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PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Convo
cacac dos Deputados ao plena rio para inlcio da 
Ordem do Dia. ...................................................... 53148 

FATIMA BEZERRA (PT - RN) - Otimisme com 
o resuflado da reuniao de membros da Comissao 
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de Trabalho com a Dire9ao da Caixa EconOmica 
Federal para debate da greve dos economiarios. 
Apoio a paula de reivindica¢es da categoria...... 53149 

MANATO (Bloco/PDT - ES)  Necessidade 
de preservacao pelo legislativo de suas cornpeten
cias privativas, entre as quais a delibera9ao sobre 0 
sistema politico. Apelo aos membros do Parlamento 
no senlido da efetiva apreciacao das materlas de 
interesse do Pais. .......~......................................... 53149 

. 
DARCislO PERONDI (Bloco/f'MDB - RS) 

- Pedido ao Lider do PMDB no Senado Federal, 
Senador Valdir Raupp, de reexame da decisao de 
atastamento dos Senadores Jarbas Vasconcelos e 
Pedro Simon da Comissao de Constltulcac e Justi
9a e de Cidadania. Realiza9ao, pela Comissao de 
Seguridade Social e Familia, de audiencia publica 
para debale da requtarnentacao da Emenda Cons
titucional n° 29, de 2000, relativa ao financ/amento 
de a90es e services publicos de sauce ................ 53149 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Reitera
9ao do pedido de comparecimento dos Deputados 
ao plena rio para inicio da Ordem do Dia.............. 53150 

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Expecta
tiva de alocacao de recursos orcarnentanos para 
recuperacao e ampliacao da rnalha terroviarla na 
Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro. 
Persistencia da desigualdade salarial entre brancos 
e negros no Brasil, conforme pesquisa realizada 
pelo IBGE. Protesto contra a redu9ao de recursos 
do Plano Plurianual de Investimenlos - 200812011 
destinados a saude da populacao negra. Imediata 
execucao da Politica Nacional de Alen9ao Integral 
a Saude da Populacao Negra............................... 53150 

LINCOLN PORTELA (PR - MG) - Apoio as 
relvtndicacoes dos Agentes Comurutarios de Saude 
e dos Agentes de Cornbate as Endemias ............. 53152 

FLAVIO BEZERRA (Bloco/PMDB - CE) - Pe
dido ao Governo do Ceara de irnplantacao de sis
temas de abastecimento de agua e arnpuacao de 
redes de esgoto no interior do Estado.................. 53152 

JORGINHO MAlUlY (OEM - SP) - Conve
niencia de retomada de voos no Pais pela Via9ao 
Mrea Sao Paulo SA - VASP. ............................... 53153 

JAIR BOlSONARO (PP - RJ) - Realiza9ao 
pela Comissao de Defesa Nacional e de Rela90es 
Exteriores de debate a respeito do sucaleamenlo 
das Forcas Armadas brasileiras e da defasagem 
nos soldos dos militares....................................... 53153 

• Anuncto do comparecimento do Ministro da 
Defesa Nelson Jobim a Casa, para discussao dos 
baixos soldos dos mililares.................................... 53154 

JORGE TADEU MUDAlEN (DEM - SP) - De
fesa da irnplantacao de escola publica em tempo 
inlegral no Municipio de Guarulhos, Estado de Sao 
Paulo..................................................................... 53154 

NELSON BORNIER (Bloco/PMDB- RJ) - Re
crudescimento da violencia no Pais, sobretudo no 
Estado do Rio de Janeiro....................................... 53155 

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM) 
- Crescimento da producao industrial braslleira, 
segundo pesquisa do IBGE. lrnportancia da Zona 
Franca de Manaus para 0 Estado do Amazonas .. 53155 

SANDES JUNIOR (PP - GO)  Desenvolvi
mento econOmicodo Estado de Goias, lrnportancia 
de lrnp'ernentacao de politicas poblicas destinadas 
a reducao das desigualdades regionais ............... 53155 

ANTONIO BUlHOES (Bloco/PMDB - SP) 
- Regozijo com a aprovacao pela Assernoteia le
gislativa do Estado de Sao Paulo da proposta de 
inclusao de disciplina introdut6ria ao Direito na gra
de curricular do 2° ano do ensino medic publico... 53156 

ANTONIOCARLOS BIFFI (PT - MS) - Home
nagem p6stuma ao ex-assessor do orador Elson lot 
Rigo. tmprocedencia da denuncia feita em materia 
publicada pela revista Veja sobre envolvimento do 
orador em suposto esquema de desvio de recursos 
publicos no Estado de Mato Grosso do Sul........... 53157 

VANDER lOUBET (PT - MS) - Transcurso 
do 30° aniversario de cria9ao do Estado de Mato 
Grosso do SuI. Protesto contra a avocacao, pelo 
Governo Andre Puccinelli, da responsabilidade 
pela execucao de obras de saneamento baslco no 
Estado.................................................................... 53158 

V - Ordem do Dia 
PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Con

tinuacao da votacao, em turno unlco, da Medida 
Provis6ria n' 384-B, de 2007, que institui 0 Progra
rna Nacional de Seguran9a Publica com Cidadania 
- PRONASCI, e da outras provldanclas................ 53162 

PRESIDENTE (Inocencio Ollveiral> Vota980 
de requerimenlo de relirada da medida provis6ria 
da pauta................................................................. 53162 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votacao 0 Sr. Deputado MENDES RIBEIRO FllHO 
(Bloco/PMDB - RS)............................................... 53162 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Deler
mina980 de suspensao dos trabalhos nas Com is
soes ....................................................................... 53162 

Usou da palavra para encaminhamenlo da 
votacao 0 Sr.Deputado lEONARDO VllElA (PSDB 
- GO)..................................................................... 53162 

Usaram da palavra para orientacao das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO 
MAGAlHAES (DEM - PEl, lEONARDO VllElA 
(PSDB - GO), COLBERT MARTINS (BlocoIPMDB 
- BA), NELSON PEllEGRINO (PT - BA), SERGIO 
MORAES (PTB - RS). MARCELO SERAFIM (Blo-
co/PSB - AM), ANTONIO CRUZ (PP - MS), DR. 
PAULO CESAR (PR - RJ), WilSON SANTIAGO 
(Bloco/PMDB - PB)............................................... 53163 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Rejei9ao 
do requerimenlo..................................................... 53164 



53078 Ouarta-feira 10 DlARIO DA CAMARADOS DEPUTADOS Outubro de 2007 

LEONARDO VILELA(PSDB- GO)- Pedido 
de verificaoao......................................................... 53164 

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Pedido 
de verifice9ao conjunta.......................................... 53164 

ROBERTO MAGALHAES (DEM - PEl - Pe
dido de verificaoao conjunta.................................. 53164 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Deteri
mento dos pedidos de verifica9aO......................... 53164 

Usaram da palavrapara orienta9ao das res
pectivas bancedasos Srs.Deputados FERNANDO 
CORUJA (PPS- scj, LEONARDO VILELA(PSDB 
- GO),ROBERTO SANTIAGO (PV- SP),ROBER
TO MAGALHAES (DEM- PEl............................. 53164 

S~RGIO MORAES (PTB- RS. Palaordem.) 
- convocacac dos Deputados do PTB ao plenario, 53164 

PRESIDENTE (lnocencloOliveira) - corwo
cacaodos Parlamentares aoptsnano. Determina,ao 
de acionamento das campainhas.......................... 53164 

DAGOBERTO (BlocoIPDT - MS. Pelaordern.) 
- convocacao dos Depuladosdo PDTao plenario, 
Orlentacao da respective bancada........................ 53164 

PRESIDENTE (lnocencio Oliveira) - Manl
festa9ao de boas-vindas aos alunos e professores 
do ColegioNacional de Uberlandia, MinasGerais, 
presentes as galeriasdo plenBrio.......................... 53164 

RODRIGO ROLLEMBERG (BlocoIPSB - DF. 
Pala ordem.) - Convocacao dos Deputados do 
Bloco/PSB ao plenarlo, Orienta9ao da respect iva 
bancada................................................................. 53164 

MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 
RS. Pela ordem.) - Falecimento dos jornalistas 
Amir Domingues e Lupi Martins, do Estadodo Rio 
Grandedo Sui........................................................ 53164 

LfDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA. Pelaor
dem.) -lnsatlsfa9ao da populacaonordestina com 
a altera9ao da malha aerovlarlabrasileira............ 53165 

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem.) - Reuniao de membros da Comissao de 
Trabalho, Administra9ao e service Publico com a 
Dire,ao daCaixa EconOmica Federal paradiscussiio 
da greve dos economlarlos, Assassinato de jovens 
em Salvador, Estadoda Bahia.............................. 53165 

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM.Pala 
ordem.) - Pedido a Presidllncia de encerramento 
dos trabalhos nas Comlssoes............................... 53165 

PRESIDENTE (lnocenclo Oliveira) - Resposta 
ao DeputadoMarcelo Seralim............................... 53165 

FERNANDO FERRO(PT- PE. Pelaordem.) 
- corwocacao des Deputados do PT ao plenario, 
Visita de delega9ao de alletas ollmpicos e parae
"mpicos a bancadadb Partidodos Trabalhadores 
embuscade apoiopara consofidacao da estrutura 
da pnltica de esportes. ......................................... 53165 

S~RGIO MORAES(PTB- RS.Pelaordem.) 
- Realiza9ao, pela Assemblela Legislativa do Es
tado do Rio Grande do Sui, de audillncia pubiica 

no Municipio de SantaCruz do Suipara debateda 
s"uaoao da BR-471 ............................................... 53166 

PINTO ITAMARATY (PSDB - MA. Pela or
dem.)- Urgente adooao de medidas paramelhoria 
e forfalecimento dosistemapenltenclano brasileiro, 
sobretudo os sistemasde sequrancapublicaesta
duais...................................................................... 53166 

PRESIDENTE (tnocencio Oliveira) - Presen
ca no plenariodosDeputados mexicanos Gerardo 
Villanueva e EnriqueOrtiz..................................... 53166 

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pelaor
dem.)- ccnvocacao dos Deputados do PT ao pie· 
nario....................................................................... 53166 

Usou dapalavra paraorienta9ao darespectiva 
bancada0 Sr.Deputado CHICOALENCAR (PSOL 
-RJ)...................................................................... 53166 

ANAARRAES (BlocolPSB - PE. Pela ordem.) 
- Transcurso do 1· anode vigllnciada chamada Lei 
Maria da Penha, destinadaaocombate 11 violencia 
contraa mulher...................................................... 53167 

BENEDITO DE LIRA(PP - AL. Pelaordem.) 
- Transcurso do aniversario de emancipaoao pollti
co-administrative doMunicipiode Pindoba, Eslado 
de Alagoas. Convocacao des Parlamentares do PP 
ao plenarto, Orienta9aoda respective banceda..... 53167 

D~CIO LIMA (PT - SC. Pelaordem.)- Pro
messa do Presidente Luiz lnacio Lula da Silva de 
nao privatiza,.ao do Bando do Eslado de Santa 
Catarina - BESC................................................... 53167 

JANETE ROCHA PIETA (PT- SP Pela ordem. 
Discurso retiradopela oradorapara revisao.) - He
sultado doplebiscito sobre a nulidade daprivetizaoao 
da Companhia Valedo RioDoce. Transcurso do 45· 
eniversarlo de criaoao do Sindicato dosTrabalhado
resQufmicos do Municipio de Guarulhos, Estado de 
Sao Paulo. Participa,.ao da oradoraemlestividade 
promovidapor funclonarios das empresas Via9ao 
Transguarulhense Ltda. e pela Via9ao Atual Ltda. 
por ocasiao do transcurso do Dia da Crlanea....... 53168 

TONHA MAGALHAES (PR - BA. Pela or
dem.) - Recrudescimento da violllncia no Estado 
da Bahia................................................................. 53168 

PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Pela or
dem.) - Suspensao, pelaJustlea Federal, do paga
mentode foroe de laudemios em SaoLuis,Estado 
do Maranhiio.......................................................... 53168 

CLEBER VERDE (Bloco/PRB - MA.Pelaor
dern.) - Expectativa quanta adecisao do Tribunal 
Superior Ele"oral a respeito daqeestao dafidelidade 
partldarla. Motivoda filiaoaodo cradoraos quadros 
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB................. 53168 

DR. PAULO CESAR (PR - RJ. Pela ordem.) 
-lnaugura9ao do AeroportoInternacional deCabo 
Frio, Estado do Riode Janeiro. Delesa da instalacao 
de hospital pUblico comUnidade deTerapia Intensi· 
vo - UTI e aparelho de ressonancia magneticana 
regiao..................................................................... 53169 
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AFONSO HAMM (PP- RS. Pelaordem.) - Re
alizayao, pelaComissaoMistade Pianos, Orcarnen
tos Publicas e Fiscaliza~ao, de audiencia publica 
em Flarian6polis, Estado de Sante Catarina, para
debate dos recursos orcamentarlos deslinados II 
Regiao SuI. Defesa da inclusao da fruticultura nas 

ost t' . 53169 
Ppro as orcarnenarras . 

Usou da palavra pela ordem 0 Sr. Deputado
NEL 

SON PELLEGRINO (PT - BA). 53169 
PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) _ Encer

ramento da votacao, 53169 
Rejei~ao do requerimento............................ 53169 
U 

saram da palavra pela ordem,para registro 
de voto, os !,irs.Deputados JOSE GENOINO (PT 
_ ~P), JOSE EDUARDO CARDOZO (PT _ SP). 
FLAVIO 01 0 ( 

N Bloca/PCdoB - MA)...................... 53177 
PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Reque. 

rimenla de destaque apresentado pelo PSDBpara
votacac em separadoda expressao"demais regras 
de luncionamenlodo PRONASCI. constantedo art. 
10 do Projeto de Lei de Conversao, 53177 

PRESIDENTE (InocencioOliveira)_ Vola~ao 
de requerimentode quebra de intersticio para a vo
layao do requerimento de destaque para votacao 
em separado da expressao"demais regras de fun
cionamentodo PRONASCI, constantedo art. 10 do 
Projeto de Lei de Conversao. 53177 

Usau da palavra para encaminhamento da 
votacao 0 Sr. Deputado NELSON PELLEGRINO 
(PT _ BA)............................................................... 53177 

Usouda palavrepela ordem,pare registrode 
voto, 0 Sr.Deputado GERALDORESENDE(Bloco/ 
PMDB _ MS).......................................................... 53177 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votacao 0 Sr. Deputado ROBERTO MAGALHAES 
(OEM- PE)............................................................ 53177 

Usou da palavra para orientacao da respee-
Iiva bancada 0 Sr. Deputado LEONARDO VILELA 
(PSDB _ GO). 53177 

Usou da palavra pela ordem, para regislro 
de voto, 0 Sr.Deputado L1NDOMAR GARQON(PV 
_ RO). 53178 

Usouda palavraparaorientacao da respectiva 
bancada 0 Sr.Deputado ANDRE DE PAULA (OEM 
_ PE)...................................................................... 53178 

Usaram da patavrapela ordem,para reqistro 
de voto, os Srs. Deputados LUCENIRA PIMENTEL 
(PR-AP), MANUELA D'AVILA (Blaca/PCdoB _ RS). 
ANGELOVANHONi (PT- PRJ, ANTONIO PALOCCI 
(PT - SP)............................................................... 53178 

PRESIDENTE (InocencioOliveira)_ Rejei~ao 

do requerimento..................................................... 53178 
PRESIDENTE(InocEincio Oliveira) - Reque

rimenlo de destaque para votacao em separado 
da expressao "demais regras de Ilnanciamento do 
PRONASCI", conslante do art. 10 do PLVaferecido 
II medida provis6ria. 53178 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votacao0 Sr. DeputadoLEONARDOVILELA (PSDB 
- GO). 53178 

Usou da palavra pela ordern, para registro 
de voto, 0 Sr. Depulado AUGUSTO FARIAS (PTB 
- AL). 53179 

Usoude palavraparaonentacao da respectiva
baneada 0 Sr.Deputado ROBERTO MAGALHAES 
(OEM PEl 

- 53179 
id PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Supri

rru a a expressao................................................... 53179 
Usaram da palavrapela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados OLAVO CALHEIROS 

(Bloco/PMDB - AL), JOAO MAGALHAES (Blo-
co/PMDB - MG), FERNANDO COELHO FILHO 
(Bloco/PSB _ PEl, JULIO DELGADO (Bloco/PSB 
_ MG). FERNANDO LOPES (Bloco/PMDB - RJ), 

VILSON COVAnl (PP - RS)................................. 53179 
ONYX LORENZONI (OEM  RS.ComoLider.) 

- Manobra do Governo Federalpara aprovacaoda 
proposta de prorroqacao do prazo de vigencia da 
Contribui~ao Provis6ria sobreMavimenta~ao Finan
ceira - CPMF. Equlvoco do Programa Nacional de 
Seguran~a Publica com Cidadania - PRONASCI. 53179 

INOCENCIO OLIVEIRA (PR - PEl - Reque
rimento de deslaque para votacao emseparado da 
expressao te criteriosadicionaisdeexecucao e ges
tao". constante do art. 10 do PLVoferecidoII MP n° 
384, de 2007, que institul 0 Programa Nacional de 
Seguren~a Publica Com Cidadania - PRONASCI. 53180 

Usaram da palavra petaordem, para regislro 
de voto,os Srs.Deputados DR.NECHAR (PV-SP), 
MAUROLOPES(Bloco/PMDB - MG),PAULO PIAU 
(Bloco/PMDB - MG). 53180 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO(PSDB-SP. 
Como Llder.) - Crltica aa interesse do Partido dos 
Trabalhadores e do Governo Federalna reestatiza
~aa da Companhia Vale do Rio Doce. 53180 

Usaram da patavrapela ordem,para registra 
de veto, os Srs. Deputados ELCIONE BARBALHO 
(Bloco/PMDB - PAl, LUIS CARLOS HEINZE (PP 
- RS)...................................................................... 53181 

ZENALDO COUTINHO (PSDB  PA. Como 
Llder.)  tntensincacao, pela Cilmara dos Depu
tados, do debate da medida provis6ria acerca da 
concessaode auxllia a jovens intratores.lnsistencia 
na votacao, pela Casa, de proietos relativesII area 
de sequrancapublica.Defesade nao-continqencia
menlo de recursos orcarnentanos deslinadas ao 
selar. 53181 

JOSE GENOINO (PT - SP) - Ouestao de or
dem sobreconcessao da palavraa Lider part'dario, 
pela Presidencia, por delegayao de outro Lider. ... 53181 

ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. Pela 
ordem.) - Contradila aquestao de ordem do Depu
tada Jose Genofno. 53182 
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ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
- SP. Como L1der.) - Legitimidade da eessao, II Li
deranca do PSDB, do tempoda Lideranva do PPS 
para uso da palavra. Posicionamento contn!.rio II 
proposta de prorroga~ao do prazo de vigencia da 
Contri~ui~a~:~~vis6ria sobre Movimenta~ao Fi
nancelra- . 53182 

Usou da palavra para encaminhamento da 
vota~ao 0 Sr Deputado EDUARDO VALVERDE (PT 

_ RO). 53182 

Usouda palavrapel~ ordem, para re~istro de 
voto,0 Sr.DeputadoJOSECARLOS ARAUJO (PA 
_ BA)...................................................................... 53183 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votacac 0 Sr Deputado ZENALDO COUTINHO 
(PSDB-PA) 53183 

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os SIS. Deputados FATIMA BEZEARA 
(PT - RN), LEONARDO QUINTAO (Bloco/PMDB 
_ MG)..................................................................... 53183
 

Usaram da palavra paraencaminhamenlo da 
vota~ao os SIS. Deputados JOSE GENO[NO (PT 
_ SP), LEONARDO VILELA(PSDB_ GO)............ 53183 

Usou da palavrapela ordem0 Sr.Deputado 
NELSON PELLEGRINO (PT _ BA)....................... 53184 

Usaram da palavrapela ordem, para regis
tro de voto, os SIS. Deputados NELSON BORNIER 
(Bloco/PMDB - RJ), JOSE FERNANDO APARE
CIDO DE OLIVEIRA (PV - MG), NELSON TRAD 
(BlocoIPMDB - MS)............................................... 53184 

Usouda palavra para orienta~o da respecti
va bancada0 Sr.Deputado ZENALDO COUTINHO 
(PSDB- PA).......................................................... 53184 

Usouda palavra pelaordem, pararegistro de 
VOlO, 0 Sr. Deputado AATINHO JUNIOR (Bloco/PSC 
- PR)...................................................................... 53184 

Usaramda palavrapara olienla~ao das res
pectivas bancadas os SIS. Deputados ONYX LO
RENZONI (OEM- RS), CHICO ALENCAR (PSOL 
- RJ), FERNANDO CORUJA (PPS _ SC)............. 53185 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) _ Manu
ten.,aoda expressao deslacada............................ 53185 

Usaramdapalavrapelaordemos Srs. Depu
tados ARNALDO FARIA DE sA (PTB_ $P), NEL
SONPELLEGRINO (PT- BA),ONYXLORENZONI 
(DEM- AS). 53185 

ONYX LORENZONI (DEM- RS) _ Queslao 
de ordem sobre a nscessidade de distribui~ao de 
c6piasda materiaao Plenalio antesdavotacaoda 
reda~ao final. 53185 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Indefe
rimento da questao de ordem do Deputado Onyx 
Lorenzoni............................................................... 53186 

ONYXLORENZONI (DEM- RS. Pelaordem.) 
- Apresenla~ao II Comissao de Constitui~ao e Jus
tiva e de Cidadania de recurso contraa decisaoda 
Presidencia............................................................ 53186 

PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Encami
nhamento dorecurso doDeputado OnyxLorenzoni II 
Comissao de Constrtuiyiio e Justiya e de Cidadania. 53186 

Usouda palavra pelaordem,pararegistro de 
voto, 0 Sr.Deputado GIVALDO CARIMBAo (Bloco/ 
PSB- AL).............................................................. 53186 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira)  Votl!9iio 
- f

da redavao inal. 53186 

Usaram da palavra para.encaminhamento 
da vota~o os SIS. Deputados RONALDO CAIADO 
(OEM _ GO), NELSON PELLEGAINO (PT _ BA). 53187 

Usaramda palavrapelaordem, pararegistro 
de voto, os SIS. Deputados GONZAGA PATRIOTA 
(Bloco/PSB - PEl, JOSE CARLOS VIEIRA (OEM 
-SC) 53188 

Usou da palavra para encaminhamento da 
vota~o 0 Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE sA 
(PTB- SP)............................................................. 53188 

Usaramdapalavrapelaordem, pararegistro 
de voto, os SIS. Oeputados POMPEO DEMATIOS 
(Bloco/PDT - RS), MAX ROSENMANN (Bloco/ 
PMDB- PRJ, CARLOS SOUZA (PRB- AM), BETO 
ALBUQUERQUE (BlocoIPSB - RS), MARCELO 
ITAGIBA (Bloco/PMDB - RJ), EDUARDO DA FON· 
TE (PP- PEl, ANTONIO ANDRADE (Bloco/PMDB 
- MG)..................................................................... 53188 

Usou da palavra para encaminhamento da 
vota~o 0 Sr. Deputado BETO ALBUQUERQUE 
(Bloco/PSB - AS). 53189 

Usou da palavra para orienta~ao da respee
liva bancada 0 Sr. Deputado ONYX LORENZONI 
(OEM  RS). 53189 

VI- Encerramenlo 
2 - ATA DA 279' SESSAO DA CAMARA 

DOS DEPUTADOS, ORDINARIA,DA I' SESSAO 
LEGISLATIVA ORDINARIA,DA 53' LEGISLATU· 
RA, EM 9 DE OUTUBRO DE 2007 

1- Aberturs ds sessBo 
11- Leltura e sssinslurs da ata ds sassBo 

sntarlor 
111- Leitura do expedlente 
IV - Pequeno Expedlente 
PEDRO CHAVES (Bloeo/PMDB - GO. Pela 

ordem.) - Justificativa da aussncta do orador em 
votacoesamenores. 53201 

LEANDRO VILELA (BlocoIPMDB - GO) 
Justificativa da ausencla do orador em vOla~oes 
anleriores............................................................... 53201 

LUIZ BITIENCOURT (Bloco/PMDB - GO. 
Pela ordem.)- Justilicativa da au~ncia do orador 
em vota~6es anteriores. 53201 

LELO COIMBRA (BlocoIPMDB - ES. Pela 
ordem.)- Expectativa de libera~o, pslo Preslden-
Ie l.uiz I",icio l.ula da Silva, de ordem de service 
paraexecu~ao de obrano Esladodo EspiritoSanto, 
Registro de vote proferido em sessao anterior. ..... 53202 
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AYRTON XEREZ (DEM - RJ. Pela ordern.) 
- Solicitacao a Presidencia de reqistro da presenca 
do orador em sessao anterior. 

