira· PR
Jutahy Junior - PSDB
Lidiee da Mata - PSB
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo GUimarães Filho - PMDB
Marcos Medrado· POT
Mario Negromonle . PP
MauriCIO Trindade - PR
Nelson Pellegrino . PT
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Bnllo - PP
Sergio Barradas Carneiro - PT
Sergio Brito - POT
Sevenano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMD8
Waller Pinheiro - PT
Zezeu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - POT
Aellon Freilas • PR
Alexandre Silveira· PPS
Anlànio Andrade· PM DB
Anlónio Roberto· PV
Aracely de Paula· PR
Bilae Pinto· PR
Bonifácio de Andrada - PSD8
Cartos Meltes . DEM
Cartos Willlan - PTC
Ciro Pedrosa . PV
Edmar Moreira - DEM
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fabio Ramalho - PV
Fernando Diniz - PMOB
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado· PT
Humberto Soulo - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - OEM
Jô Moraes - PCdoB
Joào Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
Jose Fernando Aparecido de Oliveira - PV
Jose Santana de Vasconcellos - PR
Julio Delgado· PSB
Juvenil Alves - S.PART.
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro· PT
Leonardo QUlnlào - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Marcio 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 - PSD8
Odair Cunha· PT



Paulo Abl-ackel - PSDB
Paulo Plau - PMDB
Rafael GUNra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodngo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMD8
Virglli') Ciulmaraes - PT
Vilúr P':lr1ldo . DEM

Espirito Santo
Call1110 Cola PMDB
Iriny Lopes· PT
Jurandv LQurelro - PAN
Leio COimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manal0 - PDT
Neuclmar Fraga - PR
Rila Camala - PMDB
Rose de Freila,;. - PMDB
Sueli Vidlgal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zil0 - PSOB
Arnaldo Vianna - PDT
Ayr10n Xerez - DEM
Bernardo Anslon - PMDB
Bllzola Neto· PDT
Carlos Santana - PT
Chl(ü Alpncar . PSOL
0111"<1 D'angelo PT
CiCia DICJgo . PT
[Jeley - PSr:
Dr AdIlson SoarE's - PR
Edmlls,)n Valentim - PCdoB
Edse,n Ezequiel - PMDB
Edson Santo'" - PT
Edu3r,10 Cunh:l - PMDB
Erluardr.. L,)pes - PSB
Fplrpe Beornier - PHS
Fernilnrlo Gabeira - PV
Fernando Ll1pes - PMDB
Filipe P8r<.llra . PSC
Geraldo PUrlln1 - PMDB
Hugo Leal - PSC
Indio da Cost,q . DEM
Jair Búlsonaro - PP
Jorge Bltlar - PT
Leandro Sampaio - PPS
Leo Vivas - PRB
Leonarr10 Picclanl - PMDB
LUIZ Sergio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
M<lrina Maggessl - PPS
Miro Teix'.ma - PDT
nellton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
01a'/io LE'ite - PSDB
Paslor Man0el Ferreira - PTB
Rorjrigl) Maia - DEM
Ao-'9",rln Lisbr,a . DEM
5~nt1ro Matos - PR
SilVIO Lopes PSDB
5111101:' Se".sltll - PP
Se,lange Almeida PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
ViniCIUS Carvalho - PTdoB

São Paulo
Ab<elardo Camannha . PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
AlinE' Correa - PP

Antonio BulhoE's - PMDB
Anlonio Carlos Mendes Thame . PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Anlonio Paloccl - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sa - PTS
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldcl Madeira - PSDB
Belo Mansur - PP
BISpo Gé Tenuta - DEM
Cãndido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDS
Carlos Zaraltinl - PT
Celso Russomanno - PP
Claudio Magrão - PPS
Clodovll Hernandes - PTC
Devanir RibeIro - PT
Dr. Nechar . PV
Dr. Talmir - PV
Dr Ublall - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Arareddo - PSDB
Emanuel - PSDB
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Frank Aguiar - PTB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valenle - PSOl
Janete Rocha P,ela - PT
Jllmar Tatto - PT
Joào Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
Jorglnho Maluly - DEM
Jose Anlbal - PSDB
Jose Eduardo CardOZ0 - PT
JOSE' Genolno - PT
Jose Menlor - PT
Jose Paulo Tóf1ano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - P50B
Luciana Cosia - PR
Luizél Erundlna - PSB
Marcelo Ortiz . PV
Marcio França - PSB
Michel Temer· PMDB
Milton Monli - PR
Nelson Marquez811i - PTS
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva· PDT
Paulo Renat0 Souza· PSOB
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Remaldo Nogueira - PDT
Renato Amary - PSOB
Ricardo Berzoinl PT
Ricardo Izar· PTB
Ricardo T'ipoli - PSDB
RobE'rto Santiago - PV
Silvlnho Peccioll - DEM
SilVI(o Torres· PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Nela - PR
Vanderlei Macris - PSDB
ViC'8nllnho - PT
Walter Ihoshi - DEM
Willlam Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalll - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Neri Geller - PS08
Pedro Henry . PP
Valtenir Pereira· PSB
Wellington Fagundes . PA

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Jofran FrE-jat - PR
Laerte Bessa - PMDB
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Ll?reia - PSDB
Chico Abreu - PR
íris de Araújo· PMDB
João Campos· PSDB
Jovair Arantes· PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela· PSDS
Luiz Slttencourt - PMDB
Marcelo Melo· PMDB
Pedro Chaves - PMD8
Pedro Wilson· Pl
Roberto 8alestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes JLinior - PP
Sandro Mabel • PR
lalico· PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Bifli . 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 - PSDS
Airton Roveda . PR
Alceni Guerra· DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kal?fer - PSD8
Andre Vargas· PT
Angelo Vanhoni . PT
Assis do Couto - Pl
Barbosa Neto - PDl
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
DI. ROSlnha - PT
Eduardo Sciarra . DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parclanello . PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim . DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odllio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior· PSC

Ricardo Barros· PP
Rocha Loures . PMDB
Takayama - PAN

Santa Catarina
Acelio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Carlito Merss - PT
Celso Maldaner . PMDB
Decio Lima - PT
Djalma Berger - PSB
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gerváslo Silva - DEM
João Matos - PMDB
João Pizzolalti - PP
Nelson Goelten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Cola110 - PMDB
Vignat1i - PT
lonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pret10 - PT
Afonso Hamm - PP
Belo Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMD8
Claudio Diaz - PSDB
Darcisio Perondi . PMDB
Eliseu Pêldilha - PMD8
Enio Baccl - PDl
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana· PT
Ibsen Pinheiro· PMDB
Jose Otavio Germano - PP
Júlio Redecker - PS08
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carfos Busato - PTB
Manuela D'ávila - pedoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes RibeirO Filho· PMDB
Onyx Lorenzoni - DEM
Paulo Pimenta - Pl
Paulo Roberto - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Paulelti . PSDB
Renato Molling - PP
Sergio Moraes - Pl8
Tarclsio limmermann - PT
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covat1i - pp



PMDB/PT/PP/PR/PTBfPSC/PTC/PTdoB

(Dep. do mep. do
PMDBiPTIPPIPR/PTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PR/PTBIPSCIPT
C/PTdoB ocupa a vaga) CiPTdoB ocupa a vaga)
Secrelano(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11. Terreo. Ala C. sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÁO DE AGRICULTURA. PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidenfe: Marcos Monfes iDEM)
f' Vice-Presidente: Assis do Coufo (PT)
Z Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB)
.)' Vice-Presidente: Dilceu Sperafico IPP)
Titulares Suplentes

Giovanni QUE'iroz
Mauro NaZlf

Perpetua Almeldil

Moreira Mendes

Urzeni Rocha

le Geraldo
Zequinha MarInho

Vicentinho Alws

Abelardo Lupion
IIderlel Cordeiro

MareiO Junquelra

Átila Lins ..". ó , .r,p rru',',

Bel Mesquila
Fatima Pelaes

Gladson Cameli
Joseph Bandeira

Marinha Raupp
Mauro Lopes

Neurlo Campos
Paulo Rocha

(Dep. do
PMDBiPT/PP/PR/PTBiPSCiPT

ClPTdo8 ocupa a vagai
PSB/PDTfPCdoBfPMNfPAN

PSDBfDEMfPPS

1 vaga

Seraio Pelecão '>l'~
~(IELrT P~"qI='TB ~-:,- "F r1 ..,..t

Jai ro Ataide
Lira Maia
I.Dep. do
PM DB/PTIPP/PR/PTBIPSCIPT
C/PTdoS ocupa a vaga)
IDep. do
PSS/PDTIPCdoBiPMNiPAN
ocupa a vaga)
(Dep.do
PSB/PDTIPCdoB/PMNiPAN
ocupa a vaga)

Marcelo Serafim
Marcos Antonio ,>;o",«""~",,

Maria Helena
Sebastião Bala Rocha .....