FELIPE BORNIER (Bloco/PHS - RJ. Pela 
ordern.) - Juslificativa da ausencia do orador em 
sessao anterior. 

WILLIAM WOO (PSDB - SP. Pela ordem.) 
- Justiflcativa da ausencia do orador em sessao 
anterlor.......................................................... 

JOiiO PIZZOLATII (PP - SC. Pelo ordem.) 
- Justificaliva da ausencla do orador em ssssao 
anterior :..... 

JOSE GENOfNO (PT - SP) - Recorde na 
utilizacao da capacidade instalada da industria 
nacional, segundo pesquisa divulgada pela Fun
da,ao Getulio Vargas. ~xito da polltica de credito 
para aquisicac da casa pr6pria do Governo Luiz 
lnacio Lula da Silva. Risco da sobrevatonzacao do 
mercado imoblliario para a continuidade da politica 
habitacional em vigor. 

SEBASTliio BALA ROCHA (B/oeo/PDT - AP. 
Pela ordem.) - Necrol6gio da medica Luciete Maria 
Pinheiro da Costa, do Estado do Arnapa. 

PEDRO FERNANDES (PTB - MA) - Pedido 
a Mesa Diretora de aoresentacao de agravo da de
cisao do Tribunal Superior Eleitorai de vinculacao 
do mandato parlamentar ao partido....................... 

IRAN BARBOSA (PT - SE) - Homenagem 
a mem6ria do lider revolucionarlo Erneslo Che 
Guevara, ao ensejo do transcurso dos 40 anos de 
sua morte. Artigo A sombre do Cne, do Prof. Flavto 
Aguiar, publicado pela Agencia Carta Maior. Re
pudic a tentativa de desconstrucao da irnportancia 
hist6ria e politica do Iider revolucionano contida em 
materia publicada pela revista Veja. 

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE) 
- Transcurso do 51' aniversario de ernancipacao 
politico-administrativa do Municipio de ltaicaba, 
Estado do Ceara.................................................... 

WILLIAM WOO (PSDB - SP) - Participacao 
do Departamento de Engenharia e Constru,ao do 
Exercito Brasileiro na axecucao de obras intra-as
truturais financiadas pelo Programa de Acelera,.ao 
do Crescimento - PAC........................................... 

LELO COIMBRA (Bloco/PMDB - ES) - Con
trariedade a aprovacao, pela Comissao de Assun- . 
tos EconOmicos do Senado Federal, do Projeto de 
Lei n" 121, de 2007, acerca da regulamenta,ao da 
Emenda Constitucional n' 29, de 2000, sobre a ga
rantia de recursos mfnimos para 0 financiamento 
das a,Oes e services publicos de sauda 

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PEl 
Retomada das obras de construcao da Ferrovia 
Transnordestina. Homenagem a mem6ria do Iider 
revolucionano Ernesto Che Guevara ao ensejo do 
transcurso dos 40 anos de sua morte. 

53202 

53202 

53202 

53202 

53202 

53205 

53205 

53206 

53207 

53207 

53207 

53208 

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ) - Associacao 
as homenagens a mem6ria do ex-Iider guerrilheiro 
Ernesto Che Guevara, ao ensejo do transcurso do 
40' aniversario de sua execu,ao........................... 53209 

ANDRE VARGAS (PT - PRo Pela ordem.) 
- Justificativa da ausencia em votacao anterior. 
Presenca do orador em Florian6polis, Estado de 
Santa Catarina, para dlscussao do Plano Plurianual 
de Investimentos - PPA de 200812011.................. 53212 

ROMULO GOUVEIA (PSDB - PBl - Protesto 
contra 0 cancelamento de voos da Capital Joao Pes
soa pela empresas Gol Linhas Aereas Inteligentes 
S/A e TAM Linhas Aereas S/A. 53212 

MANATO (BlocolPDT - ES) - Premiacao de 
pesquisadoras brasileiras da multinacional da in
dustria cosrnetica 1.:0real em programa de incen
live cientffico promovido pela Academia Brasileira 
de Ciencias - ABC e pela Orqanizacao das Na,oes 
Unidas para a Educacao, a Ciencia e a Cultura 
- UNESCO............................................................. 53212 

BARBOSA NETO (Bloco/PDT - PRJ- Artigo 
Che e a CIA, 40 anos Depots , de Argemiro Ferreira, 
publicado pelo jornal Tribunal da Imprensa, do Rio 
de Janeiro, Eslado do Rio de Janeiro.................... 53214 

LINCOLN PORTELA (PR - MG) - Crlticas a 
atuacao dos partidos oposicionislas...................... 53215 

ZE GERALDO (PT - PA. Pela ordem.) - Acer
to da privanzacao de trechos de rodovias federais 
pelo Governo Luiz macto Lula da Silva.................. 53216 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB - SP) -Criticas 
as dectaracoes do Presidente Luiz lnacio Lula da 
Silva sobre a necessidade de contratacao de ser
vidores publicos tederais. Eiogio as adrnlnistracoes 
dos Governadores Mario Covas, Geraldo Alckmin 
e Jose Serra, do Eslado de Sao Paulo.................. 53216 

VITAL DO R~GO FILHO (Bloco/PMDB - PBl 
- Apelo as autoridades competentes de restabele
cimento das rotas aereas com destino ao Estado 
da Paraiba. 53217 

PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB - MA) 
- lnvasao da Camara Municipal de Sao Joao do 
Soter, Estado do Maranhao, por grupo comandado 
pelo ex-Preteito Clodornlr Rocha. 53217 

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Heuniao 
de Ministros da Economia de paises latino-ameri
canos para debate da cnacao do Banco do Sul.... 53217 

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Edi,ao, 
pelo Ministerio das Cornurucacoes, da Portaria n' 
555, de 2007, sobre a utilizacao de recursos do 
Fundo de Universalizacao dos Services de Teleco
rnun'cacoes - FUST na instatacao de Terminais de 
Uso Publico, os chamados orslhoes, em localidades 
com menos de 100 habitantes. 53217 

MARCELO ORTIZ (PV - SP)  Descaso de 
empresas aereas com Parlamenlares e demais 
usuarios. Excelencia da atuacao do Minislro da 
Defesa, Nelson Jobim............................................ 53218 
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DR. TALMIR (PV - SP) - Transcurso dos 75 
anos da Revolu~ao Constitucionalista de 1932. 
Homenagem a mem6ria dos estudantes mortos 
durante 0 conflito................................................... 53218 

LEO ALCANTARA (PR - CEo Pela ordem.) 
- Justificativa da aussncta do orador em vota~ao 

anterior................................................................... 53219 

ARMANDO ABILIO (PTB - PB) - Urgente 
conclusao da reforma do Aeroporto Internacional 
Presidente Castro Pinto, em Joao Pessoa. Apelo 
as companhias asreas de restabelecimento dos 
horarlos de vOos oriundos do Estado da Paralba.. 53219 

MARIO DE OLIVEIRA (BlocoIPSC - MG. Pela 
ordem.) - Justificativa da aussncla do orador em 
votacao anterior.................. ,.................................. 53220 

MAX ROSENMANN (BlocolPMDB - PRJ - Re
pudio a declara¢es racistas do Presidente do Ira, 
Mahmud Ahmadinejad, sobre 0 Estado de Israel, 
em particular a sugeslao de transfer~ncia da na~ao 

israelense para outro lerrit6rio............................... 53220 

zs GERALDO (PT - PAl - Satisfa~ao do ora
dor com 0 ammcio, pelo Ministerio da Educa~o, de 
instala~ao de Escolas Tecnicas Federais e de Es
cola Agrotecnica Federal no Estado do Para e com 
a expansao da Universidade Federal do Para....... 53220 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Pressnca 
em ptenarto do Secretario de Estado de Desenvolvi· 
menlo Regional e Polftica Urbana de Minas Gerais, 
Dilzon Melo................................... ,........................ 53220 

PAULO MALUF (PP - SP.Pela ordern.) - Re· 
gistro de voto proferido em sessao anterior........... 53221 

LAZARO BOTELHO (PP - TO, Pala ordem.) 
- Registro de voto proferido em sassao anterior... 53221 

SILAS CAMARA (Bloco/PSC - AM. Pela or
dem.) - Mais investimentos na AmazOnia como es
tlmulo ao desenvolvimento sustentavet da regiao. 
Indigna~ao do crador diante das altas taxas de juros 
praticadas pelas institui~6es financeiras nas vendas 
a credito no cornerclo varejista e no oferecimento 
de e~prestimos em consigna~o a aposenlados e 
penslonrstas......................................,................,... 53221 

DOMINGOS DUTRA (PT - MA) - Justiflcali· 
va da aussncla do orador e dos Deputados Ayrton 
Xerez, Nelson Bornier, Luiz Carlos Busato e William 
Woo em sessao anterior. Visita dos PaMamentares 
componentes da CPI do Sistema carcerano a Pe
nltenetaria da Papuda, no Distrito Federal. Consta-
ta~ao da exist~ncia de 1 milhao de habitantes em 
Sao Luis, Estado do Maranhao. Apelo ao Diretor 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Eslatlslica 
-IBGE no Estado do Maranhao, Pedro Guedelha, 
para revisao do censo demografico realizado pelo 
Instituto na capital maranhense............................ 53222 

PAULO MALUF (PP - SP) - Favorecimento 
da especula~ao !inanceira internacional pela poll
tica econOmica do Governo Federal. Conveniancla 
da aceleracao do crescimento econOmico brasileiro 

pelas vias do aumento da prOdUl;ao nacional, espe
cialmente de alcoo: combustlvel. Defesa da queda 
das taxas de juros para inibi~o da especulacao 
financeira no Pals................................................. 53223 

JULIAO AMIN (Bloco/PDT - MA) - Carta de 
Sao Luis, resultante de reuniao entre Governado
res dos Estados da Regiao Nordeste, 0 Prasiden
te do BNDES e diretores da institui~ao linanceira. 
Perspectivas de aceleracao do desenvolvimento 
socioeconOmico na Regiao. Acerto da decisao de 
transfarancla da movimentacao bancarla do Gover
no do Estado da Bahia para 0 Banco do Brasil S/A. 
trnprocedencia das dernmclas assacadas contra 0 

Governador do Estado do Maranhao, Jackson Lago, 
por ex-Senador da Republica................................ 53224 

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB - AM) 
- Realiza~ao de reuni6es preparat6rias para 0 10 

Simp6sio AmazOnia e Desenvolvimenlo Nacional, a 
realizar-se na Camara dos Deputados. Conveni~ncia 

de altera"ao do Plano Plurianual de Investimentos 
- PPA de 200812011, especialmente na parte rete
rente a investimentos na regiao amazOnica.Urgente 
ad~ao, pelo Ministerio da Justica e a FUNAI, de 
providsncias conjuntas diante da precariedade da 
situa~o de comunidades indigenas no Estado de 
Mato Grosso do Sul... ............................................ 53225 

WALDIR MARANHAO (PP - MA) - Elogio 
a Preleitura Municipal de Sao Paulo pela cria~ao 

da Sec retaria Especial da Pessoa com Defici~n· 

cia e Mobilidade Reduzida. Encaminhamento peio 
Governador do Estado de Sao PaUlo, Jose Serra, 
de projeto de lei a Assemblsta Legislativa sobre 
a cria~ao da Secretaria Estadual da Pessoa com 
Delici~ncia. Sensibiliza~ao da poPula~o brasileira 
com a necessidade de facilita~o de acesso e rno
bilidade, nos logradouros publicos, aos portadores 
de defici~ncia ......................................................... 53225 

LUIZ BITIENCOURT (BlocoIPMDB - GO) 
- Presen~a do Presidente Lula em Anapolis, Goias, 
na solenidade de conclosao des obras de duplica~ao 

da BR·060, trecho Anapolis-Brasma. Anuncio pelo 
Presidente da Republica de novos investimentos no 
Estado.................................................................... 53226 

WALDIR NEVES (PSDB - MS) - Descum
primento de promessas de campanha e contradi· 
~6es no Governo Lula da Silva. Falta de criterlos 
para edi~o de medidas provis6rias. tncoerencia 
do Governo petista na declsao pela privatiza~ao 

de rodovias federais. Materias publicadas nos [or
nais 0 Eatado de S. Paulo e Correio Brazil/ansa 
sobre aumento consideravst dos gastos publicos 
com terceiriza~ao e contrata~6es temporaries no 
ambito da Adminislra~o Federal. ......................... 53227 

INOCENCIO OLIVEIRA (PR - PEl - Pers
peetiva de crescimento da economia de Pernam
buco, ante a implanta~o de novas lndustrias no 
Estado....................... ,............................................ 53227 
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DR. PINOTTI (DEM - SP) - Homenagem 
p6stuma ao Prof. Lamartine Junqueira Paiva, da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Sao 
Paulo - USP. ' 

SANDES JUNIOR (PP - GO) - Arligo de 
autoria do ex-Depulado Delfim Netto a respeito da 
producao biocombustiveis, publica do pelo jornal 
Folha de S.Paulo.................................... 

MARIO DE OLIVEIRA (Bloco/PSC - MG) 
- Conciliacao entre 0 desenvolvimento econornlco 
e a preservacao do rneio ambiente. 

REBECCA GARCIA (PP - AM) - Conveni
encia de construeao de usina termeletrlca em Ma
naus, Estado do Amazonas, nos moldes da Usina 
Bandeirantes instalada no Estado de Sao Paulo. 
lrnportancia do aproveitamento do potencial ener
getico do gas bioqulmico para a preservacao do 
meio ambiente. 

EUGENIO RABELO (PP - CEl - Crise do 
setor educacional no Municipio de Morada Nova, 
Estado do Ceara. Solidariedade ao movimento gre
vista de professores e funcionarios da educacao do 
municfpio................................................................ 

SANDRO MABEL (PR - GO) - Conclusao 
das obras de duplicacao da BR-OBO, trecho Goia
nia-Brasilia ,............................ 

FRANK AGUIAR (PTB -SP) - Relevancia do 
Programa Mais Cultura, lancado pelo Ministerio da 
Cullura. 

JOVAIR ARANTES (PTB - GO) - Transcur
so do 12° aniversarto de emancjpacao polltico-ad
ministrativa do Municipio de Bon6polis, Estado de 
Golas. 

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM) - Re
du~ao, peto Presidente Luiz lnaclo Lula da Silva, da 
allquota do Imposto sabre Produtos Industrializados 
incidente em equipamentos destinados ao sistema 
de tetevisao digital. 

FELIPE BORNIER (Bloco/PHS - RJ) - Ne
cessidade de forlalecimento do banco de doadores 
de medula 6ssea no Pals. 

V - Grande Expediente 

EDUARDO SCIARRA (DEM - PRJ -Crlticas 
ao Governo Luiz Inacio Lula da Silva pelo aumento 
dos gastos pubncos e pelas propostas de reestati
zacao da econornla. Anuncio da epresentacao de 
a~o direta de inconstitucionalidade retativa a Me
dida Provis6ria n" 387, de 2007, sobre transterencla 
obrigat6ria de recursos financeiros aos Estados e 
municipios e ao Distrito Federal para a execucao de 
a~es do Programa de Aceleracao do Creseimen
to - PAC. Posicionamento contra rio a proposta de 
prorroqacao do prazo de vigencia da Contrtbuicao 
Provis6ria sobre Movimenta~ao Financeira - CPMF. 
Realiza~o, pela Frente Parlamentar em Detesa da 
Infra-Estrutura, de debate a respeito dos investi
mentos em portos e em vias naveqaveis.c.; ......... 

53228 

53228 

53229 

53230 

53231 

53231 

53232 

53232 

53233 

53234 

53234 

DR. PINOTTI (OEM - SP) - Crise do setor de 
sauce no Pals. Desservico prestado pela Agencia 
Nacional de Saude Suplementar - ANS a cobertura 
de idosos pelos pianos de saude privada. Persisten
cia de altas taxas de mortalidade infantil e materna 
no Brasil.Vulnerabilidade das mu!heresbrasileiras ao 
cancer decolo uterine. lnsutciencia dofinanciamen
to da saude no Pals. Descumprimento sistematico 
da destinacao para 0 setor de recursos da Contri
bui~ao Provis6ria sobre Movimenta~ao Financeira 
- CPMF. Urgencia na reqularnentacao da Emenda 
Constitucionat nO 29, de 2000, sobre a garantia de 
recursos mlnimos para acoes e services de saude, 
Contrariedade a pretendida uliliza~ao de recursos 
da saude para obras de saneamenlo basico, Audi
toria realizada pelo Tribunal de Contas da Uniao em 
esquema de ressarcimento gerido pela ANS. Impe
riosidade da descentrauzacao do Sistema Unlco 
de sauce  SUS. Descontinuidade nas gestaes do 
Ministerio da Saude. Exito de programa de controle 
do cancer ginecol6gico irnplernentadopela Universi
dade Estadual de Campinas - UNICAMp, no Estado 
de Sao Paulo.Repudio as tentativas de privatizacao 
da sauce no Pals. Discordancia da prorroga~ao do 
prazo de vigencia da CPMF. Defesa da criacao de 
rnecanisrnos de controle social do sistema privado 
de sauce. Necessidade de rnodernizacao do Pro
grama sauce da Famllia. lmportancia da prornocao 
de campanhas prevenlivas de enfermidades. ....... 53238 

(Durante 0 pronunciamento do Deputado Dr. 
Pinolli, 0 Presidente em exercicio dos trabalhos, 
Depulado Narcio Rodrigues, usou da palavra para 
saudar estudantes da Escola lnterernerica de Goia
nia, Estado de Golas, presentes nas galenas.)....... 53239 

CARLOS ABICALIL (PT - MT. Pela ordem.) 
- Justificativa da ausencia do orador em sessao 
anterior... 53241 

GIACOBO (PR - PRo Pela ordem.) - Registro 
de voto proferido em sessao anterior. 53241 

PAULO PIMENTA (PT - RS. Pela ordem.) 
- Registro de voto proferido em sessao anterior... 53241 

PRESIDENTE(Narcio Rodrigues)- Saudacao 
ao Preleilo Helio de Oliveira Santos, do Municipio 
de Campinas, Estado de Sao Paulo, presente na 
Camara dos Deputados......................................... 53241 

WLADIMIR COSTA (BlocolPMDB - PA. Pela 
ordem.) - Registro de voto proferido em sessao 
anterior....................... 53241 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Convo
ca~ao dos Parlamentares ao plenarlo para inlcio da 
Ordem do Dia. 53241 

LINCOLN PORTELA (PR - MG. Pela ordem.) 
- Redu~ao dos Indices de pobreza no Pals, segun
do dados do IBGE. Defesa de deslina~ao de recur
sos do Fundo de Universslizacao dos Services de 
Telecornunicacoes - FUST para a instalacao de 
computadores na rede publica de ensino.............. 53241 
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SIMAo SESSIM (PP- RJ. Pelaordem.) - Pro
testocontra a decisiio do Ministeriodo Desenvolvi
mento,Industriae Oornercio Exteriorde transteren
cia do Departamento de Oomercio Exterior para 0 

Distrito Federal. 53242 
EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem.) 

- ccnvocacao dos Deputadosdo PV ao ptenario, 53242 
SILAS CAMARA (Bloco/PSC - AM. Pela or

dem.) - Melhoria das condlcoes de vida do povo 
brasileiro, segundo dados do IBGE. Empenho do 
Governo Federal na redu~iio de desiqualdades re
gionais,com destaque para 0 desenvolvimento do 
Estado do Amazonas............................................. 53242 

LfDICE DAMATA (Bloco/PSB- BA. Pela or
dem.) - Prejufzo dos Estados nordestinos com 0 

cancelamento de vOos em decorrencla da allera~iio 
da malhaaerovlarla nacional.Delesada aprovacao 
da Propostade Emenda II Oonstltulcao nO 549, de 
2006, sobre 0 regime constitucional peculiar das 
carreiras pollolals ,....................................

PEDROWILSON (PT _ GO. Pela ordem.) _ 
53243 

Realiza~iio, pela Comissiiode Educa~iio e Cultura, 
de audiencia pUblica para debate da situa~ao das 
universidades estaduaise municipais. Sauda~iio ao 
Reitor l.uiz AntOnio Arantese demais representan
les da Universidade Estadual de Golas presentes 
na Casa. 53244 

ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pelaordem.) 
- Transcurso do 25° aniversarlo de inaugura~iio da 
Fabrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe 
- FAFEN/SE. 53244 

SILVIOTORRES (PSDB - SP. Pela ordem.) 
- Decisiio do SupremoTribunal Federalsobre a li
delidadepartidaria, Expeclaliva quantaII realiza~ao 
das elei~Oes municipais de 2008, especialmente na 
cidade de Siio Paulo, Estado de Sao Paulo. ......... 53244 

CARLOS SOUZA (PRB - AM. Pela ordem.) 
- Visita do Presidente Luiz lnaclo Lula da Silva ao 
Estado do Amazonas. Crlticas ao Govemo do Es
tadode Sao Paulopeloaumentodo ICMSincidente 
em produlos provenientes da Zona Francade Ma-
naus....................................................................... 53245 

ADAO PRETIO (PT - RS. Pela ordem.) 
Bloqueio de marcha de trabalhadores sem terra 
no Estado do Rio Grande do SuI. Conveniencia 
da desaproprlacacda Fazenda Guerra,situada no 
Municipio de Coqueirosdo Sui.Crlticas II baneada 
ruralista na Camara dos Deputados...................... 53245 

Apresent.~iio de proposl~oes: MANATO, 
ANIBALGOMES, WALDIRMARANHAO, DAVI AL
COLUMBRE, ViGNAnl, PERPETUA ALMEIDA, DR. 
TALMIR, SILAS CAMARA, JOAO DADO, MANUE
LA D'AVILA, CIDA DIOGO, NAZARENO FONTE
LES, VIN[CIUS CARVALHO, LIRA MAlA, REBEC
CA GARCIA, EDUARDOVALVERDE, ARMANDO 
ABfllO, VANESSA GRAZZIOTIN, PROFESSOR 
SElIMO, ARNON BEZERRA, ANTONIO CAR
LOS MAGALHAES NETO, ANAARRAES, MARCIO 

FRANC;:A, NARCIORODRIGUES, PAES LANDIM, 
RODOVALHO, FELIPE MAlA, JOSE FERNANDO 
APARECIDO DE OLIVEIRA, MARCELO ORTIZ, 
GUILHERME CAMPOS, SOLANGE ALMEIDA, 
EDSON DUARTE E NELSON MARQUEZELlI..... 53245 

VI - Qrdem do 01. 
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conti

nuacao da vctacao, em turno unlco, da Medida 
Provis6ria n° 384, de 2007, que inslitui 0 Progra
rna Nacionalde Seguran~ Publicacom Cidadania 
- PRONASCI e da outras providencias................. 53263 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vota~iio 

de requerimento de retirada da medida provis6ria 
da paula................................................................. 53263 

Usaram da palavra par. encaminhamento 
da votacao os Srs. DeputadosMARCO MAlA (PT 
_ RS), ROBERTO MAGALHAES (DEM- PE)....... 53263 

Usou da palavra para orienta~iio da respec

tiva bancada 0 Sr. Deputado LEONARDO VILELA 
53263 

(PSDB - GO) . 
PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Rejei~ao 

do requerimento..................................................... 53263 
LEONARDO VILELA (PSDB- GO) - Pedido 

de verifica~iio ;.......................... 53263 
ROBERTO MAGALHAES (DEM- PEl - Pe

dido de verifica~ao........................ 53263 
LUIZ SERGIO (PT - RJ) - Pedido de verifi

ca~iio conjunla....................................................... 53263 
PRESiDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deleri

mento dos pedidos de verifica~o. 53263 
Usaramda palavra para orientacao das res

peclivas bancadasos Srs.Deputados LEONARDO 
VILELA (PSDB_ GO),ANTONIO CARLOS MAGA
LHAES NETO(DEM_ BA), SANDESJUNIOR(PP 
_ GO), LINCOLN PORTELA (PR _ MG), EDSON 
DUARTE (PV - BA), PAULO ABI·ACKEL (PSDB 
_ MG), LUIZ SERGIO (PT- RJ), PEDRO CHAVES 
(Broca/PMDB _ GO), BRIZOLA NETO (BlocolPDT 
_ RJ), FERNANDO CORUJA (PPS - SC), COL
BERT MARTINS (Bloco/PMDB_ BA).................... 53264 

FERNANDO FERRO(PT- PE. Pela ordem.) 
-Assinatura de convenio entre 0 Ministeriodas Co
munica~1ies e a Universidade Federal Ruralde Per
nambucopara implanla~ao do ProgramaNacional 
de Cidades Digitais. Beneffcios do Programa para 
os Municipiosdo Estadode Pernambuco, especial-

t 'd d d G hmen e para a CI a e e aran uns .. 53264 

PAULO PEREIRA DASILVA (BlocolPDT _ SP. 

Como lIder.) - Imediala votacao da proposta de 
reconhecimento de centrais sindicais.................... 53264 

Usaramda palavrapara orientacao das res
peclivas bancadas os Srs. Deputados SERGIO 
MORAES (PTB - RS), CHICO ALENCAR (PSOL 
- RJ), BETOALBUQUERQUE (BlocolPSB- RS). 53265 

PRESIDENTE(MindoChinaglia)-Delermina
~o de encerramento destrabalhos nas Oornlssoes. 53265 
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INOCENCIO OLIVEIRA (PR - PE. Pela or
dem.)- Posse doConsultorlegislativo LuizAnlOnio 
Eira nocargo de Secretarlo-Exscutivo do Ministerio 
da Integra9ao Naeional.......................................... 53266 

VITOR PENIDO (DEM - MG. Pela ordem.) 
- Lancamento peloGovernadordoEstado deMinas 
Gerais, Aeelo Neves, do Programa de Educacao 
Profissional e da Rede Mineira de Formacao Pro
fissional.EXilo do ehoquede gestao implementado 
pelo Governo Estadual. 53266 

CHICO LOPES (Bloeo/PCdoB - CEo Pela 
ordem.) - Compromissodos bancarlos com a boa 
prestacao de services pelas institui9aes finaneei· 
ras.Solidariedade as reivindicacoes trabalhistas da 
ealegor/a................................................................ 53267 

HUGO LEAL(Bloeo/PSC- RJ.Pelaordem.) 
_ Esealada da violencia no transite do Pals. Su
gestaes da Comissao de Via9ao e Transportes da 
Camara dos Deputadospara um transite mais se
gure. Inieiativas do Parlamenlo para puni9ao dos 
responsaveepor acidentes latais.Proposta de cria
cao de ComissaoEspecial para analisede projetos 
exislentes na Casa sobre 0 assunto...................... 53268 

Usouda palavrapelaordem,para registrode 
voto, 0 Sr.Deputado BERNARDOARISTON (Blo-
eo/PMDB _ RJ)....................................................... 53270 

VINICIUS CARVALHO (PTdoB _ RJ. Como 
Representante.) _ Apresentacao do Projetode Lei 
n° 2.186, de 2007, sobre a criacao de bases de 
dados referentesa acidentesde eonsumo. .......... 53270 

Usaramda palavrapela ordem,para registro 
de voto,os Srs.DeputadosCRISTIANOMATHEUS 
(Bloco/PMDB _ AL), EDUARDOAMORIM (Bloeo/ 
PSC _ SE). 53270 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)_ Eneerra
mento da votacao. 53270 

Rejei9ao do requerimento. 53270 

PRESIDENTE (Arl/ndoChinaglia)- votacao 
de requerimento de quebra de interstieio para YO' 
tacao da redacaofinal da materia. 53278 

Usauda palavra paraeneaminhamenlO da vo
tacao 0 Sr. DeputadoJOSE GENOfNO (PT - SP).. 53278 

Usou da palavra pela ordem, para reg/stro 
de YOlo, 0 Sr.Deputado SERGIO PETECAo (Blo-
eo/PMN - AC)........................................................ 53278 

Usou da palavra para eneaminhamentoda 
votacao0 Sr.Depulado FERNANDO DE FABINHO 
(DEM - BA)............................................................ 53278 

Usaram da palavrapara orientacao das res
pectvas baneadas os Srs.Deputados LEONARDO 
VILELA (PSDB - GO), WALDIR NEVES (PSDB 
- MS), FERNANDODE FABiNHO (DEM- BA).... 53278 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Rejei9ao 
do requerimento de quebra de interstleio. 53279 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- votacao 
da redacao final. 53279 

Usaramda palavra para orientacao das res
peetivas baneadas os Srs. Deputados ROBERTO 
MAGALHAES (DEM - PEl, ANTONIO CARLOS 
PANNUNZIO (PSDB - SP),WALDIR NEVES(PSDB 
- MS). 53279 

PRESIDENTE(Arlindo Chinaglia) - Aprova
9aoda redacao final. 53279 

Eneaminhamento da materia ao Senado Fe
deral....................................................................... 53279 

Usaram da palavrapeia ordem,para registro 
de voto, os Srs. Depulados ROGERIO MARINHO 
(Bloeo/PSB - RN), PROFESSORVICTORIO GALLI 
(Bloeo/PMDB - MT),NELSONTRAD(Bloeo/PMDB 
- MS), NILSON MOURAo (PT - AC), NELSON 
BORNIER (Bloeo/PMDB - RJ), CARLOS ZARAT-
TlNI (PT - SP), WLADIMIR COSTA (Bloeo/PMDB 
- PAl, JOSE CARLOSVIEIRA (DEM - SC). 53279 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Diseus
sao, em turno unico, da Medida Provisorian° 385, 
de 2007,que aereseenta paraqrafo unico ao art. 1° 
da Lei n° 11.368,de 9 de novembro de 2006, para 
estender ao trabalhador rural enquadrado como 
eontribuinte individual 0 prazo previsto no art. 143 
da Lei n° 8.213, de 24 de [ulho de 1991. 53281 

PRESIDENTE(Arlindo Chinaglia) - votacac 
de requerimento de retirada da medida provisoria 
da paula................................................................. 53281 

Usou da palavra pela ordem 0 Sr.Deputado 
LUIZ SERGIO (PT - RJ)........................................ 53281 

LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Pela Or
dem.) - Retirada do requerimento......................... 53281 

PRESIDENTE(Arlindo Chinaglia) - Vota9ao 
de requerimento de retirada da medida provis6ria 
da paula. 53282 

Usou da palavra pela ordem 0 Sr. Deputado 
LUIZ SERGIO (PT - RJ)........................................ 53282 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
- SP)- Ouestao deordem sobre0 traneamento da 
pauta de votacoes pela Medida Provis6ria n° 374, 

53282 
de 20~7REsiDE~·TE·(~;,i~d~·ch;~;~,·i~)·~·R~~~~~;~ 
a questao de ordem formuladapelo Deputado An
tonio Carlos Pannunzio.......................................... 53282 

Usou da palavra pela ordem 0 Sr.Deputado 
ARNALDO FARIADE sA (PTB - SP). 53282 

Usou da palavra pela ordem 0 Sr.Deputado 
MARCELOORTIZ (PV - SP). 53283 

Usaramda patavrapela ordem,para registro 
de voto,os Srs. Deputados SANDROMABEL (PR 
- GO),CLODOVIL HERNANDES, BETINHO ROSA
DO (DEM- RN),MARCOSANTONIO(Bloco/PRB 
- PEl, MAX ROSENMANN (Bloeo/PMDB - PR)... 53283 

Usou da palavra para eneaminhamento da 
votacao 0 Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE sA 
(PTB - SP)............................................................. 53283 

Usouda palavrapela ordem,para reg/stro de 
voto, 0 Sr.Depulado GIACOBO(PR - PRJ. 53283 
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Usaram da palavra para onentacao das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO(PSDB - SP), LUIZ S~RGIO 
(PT - RJ), WALDIR NEVES (PSDB - MS)............ 53284 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a sra, Deputada GORETE PEREIRA (PR 
-CE)...................................................................... 53284 

Usou da palavrapara orienta~ao da respectiva 
bancada 0 Sr. Deputado ROBERTO MAGALHAES 
(DEM - PE)............................................................ 53284 

PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) - Aprova
~o do requerimento.............................................. 53284 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Preju
dicialidade do requerimento de retirada a Medlda 
ProvisOria n° 385, de 2007, apresentado pelo PT. 53284 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, 0 Sr. Deputado ANGELO VANHONI (PT 
- PR)...................................................................... 53284 

Usou da palavra pela ordem 0 Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP). 53284 

VII- Comunica~oesParlamenlares 
VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB -AM. Pela 

ordem.) - Registro de voto proferldo em sessao an
lerioL...... 53285 

ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Pela ordem.) 
- Reglstro de voto prolerido em sessao anterior... 53285 

LEONARDO VILELA (PSDB - GO) - Inge
rEincia do Poder Executivonos Irabalhos legislativos 
com a edi~ao de medidas provisorias, Delesa 'de 
obstrucao, pelos partidos oposicionistas, da voIa~ao 

da proposta de prorroga~ao do prazo de vigEincia 
da Contribui~ao ProvisOria sobre Movimenta~ao 

Financeira - CPMF. 53285 
PERP~TUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB - AC. 

Pela ordem.) - Registro de voto proferido em ses
sao anterior............................................................ 53285 

MARINHA RAUPP (Bloco/PMDB - RO. Pela 
ordem.) - Registro de voto proferido em sessilo 
anterior................................................................... 53285 

PAULO PIAU (Bloco/PMDB - MG. Pela or
dem.) - Registro de volo........................................ 53286 

JOAO ALMEIDA (PSDB - BA) - Baixa pro
dutividade do Poder Legislativo em face da edi~o 

abusiva de medidas provisorias. Poslclonamento 
contrario a proposta de prorroga~ao do prazo de 
vigEincia da Contribui~ao ProvisOria sobre Mov;
menta~ao Financeira - CPMF................................ 53286 

GERALDO RESENDE (Bloeo/PMDB - MS. 
Pela ordem.) - Registro de vote pro/erido em vota
~ao anlerior........................... 53286 

RICARDO BARROS (PP - PRo Pela ordem.) 
- Registro de vote proferido em votacao anterior.. 53286 

LUCIANA GENRO (PSOL -RS. Pela ordem.) 
- Homenagem a memOria do Ifder revoluclonarlo 
Ernesto Che Guevara, ao ensejo do transcurso do 
40° ano de seu falecimento. Artigo Guevara: Her6i e 
martir da revo/u>8opermanente, de Nahuel Moreno, 

publicado no jornal La Verdad, do Partido Revolu
clonario dos Trabalhadores - PAT, da Argentina, 
sabre 0 assassinate de Che Guevara.................... 53286 

LUIZ CARLOS HAULY(PSDB - PA. Pela or
dem.) - Transcurso do 35° anlversario de crtacao 
do Ssrvicc Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE............................................ 53291 

PAULOROCHA (PT - PA.Pela ordem.) - Re
gistro de voto proferido em votacao anterior.......... 53292 

RICARDO BARROS (PP - PA. Pela ordem.) 
- Convite aos Panarnentares para partlcipacao no 
ate de lancarnento do Iivro De O/ho no Dinheiro 
do Brasil- O~mentoda Uniao, Agora VocEi Pode 
Participar, de autoria do orador. 53292 

ZONTA (PP - SC. Pela ordem.) - Transcurso 
do 40" aniversarfo de funda~o da Cooperativa Re
gional Ana - COOPERALFA, sedlada no Municipio 
de ChapecO, Estado de Santa Catarina. 53292 

MARCELO ITAGIBA(Bloco/PMDB - RJ. Pela 
ordem.) - Contrariedade a prorroga~o do prazo 
de vigEincia da Contribui~o ProvisOria sobre Mo
vlrnantacao Financeira - CPMF. 53293 

ARNALDa FARIA DE sA (PTB - SP) - Em
penho do orador na rejei~ilo da proposta de pror
roga~ilo do prazo de vigEincia da Contribui~o Pro
visOria sobre Movimenta~ao Financelrs  CPMF. 
Discordancia da retirada da Medida ProvisOria n° 
385, de 2007, sobre a extensao do prazo para 0 

requerimerito de aposentadoria por trabalhadores 
rurais autOnomos, com vistas a desobsnucao da 
pauta. Expedientes utilizados pelo Governo Fe
deral para a aprovacao da reforma previdsnciarta. 
IneoerEincia do Governo Luiz lnaclo Lula da Silva 
na privatizacao de rodovias federais. Mobiliza~ao 

no Municipio de Mairipora, Eslado de Sao Paulo, 
contra a cobranca de pedagio rodoviarto, ............. 53293 

SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT - ES. Pela or
dem.) - Regislro de volo........................................ 53295 

JURANDYLOUREIRO (BlocolPSC- ES.Pela 
ordem.) - Registro de voto. 

REGINALDO LOPES (PT - MG.Pela ordem.) 
- Regislro de voto.................................................. 53295 

MARCIO REINALDO MOREIRA (PP - MG. 
Pela ordem.) - Registro de voto. 53295 

RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.) Re
gistro de voto. 53295 

FERNANDO DE FABINHO (DEM- BA) - Ma
teria Crime virou epidemia na Bahia, publicada pelo 
jornal A Tarde. Descaso do Governador Jaques 
Wagner com setor de seguran~a pUblica. Posicio
namento contn\rio aproposta de prorroga~o do 
prazo de vigencia da Contribui~ao ProvisOria sobre 
Movimenta~o Financeira - CPMF. 53295 

LUCIANO CASTRO (PR - RR. Como Uder.) 
- ~xito do ieilao realizado pelo Governo Federal 
para concessilo de rodovias federais. 53296 
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AYRTON XEREl (DEM - RJ) - Inocuidade 
da aprovacao da medida provis6ria sobre a cria980 
do Programa Nacional de Seguran9a Publica com 
Cidadania - PRONASCI. Visita da cpr do Sistema 
Carcerario ao Complexo Penitenctario da Papuda, 
Distrao Federal. Excelencia de programa ocupacio
nal de detentos implemenlado no presidio............ 53296 

DJALMA BERGER (Bloco/PSB - SC. Pela 
ordem.) - Regisrro de voto. 53297 

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CEo 
Pela ordem.) - Realiza9iio do Congresso Nacional 
de Defensores PUblicos, em Belern, Estado do Para. 
Urgente necessidade de votacao da Proposta de 
Emenda a Conslituicao n° 487, sobre atrtbuicoes, 
garantias e vedacoes da Defensoria Publica......... 53297 

LEONARDO PICCIANI (Bloco/PMDB - RJ. 
Pela ordem.) - Regislro de voto, 53297 

BETO MANSUR (PP - SP. Pela ordem.) - Re
gistro de veto, 53297 

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) ., Criticas 
aposlura dos partidos oposicionistas. Desempenho 
do Governo Luiz lnaclo Lula da Silva.... :............... 53297 

POMPEO DE MATIOS (Bloco/PDT - RS) 
- Consideracoes acerca de decisao do Supremo 
Tribunal Federal a respeito da fidelidade partlda ria. 53299 

JADER BARBALHO (Bloco/PMDB - PA. Pela 
ordem.) - Registro de voto, 53300 

ANT6NIO ROBERTO(PV - MG. Pela ordern.) 
- Registro de volo.................................................. 53300 

CIRO PEDROSA (PV - MG. Pela ordem.) 
- Regislro de voto.................................................. 53301 

zs GERALDO (PT - PA. Pela ordem.) - Re
gislro de vote, 53301 

RODOVALHO(DEM - DF.Pela ordem.) - Jus
tificativa da ausencla do orador em votacoss anle
riores...................................................................... 53301 

VIII - Encerramento 
3 - ATA DA 280" SESSAO DA CAMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINARIA, NOTURNA, DA 
I" SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA, DA 53" 
LEGISLATURA, EM 9 DE OUTUBRO DE 2007 

I - Abertura da sessao 
II  Leitura e assinatura da ata da sessao 

anterior 
III - Leilura do expediente 
sessso EXTRAORDINARIA DE 9-10-2007 
IV - Breves Comunica90es 
RENATO MOLLING (PP - RS) - Transcurso 

do 35° aniversario de funda9ao do Instituto Brasileiro 
de Tecno'oqia do Couro, Calcado e Artefatos........ 53311 

LUll BITIENCOURT (Bloco/PMDB - GO. 
Pela ordem.) - Registro de voto proferido em ses
sao anterior.. 53314 

LEONARDO MONTEIRO (PT - MG. Pela 
ordem.) - Registro de voto proferido em sessao 
anterior................................................................... 53314 

LINCOLN PORTELA (PR - MG) - Conside
ra9ao sobre a votacao da proposta de emenda a 
Constituicao sobre a prorroga9iio do prazo de vi
geneia da Contrlbuicao Provis6ria sobre Movimen
ta9iio Financeira - CPMF.Excessiva ingerencia dos 
Poderes Executive e Judiciario nas atrlbuicoes do 
Poder Legislativo.................................................... 53314 

EUN[CIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB -CEo Pela 
ordem.) - Justificativa da ausencla do orador em 
ssssao anterior. 53315 