Asdrubal Bentes
Carlos Souza
Dalva Figueiredo
Elcione Barbalho
Henrique Afonso
Jose Guimarães
Luciano Castro ">', .. ·"",'UP"

Nafan Donadon
Rebecca Garcia
(Dep. do
PSB/PDTlPCdoBfPMNiPAN
ocupa a vaga I
2 vagas

PMDBfPT/PPfPRfPTBfPSCfPTCfPTdoB

COMISSÀO DE CI~NCtA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA

Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
1" Vice-Presidente Jose Rocha (PR)
2" Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (DEM)
3C

' Vice·Presidente: Bilac Pinto (PRI
Titulares Suplentes

PMDBfPTfP P/PRfPTBfPSCfPTC/PTdoB
Befo Mansur Carlos Zaranini
Bilac Pinto Cida Diogo
Crisfiano Malheus ...,." ""'0'""" Eduardo Cunha
Elismar Prado Fernando Ferro
Eunício Oliveira Frank Aguiar
Guilherme Menezes Gerson Peres
.Iader Barbalho Ibsen Pinheiro
Llorge Bitlar .Ioão Carlos Bacelar
Jose Rocha Joaquim Bellrão

Vanessa Grazziolln
Secreláno(a): Vanderlucia Bezerra da Silva
Local: Anexo 11 - Sala T- 59
Telefones 3216-6432
FAX 3216·6440

FAX: 3216-6415

COMISSÀO DA AMAZÔNIA. INTEGRAÇÀO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente. Vanessa Grazzlotin (PCdoB)
l' Vice-Presldenfe' Marcelo Serafim (PSB)
2" Vice·Presldenfe: Carlos Souza (PP)
3' Vice· Presidente: Sebashão Bala Rocha (POT.)
Titulares Suplentes

Silvio Lopes

Valadares Filho

Enio Baccl
Giovannl Queiroz

Mario Heringer
Reinaldo Nogueira

Sandra Rosado

Francisco Rodngues
Jorginho Maluly

Lael Varella
Lira Mala

Moreira Mendes
Neri Geller

Rómulo Gouveia

Airton Roveda
AntoniO José Medeiros

Armando Abilio
Atila Lins

Benedil0 de Lira
CamiloCola

Car10s Bezerra
Darclsio Perondi .~" •. r,·

Emandes Amorim
Fernando Melo
Lázaro Botelho

Marr;elo Melo
MOlses Avelino
Nelson Meurer
Nilson Mourão
Paulo Pimenta

Suely
Vadão Gomes
Vander Loubet

Veloso
Vignalti

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

PSDBIDEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame

Carlos Melles

Cezar Silvestri

Eduardo Sciarra
Félix. Mendonça "->".
p'-4r..... "" ~ F ~'F ... , Ell='~·= 'F I( "1113

Abelardo Lupion
Claudio Olaz
Davi Alcolumbre "l""
('":-B 1=[ TT' ~<I ,B'PWI F .:.r~

Duarte Nogueira

Jerônimo Reis

João Oliveira
Leonardo Vilela
Luiz Car10s Sefim
Marcos Monfes
Ronaldo Caiado
Waldir Neves
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do
PMDBiPT:PPiPR/PTB/PSCiPT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSBfPDTIPCdoB/PMN/PAN
Dagoberto
Fernando Coelho Filho
Osmar Junior
Pompeo de Mallos
(Dep. do PSDBIDEM/PPS
ocupa a vaga I
!Dep.do
PMDBlPTIPPIPR/PTB/PSCiPT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Adão PreM
Afonso Hamm
Anselmo de Jesus
ASSIS do Couto
Beto Faro
Celso Maldaner
Dilceu Sperafico
Domingos Dutra
Edio Lopes
Flaviano Melo
Homero PereIra
Joseph Bandeira
Leandro Vilela <..,,~ r"
Luis Carlos Heinze
Moacir Michelell0
Nél.o Dias wlQEI ':lo: ~~:Etl'[ I r-:" ~FLt,,,,I="':".

Odilio Balbinotli
Paulo Plau ..'~ ~, IP """P

Roberto Balestra
Tafico
Valdir Colalto

Zé Gerardo

Zonta
1 vaga



PSB/PDTIPCdoB/PMNIPAN

Secretárioia): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216·6452 A 6458
FAX: 3216-6465

(Dep.do
PM DBIPT/PP/PRIPTBIPSC/PTC
IPTdoB ocupa a vagai
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Suplentes

William Woo

Jerônimo ReiS
João Campos

José Carlos Aleluia
Julio Redecker
Mussa Demes

Pinto Ilamaraty
Renato Amary
Ricardo Tripoli

Solange Amaral

Albano Franco

Alexandre Silveira
André de Paula

Ayrton Xerez
Bispo Gé Tenuta

Carlos Melles
Fernando Coruja

Humberto Souto '-""
Ç"(1B.'Pl.'PP.PR;PTB!F'S(Çl':~'PT~.{I:

Alexandre Santos
Antonio Bulhões

Antõnio Carlos Biffi
Aracely de Paula

Arnaldo Faria de Sa
Car10s Abicalil
Carlos Willian

DéCio Lima
Dilceu Sperafico
Domingos Dutra
Eduardo Cunha

Eduardo da Fonte
Fátima Bezerra
Fernando Diniz

George Hilton
Hugo Leal

Iriny Lopes
João Magalhães

Jofran Frejat
Jose Pimenlel

Laer1e Be5sa ..... ~,P\'
Léo Alcãnlara '-"" ","'0.«""""

Luiz Couto
Maria do Rosario

Odilio BalbinoW
Pastor Manoel Ferreira

Ricardo Barros
Rubens Otoni

Sandes Júnior
Sandro Mabel

Tadeu Filippelli
Veloso

Wladimir Costa
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)

PMDB{PTIP P/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Titulares

Benedito de Lira
Cándido Vaccarezza
Carlos Bezerra
Cezar Schirmer ..,." •",..a ..pp,
Colbert Martins
Geraldo Pudim
Gerson Peres
Ibsen Pinheiro
João Paulo Cunha
Jose Eduardo Cardozo
Jose Genoíno
Jose Mentor
Leonardo Picciani
Magela
Marcelo Guimarães Filho
Marcelo Ifagiba
Mana Lúcia Cardoso
Mauncio Quintella Lessa
Mauricio Rands
Mauro BeneVides "",~.F":<

Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Nelson Pellegrino
Nelson Trad
Neucimar Fraga
Odair Cunha
Paes Landim
Paulo Maluf
Paulo Teixeira
Regls de Oliveira
Sergio Barradas Carneiro
Vicente Arruda ,.",,,,p,o~o<,,,,,s

Vilson Covatti

Vilal do Rego Filho .- > <",

Wilson Santiago
(Dep. do PSDB/DEMlPPS ocupa a
vaga)