LUll BASSUMA (PT - BA. Discurso retirado 
pelo orador para revisao.) - Anuncio da reatzacao, 
pela Frente Parlamenrar Misla em Defesa da Vida 
- Conlra 0 Aborlo, do 1° Enconlro Brasileiro de 
Legisladores e Governadores pela Vida, nas de
pendencies da Casa. Realiza9ao do 1° Encontro 
Lalino-Americano de Legisladores e Governan
les pela Vida, em Santiago, Chile. Realiza980 de 
abaixo-assinado em ambito naeional de repudio a 
legaliza9ao do aborlo. Aumento da rejei9ao da po
pUra9aO brasileira adescnminacao da pratica, se· 
gundo pesquisa do tnstituto DalaFolha. Realiza9ao, 
pela Comissao de Seguridade Social e Familia, de 
audiencla publica para debale do Projelo de Lei n° 
1.135, de 1991, sobre a descriminacao do aborto 
no Pals................................................................... 53315 

LEONARDO QUINTAO (Bloco/PMDB - MG. 
Peta ordem.) - Registro de voto proferido em ses
sao anlerior............................................................ 53315 

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Apoio 
a prorroqacao do prazo de vigencia da Contribui
9ao Provis6ria sobre Movirnentacao Financeira 
- CPMF. 53315 

LUll BASSUMA (PT - BA. Pelaordem.) - Re· 
gistro de veto proferido em sessso anterior........... 53315 

JOSE FERNANDO APARECIDO DE OLI
VEIRA (PV - MG. Pela ordem.) - Regislro de voto 
proferido em sessao anterior. 53315 

MARCELO ITAGIBA (Bloeo/PMDB - RJ) 
Descaso do Poder Publico com a sesuranca publi
ca, diante do baixo volume de recursos destinados 
ao setor. Necessidade de melhoria da remuneracao 
dos policiais. Hazoes do posicionamento do orador, 
contra rio a proposta de prorroqacao do prazo de 
vigencia da Contribuicao Provis6rla sobre Movi
rnentacao Financeira - CPMF................................ 53315 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Convo
cacao dos Deputados ao plenario. 53316 

EDUARDO SCIARRA (DEM - PRJ - Moro
sidade do Governo Luiz lnacio Lula da Silva na 
reallzacao da licila9ao de concessoes de rodovias 
federais.lnsucesso da partlcipacao do Governo do 
Estado do Parana, por meio da Companhia Para
naense de Energia - COPEL, na licita9ao............. 53316 

JOSE GENOINO (PT - SP) - Releviincia da 
Comribuicao Provis6ria sobre Movimemta9ao Fi
nanceira - CPMF para 0 financiamenlo de politicas 
pubncas, 0 equillbrio fiscal eo paelo federativo..... 53316 
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JoAo DADO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.) 
- Registro de voto proferido em sessao anterior... 53317 

ZEQUINHA MARINHO (Bloco/PMDB - PA. 
Pela ordem.) - Registro de voto prolerido em ses
sao anterior............................................................ 53317 

FABIO FARIA (Bloco/PMN - RN. Pela ordem.) 
- Registro de voto prolerido em sessao anterior... 53317 

LINCOLN PORTELA (PR - MG. Pela ordem.) 
- Convoca¢o dos Deputados do Partido da Repu
blica ao plenario.......................... 53317 

RONALDO CAIADO (DEM - GO) - ouestao 
de ordem sabre a necessidade de reaprecia¢o da 
Medida Provis6ria nO 374, de 2007, e consequents 
trancamento da pauta............................................ 53317 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Resposta 
ao Deputado Ronalda Caiado................................ 53317 

JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB - SE. 
Pela ordem.) - Registro de voto prolerido em ses
sao anterior............................................................ 53317 

ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
(DEM - BA) - Crfticas ao Govemador do Estado 
da Bahia, Jaques Wagner, pelo rompimento de 
contrato com a Banco Brasileiro de Descontos S/A 
- BRADESCO. Falta de transparencia na escolha 
do Banco do Brasil para a gestao da lolha de pa
gamento des servidores do Estado. 53317 

PRESIDENTE (lnocencto Oliveira) - Convo
ca~ao dos Depulados ao ptenario. 53318 

BARBOSA NETO (Bloco/PDT - PRJ - Apro
va~ao, pela Comissao de Delesa do Consumidor, 
do Projeto de Lei n° 589, de 2007, sabre a esta
belecimento de normas para a cancelamento de 
services de prestacao continuada......................... 53318 

MAURICIO RANDS (PT - PEl  Realiza~iies 
da Adrninlstracao Eduardo Campos no Estado de 
Pernambuco. Relevancia dos Investimentos na Fun
da~ao de Amparo II Ciancia e Tecnologia do Estado 
de Pernambuco - FACEPEe na Relinaria Abreu e 
Lima. 53318 

PAULO BORNHAUSEN (DEM - SC) - Intern
pestividade das dectaracoes do Presidente Luiz 
lnacio Lula da Silva em delesa da prorroga~ao da 
Contribuiyiio Provis6ria sabre Movimenta~ao Finan
ceira - CPMF, par ocasiao de visita ao Eslado de 
Santa Catarina. Aumento da corrupcao no Pals.... 53319 

ARNALDO FARIA DE sA (PTB  SP. Pela 
ordem.) - Pedido II Presidancia de lntormacces 
sabre medida provis6ria. 53319 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Resposta 
ao Deputado Arnalda Faria de Sa. 53319 

JAIME MARTINS (PR - MG. Pela ordem.) 
- Registro de vola proferido em sessao anterior... 53320 

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRJ - Can
trariedade II prorroga¢o do prazo de vigancia da 
Contribui~ao Provis6ria sabre Movimenta~ao Fi
nanceira - CPMF. Elevada carga tributaria no Pafs. 
Improcedancia da alirma¢o do Presidenle Lula de 

que, no Brasil, paga mais impastos quem ganha 
mais....................................................................... 53320 

DELEY (Bloco/PSC - RJ. Pela ordem.) - Re
gislro de voto proferido em sessao anterior........... 53320 

SEBASTIAO BALA ROCHA (Bloco/PDT - AP) 
- Elogio II reportagem sabre a Estado do Amapa 
exibida pela TV Globo, no programa Globo Rep6r· 
ter, com destaque as belezas natura is. .. 53320 

S~RGIO BARRADAS CARNEIRO (PT - BA) 
- Ouestao de ordem sabre a infcio da Ordem do 
Dia. 53320 

PRESIDENTE (lnocsncio Oiiveira) - Resposla 
ao Deputado Sergio Barradas Carneiro. 53320 

VIRGILIO GUIMARAES (PT - MG. Pela or
dem.)·- Registro de voto prolerido em sessao an
terior....................................................................... 53320 

JO MORAES (Bloco/PCdoB  MG. Pela or
dem.)  Justificativa da ausencia da oradora em 
vota~ao anterior. 53320 

DANIEL ALMEIDA (BlocolPCdoB - BA. Dis
curso reti rado pelo orador para revlsso.) - Acerto 
da declsao do Governador do Estado da Bahia, 
Jaques Wagner, de transferencla das contas da 
administra¢o esladual do Banco Brasileiro de Des
contos - BRADESCO para a Banco do Brasil S/A. 
Descumprimenlo, pela BRADESCO de compromis
sos assumidos ao ensejo da compra do Banco do 
Estado da Bahia S/A - BANEB. 53321 

FLAVIANO MELO (Bloco/PMDB - AC. Pela 
ordem.) - Registro de voto proferido em sessao 
anterior................................................................... 53321 

MAURO NAZIF (Bloco/PSB  RO. Pela or
dem.) - Registro de voto proferido em sessao an
terior................................. 53321 

JOS~ SANTANA DE VASCONCELLOS (PR 
- MG. Pela ordem.)  Informa~ao sabre a posiclo
namenlo do orador em vota¢o anterior................ 53321 

MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB-AM. Pela 
ordem.) -Indaga¢o II Prssidencla sabre a possl
bilidade de Inlcio das vota~iies.............................. 53321 

LUIZ COUTO (PT - PBl - Nola do Diret6rio 
Municipal do Partido dos Trabathadores de Pombal, 
Estado da Paralba, em repudlo a declaracoes do 
Prefeito Ugo Ugulino Lopes. Manifesto divulgado 
pelo povo indigena potiguara sabre as motivos da 
tnvasao da sede da Administra~ao Executiva Re· 
gional da Funda¢o Naclonal do Indio - FUNAI, na 
cidade de Joao Pessoa.......................................... 53321 

LUIZ S~RGIO (PT - RJ. Pela ordem.) - Con
veniancia do infcio da Ordem do Dia..................... 53323 

PRESIDENTE (tnocencto Oliveira) - Resposta 
ao Deputado Luiz Sergio. 53323 

RIBAMAR ALVES (BlocoIPSB - MA. Pela 
ordem.) - Registro de voto prolerido em sessao 
anterior............. 53323 

LEONARDO VILELA (PSDB - GO) - Solida· 
riedade do orador e de l.iderancas da Oposi¢o na 
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Casa aos Senadores Demostenes Torres e Marconi 
Perillo, ante a tentativa de iruirnidacao atribulda a 
emissario do Presidente do Senado Federal. Renan 
Calheiros............................................................... 53323 

ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP) - Ques- . 
tao de ordem sobre 0 inlcio da Ordem do Dia....... 53324 

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Resposla 
ao Depulado Arnaldo Faria de Sa.............:........... 53324 

ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP ) - Ques
tao de ordem para apresentacao de recurso contra 
a dscisao da Presidencia relativamente ao inlcio da 
Ordem do Dia........................................................ 53324 

PRESIDENTE(InocencioOliveira)- Respostaa 
questao de ordam do Deputado Arnaldo Fanade Sa. 53324 

CHICO ABREU (PR - GO. Pela ordem.) - Re· 
gistro de voto proferido em sessao anterior........... 53324 

ONYX LORENZONI (DEM - RS) - Ouestao 
de ordem sobre a existencia de quorum para inlcio 
da Ordem do Dia ................................................... 53324 

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE) 
- Quarto aniversario de vigencia do Eslatuto do 
Idoso. Nota sob 0 titulo ParaMns aos aposentados 
da UFC, subscrila pela Diretoria Colegiada do Sin
dicato dos Trabalhadores da Universidade Federal 
do Ceara. Transcurso do Dia do ldoso................... 53324 

POMPEO DE MATIOS (BlocolPDT - RS) 
- Escalada da vlotencla no transite do Pals. Mor
tes em acidentes decorrentes dos denominados 
pegas no transite. Aprovacao, pela Comissao de 
Via,ao e Transportes, do Projeto de Lei n° 308, de 
2007, sobre 0 aqravarnento de penas por crimes 
de transite cometidos por condutores embriagados 
ou envolvidos em pegas no Iransito....................... 53325 

ARNON BEZERRA (PTB - CE) - Urgente 
necessidade de regulamentacao, pelo Conselho 
Nacional de Transito - CONTRAN, da obrigatorie
dade da lnstalacao de chips nos velculos novos, 
saldos de fabrica, produzidos no Pals ou no exte
rior, prevista na Lei Complementar n° 121, sobre a 
cria91io do Sistema Nacional de Prevencao, Fisca
liza,ao e Repressao ao Furto e Roube de Velculos 
e Cargas................................................................ 53325 

FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB 
- PEl - Aounclo pela Ministra do Turismo, Marla 
Suplicy, de irnplantacao da segunda etapa do Pro
grama de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 
- PRODETUR II, por ocasiao de sua visita ao Estado 
de Pernambuco. A,Qes do Governo Luiz lnacio Lula 
da Silva em prol do desenvolvimento do turismo... 53327 

NATAN DONADON (Bloco/PMDB - RO) -
Transcurso do 30° aniversarlo de emancipacao 
politico-administrativa do Municipio de Ariquemes, 
Estado de Rondonia.............................................. 53328 

PAULO ROCHA (PT - PAl - Regozijo com a 
aprovacao da Medida Provis6ria n° 384, de 2007, 
sobre a criacao do Programa Nacional de Seguren,a 

Publica com Cidadania - PRONASCl.lmportancia 
do Programa Mais Cultura ..................................... 53328 

. ANA ARRAES (BlocolPSB - PEl - t.anca
menlo do Programa Qualifica Pernambuco pelo 
Governador Eduardo Campos ............................... 53329 

FERNANDO DE FABINHO (DEM - BA) - Di
ficuldades enfrentadas por idosos para obtencao 
de ernprestirnos junto ao sistema financeiro, em 
especial na area de financiamenlo imoblliario. Nao 
atendimento aos segurados palos hospitais, c11nicas 
e laborat6rios credenciados pelo Plano de Saude 
da Fundacao de Seguridade Social- GEAP. ........ 53330 

EDSON DUARTE (PV - BA) - Apoio apolltica 
de cultura adotada pelo Governador do Eslado da 
Bahia, Jaques Wagner........................................... 53332 

EUNiclO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE) 
Crescimento da economia do Estado do Ceara. Au
mento e diversiticacao das exportacoes cearenses. 
Relevancia da atua,ao do Sindicato dos Artesaos 
Aut6nomos do Estado do Ceara - SIARA. tanca
mento pelo Governador Cid Gomes de programa 
de investimentos para a area de savce................. 53332 

PERPETUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB - AC) 
- Artigo Che Guevara nas In/has da revolu9iio le
tino-americana, do histonador Augusto Buonicore, 
veiculado pelo portal Verme/ho.............................. 53334 

V - Ordam do Dia 
PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aviso ao 

Plenario score retirada da Medida Provis6ria n° 385, 
de 2007, em face de sua revoqacao pela Medida 
Provisorla n° 397, de 2007. ................................... 53342 

ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. Pela 
ordem.) - Pedido a Presldencla de distribuicao ao 
Plenario de c6pia da Medida Provis6ria n° 397, de 
2007 ....................................................................... 53342 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Arnaldo Faria de Sa......................... 53342 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Discus
sao, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
a Constitui,ao n° 558, de 2006, que prorroga os 
prazos previslos no caput dos arts. 76 e 84 do Ato 
das Disposicoes Conslitucionais Transil6rias........ 53342 

votacao de requerimento de relirada da pro
posta da pauta....................................................... 53342 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votacao 0 Sr. Deputado LUIZ SERGIO (PT - RJ). 53342 

ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP.Pela or
dem.) - Discordancla do orador com a juslfficativa 
da Medida Provis6ria n° 397, de 2007 ................... 53343 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Consi
deracao sobre a redacao da justificativa da medida 
provis6ria.................,.....................................,....... 53343 

LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem.) - Uti
Iiza,ao, pelo Deputado Arnaldo Faria de Sa, de 
mecanismo nao-regimental para cbstrucao........... 53343 

Usou da palavra peta ordem 0 Sr. Deputado 
FERNANDO CORUJA (PPS - SC) ....................... 53343 
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PRESIDENTE (ArlindoChina9lia)- Garanlia 
doeumprimento do Re9imenlo Internoda Casapela 
Presidaneia............................................................ 

Usou da palavra para encammharnentoda 
votacaoo Sr.Deputado SILVIO COSTA (BloeoIPMN 
- PE)...................................................................... 

ONYXLORENZONI (DEM - RS. Pelaordem.) 
- Contrariedade ao eneaminhamento de vota.,ao 
leito pelo DeputadoSilvio Costa. 

ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
(DEM - BA. Pela ordem.) - Pedido a Presidaneia 
de declaracao de nulidade do requerimenlo do 
DeputadoSilvio Costa. 

SILVIO COSTA (BlocoIPMN - PEl - QuestAo 
de ordsrnsobre0 caraterregimental doeneaminha
menlo de votacao leito pelo orador........................ 

PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia)- Deverda 
Presldencla de rnanutencao do respeilo no plena-
rio. Oornpetencia do Plenario para decisao sobre 
o requerimenlo apresentado pelo Deputado Silvio 
Costa. 

Usou da palavra pela ortlem 0 Sr. Deputado 
ONYX LORENZONI (DEM - RS). 

ONYX LORENZONI (DEM - RS) - Ouestao 
de ordemsobrequebra do deeoro Parlamentar pelo 
Depulado Silvio Costa. 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
aquestaode ortlem do Deputado Onyx Lorenzoni. 

Usou da palavra para orientacaoda respee
tiva bancada0 Sr.DeputadoMARCELOSERAFIM 
(BioeolPSB - AM).................................................. 

ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
(DEM- BA)- Ouestaode ordemsobre0 naoenca
minhamentoda votacao a favordo requerimento.. 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Resposla 
aquestao de ordem do Deputado Anlonio Carlos 
MagalhaesNelo..................................................... 

Usou da palavrapela ordern 0 Sr.Deputado 
ONYX LORENZONI (DEM - RS). 

Usoudapalavra paraorienla.,ao derespectiva 
bancada0 Sr.DepuladoCHICOALENCAR (PSOL 
- RJ). 

Usouda palavrapelaordem,para registrode 
YOlo, 0 Sr.DepuladoGONZAGAPATRIOTA (Bloeol 
PSB- PE).............................................................. 

Usaram da palavrapara orienta9aodas res
pectivasbaneadasos Srs.DeputadosFERNANDO 
CORUJA (PPS - SC), ANTONIO CARLOS PAN
NUNZIO(PSDB- SP)........................................... 

ONYXLORENZONI (DEM - RS. Pelaordem.) 
- Proposla aPrasidencla de rsquislcao des notas 
laquigfllfieas para analise da controvsrsla relativa 
ao requerimenlodo Deputado Silvio Costa.Orien
ta9ao da respeetiva baneada................................. 

Usaram da palavra para orienla9ao das res
pectivasbancadasos Srs.DeputadosVILSON CO
VATTI (PP - RS), COLBERT MARTINS (Bloeol 

53343 

53343 

53343 

53344 

53344 

53344 

53344 

53344 

53345 

53345 

53345' 

53345 

53345 

53345 

53345 

53345 

53346 

PMDB - BA), LUIZ SERGIO (PT - RJ), OTAVIO 
LEITE (PSDB - RJ). 53346 

Usou da palavrapela ordem 0 Sr.Depulado 
ONYX LORENZONI (DEM- RS). 53346 

Usou da palavra para onentacao da respee
liva baneada 0 Sr. Deputado ANTONIO CARLOS 
PANNUNZIO (PSDB- SP). 53346 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejei.,ao 
do requerlmenlo de retirada da propostada pauta. 53347 

Deelara.,ao de prejudleialidade de requeri
menlo de adiamento da diseussao........................ 53347 

Proposta de cetebracao de aeortlo de L1de
res com vistas a revlsao do Regimenlo Internoda 
Casa no tocante aapreeia.,ao de requerimento.... 53347 

Vota9ao de requerimento de discussao da 
materia por gruposde artigos................................ 53347 

Oeclaracac de prejudieialidade de requeri
mento de quebrade inlerstreio. 53347 

Usou da palavra para eneaminhamenlo da 
vota9ao 0 Sr.Deputado LUIZ SERGIO(PT - RJ). 53347 

Usou da palavra pela ortlem, para regislro 
de voto, 0 Sr.Depulado ROCHALOURES (Blocol 
PMDB_ PRJ. 53347 

Usou da palavra para eneaminhamento da 
vota9ao 0 Sr.DepuladoONYXLORENZONI (DEM 
_ RS)...................................................................... 53347 

Usaramda palavrapara orienla.,ao das res
pectivas baneadas os Srs. Oeputados PAULO BOR
NHAUSEN (DEM- SC),CHICOALENCAR (PSOL 
_ RJ), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
_ SP), FERNANDO CORUJA (PPS - SC), LUIZ 
SERGIO (PT - RJ), COLBERTMARTINS (Bloeol 
PMDB - BA),BENEDITO DE LIRA(PP- ALl, WAL
DIR NEVES (PSDB - MS), RODRIGO ROLLEM
BERG (BlocoIPSB - DF), ROBERTO SANTIAGO 
(PV - SP), RICARDO BARROS(PP- PR)........... 53348 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Rejei9ao 
do requerimento..................................................... 53349 

ONYX LORENZONI (DEM - RS) - Pedido 
de verifiea9ao......................................................... 53349 

LUIZ SERGIO (PT - RJ) - Pedido de verifi
cacao eonjunta....................................................... 53349 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deferi. 
mento dos pedidos de ve,i1iea.,ao. 53349 

Usararn da palavra paraorienta9aodas res
pectivas baneadas os Srs. Depulados ONYX LO· 
RENZONI (DEM - RS), MARCELO ORTIZ (PV 
- SP), ROBERTO SANTIAGO(PV - SP), BENE
DITO DE LIRA (PP - AL), FRANK AGUIAR (PTB 
- SP), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
- SP), WALDIR NEVES (PSDB - MS), FERNAN
DOCORUJA (PPS - SC),LINCOLN PORTELA (PR 
- MG). 53349 

SILVIO COSTA (BlocoIPMN - PE. Pela or
dem.) - Abuso pelo Deputado OnyxLorenzoni de 
prerrogalivas eonslitueionais asseguradas ao mem
bros do CongressoNaeional. 53349 
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PRESIDENTE(ArlindoChinaglia)- Resposla 
ao Depulado Silvio Cosla . 53350 

Usou da palavra para orientacao da respec
liva bancada 0 Sr. Depulado COLBERT MARTINS 
(Bloco/PMDB - BA) . 53350 

RONALDO CAlADO (DEM - GO) - Ouestao 
de ordem sobre 0 Irancamento da paula em face 
do retorno a Camara dos Deputados da Medida 
Provis6ria n° 374, de 2007 : . 53350 

Usou da palavra pela ordem 0 Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP) . 53350 

PRESIDENTE(ArlindoChinaglia)- Resposla 
aquestao de ordem formulada pelo Oeputado Ro
naldo Caiado . 53350 

JOSE CARLOS ALELUIA (DEM - BA. Pela 
ordem.) - Justificativa da ausencia do orador em 
sess6es anteriores . 53351 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - votes de 
condolencias ao Deputado Jose Carlos Aleluia em 
face da morte da genitora do Parlamenlar . 53351 

Usou da patavra pela ordem 0 Sr. Oeputado 
MARCELO ORTIZ (PV - SP) . 53351 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Solicila9ao 
aos Parlamentares de permanencla no plenario . 53351 

Encerramento da votacao . 53351 
Usou da palavrapela ordem, para registro de 

yolo, 0 Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA (Bloco/ 
PSB- PE) . 53351 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejei9ao 
do requerimenlo de dlscussaoda materia por grupo 
de artiqos . 53351 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de veto, os Srs. Oeputados RICARDO BARROS 
(PP - PRJ, VALDIR COLATIO (Bloco/PMDB- SC), 
TAKAYAMA (Bloco/PSC - PR) . 53359 

Usou da palavra para dlscussao da maleria 
o Sr. Deputado MARCELO ITAGIBA(Bloco/PMDB 
- RJ) . 53359 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Depulados DAMlAo FELICIANO 
(Bloco/PDT - PB), WELLINGTON ROBERTO (PR 
- PB), SANDES JUNIOR (PP - GO), AUGUSTO 
FARIAS(PTB - AL), ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT 
- MG), ELiSMAR PRADO (PT - MG), JOSE RO
CHA (PR - BA) . 53359 

Usou da palavra para discussao da materia 0 

Sr.Deputado EDUARDO VALVERDE (PT - RO).. 53360 
Usaram da palavra pela ordem, para registro 

de voto, os Srs. Deputados DARClslO PERON
01 (Broco/PMDB - RS), LEONARDO MONTEIRO 
(PT - MG), CRISTIANO MATHEUS (Bloco/PMDB 
- AL) . 53360 

Usaram da palavra para discussao da male
ria os Srs. Deputados EDUARDO SCIARRA (DEM 
- PRj, JOSE GENOINO (PT - SP) . 53360 

, Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, 0 Sr. Deputado ELiSEU PADILHA(Broco/ 
PMDB - RS). 53361 

Usou da palavra para discussao da male
ria 0 Sr. Oeputado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB 
- PR)...................................................................... 53361 

Usou da palavra para discussao da mate
ria 0 Sr. Depulado TARC[SIO ZIMMERMANN (PT 
- RS)...................................................................... 53362 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Requeri
menlo de encerramento da discussao da materia. 53362 

Vota9ao de requerimentode quebrade inters
ucio para a vota9ao do requerimento de encerra
mento da discussao da matena...; 53362 

Usaramda palavra para encaminhamentoda 
vola9aoos Srs. DeputadosCARLOS WILLIAN (Blo
co/PTC - MG), ANTONIO CARLOS MAGALHAES 
NETO (DEM - BA)................................................. 53362 

Usaram da palavra para orientacao das res
pectivas bancadas os Srs. Depulados GUILHER
ME CAMPOS (OEM - SP), ANTONIO CARLOS 
MENDES THAME (PSDB - SP), WALDIR NEVES 
(PSDB - MS). 53363 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Rejei9iio 
do requerimento de quebra de lntersncio. 53364 

Vota9iio do requerimenlo de encerramento 
da discussao da materia........................................ 53364 

Usaram da palavrapara encaminhamentoda 
votacao os Srs. Deputados ARNALDO FARIA DE 
sA (PTB - SP), LUIZ SERGIO (PT - RJ).............. 53364 

Usou da patavra para cnentacao da respec
tiva bancada 0 Sr. Deputado ANTONIO CARLOS 
MAGALHAES NETO (DEM - BA). 53365 

Usoudapatavra paraoriernacao da respectiva 
bancada 0 Sr. Deputado PAULO RENATOSOUZA 
(PSOB - SP. Discurso relirado pelo orador para re
visao). 53365 

Usou dapalavraparaorientacao da respectiva 
bancada 0 Sr. Deputado WALDIR NEVES (PSDB 
- MS)..................................................................... 53365 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aprova
9ao do requerimenlo de encerramenloda discussao 
da materia.............................................................. 53365 

VOta9iio de requerimenlo de adiamenlo da 
votacao da maleria por 5 sessoes......................... 53366 

Usaram da patavra para encaminhamento 
da votacao os Srs. Depulados LUIZ SERGIO (PT 
- RJ), RONALDO CAIADO (OEM - GO)............... 53366 

Usaram da palavra para orlentacao das res
peclivas bancadas os Srs. Depufados ANTONIO 
CARLOS MAGALHAESNETO(DEM - BA), PAULO 
RENATO SOUZA (PSDB - SP), WALDIR NEVES 
(PSDB - MS). 53367 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Rejei9ao 
do requerimento de adiamento da votacao da 
materia. 53367 
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Usou da palavrapela ordem, para regislro de 
voto, 0 Sr. Depulado GIACOBO (PR - PRJ. 53367 

ZONTA (PP - SC. Pela ordem.) - Solidarie· 
dade as fammas de associados da Cooperaliva 
Regional AlIa, vllimas de acidente na regiao oeste 
do Estado de Santa Catarina................................. 53367 

PRESIDENTE (Al1indo Chinaglia) - Asso
ciaQiio da Casa ao pronunciamento do Deputado 
Giacobo sobre acidentecom inlegrantesde coope
rativa no Estado de Santa Catarina....................... 53368 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - VolaQiio 
de requerimenlo de adiamenlo da votaQiio da rna
teria por 4 sessoes. 53368 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votacao 0 Sr. Deputado LUIZ SERGIO (PT - RJ). 53368 

Usaram da palavra pela ordem, para reqis
lro de voto, os Srs. Depulados JILMAR TATTO (PT 
- SP), DR. PAULO CESAR (PR - RJ)................... 53368 

Usou da palavra para encaminhamento 
da vota~ao 0 Sr. Deputado PROFESSOR RUY 
PAULETTI (PSDB - RS).................................. 53368 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, 0 Sr.Deputado ABELARDO CAMARINHA 
(Bloeo/PSB- SP). 53369 

Usaram da palavra para orientacao das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANTONIO 
CARLOS MAGALHAES NETO (DEM - BA), AN
TONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB - SP), 
OTAVIO LEITE (PSDB - RJ). 53369 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Rejei~ao 

do requerimento..................................................... 53369 

ONYX LORENZONI (DEM - RS)  Pedido 
de vermcaQiio. 53369 

LUIZ SERGIO (PT - RJ) - Pedido de verifi
cacao conjunla....................................................... 53369 

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - SA) 
- Pedido de verifica~ao conjunta. 53369 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Deferi
mento dos pedldos de verificaQiio. 53369 

Usaram da patavrapara orlentacao das res
peclivas bancadas os Srs. Deputados ONYX LO
RENZONI (DEM - RS), EMANUEL FERNANDES 
(PSDB - SP), BETO ALBUQUERQUE(Bloco/PSB 
- RS), ANDRE VARGAS (PT - PRJ, DR. UBIALI 
(BlocoIPSB - SP), PASTOR MANOEL FERREIRA 
(PTB - RJ), SIMAO SESSIM (PP - RJ), GORETE 
PEREIRA (PR - CE), EDSONDUARTE(PV - BA), 
MOREIRA MENDES (PPS- RO), CHICOALENCAR 
(PSOL - RJ), COLBERT MARTINS (BlocoJPMDB 
- BA), PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB - RJ), 
OTAVIO LEITE (PSDB - RJ). 53369 

Usaram da palavra pela ordem, para regis' 
tro de voto, os Srs. Deputados LUIZA ERUNDINA 
(Bloco/PSB - SP), VANDER LOUBET (PT - MS). 53370 

PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB  RJ. 
Pelaordem.)- convocacao dos Depuladosdo PTB 
ao plenano, Onsntacac da respectiva bancada..... 53370 

MANATO (Bloco/PDT - ES. Pela ordem.) 
Consideracoes sobrea decisao doSupremo Tribunal 
Federal acerca da fidelidade partidaria, Necessi
dade de discussao pela Casa dos grandes temas 
nacionais, a exemplo da relorma polltica. 53370 

CARLOS ZARATTINI (PT- SP. Pela ordem.) 
- Exilo do leilao de concessoes de rodovias pro
movido pelo Governo Federal.Criticas ao modele 
de concessoes rodoviarlas adotado pelo Governo 
do Estado de Sao Paulo. 53371 

Usaramda palavra pela ordem,para registro 
de voto, os Srs. Depulados ANDRE VARGAS (PT 
- PRJ, GIVALDO CARIMBAo (BlocolPSB - AL), 
POMPEO DE MATTOS (BlocoJPDT  RS)............ 53371 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Encerra
menlo da volaQiio. 53371 

Rejei~ao do requerimento de adiamento da 
votacao da materia por 4 sessoes......................... 53371 

VotaQiio de requerimenlo de vota~ao da rna
teria artigo por artigo. 53378 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da vota~ao os srs. Depulados LUIZ SERGIO (PT 
- RJ), AYRTON XEREZ (DEM - RJ)..................... 53378 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto,os Srs.DeputadosMAURO LOPES(Blocc/ 
PMDB - MG), L1NDOMAR GARCON (PV - 'RO), 
JUVENIL ALVES (PRTB - MG), DR.TALMIR (PV 
- SP), VALDIR COLATTO (BlocoIPMDB - SC), 
AFONSO HAMM (PP - RS). 53379 

Usouda palavra para orienta~ao da respectiva 
bancada 0 Sr.Deputado INDIO DA COSTA (DEM 
- RJ). 53379 

Usouda palavrapelaordem, pararegistrode 
voto, 0 Sr. Deputado SEVERIANO ALVES (BlocoJ 
PDT - BA).............................................................. 53379 

Usaram da palavra para orientaQiio das res
pectivas bancadas os Srs. Depulados ANTONIO 
CARLOSMENDESTHAME (PSDB- SP), OTAVIO 
LEITE (PSDB - RJ), ADAO PRETIO (PT - RS)... 53379 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Rejei~ao 

do requerimento de votacao da materia artigo por 
artigo................ 53380 

Usou da palavrapela ordem, para re~istro de 
voto, 0 Sr.Depulado JOSE CARLOS ARAUJO(PR 
- BA)...................................................................... 53380 

Usou da palavra para encaminhamento da 
vota~ao 0 Sr. Deputado ANTONIO CARLOS MA
GALHAES NETO (DEM - BA)............................... 53380 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, 0 Sr. Deputado PEDRO EUGENIO (PT 
- PE)...................................................................... 53381 

Usauda palavrapara encaminhamento da va
ta~ao 0 Sr. DeputadoJOSE GENOfNO (PT - SP).. 53381 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, a Sra. Deputada VANESSA GRAZZIOTIN 
(Bloco/PCdoB - AM).............................................. 53381 
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Usou da palavra para encamlnhamento da 
votacao 0 Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE sA 
(PTB - SP) ............................................................. 53381 

Usou da palavra pela ordem, para reqistro 
de voto, 0 Sr. Deputado TAKAYAMA (Bloco/PSC 
- PR) ...................................................................... 53382 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votacao 0 Sr. Depulado ANTONIO PALOCCI (PT 
-SP)...................................................................... 53382 

ONYX LORENZONI (OEM - RS. Como LI-
der.) - Posicionamento contrario il proposta de 
prorroqacao do prazo de vigencia da Contribuicao 
Proviso ria sobre Movimenla9ao Financeira - CPMF. 
Aumento da corrupcao no Governo Luiz lnacio Lula 
da Silva.................................................................. 53382 

ZENALDO COUTINHO (PSDB  PA. Como 
Llder.) - Posicionamento contrario il proposta de 
prorroqacao do prazo de vigencia da Contribui
9ao Provisoria sobre Movimenta9ao Financeira 
- CPMF. ................................................................. 53383 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vota9ao, 
em segundo turno, da Proposta de Emenda aCons
titui9ao n' 558-C, de 2006, nos termos da reda9ao 
aprovada na Comissao Especial, ressalvados os 
destaques.............................................................. 53384 

Usa ram da palavra para orientacao das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO BOR
NHAUSEN (OEM - SC), ANTONIO CARLOS PAN
NUNZIO (PSDB - SP), ZENALDO COUTINHO 
(PSDB - PAl, CHICO ALENCAR (PSOL - RJ), 
MOREIRA MENDES (PPS - RO).......................... 53385 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP. 
Como Llder.) -Crlticas ao Governo Luiz lnacio Lula 
da Silva pela revoqacao da Medida Provisoria n' 
385, de 2007. Posicionamenlo contrario il propos
ta de prorroga9ao do prazo de vigencia da Contri
bui9ao Provisoria sobre Movimenta9ao Financeira 
- CPMF. ................................................................. 53386 

Usaram da palavra para orientacao das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados JOSE MUCIO 
MONTEIRO (PTB - PEl, LUIZ SERGIO (PT - RJ), 
MARCONDES GADELHA (BlocoIPSB - PB), SER. 
GIO MORAES (PTB - RS), BENEDITO DE LIRA 
(PP - Al), JOSE CARLOS ARAUJO (PR - BA), 
EDSON DUARTE (PV - BA), PAULO BORNHAU
SEN (OEM ~ SC), HENRIQUE EDUARDO ALVES 
(Bloco/PMDB - RN)............................................... 53386 

Usou da palavra pela ordem 0 Sr. Deputado 
JOSE MUCIO MONTEIRO (PTB - PE)................. 53387 

Usou da palavra para orlentacao da respecti· 
va bancada 0 Sr. Deputado PAULO BORNHAUSEN . 
(DEM- SC)........................................................... 53387 

PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Esciare
cimento ao Plenario sabre 0 uso da palavra durante 
a Ordem do DIa..................................................... 53387 

Usaram da palavra para orlentacao das 
respectivas bane adas os Srs, Deputados ONYX 

LORENZONI (OEM - RS), MARCONDES GADE
LHA (Bloco/PSB - PB).......................................... 53387 

Usou da palavra pela ordem 0 Sr. Deputado 
HENRIQUE FONTANA (PT - RS) ......................... 53388 

RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB - OF. 
Pela ordem.) - Expectatlva de encamlnhamento il 
Casa, pelo MinlstMo do Planejamento, Orcarnen
10 e Gestae, de proposta de reajuste salarial dos 
servidores dos Ministerlos da CIencla e Tecnologia 
e da Cultura........................................................... 53388 

ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB - SP. 
Pela ordem.) -lndigna9ao popular com 0 grave aci
dente de transite provocado por vetcuto dirigido por 
promotor do MinistMo Publico do Estado de Sao 
Paulo em estado de embriaguez, no Municipio de 
Aracatoba, Estado de Sao Paulo. Manilesta9ao de 
solidariedade il lamllia das vltimas........................ 53388 

LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem.) - Con
vocacao dos Deputados do PT ao plena rio........... 53389 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, 0 Sr. Deputado CAMILO COLA (Bloco/PMDB 
- ES).......................................: .............................. 53389 

CIDA DIOGO (PT - RJ. Pela ordem.) - Apro
vacao. pela Comissao de Constilui9iio e Justica e 
de Cidadania, de projeto de lei sobre institui9iio do 
Dia Nacional de Combale il Homofobia............... 53389 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Prorro
ga9ao da sessao por 1 nora.................................. 53389 

Usou da palavra para orientacao da respec
tiva bancada 0 Sr. Deputado ONYX LOR ENZONI 
(OEM - RS) ...................................................... 53389 

HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB 
- RN. Pela ordem.) - Convocacao dos Deputados 
do PMDB, do PSC e do PTC ao plenario.............. 53389 

SERGIO BARRADAS CARNEIRO (PT - BA. 
Pela ordem.) - Conveniencia de extincao do horatio 
de verao no Pais..............,..................................... 53389 

, FlliPE PEREIRA (Bloco/PSC  RJ. Pela or
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da Saude no Estado do Rio de Janeiro. Pedido 
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Grande do Sui........................................................ 53390 

FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Como LI· 
der.) - Contrariedade aprorroqaceo do prazo de 
vigencia da Contribuicao Provisoria sobre Movi
rnentacao Financeira - CPMF................................ 53390 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
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Usou da palavra pela ordem a Sr. Deputado 
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LIRA (PP - AL), DR. UBIALI (BlocoIPSB - SP), 
PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB - RJ), LUll 
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PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB - RJ. 
Pela ordem.)  Pedido a bancada do PTB de per
manencia no plenario .. 

MARCONDES GADELHA (BlocoIPSB - PB. 
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Ata da 2788 Sessao, Extraordinaria,
 
Matutina, em 9 de outubro de 2007
 

Presidencia dos Srs. Inocencio Oliveira, 2 0 Vice-Presidente; Manato, 
10 Suplente de Secretario; Eduardo Valverde, Vicentinho, 

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno 

o SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) - Nao 
havendo quorum regimental para a abertura da 
sessao, nos termos do § 3° do art. 79 do Regimento 
Interno, aguardaremos ate meia hora para que ele se 
complete. 

As9 HORAS E 15 MINUTOS CaMPA· 
RECEM ACASA as SRS.: 

Partido Bloco 

RORAIMA 

Edio Lopes PMDB PMDB PSC PTC 
Presentes Roralma: 1 

PARA 

ze Geraldo PT 
Zequinha Marinho PMDB PMDB PSC PTC 
Presentes Para: 2 

AMAZONAS 

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Presentes Amazonas: 1 

RONDONIA 

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Presentes Rondonia: 2 

TOCANTINS 

Lazaro Botelho PP 
Presentes Tocantins: 1 

MARANHAO 

Domingos Dutra PT 
Gastao Vieira PMDB PMDB PSC PTC 
Juliao Amin PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Sebastiao Madeira PSDB 
Waldir Maranhao PP 
Presentes Maranhiio: 5 

CEARA 

Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMOB PMDB PSC PTC 
Presentes Ceara: 2 

PIAU! 

B. Sa PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Julio Cesar DEM 
Presentes Piaui: 2 

PARAfBA 

Armando Abflio PTB 
Luiz Couto PT 
Presenles Paraiba: 2 

ALAGOAS 

Carlos Alberto Canuto PMDB PMDB PSC PTC 
Presentes Alagoas: 1 

BAHIA 

Daniel Almeida PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Edson Duarte PV 
Jusmari Oliveira PR 
Severiano Alves PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Presentes Bahia: 4 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Leonardo Oulntao PMDB PMDB PSC PTC 
Luiz Fernando Faria PP 
Presentes Minas Gerais: 3 

RIO DE JANEIRO 

Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
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Jair Boisonaro PP 
Presentes Rio de Janeiro: 4 

SAO PAULO 

Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Edson Aparecido PSOB 
Joao Dado PDT PSS PDT PCdoB PMN PHS PRS 
Julio Semeghini PSOS 
Paulo Malu! PP 
Vicentinho PT 
William Woo PSOB 
Presentes Sao Paulo: 8 

DISTRITO FEDERAL 

Jofran Frejat PR
 
Presentes Distrito Federal: 1"
 

GOlAS 

Joao Campos PSOS 
Presentes Goias: 1 

MATO GROSSO DO SUL 

Geraldo Resende PMOS PMOS PSC PTC 
Presentes Mato Grosso do Sui: 1 

PARANA 

Alfonso Camargo PSOB 
Assis do Couto PT 
Moacir Micheletto PMOB PMOS PSC PTC 
Nelson Meurer PP 
Presentes Parana: 4 

SANTA CATARINA 

Joao Matos PMOB PMDB PSC PTC 
Valdir Colatto PMOB PMOS PSC PTC 
Zonta PP 
Presentes Santa Catarina: 3 

RIO GRANDE DO SUL 

Afonso Hamm PP 
Marco Maia PT 
Onyx Lorenzoni OEM 
Pepe Vargas PT . 
Tarcfsio Zimmermann PT 
Presentes Rio Grande do Sui: 5 

I ~ ABERTURA DA SESSAO 

o SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) - A lista 
de presenca registra na casa 0 comparecimento de 53 
Senhoras Oeputadas e Senhores Oeputados. 

Esta aberta a sessao. 
Sob a protecao de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos os nossos trabalhos. 

o Sr. Secretario procedera a leitura da ata da 
sessao anterior. 

" - LEITURA DA ATA 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 
2° Secretaria, procede a leilura da ata da ssssao 
antecedente, a qual e, sem observacoes, aprovada. 

o SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) - Passa
se a leitura do expediente. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, servindo como 
,. Secretaria, procede a leitura do seguinle 

1/1 - EXPEDIENTE 

OF. N° 427/2007-CN 

Brasilia, 1° de outubro de 2007 

ExmoSr. 
Oepulado Arlinda Chinaglia 
Presidenle da Camara cos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidenle, 
o Senhor Presidente da Republica adotou, 

no dia 27 de selembro de 2007, e publicou em 2B 
do mesmo rnes e ano, a Medida Provis6ria n° 395, 
de 2007, que "Abre credito extraordlnarto em favor 
de diversos orqaos do Poder Executivo no valor 
global de R$3.256.764.118,00 para os fins que 
especifica". 

Nos termos do § 6° do art. 20 da Resolu9ao n° 
I, de 2002-CN, 0 exame e 0 parecer serao realizados 
pela Comissao Mista de Pianos, Orcarmentos Publicos 
e Fiscatizacao. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex" 
protestos de elevada eslima e distinta consideracao. 
- Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado 
Federal. 

SF - 1°-10-2007 
14 horas 

A Presldencia comunica que a Medida Provis6ria 
nO 395, de 2007, que "Abre credito extraordinarlo em 
favor de diversos 6rgaos do Poder Executivo no valor 
global de R$3.256.764.11 B,OO (tres bilhoes, duzentos 
e cinquenta e seis rnilhdes, setecenlos e sessenta 
e quatro mil, cento e dezoito reais), para os fins que 
especifica", sera encaminhada, nos termos do § 6° do 
art. 2° da Hesolucao n° 1, de 2002-CN, a Comissao 
Mista de Pianos, Orcamentos Publicos e Fiscalizacao, 
once podera receber emendas. 

Fica estabelecido 0 seguinte calendario de 
tramltacao: 
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MPV 395 
Publicacao no DO 28-9-2007 
Emendas ale 4-10-2007 

(7° dia da publica£ao) 
Prazo na Comissao 28-9-2007 a 11-10-2007 ( 14" dial 
Rcmessa do Processo a CD 11-10-2007 
Prazo na CD de 12-10-2007 a 2S-10-2007 

(ISo ao 28° dial 
Recebirnento prcvislo no SF 2S-10-2007 
Prazo no SF 26-10-2007 a 8-11-2007 (42°dia) 
Se modificado, devol uylio a 8-11-2007 
CD 
Prazo para apreciaeao das 9-11-2007 all-I 12007 
modificacbes do SF. pela CD (43° ao 4S" dial 
Regime de urgencia•. 12-11-2007 (46"dia) 
obstruindo a paula a partir de 
Prazo final no Congresso 26·11-2007 (60 dias) 

Sera leita cornunlcacao a Camara dos 
Deputados. 