PSDBIDEMlPPS
AntoniO Carlos Magalhaes Neto .....,.
PlJC{'c'Pl': P PR ~l&.~~,(~PT('~T,j.)8

Jutahy Junior
Mendonça Prado
Moreira Mendes
Paulo Magalhães
Raul Jungmann
Roberto Magalhães
Ronaldo Cunha Lima
Silvinho Peccioli
Zenaldo Couilnho
(Dep. do
PM DBIPTIPP/PR/PTB/PSC/PTC/PT
doS ocupa a vaga)
(Dep.do (Dep.do
PM DBIPTIPPiPRlPTB/PSC/PTCiPT PM DB/PT/PP/PR/PTB/PSCI
doB ocupa a vaga) PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PSelPDT/PCdoBJPMNIPAN
Beta Albuquerque

Chico Lopes
Edmilson Valentim

Ciro Gomes
Flavio Dlno
Francisco Tenono

Bonifácio de Andrada
Bruno Araujo
Edmar Moreira
Edson Aparecido
Efraim Filho
Felipe Maia

Indio da Costa

Edson Dua r1e ...,.."
NrB1=f "'''PLlFTl3 ~I: ~V_I;<J.i",EJ.

Juvenil Alves .&lo'''
~DarT pr- Nl,rTB '1"-;,:. >'T'- 'f'lrpEI

Fabio Ramalho

Luiz Carlos Busato
Mario de Oliveira

Maurício Rands
Paulo Piau .,.. ~."ro~['''P";

Rebecca Garcia
Ricardo Barros

Sabino Castelo Branco
Waldir Maranhão

Wilson Braga

Wilson santiago

(Dep. do PV ocupa a vagaI

Ana Arraes
Arioslo Holanda

Barbosa Neto
Djalma Berger ..,. "r.'"~«'''".<

Mareio França
Marcos Medrado

Takayama

(Dep. S.PART. ocupa a vagaI

(Dep. do PSDB1DEM/PPS
ocupa a vaga)

Alceni Guerra

Davi Alcolumbre

José Mendonça Bezerra
Julio Cesar
lobbe Neto

Moreira Mendes '....,
P....C'I;LPI1= P 1= F. 1;'1e..,:"~'~<F'TO: ,o:'T,"~8

Nilmar Ruiz
Professora Raquel Teixeira

(Licenciado)

Rafael Guerra

Raul Jungmann

Rodrigo de Castro

(Dep.do
PSB/PDT/PCdoB/PM N/PAN

ocupa a vagai
(Dep.do

PMDB/PTIPP;PR/PTBIPSCIPT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV

S.PART.

PSDB{DEMIPPS

Vic Pires Franco

Maria do Carmo Lara
Nazareno Fonteles
Paulo Henrique Lustosa
Paulo Roberto
Ratinho Junior
Sandes Júnior
Waller Pinheiro
Wladimir Cosia
Zequinha Marinho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSDBIDEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSDBlDEM/PPS ocupa
a vaga)

Paulo Bornhausen
Roberto Rocha ,''''0,

Bruno Rodrigues
Eduardo SClarra .... ~,
~!I4C'€U"T 'l'F PF·PIELT5'- r'1( '1"1 ,jo.,=

Rómulo Gouveia ..~>,
PM{'61= Tp~ PI=l'Ç'l(l.~~~._?T, Pl J"~

luiza Erundina
Mário Heringer
Renildo Calheiros
Rodrigo Rollemberg
Silas Cámara
Valadares Filho

Emanuel
Gustavo Fruet
Jorginho Maluly

,Iose Aníbal

Julio Semeghlni

Leandro Sampaio

Manoel Salviano .,.,..,
-e-'JI('e, pl-t'~'f.fl~ISf'~: ~'l: ~I :'o. E!

Edigar Mão Branca

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE CIDADANIA
Presidenle: Leonardo PiGcianl (PMDB)
1" Vice-Presidente: Mendes Ribeiro Filho (PMDBI
2" Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR)
3" Vice-Presidenle: Marcelo Hagiba (PMDB)



PMOB/PT/PPIPR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

1 vaga

Waldir Neves .,~,.

Emanuel
Guilherme Campos

Jairo Ataide

Atila Lins
Chico da Princesa

Herm8s Parcianello
Jose Guima raes
Luiz Bittencourt

Paulo Roberto _." ~

rl,.lc'f1"

Aline Corrêa
Anlof1lo Palocci

Armando Monteiro
Carlos Eduardo Cadoca

Celso Maldaner
Giacobo

João Paulo Cunha
Nelson Marquezelli ''"l'"

F-'.Rt'ClI P,~·j1·ELI'..~t.l-rlVl

Leandro Sampaio

Luiz Paulo Vellozo Lucas

Praciano
Roctla Loures

IDep, do PSDBiDEMiPPS
ocupa a vagai

Anlõnio Anclrade
Edson Ezequiel .",
Fernando Lope5
João Maia
Jurandil Juarez
Lucia Vale
Miguel Corn~a Jr

Regrnaldo Lopes

Renato Molling
Wellington FagunrJes
ID8p do PSDBiDEM:PPS c,cupa
a vaga)

DI. Ubiali

Vanderlei Macns
(Dep. do
PM DB/PT:PP:PR/PTB:PSC:PTCI
PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
Fernando Coelho Filho

(Dep do
PM DB!PTiP plPRiPTBiPSC/PT

C/PTdoS ocupa a vaga)

Albano Franco
Fernanda de Fabinho
O~ÓIIO Adllana
Rodngo de Castro··.. J.

rLt"R.~~ ~'r: "R .. rf)~ I T. r'1 f'

PMOB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin
Edson Santos
Ehl?n8 Llnla "'.J.-t'.Jo ç:[f'C·~I.'ÇV.

Jackson Barrelo . _".,.r ..Al'f'.'"

João Leao

Jose Airton Cinlo

PHS

PSDBIDEMlPPS

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTCIPTdoB

Lazaro Botelho Paulo Rubem Santiago
Luiz Carlos 8usalo P8dro Eugênio
Marcelo Melo Pedro Henry
Marinha Raupp Rose de Frellas .•"."F:.l,~[·,,,,rr'

Zezeu Ribeiro Sergio Moraes
(Dep do PV ocupa a vagai (Dep, do PV ocupa a vaga)

PSDBIDEM/PPS

Miguel Martilll
S8cretanO(a.I, ApareCIda rle Moura Andrade
Local AnE'l(O 11. Terrf'o. Ala A. sala T33
Teletones: 3216·6601 A 6508
FAX: ·'3215-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente' Welllngton Fagunde5 IPRI
1" Vice-Presidente: Albano Franco iPSDB)
2" Vice-Presirlenle: Antonio Amlrnde (PMDB)
3' Vice-Presidenle' Vanderlei Macrls IPSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PreSIdente' Zezéu Ribeiro IPT)
1" Vlce·Presldente· Angela Amln (PP)
2' Vice-Prestden1e: LUIZ Carlos Busalo IPTB)
3" Vice·Presld",nle: Edson Sanlos lPTI
Titulares Suplentes

ChiCO Alencar

Paulo Abi-ackel

Nllmar Ruiz

L'landro SampaIo

Gonzaga Patriota
Pompeo de Mal10s

Rogerio Mannho
Severiano Alves
Vieira da Cunha

Brun0 Araulo
Efraim FilhO

Fernando rie Fablnho

Alllbal Gomes ,,>,' ",

Celso Russomanno
Df'vanir Ribeiro
Leandro VIlela

Marcelo GUlm::lrae5 Filho
MarIa do Carmc, Lara

Mauricio TrindarJ'l
Max Ros",nmann
Miguel Corréa Jr.

Paes Landim
Ratinho Junior

(Dep do PSOL o'~LJpa a vaga)

Ivan Valente'" ,

IDep.do
PMDBiPT:PP:PR:PTB:PSCIPT

C/PTdoB ocupa a vaga)

PV

PV

PHS

PSOL

PS B/PDT/PCdoB/PMN/PAN
Glvaldo Carimba0

Sergio Brito
SiIVl(-' Costa

Mareio França
Sandra Rosac1n
So'orgio Brito
Vatlenn Pereira
Woln",y Queil');:

PSDBIDEM/PPS

An1'Jni,) (:rlIZ
Erlllardc. dn Fonle
Fernando Melo
Grdcobo ~",.' ~-rllrf'.Hí'

Jose Cilrlos Araulo
Leu Alcanlara ", .• cc"

Luiz Ba::.<suma
LUIz Bittencourt
Nelson (3of'llen
Ricardo IZ::lr
Vinicius CarV::l1I10
iDep. do PHS ocupa d vaga',
1 vaga

Ana Arraes
Barbosa Nelo
Chico L'lpes
Julio Delgadc, . 'C. , , •

PSOL

Carlos Sampaio
Cezar Silveslri
Watler Ihoshi
(Dep.do
PMDBIPTIPPIPRiPTB:PSC:PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
!Dep. do
PMDB:PT:PPIPR/PTBiPS(;IPT
C;;PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep. do
PSB:PDTiPCdoB:PMNiPNJ
ocupa a vagat

Fehpe Bornler U,
~ nr f. r T ~ ~ í:;' I TE" -, '1 1 T 10 "l

Marcelo Ortiz Sarney Filho
I.Dep. d,) (Dep do
PMD8:PT:PPiPR:PTB:PSCiPTC:PT PMDB,'PT:PP:PRiPTBiPSC:
doB c,cupa a vag.3) PTC:PTdoE'- (lcupa a vaga)

(Dep. dI)
PMDB/PTiPPiPR:PTB:PSC:PTC:PT
doB ocupa a vaga'l
Sec.etario(al Relilne Salet", M.3r'1ues
Local: Anexo Il.Terr80. Ala , s.~la 21
Telefone5' 3216-64q4
FAX 32166499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Cel-3r Silv8Slri lPPSI
l' Vice-Pre.5identE', (;.3rlos Sarnp;Jio IPSDB)
2' Vlce-Pre5idenlE': Giacobo (PRI
3" VleePresldenle: Wal1er Ihoshl IDEMl
Titulares Suplentes

Secretano!a). Llhan de Cassia Albuquerque Santos
Local' Anexo 11. Pav. Supellor. Ala C sala 152
Teh:'fones. 3216-6920 A 6922
FAX: 321 6-6Q25

Fernando CllUr.re
R",nal0 Amarv
Solange Anlaral
(Dep. rio
PMDB:PTiPPiPR:PTS!PSCiPTC

Andre de Paula
Ca rios Brandão

Gustavo Fruet

Rogerio Lisboa



Secretario(a): Romulo de Sousa Mesquila
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Ala C. Sala 188
Telefones: 3216-65511 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1" Vice·Presidente:
2" Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT:,
30 Vice-Presidente: Pastor Manoel Ferreira (PTBI
Titulares Suplentes

Suplentes

Dr. Ubiali
Eduardo Lopes
Luiza Erundina
Rlbamar Alves

Ronaldo Cunha Lima

Bonifácio de Andrada
João Oliveira

Jorginho Maluly
José Anibal

Lira Maia
Paulo Bornhausen
Paulo Magalhães

Raimundo Gomes de Matos

Mauro Benevides
Mauro Lopes
Neilton Mulim
Pedro Wilson

Reginaldo Lopes
Ricardo Izar

Saraiva Felipe
Solange Almeida

Angela Amin
Aogela Porteia

8eto Mansur
Elcione Barbalho

Eliene Lima
Elismar Prado
Flávio Bezerra

Gilmar Machado
Jilmar Tall0

Márcio Reinaldo Moreira ........
~:,[,e.'(IElliI'I:P-;.

Alice Portugal
Ariosto Holanda
Atila Lira
Rogério Marinho
Severiano Alves .,.,. ~
>'fo.I[BIC'T TPT'~ Ç'TE': P:,(,PT ~ ~r.j.:.B

Alex Canziani ..,.. ... ".""H.~"

Angelo Vanhoni
Antonio Bulhões
Anlõnio Carlos Bifti
Antonio Jose Medeiros
Carlos Abicalil
Clodovil Hernandes
Fatima Bezerra
Frank Aguiar

Gastão Vieira

João Matos
Joaquim Beltrão ...,.,,,. V,O"o," O"
Leio Coimbra
Maria do Rosario
Osvaldo Reis
Paulo Rubem Santiago
Professor Setimo
Raul Henry ....... ',OI'r".o<'

Waldir Maranhão
(Dep. do
PSB/PDTlPCdoB/PM N/PAN
ocupa a vaga)

Clóvis Fecury
Lobbe Neto
Neri Geller
Nice Lobão
Nilmar Ruiz
Paulo Renato Souza
Professor Ruy Pauletti
(Dep.do
PMD8/PTIPPIPR/PTB/PSCIPTC
IPTdoS ocupa a vaga I
(Dep. do
PMOB/PTiPP/PR/PTB/PSC/PTC
IPTdoB ocupa a vaga I
rDep do (Dep,do
PMD8/PT/PPlPR/PTBIPSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
IPTdoB ocupa a vagaI C/PTdoS ocupa a vaga)

PSBlPDT/PCdoB/PMN/PAN

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSCIPTC/PTdoB

2" Vice· Presidente: Frank Aguiar (PTS)
3" Vice·Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
Titulares

PSDBIDEMlPPS

Otavio Leite

Sueli Vidigal

Bispo Gé Tenula
Claudio Cajado

Eduardo Barbosa
João Almeida

Roberto Santiago ..~.. ~.
~~L9FrJlP.l"llFrB~:' Plr 'F"1·]o·8

PV

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Adão Pretto

Dalva Figueiredo
Henrique Afonso

Jose Linhares
Leonardo Quintão

Paulo Henrique Lustosa
Vicentinho

(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PHS

José Paulo Tóftano ....,..,y.
~N[ B':-1 'F''' I=A ~Te..'F'S·: 'Pr.:~-p Iotr:>tl-

Inny Lopes
Janete Rocha Pieta
Jusman Oliveira "", •• ,""." ,c,
Lincoln Porteta .,,..~. "''''0' ": ,""~ •.•

Lucenira Pimentel
Luiz Coulo
Pastor Manoel Ferreira
Pedro Wilson
Suely .",.y.. 'H:

Veloso
(Dep. do PV ocupa a vaga)
lOep. do PSOL ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Uldurico Pinto
(Dep.do
PMDB/PT/PPlPR/PTS/PSCiPTCI
PTdoB ocupa a vaga'~

Geraldo Thadeu
João Campos
Onyx Lorenzoni
Pinto Ilamaraty
lDep, do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTCI
PTdoB ocupa a vaga}

PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN
Janeta Capiberibe

IPTdoS ocupa a vaga)
lOep. do (Dep. do
PMDSIPTIPP/PR/PTB/PSCiPTC PMDB/PTIPP/PRIPTS/PSC/PT
IPTdoB ocupa a vaga) CIPTdoB ocupa a vaga}

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
Ademir Camilo Davi Alves Silva Junior

(Dep. do
Laurez Moreira PMDB/PT/PPiPR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Manuela D'ávila 1 vaga

Secrelário{aI' Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pav, Superior. Ala A. sala 185
Telelooes: 3216·6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gaslão Vieira (PMDB.l
lU Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)

Marcelo Ortiz
PV

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente ,~" •. ".
Secretario(a): Iracema Marques
Local Anexo 11, Pav. Superior, Ala C. sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Virgilio Guimaràes rpn
I" Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2" Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3" Vice-Presidente: Pedro Eugenio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PTIPP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acetio Casagrande Andre Vargas
Aelton Freitas Bilac Pinto
Antonio Palocel Carlito Merss