Publlque-se. Arquive-se. 
Em 3-10-07. - Arlinda Chlnaglla, Pre

sidente. 

01. nO 428/2007-CN 

Brasllla, em 1° de outubro de 2007 

Exm'Sr. 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex' e, por seu alto tnterrnadio, 

a Camara dos Deputados, que loi Iida na sessao do 
Ssnado Federal realizada nesta data, a Mensagem 
n° 136, de 2007-CN (n° 718/2007, na origem), do 
Presidente da Republica, que encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do § 6° do art. 2° da Lei n° 11.439, 
de 29 de dezembro de 2006, 0 relat6rio de avallacao 
do cumprimento da meta de superavlt primario do 
conjunto dos Orcarnentos Fiscal e da Seguridade 
Social e do Programa de Dlspendios Globais das 
empresas estatais lederais nao-tinancelras, relerente 
ao segundo quadrimestre de 2007, e loi despachada 
aComissao Mista de Pianos, Orcamsntos Publicos e 
Fiscalizacao, 

Aprovefto a oportunidade para renovar a V. Ex' 
protestos de estima e consideracao. - Senador Renan 
Calhelros, Presidente do Senado Federal. 

SF - 1°_1 0-2007 
14 horas 

Sobre a mesa mensagem presidencial que sera 
lida pelo Senhor Prlmeiro-Secretario. 

Mensagem n0136, de 2007-CN (n° 718/2007, na 
origem), do Presidente da Republica, que encaminha 
ao Congresso Nacional, nos termos do § 6° do art. 
2' da Lei n° 11.439, de 29 de dezembro de 2006, 0 

relatorto de avaliacao do cumprimento da meta de 
superavit prima rio do conjunto dos Orcamentos Fiscal 
e da Seguridade Social e do Programa de Disp~ndios 
Globais das empresas estatals lederais nao-financelras, 
relerente ao segundo quadrimeslre de 2007. 

A mensagem lida vai aComissao Mistade Pianos, 
oreamentos Publicos e Fiscalizacao. 

Sera leila cornunlcacao a Camara dos 
Deputados. 

Publlque-se. Arquive-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chlnaglla, Pre

sidente. 

OF. N° 1.749/2007/SGMIP 

Bras!lia, 9 de outubro de 2007 

A Sua Excel~ncia 0 Senhor 
Deputado Luiz Carlos Hauly 
Gab. 220 ...: Anexo IV 
Nesta 

Assunto: Devolucao de Proposicao 

Senhor Deputado, 
Reporto-me ao Projeto de Lei n02.119, de 2007, 

de sua autoria, que "Dispoe sobre a fiscalizaciio e 
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aplicacao dos recursos oriundos da arrecadacao das 
loterias federais e da outras provldsncias". 

2. Informo a Vossa Excelencia que nao sera 
possfvel dar seguimento II proposicao em aprsco, em 
virtude de conter materia cuja iniciativa e privativa do 
Presidente da Republica, consoante 0 disposto no 
art. 61, § 1°, incise II, alfnea e, c/c 0 art. 84, incise VI, 
allnea a, ambos da Constituicao Federal. 

3. Nesse sentido, encaminho-Ihe em devolucao 0 

Projelo de Lei n02.119, de 2007, nos termos do art. 137, 
§ 1°inciso II, allnea b, do Regimento Interno, sugerindo
Ihe, outrossim, a forma de indicacao, conforme prevtsao 
contida no art. 113, inciso I, do mesmo Diploma. 

Atenciosamente, Arlindo Chinaglia, 
Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 2.119, DE 2007 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly) 

Dispiie sobre a fiscaliza~iio e aplica~iio 

dos recursos oriundos da arrecada~iio das 
loterias federais e dii outras providencias. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os recursos oriundos da arrscadacao 

das loterias federais serao fiscalizados por um Cornite 
Gestor, visando a acompanhar a sua aplicacao de 
acordo com a Lei, sobretudo em relacao II: 

I - apuracao e recolhimento da arreca
dacao juntos aos agentes loterlcos: 

II - nxacao do valor da aposta e taxa 
de adrninistracao destinadas aos agentes 10
tericos; 

III - acompanhamento da apncacao dos 
recursos em programas soctais. 

Art. 2° Fica criado Cornlte Gestor para fiscalizar 
e acompanhar a aplicacao dos recursos. 

§ 1° 0 Comits Gestor sera composto pe
los seguintes membros: 

I - um representante do Ministerio da 
Fazenda; 

II - dois representantes da Caixa Eco
nomtca Federal; 

III - dois represenlantes das entidades 
nacionais representativas dos Lotericos; 

IV - um representante do Tribunal de 
Contas da Uniao. 

§ 2° 0 Cornite Gestor podera contar com 
o auxilio tecnico de 6rgaos tederais competen
tes e das entidades vinculadas ao setor, para 
tratar das materia elencadas no art. 1°. 

§ 3' 0 Comite Gestor etaborara seu re
gimento interne mediante resolucao, 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pub'icacao. 

Justifica~iio 

Ate agosto deste ano, foram arrecadados nas 
loterias do Governo Federal quase R$3,4 bilh6es, 
resultado 23% maior do que 0 registrado no mesmo 
periodo de 2006. 

Destes valores, cerca de R$1,6 bilhao ja foram 
destinados para programas sociats do Governo 
Federal. 

Outre aspecto relevante e que, de cada R$1 
apostado, R$0,48 sao repassados ao Governo Federal 
para investimentos em educacao, cultura, esporte, 
seguridade social e sequranca, sendo que, somente 
nos ultimos quatro anos, essas areas receberam R$8 
bilh6es por meio dos repasses sociais das Loterias 
Caixa. 

Deste modo, e importante que seja criado um 
Comite Gestor, composto pelo Governo Federal, de 
representantes dos empregadores e dos trabalhadores 
e do Tribunal de Contas para liscalizar a aplicacao 
destes recursos. 

Isto porque a aplicacao das verbas oriundas da 
arrecadacao das loterias tem side questionada por 
6rgaos de controle, por estarem sendo aplicadas em 
desconformidade com 0 previsto na legisla9ao em 
vigor. 

Face II relevfmcia da materia, contamos com 
o apoio de nossos pares para a sua aprovacao de 
2007. 

Sala das Sess6es, de 2007. - Luiz Carlos Hauly, 
PSDB-PR. 

Devolva-se a proposicao por contrariar 
disposto no artigo 61, § 1°, inciso II, aunea e, 
c/c 0 artigo 84, inciso VI, allnea a, ambos da 
Constituicao Federal (art. 137, § 1°, inciso II, 
alfnea b, do RICD).Olicie-se ao Autor, sugerin
do-lhe a forma de lndicacao, PubUque-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente. 

OF./GAB/I/N° 1.331 

Brasilia, 9 de outubro de 2007 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelencia que 0 Deputado 

Regis de Oliveira - PSC passa a integrar, na qualidade 
de Suplente, a Comissao Especial destinada a apreciar 



53100 Quarta-feirs 10 DIARIODA CAMARA DOS DEPUTADOS Outubrode 2007 

e prolerir pareeer ao Projeto de Lei n07.161, de 2006, 
que "disp6e sobre 0 Sistema de Cons6reios", em vaga 
existente. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelilneia protestos 
de estima e elevada consideracao. - Deputado Henrique 
Eduardo Alves. Llder do Bloeo. 

PUblique-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chinaglia, Pre

sidente. 

PARTIDO DOS TRABALHADORES
 
GABINETE DA L1DERAN<;:A
 

OF. N° 64/2007/GAB 
Brasilia, 9 de outubro de 2007 

Exeelentrssimo Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DO. Presidente da CAmara dos Deputados 
Nesta 

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

a lim de indicar 0 Deputado Antonio Carlos Billi (PT 
MS) como titular da Comissao Parlamentar de Inquerito, 
destinada a investigar as causas, consequllncias e 
rssponsaveis pelas mortes de crtancas Indias por 
subnutricao de 2005 a 2007. 

Atenciosamente, - Deputado luiz Sergio. Llder 
do PT. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chinagliil, Pre

sidente. 

OHcio nO 65/2007/GAB 

Brasilia, 9 de outubro de 2007 

Excelentrssimo Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da CAmara dos Deputados 
Nesta 

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

lim de indicar os Depu1ados Fernando Ferro (PT - PEl, 
Jose Guimaraes (PT - CE) e Eduardo Valverde (PT 
- RO) como suplentes na comissao especial deslinada 
a prolerir parecer il Proposta de Emenda il Constituiyao 
nO 30B-A, de 2004, do Sr. Neuton Lima, que "altera os 
arts. 21, 32 e 144, da Consfituicao Federal, criando as 
polfcias panitenclarias lederal e estadual". 

Ateneiosamente, - Deputado lulz Sergio, Lider 
do PT. 

Defino. Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chinaglia, Pre

sidente. 

Otlcio nO 337-L-DEM/07 

Brasilia, 9 de outubro de 2007 

Excelentrssimo Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da CAmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelllncia os Depu1ados do 

Democratas que farao parte da comissao parlamentar 
de inquerito com a linalidade de invesligar as causas, 
conseqaenctas e responseveis pelas mcrtes de cnancas 
Indias por subnutrtcao de 2005 a 2007. 

TITUlARES 

Deputado Francisco Rodrigues 
Deputado Joao Bittar 
Deputado Davi Alcolumbre 

Ateneiosamente, - Deputado Onyx Lorenzenl, 
Llder dos Democratas. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chlnaglla, Pre

sidente. 

L1DERAN<;:A DO PARTIDO PROGRESSISTA 

Offcio n° 431 

Brasllia, 9 de outubro de 2007 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da CAmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Solicito tomar sem eleito a indicayao do Depu1ado 

Waldir Maranhao - PPIMA, como Titular na Comissao 
Especial destinada a prolerir parecer ao Projeto de Lei 
n° 1.461, de 2007, do Senado Federal, que altera a Lei 
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Lei n09.996, 

de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre 0 acesso 
a redes digitais de inlormay80 em estabelecimento 
de ensino", e indicar para a relerida vaga 0 Depu1ado 
Vilson Covatti - PP/RS. 

Atenciosamenle, - Depu1ado rMrio Negnomonte. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chlnaglla, Pre

sidente. 
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Brasilia, 9 de outubro de 2007 

A Sua ExcelElncia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Solicito tornar sem eleito a indicacao da 

Deputada Rebecca Garcia - PPIAM, como supJente 
na comissao parlamentar de inquerito destinada a 
investigar as causas, consequenclas e responsaveis 
pelas mortes de criancas indias por subnutrtcao de 
2005 a 2007. 

Atenciosamente, - Deputado Mario Negromonte, 
Liderdo PI' 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidenle. 

Olicio n°433 

Brasilia, 9 de outubro de 2007 

A Sua ExcelElncia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Indico a Deputada Rebecca Garcia - PPIAM, como 

titular para integrar a Comissao Parlamentar de lnquerito 
destinada a invesligar as causas, conseouencias e 
responsaveis pelas mortes de crlancas rndias por 
subnutrlcao de 2005 a 2007. 

Alenciosamente, - Deputado Mario Negromonte. 
Liderdo PP. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Olicio n° 353/2007 

Brasilia, 9 de outubro de 2007 

Excelentissimo Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente,
 
Indico a Vossa Excelencia, nos termos regimentais
 

o Senhor Deputado Arnon Bezerra (PTB - CE), na 
qualidade de suplente, para compor a comissao especial 
destinada a prolerir parecer a Proposta de Emenda a 

Constitulcac n' 30B-A, de 2004, do Sr. Neuton Lima, que 
"altera os arts. 21,32 e 144, da Constituicao Federal, 
criando as polfcias penitenciarjas lederal e estadual". 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelencia protestos 
de estima e conslderacao. 

Atenciosamenle, - Deputado Jovair Arantes. 
Lider do PTB. 

Deliro. Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

OF/L ID/N° 203/2007 

Brasilia, 9 de outubro de 2007 

Excelentfssimo Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Camara dos Deputados 

Assunto: Indica<;:ao de membro para Comissao Parla
mentar de lnquerito, 

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelencia 0 deputado IIderJei 

Cordeiro - PPS/AC, em substltuicao ao deputado 
Geraldo Resende - PMDB/MS, para integrar, como 
titular, a Comissao Parlamentar de lnquento destin ada 
a investigar as causas, conssquencias e responsavels 
pelas mortes de criancas indias por subnutricao de 
2005 a 2007. 

. Atenciosamente, - Deputado Fernando Coruja, 
Liderdo PPS. 

PUblique-se. 
Em 9·10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Olicio Presidente n° 762/2007 - CAINDR 

Brasilia, 26 de selembro de 2007 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da Camara dos Deputados 

Assunto: Solicita rnaior participacao desta Comissao 
nos eventos e debates relativos a regUio arnazonlca e 
as questoes de sua cornpetencla. 

Senhor Presidente, 
Em atendimento ao pedido do deputado Sergio 

Petecao (PMN - AC), que contou com 0 apoio dos 
membros desta Comissao em reunlao deliberativa do 
ultimo dia 26 de setembro, conforme ata anexa, solicito 
a Vossa Excelencia maior participacao da Caindr nos 
eventos e debates relativos a regiao arnazonica, nos 
pianos nacional e internacional. 

2. Reconhecemos a preocupacao de Vossa 
Excelencia em cumprir 0 Regimento da Casa e valorizar 
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o trabalho das Comiss6es Permanentes como "co
particlpes e agentes do processo legiferante". A 
Comissao da Amazonia, IntegraCiao Nacional e de 
Desenvolvimento Regional- como preve0 Regimento 
Interne (Art.32) - compete tratar das qusstoes 
relacionadas a caca, pesca, fauna, flora, exploracao 
dos recursos minerais, vegetais e hfdricos da regiao 
amazornca, atern do desenvolvimento e integra9iio 
de regioes; pianos regionais de desenvolvimento 
econcrmco e social, incentivosregionais,assuntos de 
interesse federal nos Municfpios, Estados, Territ6rios 
e no Distrito Federal, sistema nacionalde defesa civil, 
pollticade combate a calamidadepublica, dentreoutros 
assuntos. 

3. Esta Comissao e os seus membros titulares 
e suplentes estarao, com 0 seu trabalho, sempre a . 
dlsposlcao desta Casa e de Vossa Excelencia, que 
nunca nos faltou com 0 seu apoio.Podemos colaborar, 
tarnoern, na busea de solucoas asquestossambientais 
que inquietam 0 mundo e que tem a Amazonia 
regiao onde vive quase a totalidade dos membros 
desta Comissao - como 0 centro dos debates que 
se convertem em grandes desafios para 0 pars e 0 

mundo, assim como para a ClImara dos Deputados e 
o Congresso Nacional. 

Respe~osamente, - Deputada Vanessa Grazzlonl, 
Presidente. 

53" Legislatura -1" Sessiio Legislativa Ordinaria 

Ata da Qulnqiiageslma Quarta Reunliio 
Ordinaria Deliberativa realizada em 26 de setembro 
de 2007. 

As dezhorasequarenta minutos dodiavintee sets 
desetembro de doismile sete, reuniu-se a Comissao da 
AmazOnia, lnteqracaoNacionale de Desenvolvimento 
Regional, no Plenario 15 da Climara dos Deputados, 
com a presence dos Senhores Deputados Vanessa 
Grazziotin - Presidente; MarceloSerafim, CarlosSouza 
e Sebastlao Bala Rocha- Vice-Presidentes; Asdrubal 
Bentes,Dalva Figueiredo,ElcioneBarbalho, Henrique 
Afonso, JairoAtaide, Jose Gulmaraes, Lira Maia,Maria 
Helena, Natan Donadon, Rebecca Garcia e Sergio 
Petecao- Titulares;AWa Lins,Joseph Bandeira, Lucio 
Vale, Marcio Junqueira, Mauro Lopes, Mauro Nazif, 
NeudoCampos, Paulo Rocha, Psrpetua Almeida, Urzeni 
Rocha e ZequinhaMarinho - Suplentes.Deixaramde 
comparecer os DeputadosLindomar Garcon, Luciano 
Castro e Marcos Antonio. ABERTURA: Havendo numero 
regimental, 0 Presidente emexercfcio, Deputado Marcelo 
Serafim, declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreeiacao a Atasda QUinquagesima Reuniao Ordinaria 
Deliberativa realizada nodia dezenove desetembro, Par 

solicilayao do Deputado JoseGuimaraes foidispensada 
a leilura da Ata em razao da dlstrlbuicaode c6pia aos 
presentes. Submetida avotacao, a Atafai aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Antesde iniciada a Ordem 
do Dia, 0 Deputado Marcelo Serafim informou que, 
atendendo 0 Requerimento n° 89/2007, da Deputada 
Perpetua Almeida, a Presidencia recebeu 0 Boletim 
do F6rum Social Mundial, com sede em Berlim, com 
lntorrnacoes de que em dois mil e nove sera reatizado 
o F6rum Social Mundial na Amazonia. A Presidencla 
comunicou 0 recebimento de Resposta do Ministerio 
de Minas e Energia, ao Requerimenlo de tntorrnacao 
nO 528/2007, de autoriado DeputadoMarcelo Serafim, 
referente as quotasde combustiveis para0 Municipio de 
t.abraa (AM). Foi informado, ainda, que a Prasidencta 
da Comissao recebeu c6pia da MOyao n°126/2007, de 
autoria do Vereador Fabio Campanelli, aprovada em 
sessaoordinaria da CamaraMunicipalde Bebedouro, 
necessidade de programar visita desta Comissao 
aos Estados para discutir 0 I Simp6sio: "Amazonia e 
Desenvolvimento Nacional", que sera 0 grandeevento 
da Comissao este ana e, certamente, da Camara dos 
Deputados, com 0 envolvimento dos nove estadosda 
Regiao AmazOnica. Antes de encerrar a reunlao, a 
Deputada Vanessa Grazzlofincornunicou a transfarsncia 
da Hauniao com 0 Ministro da Secretaria Especial de 
AliOes de Longo Prazo, Senhor Mangabeira Unger, 
para a pr6xima terca-teira, e convocou os membros 
da Comissaopara a reunlao reservada a ser realizada 
na Sala da Presidencia, com 0 Senhor DuvalierPaiva 
Ferreira, Secratario de Recursos Humanos do Ministerio 
do Planejamento, Oryamento e Gestao, com vistas a 
debater a questao dos servidores civil e militares dos 
ex-territ6rios. Convocou os Deputados, ainda, para 
a audiencla publica no dia vinte e sete de setembro 
Que tera como tema "as metodologias de contagem 
populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica (IBGE), nos municlpios da Amazonia". A 
Presidente encerrou a reuniao as ooze horas e quarenta 
minutos.E, para constar, eu , lara Araujo Alencar 
Aires, lavrei a presente Ata, que por ter side Iida e 
aprovada, sera assinada pela Presidente, Deputada 
Vanessa Grazziotin , e publicadano Diarlo da 
Camara dos Deputados. 

Ciente. Encaminhe-se, por copia, a Co
missaode MeioAmbiente e Desenvolvimento 
Sustentavel, paraconhecimento. PUblique-se. 
Oficie-se.Arquive-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chlnaglia, Pre
sidente. 
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courssso DE CIENCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAc;:Ao E INFORMATICA 

Of. CCTCI-Pf706/07 

Brasilia, 3 de outubro de 2007 

A Sua Excell3ncia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DO. Presidente da Camara dos Deputados 

Assunto: PL n° 1.242107 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelencia, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a 
apreciacao, por este 6rgao Tecnico, do Projeto de Lei 
n° 1.242/07. 

Solicito a Vossa Excel/1ncia autorizar a 
publicacao do referido projeto e do parecer a ele 
oferecido. 

Atenciosamente, - Deputado Julio Semeghini, 
Presidente. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chinaglia, Pre

sidente. 

couissso DE CONSTITUIc;:Ao E 
JUSTIC;:A E DE ClDADANIA 

Of. n° 403 - PP/2007 - CCJC 

Brasilia, 2 de outubro de 2007 

A Sua Excel/1ncia 0 Senhor 
Deputado ArIindo Chinaglia 
DO. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelencia, para as 

providencias regimentais cabfveis, 0 Projeto de Lei n° 
7.298/2006, apreciado por este 6rgao Tecnico, nesta 
data. 

Aproveito 0 ensejo para reiterar a VossaExcelencia 
protestos de elevada estima e distinta consideracao, 
- Deputado Leonardo Picciani, Presidente. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chinaglia, Pre

sidente. 

Of. n° 406 - PP/2007 - CCJC 

Brasilia, 2 de outubro de 2007 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia . 
DO. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelencia, para as 

provldencias regimentais cabfveis, os Projetos de 
Decreto Legislativo apreciados por este 6rgao Tecnico, 
nesta data, a seguir relacionados: nOli 77/07, 89/07, 
114/07,125/07,180/07,237107 e 241/07. 

Aproveito0 ensejo para reiterar a VossaExcelencia 
protestos de elevada estima e distinta consideracao. 
- Deputado Leonardo Picciani, Presidente. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chinaglia, Pre

sidente. 

Of. n° 409 - PP/2007 - CCJC 

Brasilia, 2 de outubro de 2007 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado ArIindo Chinaglia 
DO. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

•
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelencia, em cumprimento 

ao art. 58 do Regimento interno, a apreclacao por 
este 6rgao Tecnico, nesta data, do Projeto de Lei n° 
5.522-A/2005. 

Solicito a Vossa Excalencia autorizar a puoucacao 
do referido projeto e parecer a ele oferecido. 

Atenciosamente, - Deputado Leonardo Picciani, 
Presidente. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlinda Chinaglia, Pre

sidente. 

Olicio n0413 - PP/2007 - CCJC 

Brasilia, 3 de outubro de 2007 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado ArIindo Chinaglia 
DD. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

. 
Senhor Presidente, 

, Comunico a Vossa Excelencia, em cumprimento 
ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreclacao por 
este 6rgao Tecnlco, nesta data, do Projeto de Lei n° 
6.345-A/2005. 
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Solicito a Vossa Exceillneia autorizar a publicacao 
do referido projeto e pareeer a ele oferecidos. 