1 vaga

1 vaga

Dr. Talmir ","""
~""[B~1 r'"' r~~Tl3.""'( ~r( ~T·1JB

PSOL

PV

PRB

Antonio Roberto ...,. ~
r'MC>e-.rq ~r-~, lS'J"~I: 1= T,.1= ,,,,.80

Chico Alencar .. '.. ~
~"'([l'l=r PPFI'l.-~IF.lPo:" pr"_l'Trt-l'l

Leo Vivas

(Dep.do
PMDB/PTIPPiPR/PTB/PSC/PTC/
PTdoS ocupa a vaga:1



PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSC/PTC/PTdoB

S'3çretario(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local' Anexo 11, Pav. Superior. Ala C. sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 32t6·6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Celso Russomanno (PPI
t o Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPI
2" Vice-Presidente: Perpetua Almeida (PCdoB)
3° Vice· Presidente: Leonardo QUlntào IPMDS)
Titulares Suplentes

PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN

AIila Lira
João Dado

Julião Amin

Benevides
Vlrgilio

Guimarães
Wladimir Cosia

1 vaga

lndio da Costa

Solange Amaral

Alfredo Kaeter
Claudio Cajado

Dua rte Nogueira

Manoel Salviano

Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho

3 vagas

PSDBIDEM/PPS

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
Paulo Pereira da Silva

Sandra Rosado

PSB/PDT/PCdoB/PMNlPAN

Paulo Pimenta

Pedro Fernandes
Praciano
Rubens Otoni
Vadao Gomes
Wellington Roberto ,...,., P("''" "C',

PSDBIDEMlPPS

Geraldo Thadeu
Guilherme Campos
João Oliveira
Otavio Leite
Silvio Lopes

Eduardo Lopes
Luiza Erundina

Ayrton Xerez
Humberto Souto
Sebasliao Madeira
IDep. do
PMDB/PTIPPiPR/PTB/PSCIPTC/PTdoB ocupa
a vaga)
(.Dep. S.PART. ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PTIP P/PRiPTBIPSCIPTC/PTdoS ocupa
a vaga)

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

PreSidente: Nilson Prnlo (PSDB)
1" Vice-Presidenle: Fabio Souto (DEM)
2" Vice-Presidente: Ricardo Tripoli (PSDB)

Manalo
Perpétua Almeida
(Dep. do
PMDBiPTIPP/PRIPT BiPSC/PTCiPTdoB ocupa
a vaga)

S.PART.
Damião Feliciano .". "C".«"'P:,

Secretano(al' Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior. Ala A, sala 161
Telelones: 32t6·6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
PreSidente: Eduardo Amorim (PSC)
1" Vice·Presidente: Carlos Wlllian (PTCt
2c

' Vice·Presidente: SilVIO Lopes (PSDB)
3c

' Vice·Presidente· Eduardo da Fonte (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PTIPP/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
Jose Airton Cirilo
Jurandil Juarez
Maria Lucia Cardoso
Pedro Wilson
1 vaga

PV
t vaga 1 vaga
Secretario{al: Miriam Cristina Gonçalves Quintas
Locai: Anexo 11, Pavimento Superior. Ala A. salas 121/t22
Telefones: 32t6-6692 16693
FAX 3216-6700

Ciro Gomes
Fabio Faria

Marcos Antonio

Mano Heringer

Cándldo
Vaccarezza

Eugenio Rabelo
Flaviano Melo

Geraldo Pudim
João Magalhães

José Menlor
Luis Carlos

Heinze
Mauro

Paulo Renato Souza

Rodrigo de Caslro
Rodngo Mala

Silvinho Pecelol!
1 vaga

Bruno Araujo
Eduardo Gomes ,,,,,~,
~'M[ltl'Prp~pq'Fre~.cPl !='To-j.,8

Joao Bittar
Jorge Khoury

Julio Semeghini

Luiz Paulo Vellozo Lucas

Carlos Souza ,- "'.""
Carios Willian

Cezar Schirmer
Colbert Martins

Leonardo Quintão
Mauricio Quintella Lessa "'"~"V

Milton Monti
Nelson Bornier

Paulo Malut
Pepe Vargas

Renalo Molling
Ricardo Berzoini

Sergio Barradas Carneiro

lonta
IDep. do PSDBIDEM/PPS

ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep.do
PMDB/PTiPPfPRIPTB/PSC/PT

CIPTdoB ocupa a vaga.1

(.Dep. do
PM DBIPTIPPiPR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga.l
PSOL

PSDB/DEM/PPS

José Carlos Aleluia .... '"
~1uI[IE;LDl,:"t:'i=~'I= Hi,'I= ...·,'!=T. ~T1"~

PV

Alfredo Kaefer

Arnaldo Madeira

Carlos Melles
Fehx Mendonça
Femando Coruia
Guilherme Campos ."...,
~~E'.r'(ll 'r (.:10 ,~~·••H. ~!O~l

Fábio Ramalho

Júlio Cesar
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira
Mussa Demes
Silvio Torres

Luclana Genro

Aníbal Gomes

João Dado
Manoel Junror
Silvio Costa
(Dep. do PSDB/DEMiPPS ocupa
a vaga)

Armando Monteiro
Eduardo Cunha
Filipe Pereira
João Magalhaes
José Pimentel
Luiz Fernando Fana
Max Rosenmann
Pedro EugénlO
Pedro Novais
Rocha Loures
Vlgnatti
Vlrglho Guimarães
lOep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
1 vaga

Carlos Wlllian "" .,C··',ef'EYf'

Celso Russomanno
Fernando Dinlz ~~ep:J( P-I:'-'l="{·TFL -v8.~·~.HI"U.

Leonardo Ouintao
Mareio Reinaldo Moreira

Nelson Meurer

Olavo Calheiros



PMDB/PT/PPIPR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

3" Vice-Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDBi
Titulares Suplentes

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEMIPPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PSBiPDTiPCdoBiPMN/PAN

ocupa a vaga)

Ciro Pedrosa

Edson Aparecido
Felipe Maia

Gervásio Silva
João Almeida

José Carlos Aleluia
Leandro Sampaio

Nilson Pinlo
Rodovalho

Urzeni Rocha

Nelson Meurer
Paulo Henrique Lustosa

Talico
Valdir Colalto

Walter Pinheiro

PV

Brizola Nelo
Giovanni Queiroz

Jô Moraes
(Dep. do

PMDB/PTIPP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdo
B ocupa a vaga)

PSB/PDTIPCdoBIPMNIPAN

Simão Sessim
Vander Loubet
Vicentinho Alves
Ze Geraldo

PSDBIDEMlPPS

Arnaldo Vianna
Edmilson Valenlim
Julião Amin

Arnaldo Jardim
Carlos Albeno Leréia
Eduardo Gomes
Luiz Paulo VeUozo Lucas
Mareio JunQueira
Paulo Abi-ackel
Rogerio Lisboa
Silvio Lopes
Vitor Penido

Marcos Medrado

José Fernando Aparecido
de Oliveira
Secrelario(a}: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo. Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 16713
FAX: 3216-6720

Affonso Camargo
Arnaldo Jardim ,.." 0-.

"~['Bíll'Pf''''F TE""P:' ~'T 'f r.,.,f<,

Homero Pereira
Max Rosenmann

Moacir Michele"o
Paulo Teixeira

Roberto Balestra

Tarcisio Zimmermann

Augusto Carvalho

Germano Bonow

Luiz Carreira
Wandenkolk Gonçalves

Bernardo Ariston
Iran Barbosa
Leonardo Monteiro
Maria de Oliveira
(Dep. do PV ocupa a vagaf
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
(Dep.do
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDBIDEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDBIDEM/PPS ocupa
a vaga)

PSDB/DEMlPPS
Antonio Carlos Mendes lhame

Fabio Souto

Gervasio Silva
Jorge Khoury ,_".
~ .... [·B'I= lPr'FR-FT8-'F'S': FT( t'l.j,t'

Marina Maggessi
Nilson Pinto
Ricardo Tripoli .... '"
~·~r.p. ~ n:p"::-PPíQl'':r. 'F 1.: "'l~.",

Humbeno Souto '... 0-
p ...rs ~I rp'J"'i.'F1B..P~~I .• PTt Ç'fojo{l.

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Marina Maaaessi '......
pur ,s..PI "P'PR.,-l'1l'P·~"'(JPT': ,t"f.,.-.A

Arnon Bezerra
Carlos Wilson

Colben Manins
Edio Lopes

Edson Ezequiel
Henrique Fontana

José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro

Magela
Marcelo Castro

Paes Landim
Regis de Oliveira

(Oep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

<Oep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
PSDBIDEM/PPS

Antonio Car10s Mendes Thame
Arnaldo Jardim

Arnaldo Madeira
Geraldo Resende ,.,.0-

a:.,![,R-': '.'Pf'.'Pq.'PTB~(.r-r,:~"F'TtW:I

João Almeida

José Mendon~.a Bezerra
Júlio Redecker

WilliamWoo

Andre de Paula
Augusto Carvalho
Claudio Cajado

FranCISco Rodrigues

(Dep. do
PSB/PDTlPCdoB/PMN/PAN
ocupa a vaga)
2 vagas

Aracely de Paula
Átila Lins
Auguslo Farias
Carlito Merss
Or. Rosmha
Flávio Bezerra
George Hilton
íris de Araujo
Jair Bolsonaro
João Carlos Bacelar
Laerte Bessa
Nilson Mourão

Ricardo 8erzoini

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Vieira da Cunha (PDT)
1" Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PSB)
2° Vice-Presidente: José Mendonça Bezerra (DEM)
3° Vice-Presidente Augusto Carvalho (PPS)
Titulares Suplentes

Arnaldo Vianna
Rodrigo Rollemberg
Sergio Pelecão ">,'"
r'''''[IB. tol 'P~ WPTllt "..:~'P'.: J:"T1o~1J

Fernando Gabelra

Dr. Nechar """,
PI,4(I{1.Pl1=-P ~PTEt'F'~:.,T"l,-: M:,"f'

Antônio Roberto """,
P""0~'Pl ~P~":-TELl"'~:1"·~IC'rjo"f'

PV

S.PART.
Juvenil Alves '-'"
r-""r:J8.-PT cor pR.'PTe.~:, Pll ~Tjn~

Sarney Filho

PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe
Reinaldo Nogueira .,>"
P~('BPl,-;;P ~.PTB.1=Sl.- -;: T _ 'F ''''''6

Edson Duarte ,..,..".
~~[I8--'PI~"F Pfl.'J"TB'I=-:":'PT~'I=T·)·B

Rodovalho ........
"M(·e.'PT':-F-'''Ç'F; PTEL1'l,. .'F1. 'Plo1,,~

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Otavio Germano (PP)
1" Vice-Presidente: Eduardo Valverde (pn
2" Vice-Presidente. Neudo Campos (PP)
3" Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PPIPR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Airton Roveda Aelton Freitas .•".,,,••,,,~:...."~,,r.,,

Alexandre Sanlos Beta Faro
Andre Vargas Chico O'angelo
Bel Mesquita Detey
Carlos Alberto Canuto Edinho Bez
Eduardo Valverde João Maia
Emandes Amorim João Matos
Fernando Ferro Jorge Biliar
João Pizzolatti Jose Sanlana de Vasconcellos
Jose Olávia Germano LUIZ Bassuma
Neudo Campos Luiz Fernando Faria
Rose de Freilas Marinha Raupp

Secretáriola): Aurenillon Araruna de Almeida
Local: Anexo 11. Pav. Superior. Ala C. sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535



SeCrl?lilriüla) FernandO LUIz Cunha Rocha
Lo'~al Anexo 11. Pav. Superior, Ala A. sala 125
Telefones 32166739 i 6738! 6737
FAX' 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLlA
PrE'sirlentp. Jorge Tadeu Mudalen (DEMI
1" Vu;e-Presldente Alceni Guerra (DEM)
2" Vlce-Presidenle Ribamar Alves {pSB)
3" Vice-PreSidente Cleber Verde lPANI
Titulares Suplentes

PMD8/PT/PP/PR/PT8/PSC/PTC/PTdo8

PV

IDep. do PSOBiDEM:PPS ocupa PMDB:PT:PP:PRiPTB:~,tgpd~
a vagal ,~

, C:PTdoB ocupa a vaga'l
SecfetariOla) K::itia da Consolaçào dos Sanlos Viana
Local Anem li, Pavimento Superior· Sala 166-C
Teldolll?s: 3216-6761: 6762
FAX 3216-6770

1 vaga

Dr. Nechar

Alice Portugal
Marcondes Gadelha

Mano Heringer
Sebastiào Bala Rc,cha

Acélio Casagrande ._"'P'""D'~f'P'

Antonio Bulhões
Clodovil Hernandes

DL Rosinha
Gorele Pereira

GUilherme Menezes
iris de Araujo

Janete Rocha Pleta
Leio Coimbra

Lucenira Pimentel ....," r~':'L

Nazareno Fonleles
Paslor Manoel Ferreira

Professor Sellmo
Simão Sessim

Vital do Rêgo Filho
4 vagas

Andre de Paula
EfraIm Filho

Geraldo Thadeu
Indio da CosIa

Leandro Sampaio
LeonardO Vilela

Nice Lobão
Thelllla de Oliveira (Licenciado)

(Dep.do
PM OBIPTIPPIPR/PTS/PSC/PT

C/PTdoS ocupa a vaga)

PV

PSOBIOEM/PPS

Raimundo Gomes de Maios

Alceni Guerra
Bispo GE' Tenula
Eduardo Barbosa
Geraldo Resende
Germano Bonow
João Bittar
Jorge Tadeu Murlalen
Rafael Guerra

Dr. Talmrr

Angelil Portei;;)
Armando Abltio .'H"

Arnaldo Faria de S.'\
Chico D'angel.)
Cida Dlogo
Darcisio Perondi
Eduardo Amonm
HE'nrique Fontana
Jofran Frelat
Jose Llnhares
Marcelo Almeida
Marcelo Castro
MaUricio TrIndade
Neilton Mutrm
Pape Vargas
Rita Camata
Roberto Brino
Saraiv<l FelipE
SolangE' Almeida

Cleber Verde
Enio Baccl
Jb Moraes
Rlbamar Alves

fDep.do
PM DB/PT:PP/PAi PT B:PSC:PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Nelson Marquezelli I,PTB)
1" Vice-Presidente: Sablno Castelo Branco (PTB)
r Vice PresidentE': Wilson Braga (PMD8)
3' Vice-Presidente'
Títulares Suplentes

PMDB/PTIPP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Augusto Farias
Ed h Be Carlos Alberto

111 o Z Canuto

EudE's Xi'lVier Carlos Santana
Gorete Pereira Eduardo Valverde
Marco Mala Filipe Pereira
Mauro Mariani (Lrcenclado) Iran Barbosa
Mriton Monti ••~, ":r,o r'r~F"' Jovair Arantes

Nelson Marquezelll Laerte Bessa
Paulo Rocha Luciano Castro
Pedro Henrv Marcelo Castro
Sabino Casielo Branco ..,.• , ·rRr,'~,c.. Nelson Pellegrino

PSOL
(Dep. do (Dep, do
PM DB:PTIPp:PRiPTB: PSCiPT PMDB/PT/PP/PA/PTBlPSC/PT
C/PTdr)B oo:upa a vaga) C/PTdoB ocupa a vagaI
Secretarlo(a): Wagner Soares Padilha
local Anexo 11. Pav. Superior, Ala A. sala 145
Telefones' 3216-6787! 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

Ademir Camilo
Valtenir Pereira

Laurez Moreira
Manoel Junior

Marcelo Serahm

Sevenano Alves

Luclana Genro ... ,,',
"'~.'r fl >r ",.. r", r Ie ":' "I f T....~

Professor Ruy Pauletti
R'Jberto Magalhaes

VIC Piles Franco
Waller Ihoshi

Jose Fernando ApareCido de
Oliveira

PV

PSOL

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlo!; Magalhães

Neto
Carlos Sampaio

José Anlbal
Vic PlrE-s Franco

Wllham W(lO

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

1 vaga

Alexandre Silveira ,»,

Vieila da Cunha

Fernando Gabeira

Aldo R~bel0

Eduarc!c. Lopes
Marconci<>.s Gadelhil
Ta~.ayama . '>' •

·~.'I .... I " '" I I':: ; T ~ 1.~ R.