Ateneiosamente, - Deputado Leonado Piccianl, 
Presidente. 

PUblique-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia. Pre

sidente. 

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO
 
ECONCMICO, INDUSTRIA E COMERCIO
 

Offcio-Presidllncia n° 291/07 

Brasflia, 3 de outubro de 2007 

A Sua Exeelllncia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DO. Presidente da camera dos Deputados 
Nesta 

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

Regimento Interno, eomunico a Vossa Excslencia a 
apreclacao do Projeto de Lei n° 5.838/05, por este 
6rgao Tecnieo. 

Solieito a Vossa Exceillneia autorizar a publlcacao 
do referido projeto e do pareeer a ele oferecido. 

Respeitosamente, - Deputado Wellington 
Fagundes, Presidente. 

Publlque-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

COMISSAO DE FINANyAS E TRIBUTAyAO 

Offeio-Presidllneia n° 311/07-CFT 

Brasflia, 3 de outubro de 2007 

A Sua Excelsncia 0 Senhor 
Deputado ArIindo Chinaglia 
Presidente da camara dos Deputados 

Assunto: Leitura de Mensagem 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Exceillneia que, nos termos 

dos arts. 41, IV e 50, III, a, do Regimento Interno, esta 
Presidllncia fez a leitura da Mensagem n° 670107. do 
Poder Exeeutivo, na reuniao ordinaria da comissao 
realizada hoje. 

Ateneiosamente. - Deputado Eduardo Cunha, 
Presidente em exerefcio. 

Publique-se. Arqulve-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLiA 

Offeio n° 845/2007-P 

Brasflia, 3 de outubro de 2007 

A Sua Exeelllncia 0 Senhor 
Deputado ArIindo Chinaglia 
DO. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
ComunlcoaVossaExceleneia,em cumprimentoao 

disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreclacao, 
por este 6rgao Tecnlco, do Projeto de Lei n° 7.033, 
de 2006. 

Solicito a Vossa ExeeUincia autorizar a publica~ao 

do referido projeto e do respectivo pareeer. 
Respeitosamente, - Deputado Jorge Tadeu 

Mudalen, Presidente. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arllndo Chinaglia, Pre

sidente. 

Offcio n° 846/2007-P 

Brasflia, 3 de outubro de 2007 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DO. Presidsnte da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Exeelllncia, em eumprimento 

ao no artigo 58 do Regimento Interno, a apreciacao, 
por este 6rgao do Projeto de Lei n° 1.072, de 2007. 

soncno a Vossa Exceleneia autorizar a publica~ao 

do referido projeto e do respectivo pareeer. 
Respeitosamente, - Deputado Jorge Tadeu 

Mudalen, Presidente. 

PUblique-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Offcio n° 847/2007-P 

Brasflia, 3 de outubro de 2007 

A Sua Exceleneia 0 Senhor 
Deputado ArIindo Chinaglia 
DO. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Comunieo a Vossa Excelencia, em eumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
aprectacao, por este 6rgao Teenieo, do Projeto de Lei 
n01.471, de 2007. 
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Solicito a Vossa Excellincia autorizar a publicacao 
do reterido projeto e do respectivo parecer. 

Respeitosamente, - Depulado Jorge Tadeu 
Mudalen, Presidente. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

OHcio n° 848/2007-P 

Brasilia, 3 de outubro de 2007 

A Sua Excellincia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DO. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelencta, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreclacao, por este 6rgao Tecnico, do Projeto de Lei 
n° 7.375, de 2006 e dos Projetos de Lei n'" 3.418/00, 
3.807/00,3.876/00,7.043/02,7.468/02, 132103, 393/03, 
1.541/03, 1.817/03, 2.302/03, 2.406/03, 3.679/04, 
4.624/04 e 5.922/05, apensados. 

Solicito a Vossa Excelencia autorizar a puohcacao 
dos referidos projetos e do respectivo parecer. 

Respeitosamente, - Deputado Jorge Tadeu 
Mudalen, Presidente. 

Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

OHcio n° 59/2007 - Gab. 225 

Brasllia(DF), 9 de outubro de 2007 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado ArIindo Chinaglia 
DO. Presidente da Camara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente,venho comunicar 

a V. Ex· que a partir do dia 4-10-2007, destiliei-me do 
Partido Republicano Brasileiro - PRB, retornando aos 
quadros do Partido Progressista - PP. 

Solicito-Ihe que reterida tntorrnacao seja 
encarninhada aos 6rgaos cornpetentes da Casa para 
as provldencias necessanas. 

Certo da atencao que dlspensara ao assunto, 
antecipadamente aqradaco. 

Atenciosamente, - Deputado Carlos Souza. 
PP/AM. 

,,-.,.,.,,---------------1
 

OHcio n?60/2007 - Gab. 225 

Brasilia, 5 de outubro de 2007 

A Sua Excelencia, 0 Senhor 
Dfdimo Santana Barros Filho 
Juiz de Direito da 1· Zona Eleitoral 
Av. Andre Araujo,S/N - Anexo, Bairro Aleixo 
69.060-00 - Manaus - Am 

Senhor Juiz, 
Carlos Alberto Cavalcante De Souza, Deputado 

Federal, inscrito nessa Zona Eleitoral sob 0 n°49392322
91 Secao 170, vern respeitosarnente cornunicar, nos 
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termosdo artigo22, paraqrato unicoda Lei n° 9.096de 
19de setembro1995que na data de ontem4-10-2007 
filiei-me ao Partido Progressista, PP, por conseguinte, 
desfilei do Partido Republicano BrasileirofPRB. 

Brasflia, 5 de outubro de 2007. - Deputado 
Carlos Souza. . 

Of. n061-Gab 228 

Brasflia, 5 de outubro de 2007 

A Sua Excel~ncia 0 Senhor 
Doutor Vitor Paulo 
DD. Presidente da Execu1iva Nacionaldo PRB 
Brasflia - DF 

Senhor Presidente, 
Comunico aVossa Excel~ncia a minhadesfiliayao 

do Partido RepublicanoBrasileiro a partir desta data, 
dia 4 de outubro de 2007, nos termos do artigo n°22, 
paraqrato unlco, da Lei n° 9.096, de 19-9-1995. 

Nesta mesma data estou comunicando minha 
dectsao 11 Justi9ll Eleitoral do meu Estado. 

Na oportunidade, por seu elevado lnterrneclo, 
agradec;o a Direc;:ao do Partido e aosmeuscarose caras 
colegas, pela forma gentil e elevadaconsideracao com 
que semprefui tratado duranteminha perrnansncia no 
Partido Republicano. 

Cordialmente, - Depu1ado Carlos Souza. 

Registre-se. Publlque-se. Ao Senhor 
Diretor-Geral. 

Em 9-10-07. - Arllndo Chlnaglla, Pre
sidente. 

PROJETO DE LEI N° 2.058, DE 2007 
(Do Sr.Beto Faro e Outros) 

Dispee sobre a renegociac;:iio de drvi· 
das oriundas de operac;:ees de credito rural 
contratadas por mini e pequenos produtores 
rurals, agrlcultores familiares e trabalha
dores assentados em projetos de reforma 
agrarla e da outras providllncias. 

Despacho: AsCornlssoes de:Agricultura, 
Pscuarla, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural;Finan9lls e Trlbutacao(Meritoe Art. 54, 
RICD);Constituicao e Justic;:a e de Cidadania 
(Art. 54 RICD). 

Apreciac;:iio: Propostcao SUjeita 11 Apre
ciacao Conclusiva pelas Comiss6es - Art. 
24 II. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta Lei trata da reneqoclacao de 

dlvidas decorrentes de operac;:6es de cradtto rural de 
responsabilidade de mini e pequenos produtores rurais, 

agricultores familiares e assentados em projetos de 
reforma aqrarla, renegociadas ou nao sob 0 amparo 
da legislac;:ao anterior. 

Paragrafo unlco. Inclui-se entre os beneficlarlos 
desta Lei, os rnutuarios das opsracoes de credito sob 
o amparoda Lei Complementar n° 93,de4 de fevereiro 
de 2003. 

Art. 2° Serao repactuados, nos termos fixados 
nesta Lei, por opcao dos rnutuarios, os contratos 
celebradossob 0 amparo da polltica oficial de credito 
rural, com quaisquer de suas fontes, renegociados ou 
nao, pelos produtores especificados no artigo 1° desta 
Lei, suas cooperativas, assoctacoes e condomlnios, 
firmados noperlodocompreendido entre27desetembro 
de 1989 e 31 de dezembro de 2006. 

§ 1° Para apllcacao destaLeiseraoagru
padostodosos contratos do mesmomutuario, 
contratados no perlodo abrangido pela Lei. 

§ 2° Exclui-seda apucacao desta Lei os 
contratos celebrados no ambito do PRONAF 
a partir de 1 de setembro de 2006 classifica
dos como credito de investimento, desde que 
nao vencidos. 

Art. 3° Os saldos devedores serao apurados e 
consolidados na forma do § 1° do artigo 2° desta Lei 
na data da rspactuacao, observando-se 0 seguinte: 

I - Contratos celebrados no ambito do 
PRONAF ate 31 de agosto de 1999, e con
tratos cujos encargos originais contenham 
clausulas de correcao rnonetarla, os saldos 
devedores serao apurados tomando-se 0 va
lor original do contrato e aplicando-se a taxa 
de 2% (dois por cento) ao ano, em condlcoes 
de normalidade; 

II - Contratos celebrados no ambito do 
Prona!a partir de 31 de agostode 1999ate 31 
de dezembro de 2006, e contratos semclausula 
de correcao rnonataria, os saldos devedores 
serao apuradostomando-se 0 valororiginaldo 
contrato aplicando-se os encargos originais das 
operac;:6es em condiyao de normalidade. 

Paragrafo unico. Naapuracao dos saldos 
devedores de que trata este artigo serao ex
purgados valores incluldos nos saldos deve
dores a titulo de encargospor inadimplemen
to, juros de mora, honorarlos advocatrcios e 
quaisquer outras taxas nao previstas no con
trato original. 

Art. 4° Os saldos devedoresapurados e consotl
dadosna forma do artigo3"destaLeiseraorepactuados 
nas seguintes condic;:6es: 
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I - Contralos celebrados no ambito do 
PRONAF ate 31 de agosto de 1999 e con
tratos de credito de investimento contratados 
entre 1° de setembro de 1999 ate 31 de agos
to de 2006: 

a) Prazo de pagamento de ate 10 (dez) 
anos, em parcelas anuais e sucessivas; 

b) Juros de 2% (dois por cento) ao ano 
sobre 0 saldo devedor; 

c) Rebate de 90% (noventa por cenlo) 
para qultacao total do debito ate 12 meses da 
publicacao da reqularnentacao desta Lei, ou 
a qualquer tempo com rebates regressivos a 
razao de 10% (dez por cento) aD ano. 

d) Carencia de 3 (tres) anos para 0 pa
gamento da primeira parcela, 

II - Aos contratos de custeio celebrados 
no ambito do PRONAF referentes as safras 
2000/2001 a 2005/2006 aplicam-se as condi
coes do inciso anterior; 

III - Aos contratos de custeio celebra
.dos no ambito do PRONAF referentes a safra 
2006/2007 aplica-se rebate de 30% (trinta por 
cento) alem dos bonus e rebates previstos no 
contra to, na hip6tese de quitacao integral da 
d{vida ate a data de vencimento; 

IV - Demais contratos celebrados com 
recursos de outras fontes, programas e Fun
dos Constitucionais, com valor na origem de 
ate R$2S.000,OO (vinte e cinco mil reais) apli
cam-se as condlcoes previstas no inciso I des
te artigo; 

V - Demais contratos celebrados com 
recursos de outras fontes, programas e Fun
dos Constitucionais, cujo valor na origem es
teja compreendido entre R$2S,000,Q1 (vinte e 
cinco mil reais e um centavo) ate R$SO.OOO,OO 
(cinqOenta mil reais), aplica-se as seguintes 
condlcoes: 

a) Prazo de pagamento de ate 10 (dez) 
anos, em parcelas anuais e sucessivas; 

b) Juros de 2% (tres por cento) ao ano 
sobre 0 saldo devedor; 

c) Rebate de 80% (oitenta por cento) 
para quila9ao total do debito ate 12 (doze) 
meses apos a data de pubncacao da regula
mentacao desta Lei, ou a qualquer tempo com 
rebates regressivos a razao de 10% (dez por 
cento) ao ano. 

d) Carencia de 3 (tres) anos para 0 pa
gamento da primeira parcela. 

Paraqralo unico. sobre cada parcela da 
dlvida liquidada na data contratual sera dedu
zido valor correspondente a bonus por adim
plencia no valor de : 

a) sessenta por cento para os debitos a 
partir de R$2S.000,OI (vinte e cinco mil reais 
e um centavo); 

b) oitenta por cento para os debitos infe
riores a R$2S.000,00 (vinte e cinco mil reais); 

Art. 5° Na hip6tese de operacoes contratadas 
com cooperativas, assoclacoes ou grupos, formados 
por benetclartos desta Lei, considerar-se-a, para de
terrrmacao dos limites de valor estabelecidos: 

I - as cedulas-filhas ou os instrumentos 
individuais firmados pelo beneficiaries: 

II - a divisao do valor do saldo devedor 
pelo nurnero total de integrantes da cooperati
va, associacao ou grupo de credito, na hip6tese 
de nao ter havido repasse individualizado aos 
integrantes, respeitados os Iimites estabeleci
dos nesta Lei. 

Art. 6° Fica autorizada a indlvldualizacao das 
operacoes de credlto rural de que trata este artigo, 
efetuadas com aval, enquadradas nesta Lei. 

Paraqrato unico. Fica autorizada a substituicao 
ou a llberacac de garantias, nos termos estabelecidos 
pelo Conselho Monetario Nacional. 

Art. 7° Ap6s a apuracao dos debitos nos term os 
do artigo 3° desta Lei, serao liquidados e cancelados 
os saldos devedores inferiores a R$S.OOO,OI (cinco mil 
reais e um centavo), e os said os remanescentes do 
Programa Especial de Credito para a Reforma Agraria 
- PROCERA independentemente de valor. 

i Art. 8° Ficam as mstltuicoes financeiras credoras 
das dfvidas renegociadas na forma desta Lei obrigadas 
a suspender a execucao dessas dtvldas e a desistir, 
se for 0 caso, de quaisquer acoes ajuizadas contra os 
respectivosmutuarios relativas as operacoesabrangidas 
naquele instrumento de credito. 

Paraqrato unico, 0 disposto nesta Lei aplica-se 
tarnbern as dfvidas ja inscritas em Dfvida Ativa da 
Uniao, ainda que ajuizada acao de execucao, 

Art. 9° Nao se aplicam a reneqociacac e a anistia 
previstas nesta Lei as opsracoes em que haja sido 
constatado desvio de recursos. 

Art. 10.Os mutuarios interessados na prorroqacao 
ou repactuacao de dlvidas de que trata esta Lei deverao 
manifestar formalmente seu interesse a instituicao 
financeira credora. 

Paragrafo unico. 0 Conselho Monetario Nacional 
regulamentara 0 disposto nesta Lei, observando: 
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I - prazo, nao inferior a 180 (cento e 
oitenta) dias ap6s a data de pubucacao do 
regulamenlo desta Lei, para que se cumpra 
a formalidade a que se refere 0 caput deste 
artigo; 

II - prazo, nao inferior a 60 (sessenta) 
dias ap6s 0 terrnino do prazo a que se relere 
o inciso I deste paraqrato, a ser observado pe
las instituir,;oes financeiras para a farmalizar,;ao 
das prorroqacoes e repactuacoes de dlvidas 
de que trata esta Lei. 

Art. 11. E facultado aos mituartos de que trata 
esta Lei optarem pelas condicoes de pagamento de que 
trata a Lei n° 10.696/03, com as modificar,;oes introdu
zidas pela Lei n° 10.823/03, ou pela Lei n° 11.322/06, 
com as modlftcacoes da Lei n° 11.420/06, 0 que Ihe 
for mais favoril.vel. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicacao, 

Justifica~io 

Desde 1993, com os resultados da Comissao 
Parlamentar Mista de lnqusrlto sobre 0 endividamento 
agricola, tem-se adequado retrato das origens e causas 
do enorme passive que 0 setor aqropecuario tem com 
o sistema financeiro. Dentre esses tatores, podem ser 
apontados a falta de uma eletiva polftica agricola, os 
altos juros da economia, a insensibilidade do sistema 
bancario para com 0 sistema produtivo, as incertezas 
inerentes a atividade agrIcola, as diferenr,;as entre os 
fatores formadores de precos dos insumos - cartelizados 
- e de precos da producao agricola, do que decorre 
enorme descasamento entre custos de producao e 
precos obtidos pelos produtos agrlcolas. 

Se esses fatores, dentre outros, aletam os 
grandes produtores - responsavsis, em maior parte 
pelo montante do passive da aqropecuaria junto ao 
sistema financeiro, afetam, tamoem - e com efeitos 
mais deleterios - os pequenos agricultores em gera!. 

Com elello, no afa de incorporar-se vasto segmento 
de pequenos agricultores ao mercado, buscou-se 
incentivar sua mctesao nos mecanismos de credito e 
financiamento. No entanto, fatores variados, de clima 
e de pol/tica t~m contribuido para 0 comprometimento 
desta estrategia, fazendo crescer 0 namero de pequenos 
agricultores inadimplentes. 

A questao da inadimpl~ncia e tema recarrente nos 
atos nacionais e locals dos trabalhadores rurais de todo 
opals e as medidas ate entao adotadas nao atacam 
as ralzes estruturais do problema que se prolonga 
e inviabiliza cada vez rnals a capacidade produtiva 
dos assentados, agricultores familiares e pequenos 
produtores de um modo gera!. 

Dado a dimensao nacional do problema optamos 
por buscar dar as condlcoss, par este Projeto de Lei, 
para 0 adequado equacionamento da questao, propondo 
a repactuacao dos debitos em condicoes de maior 
viabilidade de pagamento, palos mutuaries ou, ate 
mesmo, 0 cancelamento de algumas dlvldas que em 
nosso julzo, seria mais conveniente, ao setor publico, 
extinguf-los do que manta-los, escrituralmente, e em lase 
de cobrancas, sem perspectivas de recebimento. 

Cremos que, desta forma, contribuiremos para 0 

adequado equacionamento desta questao, permitindo 
liberarem-se os agricultores aqui contemplados para 
o exerclcio de sua atividade fundamental, ao mesmo 
tempo que liberamos os agentes financeiros do controle 
de operaeoes que, mantidas as condir,;oesatuais, nao 
serao objeto de retorno financeiro. 

Solicitamos, portanto, 0 apoio dos parlamentares 
a esta proposlcao, 

Sala das sessees, 19 de setembro 2007. - Beto 
Faro PT/PA - Adio Pretto PT/RS - Anselmo de 
Jesus PT/RO - Assis Miguel do Couto PT/PR 
- Domingos Dutra PT/MA. 

PROJETODE LEI N° 2.060, DE 2007 
(Do Sr. Carlos Bezerra) 

Altera 0 art. 1°da Lei n° 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, que "Dlspoe sobre 0 patrl
monio de afeta~io de incorpora~Oes Imobl
lIa.rias, Letra de Credlto Imobilla.rlo, Cedula 
de Credito ImobillBrlo, Cedula de Credito 
Bancarlo, altera 0 Decreto-Lel n° 911, de 
1° de outubro de 1969, as Leis n° 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, n° 4.728, de 14 de 
jUlho de 1965, e n° 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, e dB outras provldenclas". 

Despacho: As Comissoes de: Desen
volvimento Econlimico, Industria e Oornercio: 
Finanr,;as e Iributacao (Merito e Art. 54, RICO) 
e Constituir,;ao e Justica e de Cidadania (Art. 
54 RICO). 

Apreela~iio: ProposicaoSujeita a Aprecia
r,;ao Conclusiva pelas Comlssoss - Art. 24 II. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° 0 art. 1° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto 

de 2004, passa a vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 1° Esta lei tem por objetivo instituir 
e regulamentar os raqulsltos, as caracterlsti
cas e demais regras relativas a circular,;aoda 
Letra de Credito lrnoblliario (LCI), da Cedula 
de Credito Imobiliario (CCI), da ceeuia de 
Credito Bancario (CCB), bem como instituir 0 
regime especial de tributar,;ao apllcavel as in
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corporacoes imobllianas, em carater opcional 
e irretratavel enquanto perdurarem direitos de 
credito ou obriqacces do incorporador junto 
aos adquirentes dos im6veis que comp6em a 
lncorporacao. (NR) 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicacao, 

Justificagiio 

Conforme nolicia publicada em final de 2006 no 
jornal Valor Econ6mico, em breve, os bancos deverao 
enfrentar series problemas judicials para executar 
cedulas de credito bancario - as chamadas CCB 
no ambito do Poder Judlclarlo. Pela notlcia do jornal 
especializado em economia, 0 Tribunal de Justlca do 
Estado de Sao Paulo (TJSP) negou recentemente a 
subida de um recurso contra suasdecis6es aostribunais 
superiores, por considerar 0 titulo ilegal. 

Tal fato se deu porque os desembargadores 
paulistas entenderamque a lei que criou a CCB (Lei n° 
10.931, de2004) nao seguiu as regras estabelecidas para 
a elaooracaode leis, uma vez que a Lei Complementar 
n° 95, de 1998, exige que os prearnoulos das leis, ou 
seja, os resumos que definem que temas elas irno 
regular, precisam especificar todos os aspectos que 
serao aoordados. Na pratica,a decisaoda 23" Camara 
do tribunal paulista de nao aceitar os recursos tara 
com que a chegada do tema ao SuperiorTribunal de 
.lustica (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
demore mais. 