Edmar Moreira
Guilherme Campos
Lloão Campof>
Marina Maggessi
Pinto Itan1araly
Raul Jungmann ,'"" .',

PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN
Franct!;c,) Tenorlo
Vieira da Cunha

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM8ATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente Joào Carnpos (P.SD81
l' Vlce-Presld~nte Pinto Itarnar8ty (PSDB\
2" Vice-Presidente RilUI Jungrnann (PPS'I
;3" Vice·President", laerte Bessa iPMDB)
Titulares Suplentes

PMD8/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldp Fanil de 53 Afonso Hamm
Fernando Melo Ale.': CanZlani
.1"sE' Eduan:lo Car,jolO Iriny Lopes
Laerle Bes5a Jose Genolno
Lincoln Pnrt",la Mauro Lopes
Marcelo Itagiba Mendes Ribeiro Filho
Paulo Pimenta t-Jellton Mullm d~' ,.,
Rlla Camata t-JeuClmar Fraga
SérgiO Mr)raes Paul,) Rubem Santiago
(Dep dr) PSDB:DEM:PPS orupa P j r::h
a vaga) e, ro J aves

Pro1essor Selimo



PMDS/PTIPP/PR/PTBIPSCIPTCIPTdoS

SilviO Torres

Marcos Antonio
Valadares Filho

iDep.do
PMDB/PT/PP/PR/PTS/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep.do
PMOB/PTIPPIPR/PTS/PSC/PT
C/PTdoS ocupa a vaga)

PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN
Abelardo Camarinha
Brizola Neto

Fábio Faria ,..,..~p.",,"."E~oÇ'

Jurandy Loureiro ..",.",rso...o,~=

Lidice da Mala
Sueli Vidigal " ...
~~['e r-''P~f'P r"11J,'P';.•• J'll! PI..,.:9

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Eliseu Padilha (PMDS.I
1" Vice·Presidente: Sandro Malas (PA)
2" Vice-Presidente: Mauro Lopes (pMDB)
3° Vice-Presidente: Hugo Leal iPSC)
Titulares Suplentes

Secretario(a"l: James Lewis Gormen Junior
Local: Anexo tI. Ala A . Sala 5.Terreo
Telefones: 3216-6831 16832/6833
FAX: 321 6-6835

João Campos

Indio da Costa

Fábio Saulo

2 vagas

Maria Helena
Sebastião Bala

Rocha
Vanessa

Grazziolin

João Oliveira
Mareio Junquelra

Carlos Alberlo
Lereia

Cláudio Magrão
Eduardo Barbosa

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

Paulo Pereira da Silva

PSDB/DEM/PPS

Sandro Mabel .',"," o«~<'E~ 'PS

Tadeu Filippelli
Tarclsio Zimmermann
Vicenlinho
Wilson Braga

Daniel Almeida

Mauro Nazif

Andreia Zilo

Rodrigo Maia
Thelma de Oliveira (Licenciado)
(Dep.do
PMDB/PTIPPIPR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga}
(Dep.do
pMDB/PTIPP/PR/PTB/PSC/PTCiPTdoB
ocupa a vaga)
(Dep.do
PMDB/PT!PP/PRlPTB/PSC/PTc/PTdoB
ocupa a vaga)
2 vagas

Vitor Penido

Vanderlei Macris

Arnaldo Jardim
Cezar Silvestri

Claudio Cajado
Claudio Diaz

Fernando Chucre
Neri Geller

Osvaldo Reis

PedIa Fernandes

Rita Camala
Roberlo Brilto
Zezéu Ribeiro

1 vaga

Angelo VanhoOl
Anselmo de Jesus

Cristiano Matheus ._~·""·... r,,~"'s
Edinho Bez
João Leão

Jose Airton Cirilo
Marcelo Castro

Marco Maia
Marinha Raupp

Mauro Mariani lLicenciado)
Mil10n Monli

Nelson Goelten .........
~B':;[11 'J:"~.i- ,B.PWol-'J'I,N

Jurandy Loureiro
Silas Câmara

lDep. do PHS ocupa a vaga)
(Dep.do

PMDB/PTIPP/PR/PTBIPSC/PTGonzaga Patriola

Jilmar Talto
Jose Santana de Vasconcellos
~~.:r.. ~"'rr9,[,'E''''''PP~

PSDBIDEMlPPS

Mauro Lopes
Moises Avelino
Nelson Bornier
Ricardo Barros
Sandro Malas

Alberto Silva
AI ine Corrêa ,...... ""''''f~ ,~~

CamiloCola
Carlos Santana
Carlos Zarattini
Chico da Princesa
Décio Lima
Devanir Ribeiro
Eliseu Padilha
Gladson Cameli
Hugo Leal

Jaime Martins ...,.,~.o'o".o,~OI'·

Affonso Camargo
Alexandre Silveira
Carlos Brandão
Ilderlei Cordeiro
Lael Varella
Urzeni Rocha
(Dep.do
PM DB/PTIPP;PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep.do
PM DB/PTIPPIPR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do (Dep. do
PMDB/PTIPPiPRlPTB/PSC/PT PMOB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga) C/PTdo8 ocupa a vaga)

PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN
Belo Albuquerque
Davi Alves Silva Junior
Glovanni Queiroz

Suplentes

Edigar Mão
Branca

Marcos Monles

Eduardo Sciarra

Andreia Zito

Antonio Cruz
Asdrubal Bentes

Cida Ologo
Edinho Bez

Edson Santos
Eudes Xavier

Joaquim Bel1rão
José Rocha

Jurandil Juarez
Odair Cunha

Bruno Rodrigues

Luiz Carlos Selim

PM DB/PT/PP/PRIPTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani ,-,""

r-~t--r'('Tc-.:~iB-f1'~rJ.rlLtJAmon Bezerra

PV

Carlos Eduardo Cadoca
Carlos Wilson
Deley
Eugenio Rabelo
Fátima Pelaes
Francisco Rossi
Gilmar Machado
Hermes Parcianello
Marcelo Teixeira """.,.r>[•• o,~~C"S

Pedro Chaves .... ~.o'o"o"'ro'

(Dep.do
PSB/PDTIPCdoBIPMNiPAN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/P PS

RoberlO Santiago

Secretario(al: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local. Anexo 11. Sala T 50
Telefones: 3216-6805 I 6806 i 6807
FAX: 3216-6815

Otavio Leite
(Dep. do
PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN
ocupa a vaga)
(Dep. do
PSB/PDT/PCd08/PMN/PAN
ocupa a vaga)
(Dep.do
PSBIPDT/PCdoB/PMN/PAN
ocupa a vaga)
(Dep. do
PM DBIPTIPP/PR/PTB/PSC/PT

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Lidice da Mata (PSB)
1" Vice-Presidente: Brizola Neto (PDI)
2" Vice-Presidenle: Sueli Vidigal {PDTI
3" Vlce-Presidenle: Fabio Faria (PMN)
Titulares



CIPTdoB ocupa a vaga)
PV

Ciro Pedrosa
PHS

José Paulo Toffano

Felipe 80rnier " ...,.
"se ~(il1= .:.:l.-E' i='t.Arj ".IJI~1

Pedro EU'Jénio
Pedro Henry
Reinhold Slephanes (Licenciado)
Sandro Mabel
Tarcisio Zimmermann

PSDBIDEMlPPS

Jose Guimaràes
Nelson Pellegnno

3 vagas

Secrelalio(a): Ruy Ornar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones' 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Felipe Maia
Francisco Rodrigues
Geraldo Resende
Jose Ambal
Paulo Renato Souza

PSB/PDT/PCdoBIPMNIPAN

Andreia lilo
Efraim Filho

Fernando ChucrE>
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇAO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO",

Presidente: Carlito Merss iPTf
1·' Vice-Presidente: Léo Ah:antara (PR)
2'·' Vice-Presidente: Bruno Araujo (PSDB)
3" Vice-Presidente: George Hilton I.PPI
Relator: Rita Camata (pMDBf
Titulares Suplentes

PMDB/PTIPP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlilo Merss Jair Bolsonaro
Fernando Lopes João Magalhães
FlaVIO Bezerra Leonardo Monteiro
George Hilton LuC'emra Pimen1el
Léo Alcántara Marra do Rosario
Nilson Mourão Paes Landim
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas
Pedro Wilson
Rita Camata

Humberto Souto
Ricardo Tripoli

Wandenkolk Gonçalves
2 vagas

DaniE>l Almeida
SergiO Petecao

1 vaga

Lindomar Garçon

João Maia
Marcelo Guimarães Filho

Paes Landim
VadãoGomes

5 vagas

Fernando de Fabinho
Luiz Paulo Vellozo Lucas

Waldir Neves
Walter Ihoshi

1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

Evandro Milhomen
Fernando Coelho Filho

PRB

PV

Ciro Gomes
Or. Ubiali

Roberto San1iago

PSDBIDEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
Cezar Silves1ri
Efraim Filho
Luiz Carlos Hauly
Silvlnho Peccioh

Julio Delgado
Paulo Pereira da Silva

PMDB/PTIPP/PR/PTBIPSC/PTC/PTdoB
Augusto Farias
Carlos Eduardo Cadoca
Cezar Schirmer
Eduardo da Fonte
Eduardo Vai verde
João Magalhães
Miguel Corrêa Jr.
Sandro Mabel
Vignattl

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE lEI N° 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI W 8.884, DE 11 DE
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMA O CONSEL.HO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A PREVENÇAo E A
REPRESSÃO ÁS INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E OÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
Presidenle: VignaNI (PT)
1° Vice-Presidente:
2" Vice·Presidente"
3" Vice·Presidente"
Relator· Ciro Gomes (PSB)
Titulares Suplentes

Léo Vivas
Secretarro(a): Valdlvmo Tolentino Filho

1 vaga

1 vaga

Eduardo Lopes
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araujo
Moreira Mendes
Ronaldo Cunha Lima
Walter Ihoshl
t vaga

PV
Sarney Filho

PSOL

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
Marcondes Gadelha
Takayama

1 vaga
Secretario(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11 - Pavimento Supenor - Sala 170-A
T~Iefones: 3216.6204
FAX 32166225

PV

Miguel Martinl Felipe Bornier
Secretario(a): HelOisa Pedrosa Diniz.
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170·A
Telefones 321 6 6201
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 6,666, DE 2006. DO 5R. LUCIANO
ZICA, QUE "ALTERA A LEI N° 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 ENERGETICA E A AGÊNCIA NACIONAL DO

PETRÓLEO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCiAS..·,

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO.

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MINIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

pOLíTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Julio Delgado IPSB)
1" Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (POTI
2" Vice-Presidente: lris de AraUJO IPMOB)
3" Vice-Presidente: Felipe Maia IDEM)
Re;lalor Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PM DB/PTIPP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Correa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
in.,; de Araujo Dr. Adilson Soares
Marco Maia Eudes Xavier

Antonio Roberto Or. Nechar
PHS



Jose Santana de Vasconcellos

PSDB/DEM/PPS

PV

PMDB/PTIPP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sa
Andre Vargas 8eto Mansur
Bel Mesquita Carlos Zaranini
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

Marcos Antonio
Pompeo de Maltas

Claudio Oiaz
Silvio Lopes

3 vagas

Edson Duarte
PV

PHS

PSOL
Roberto Santiago

(Oep.do
PMOB!PTIPP/PR:PTB/PSC/PTC/PTdoS

ocupa a vagaI

PSDBIDEMlPPS

PSB/PDT/PCdoBIPMNIPAN
Alice Portugal
Arnaldo Vianna

Or. Talmir

Alfredo Kaefer
Augusto Carvalho
Mussa Demes
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Luciana Genro

Fernando Gabeira

Secretáriola): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

Felipe Bornier Miguel Martini
Secretáriola). Angélica Fialho
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior· sala 170-A
Telelones: 3216-6218
FAX. 32166225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜêNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELA CRISE DO SISTEMA DE TRAFEGO
AÉREO BRASILEIRO, DESENCADEADA APÓS O ACIDENTE

AÉREO OCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006,
ENVOLVENDO UM BOEING 737-800, DA GOL (VOO 1907). E

UM JATO LEGACY. DA AMÉRICA EXCELAIRE, COM MAIS DE
UMA CENTENA DE ViTIMAS.

Presidente: Marcelo Castro (PMOS)
1'" VIce-Presidente: Eduardo Cunha (PMDS)
2" VIce-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3':' Vice-Presidente. Nelson Meurer (PP)
Relator' Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PTfPP/PR/PTBfPSCIPTC/PTdoB
Andre Vargas Cãndido Vaccarezza
Beta Mansul Carlos Willian
Carlos Zaraltini Edson Santos
Eduardo Cunha Eduardo Vai verde
José Carlos Araúlo Fátima Pelaes
Leonardo Quinlào Filipe Pereira

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 1. DE 2001, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO· PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1'" Vice-Presidente:
2'~ Vice-Presidente:
3'" Vice-Presidente:
Relalor: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PTIPP/PR/PTBIPSCIPTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorele Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
Jose Pimenlel Rocha Loures
Leonardo Quintáo 5 vagas
Lucio Vale
Mauro Benevides
Nelson Meurer
Paulo Rubem Sanliago

1 vaga

Hugo Leal

Suplentes

Ciro Pedrosa

Osmar Júnior
Vallemr Pereira

Edson Aparecido
João Almeida
Jorge Khoury

Leandro Sampaio
Luiz Carreira

Dr. Ubiali
Edmilson Valentim

Arnaldo Ja rdim
Bruno Araújo

Cartas Alberto Leréia
Eduardo Sciarra
Marcos Montes

Leio Coimbra
Leo Alcánlara ,... "" H:,'

Luiz Coulo
Maurício Rands
Pedro Eugênio
Renato Molling

Vital do Rego Filho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg

Arnaldo Jardim
Arnaldo Madeira
Eduardo Seiarra
Jose Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas

PSB/PDTIPCdoB/PMN/PAN

PMDB/PTIP PIPR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
José Eduardo
Cardozo
Marcio Reinaldo
Moreira
Millon Monti
Paes Landim
Paulo Teixeira
Pedro Chaves
Pepe Vargas
Rita Camata
Tadeu Filippelli

Arnaldo Madeira
Humberto Souto
Jorge Khoury
Jorginho Maluly
Luiz Carios Hauly

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
Francisco Tenorio
Juliào Amin

Presidente: Max Rosenmann (PMOB)
10 VIce· Presidente:
2" Vice-Presidente:
3" Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares

PV
Jose Fernando Aparecido de Oliveira

PSOL
Ivan Valente
Secretário(a}: Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telelones: 3216-6205
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 7.709. DE 2007. DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N°S.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 Filippelh (PMDB)
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