Essa demora se devera ao fato de que agora 
as institui¢es financeiras teriio que entrar com novo 
rscurso, qual seja um agravo de instrumento, que, 
por sua vez, devera ser direcionado aos tribunals 
superiores.Se 0 TJSP tivesse aceito 0 pedido feitopor 
umainstitui9ao financeira, 0 recurso especial e 0 recurso 
exnaordlnario subiriam automaticamente ao STJ e ao 
Supremo, respectivamente. Com a negativa,0 devedor 
acionado pelo banco na Justica tera seus recursos 
Iiberadosda penhora e 0 banco, se nao conseguiruma 
decisao Iavoravel na ultima instancia, tera que entrar 
com uma acao de cobranca, multo mais demorada do 
que uma acaode execucao. Esteprocedimentopor ser 
mais oneroso, certamenteteraseuscustos repassados 
pelas instituicdes financeiras aos spreads que sao 
cobrados do tomador do credito. 

A polernicadiscussaosobre a legalidadeda CCB 
foi aberta com a entrada em vigor da Lei n° 10.931,de 
2004. A norma, entre outros pontos, regulamentou a 
ceoula de crsdito bancano, que nada mais a, segundo 
a lei, que um titulo de dfvida feito por empresas ou 
pessoas fisicas com os bancos. Diz a lei que se trata 
de um tttulo executive extrajudicial- 0 que facilita sua 

cobranca, pols a possivetentrar na Justicadiretamente 
com uma acao de execucso. Justamente por isso, a 
CCBa um instrumento amplamente usadopelosbancos 
e aplicado a todo tipo de ernprestimo. 

Parece-nos, portanto, quea controversia levantada 
peloTJSP a a de que a Lei n° 10.931/04naoespecifica, 
emseupreambulo, quetratada regulamenta9ao da CCB. 
De fato, a LC n° 95/98 preve em suas regras como as 
leis devem ser redigidas e diz, em seus artigos, que a 
lei naopode conter matsnaestranhaao seu objetoou a 
estenaovinculada porafinidade, pertinencia ou conexao, 
e aindaque 0 preiimbulo lndlcara 0 6rgiio ou tnstituicao 
competente para a pratlca do ate e sua base legal. 

Nosso objetivo aevitarque0 instrumento daCedula 
de Credito Bancario, ja taoutilizada pelos bancos no Pais, 
venha a ficar desacreditado e, por conseguinte, traga 
urna lndesejavel oneracao do cradito bancario para as 
empresasbrasileiras, uma vezque se trata de umIitulo 
eficiente e simples para a garantia dos ernprestirnos 
bancariosoferecidos pelo Sistema Financeiro. 

Peroebe-se, pois, dammente queoeventual equfvoco 
na eiaboraceo da Lei n° 10.931/04 pode sercorrigido por 
esta novaredacao que ora propomos ao seu art.1°. 

Para tanto, esperamos contar com 0 apoio de 
nossos ilustres Pares para a breve aprovacao deste 
projeto de lei. 

Sala das Sess6es, de de 2007. - Deputado 
Carlos Bezerra. 

PROJETO DE LEI N° 2.100, DE 2007 
(Do Sr.Valdir Colalto) 

Disciplina a criagiio de Unidades de 
Conservagiio, nos termos estabelecidos 
pelo art. 225, da Constituigiio Federal. 

Despacho: Apense-se a(ao) PL nO 
5.477/2005. 

Apreciagiio: Proposicao SUjeita aAprecia
gaoConclusiva pelas Comiss6es - Art. 24 II. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Esta Lei disciplina a criacao de Unidades 

de conservacao, nos termos estabelecidos pelo art. 
225, da Constituicao Federal. 

Art. 2° Os arts. 2", 6° e 22 da Lei n° 9.985, de 16 
de julho de 2000, passam a vigorar com a seguinle 
redagao: 

IIArt. 20 :,., . 

XVIII - zona de amortecimento: 0 en
torno de uma Unidade de Conssrvacao, num 
raio de ate qulnhentos metros a partir do seu 
limite territorial, onde as atividades humanas 
estao sujeitas a normas e restricces especffi



53110 Quarta-feira 10 DIARIODA CAMARA DOS DEPUTADOS Outubro de2007 

cas,com 0 prop6sitode minimizaros impactos 
negativos sobre a unidade; e 

Art. 6° . 
"111- 6rglios executores: os 6rgaos fede

rais, estaduais e municipais, com a funQiio de 
implementar 0 Sistema Nacional de Unidades de 
Conssrvacao da Natureza - SNUC, subsidiar as 
propostas de criaQiio e administrar as Unidades 
de Conssrvacao federais, estaduais e municipais, 
nas respectivas esferas de afuaeao,' (NR) 

Art. 22. As Unidades de Oonservacao 
serao criadas por Lei. 

§ 2° A ertacao de Unidades de Conser
vacao, alern do atendimento ao disposto no 
art. 16 da Lei Complementar n° 101 , de 4 de 
maio de 2000, dave ser precedida de esludos 
lecnicos e de consulta publica que permilam 
identificara locallzacao, a dimenslio e os limi
tes mais adequadosparaa unidade, conforme 
dlsposto em regulamento. 

Art. 22-B. As areas particulares localiza
das no interiordas Unidadesde Conservacao, 
inclusive daquelas ja criadas e pendenles de 
reqularizacao fundiaria, nlio sotrerao restri90es 
de usa ou limltaQiio ao exerclcio de alividade, 
enquanlo nlio houver 0 pagamento da devida 
indenizaQiio aos seus propnstarlos. 

§ 1° a prazomaximo paraa proposftura da 
acao exproprial6ria de areas particulares, silu
adas no inleriordas unidades de conservacao, 
sera de um ano, contando a partir da data da 
publicaQiio do decreto exproprial6rio, davendo a 
respectiva indenizaQiio serpagaem dinheiro, de 
umaunicavez,sobpenadecaducidade do res
pectivo decreto de criaQiio e de seus efeilos. 

§ 2° No caso das propriedades privadas 
locallzadas nas unidades de conservacao ja 
criadas e com decreta de erlacao em vigor, 0 
prazoparaa caducidade do decrelode crtacao 
e de seus efeitos, sera de um ano, a partir da 
dala da publicaQiio desta Lei. 

Art. 3° Esla lei enlra em vigor na data de sua 
publlcacao, 

Justi'icaqiio 
Para a realiza9ao da previa consulta publica, 

a Adminislra980 e obrigada a fornecer informa96es 
adequadas e inleliglveis apopulaeao local e a outras 

partes interessadas, baseadas em estudos tscnlcos 
por ela mandadosalaborar, 

A Lei n° 9.985de 2000, que regulamenta 0 inciso 
III do § 1° do art. 225 da Constitulcao Federal, nao 
idenlifica a naturezado ato pelo qual seriio criadas as 
Unidades de Conservacao, Iimitando-se a mencionar 
atodo Poder Publico, expresslio quepodeserentendida 
como ato do Poder Executivo (decreto) e ato do 
Poder Legislativo (lei). a decrelo e de ser ulilizado 
para a cria9lio de Unidade de Conservacao siluada 
em lerras do dominio publico, Havendo, entretanto, 0 

envolvimenlo de terrasde domlnioparlicular, a Unidade 
de Conservaeao, por implicar restri96es ao direito de 
propriedade,so poderaser instilufda por lei, sob pena 
de ofensa ao princlpio constitucional da legalidade. 

Outro aspecto importanle com rslacao a cria9lio 
de Unidade de Conservacao e 0 falo de que lem que 
estarpravista emPlano Plurianual ena LeiOrcarnentaria, 
poistrata-se de inicialiva queenvolve despesas publicas, 
exigidas paraa realizaQiio depesquisas eestudos previos, 
para as consultas pUblicas, para a desaproprlacao de 
eventuais areas particularesabrangidas nos limilesda 
Unidade decooservacao, e, finalmente, para a instalaQiio 
de sua administraQiio; e considerando que se trata de 
programa que nlio se cumpre num so exercfcio, e fora 
de duvidaque a sua criaQiio daveeslar prevista na Lei 
instituidora do Plano Plurianual, que estabelece, "de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da Admlnrstracao Publica Federal paraas despesasde 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duraeao continuada". 

Outro requisito indispensavel a crtacao de 
Unidades de conservacao e que seja elaprecedida de 
estudos tecnieos cujasconclusoss deverlioser levadas, 
de modo claro e em linguagemacessfvelapopulacao 
residente no interiore no entornoda unidadeproposta, 
por meiode consultas publicas que permitirliosubsidiar 
a defini9lio da localizacao. da dimenslio e dos Iimites 
mais adequados para a unidade. 

a ilustre Ministro do SupremoTribunal Federal, 
IImar Galviio, exarou Parecer referente a consulta 
formulada pelaContederacao Nacional da Agricultura e 
Pecuarla do Brasil- CNA, sobrea criacao de Unidades 
de conssrvacao, emitindoassim seu parecer: 

"Naoobstante a Lein°9.985 de2000, haja 
definido Unidade deconservacao comoespaco 
"legalmente instituldo peloPoder Publico", previu 
sua criaQiio por "ato do Poder Publico". 

Informa JoseAlonso Silvaque0 projelo do referido 
diploma legal, aprovado pelo Congresso Nacional, 

. dispunhaquea cria9ao de tais unidades deveriadar-se 
por lei, ao exprimir, no § 1° do art. 22, In verbis: 
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"Na lei de crlacao devem constar os seus 
objelivos basicos, 0 memorial descritivo do pe
rimetro da area, 0 6rgao responsavel por sua 
adrninlstracao e..." 

Foram as seguintes as razoes do veto em 
causa, comunicadas pelo Presidente da Republica 
ao Presidente do Senado Federal: 

"0 art. 225, § 1° e seu incise III, e eta
reza meridiana ao estabelecer que ao Poder 
Publico, vale dizer no caso, ao Poder Executi
vo ao Poder Legislativo, cabe definir em todas 
as unidades da Federayao, especos territorias 
e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteracao e a supressao 
somente permitidas atraves de lei" . 

A definicao dos espacos territoriais e seus 
componentes, a serem especialmente protegidos, e 
da competencla tanto do Poder Executivo, como do 
Poder Legislativo, indistintamente, sendo que tao
somente a alteracao e a supressao desses espacos 
e componentes protegidos dependem de autonzacao 
do Poder Legislativo mediante lei. 

Assim, ao exigir lei para criacao (deliniyao) desses 
espacos territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, este dispositivo subtraiu 
cornpetencia atribulda ao Poder Executivo no preceito 
constitucional constante no § 1° e seu incise III, do art. 
225 da Carta Maior, razao pela qual sugere-se 0 seu 
veto lace a sua ineqlvoca inconstitucionalidade." 

o veto, como se viu, nao contribuiu para a clareza 
do texlo do caput do art. 22, impondo-se, portanto, a 
sua interpretacao, que nao pode ser outra sanae a 
de que refere ele tanto a lei quanto ao decreto, como, 
alias, entendeu a Presidencia da Republica. 

Com eleijo, situando-sea Unidadede Conservacao 
em terras do domlnio publico,e Indubitavel que 0 decreto 
e instnumento habil para sua aletayao a esse lim, nao 
obstante somente a lei, de iniciativa do Chele do Poder 
Executivo, possaprestar-se paraeventual cnacao do 6rgao 
responsavelpor sua adrninistracao,a teor do disposto no 
art. 61, § 1°, alinea a, da Constifu'cao Federal. 

Envolvendo a unidade, entretanto, area de 
domlnio privado, a iniciativa de sua criacao, por 
importar lirnitacoes espedais ao direilo de propriedade, 
obviamente, ha de consumar-se por eleilo de lei em 
sentido formal, sendo escusado dizer que somente a 
lei pode veicular norma capaz de impor obrigayoes ou 
restricoes a direito, segundo 0 principia constitucional 
de que "ninquern sera obrigado a lazer ou deixar de 
lazer alguma coisa senao em virtu de de lei". 

A instituicao de uma Unidade de conservacao 
ha de ser precedida de estudos tecnicos e de consult a 

publica que permilam identificar a localizacao, 
a dlmensao e os limiles mats adequados para a 
atuacao do Poder Publico, providencias perfeitamente 
dispensaveis em se tratando de area ja integrante do 
domlnio publico. 

Para a realizacao da previa consulta publica, 
a Adrninlstracao e obrigada a lornecer mtormacoes 
adequadas e inteligfveis a populacao local e a outras 
partes interessadas, baseadas em estudos tecnicos 
por ela mandados elaborar. 

Na conlormidade do Decreto nO 4.340/02, 
os estudos tecnicos e as consultas pubticas sao 
considerados elementos necessaries a crlacao da 
Unidade, consistindo, essas ultlrnas, em reunioas 
publicas ou, a cntsno do 6rgao ambiental competente, 
em outras lormas de oitiva da populacao local e de 
outras partes interessadas, devendo ser indicadas, "de 
modo claro e em linguagem acessivel, as implicacoes 
para a populacao residente no interior e no entorno da 
unidade proposta". 

No sentido da indispensabilidade da consulta, 
calcada em estudos tecnlcos, e 0 entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, ja assentado em sua 
[urlsprudencia, 

Assinale-se, por lim, que a consututcao Federal 
atribuiu cornpetencia aUniao para elaborar e executar 
pianos nacionais e regionais de ordenacao do territ6rio 
e de desenvolvimento econ6mico e social, devendo 
considerar-se compreendido no desenvolvimento social 
o meio ambiente. 

o legislador, todavia, ainda nao cuidou de exercer 
essa cornpetencia. 

A Lei n° 6.938, de 1981, ja havia considerado 
o zoneamento ambiental como um dos instrumentos 
da Polltica Nacionai do Meio Ambiente, sem, contudo, 
delinir os criterlos, os procedimentos e os requisites 
exlqidos para a criacao de um lipo de zona, os usos 
nela prmilidos e proibidos. 

Ja a Lei n° 9.985 de 2000, se Iimitou a conceiluar 
zoneamento como a "detinicao d setores ou zonas em 
uma unidade de conservacao com objelivos de manejo 
e normas especfficos, com 0 prop6sito de proporcionar 
os rnelos e as condicoes para que todos os objelivos da 
unidade possam ser alcancados de forma harm6nica 
e eficaz"; donde se poder inlerir que zoneamento, at, 
nada tem a ver com os pianos naclonais e regionais 
de ordenacao do territ6rionacional preconizados na 
Constituicao Federal. 

Trata-se de conclusao que autoriza a alirmativa 
de que 0 zoneamento nao constitui pressuposto da 
criacao de Unidades de Conservacao. 

Por meio da Medida Provis6ria n° 239, de 
18 de levereiro do corrente ano, que introduziu 
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artigo sob n° 22-A na Lei n° 9.965 de 2000, foi 0 

Poder Publico autorizado a decretar lirnitacdes 
administrativas provis6rias ao exerclcio de atividades 
e empreendimentos, efetiva ou potencialmente, 
causadores de degradac;:ao ambiental em area 
submetida a estudo para criacao de Unidade de 
conservacao, quando, a enteric do 6rgao ambiental 
competente, houver risco de dana grave aos recursos 
naturals ali existentes. 

Cuida-se de providencia que, por certo, objetivou 
legitimar a instituic;:ao de limita<;:6es administrativas 
por meio de resolucoes e portarias baixadas por 
autoridades administrativas, 0 que, como ja foi visto, 
nao tem cabimento senao por via de atos normativos 
de natureza prirnaria que, em nosso ordenamento e a 
lei, pelas mesmas razoes segundo as quais somente 
a lei podara criar Unidades de conservacao em terra 
de domlnio privado. 

De fato, s6 uma vrsao errenea da realidade 
constitucional poderia levar a conclusao de que as 
limitac;:oes administrativas poderiam ser impostas a 
propriedade particular por meio de decreta ou norrnas 
de hierarquia inferior, como as portarias. 

Ademais, segundo a melhor doutrina, lirnltacao 
administrativa ao direito de propriedade s6 se legitima 
quando inslitulda em carater geral. 

No concelto de Iim~ac;:ao administrativa, portanto, 
esta presente a ideia de generalidade, que se justifica 
peloprincipioda solidariedade social,segundo0 qual56 e 
iegltimo 0 onus suportado por todos em favorde todos. 

Se 0 bem-estar social exige sacriffcio, deve esse 
ser suporta pela coletividade. 

Desatenta a tal ortentacao. a Adrninistracao 
Publica, por meio de atos normativos secundarios (v. 
G., portarias ministeriais e de 6rgaos subasternos), 
desenganadamente inconstitucionais, por ofensivos 
ao princlpio da legalidade, tern imposto obrigac;:oes a 
proprietaries de im6veis ruraisdeterminados,aguisa de 
Iimitac;:oes administrativas, atos esses que nao passam 
de iricitas lntervsneoes na propriedade particular. 

Proponho, portanto, que a crtacao das Unidades 
de Conservacao sejam teltas por lei especifica. 

Sala das Sessoes, 20 de setembro de 2007. 
Deputado Valdir Colatto. 

PROJETO DE LEI N° 2.102, DE 2007 
(Do Sr. Eliseu Padilha) 

Dispoe sobre a aplical;ao dos recursos 
orlundos do Fundo Partidarlo. 

Despacho: AComissaode Const~ui<;:li.o e 
Justic;:a e de Cidadania (Mertto e Art. 54, RICO). 

Aprecial;iio: Proposleao sujeita aapre
ciac;:ao do Plenario. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° 0 inciso IV do art. 44 da Lei n° 9.096, 

de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte redacao: 

"Art. 44 . 

IV - na crlacao e rnanutencaode insmuto 
ou tundacao de pesquisa e de soucacao poll
tlca, inclusive no interesse do pr6prio partido, 
sendo esta aplicacao de, no mlnimo, vinte por 
cento do total recebido." (NR) 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
pubncacao. 

Justlflcal;iio 

o presente Projeto de Lei pretence abrir a 
possibilidade de as fundacoes ou institutos mantidos 
com recursos do fundo partldario, vale dizer, com 
recursos dos partidos politicos, a aplicarem parte dessa 
importancia na pesquisa e doutnnacao polltica tamoern 
no interesse do seu partido mante~edor. 

A Lei dos Parlidos Politicos conferiu a estes 
entes a honrosa func;:ao de assegurar, no interesse 
do regime dernocratico, a autenticidade do sistema 
representativo e defender os direltos fundamentais 
definidos na Carta Polftica de 1988. Tamanha e a 
irnportancia dos partidos pollticos que 56 se admite 
candidato mediante a lnscricao partidaria (art. 14, § 
3°, V, da CF). Assim, considerando tal requisite de 
elegibilidade, nao e demais afirmar que sem 0 concurso 
dos partidos nao ha como organizar e desempenhar as 
fun<;:6es estatais, tendo em vista que, no nosso pals, 
os cargos politicos nos Poderes Legi~lativo e Executivo 
sao preenchidos mediante eleic;:oes . 

Dadas as func;:oes e 0 carater imprescindivel 
dos partidos politicos na vida dernocratlca nacional, 
nao ha como pensar em democracia s61ida sem 0 

born e regular funcionamento desses entes. Nesse 
contexto, como institui<;:6es de apoio e assessoramento 
doutrlnano por eles mantidos, situam-se as fundacoes 
e os institutos previstos no artigo 44, inciso IV da Lei 
dos Partidos Politicos, como e 0 caso da Fundacao 
Ulysses Guirnaraes (Iigada ao PMDB), Fundacao 
Perseu Abramo (PT), lnstituto Teotonio Vilela (PSDB) 
e da Fundacao Luis Eduardo Magalhaes (OEM). 

, Art. 10 de Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995
 
2 Como bam afirmado palo Ernlnente Minlstro Cezar Peluso, do
 
Tribunal Superior Eleitoral.no seu voto concemente aConsults n°
 
1.39B. formulada pelo Partidoda FrenleLiberal.
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As releridas fundacoes e institutos tern um papel 
signilicativo no cenarlo politico, pois edeles que derivam 
as ideologias e as doutrinas parndarias, manilestadas 
nos planas de governo, propostos pelos candidatos 
nos pleitos eleitorais. Do ponto de vista interno de 
um partido politico, tanto nas eleicoes proporcionais 
quanta majoritarias, primeiro sao elaboradas diretrizes 
proqrarnatlcas e/ou a plano de governo - que surgem 
atraves dos cursos, pesquisas e debates promovidos 
pela lundacao e/ou instituto mantido com recursos do 
partido -, depots escolhem-se as candidatos. Essa 
conexao entre a fundacao e a seu partido mantenedor 
alasta qualquer lnterpretacao no sentido de dissociar 
tais entes. E enessa direcao que caminha este projeto: 
alastar a interpretacao de que fundacao mantida par 
partido polftico edissociada deste. 

A lnterpretacao sistematica da Lei dos Partidos 
Politicos permite que se chegue atal conclusao, tendo 
em vista que a artigo 44 da aludida lei foi situado no 
Capitulo II - do Fundo Partidario -, que, par sua vez, 
integra a Titulo III - DASFINAN9AS E CONTABIUDADE 
DOS PARTIDOS. No rnals, nao e menas importante 
repetir que a Lei n° 9.096/1995 e a Lei Orqanica dos 
Partidos Politicos, a que importa em consentir que 
suas disposicoes, teleologicamente, dizem respeito 
aos interesses dos Partidos Polfticos. 

Com efeito, se um dado partido cria e rnantern, 
com suas financas, uma tundacao ou instituto para 
cuidar de doutrlnacao e educacao polrtica, e, par 
consequencia, 16glcoe correto juridicamente que essa 
doutrina e sducacao polltica sejam as de seu ideano 
e interesse politico. Mantendo com suas flnancas, ha 
que se compreender como seus tarnbern as possiveis 
frutos polfticos advindos de tal atividade. 

Entao, e absolutamente normal que a fundacao 
au institute criado e mantido pelos recursos do Fundo 
Partidario do seu partido mantenedor, promova a 
doutrinacao e a educacao polltica que traga beneficios 
politicospara esse partido.Estaea conclusaoque seaduz 
da ettca e da 16gica pohticas, Nesse passo, esta proposta 
visa legitimaras acoes de doutnnal{iio e educacaopolftica 
promovidas conjuntamente entre a fundal{ii0 au instituto 
e a seu partido mantenedor e instituidor. 

As fundacoes mantidas pelos partidos politicos 
certamenteserevestem de caratermoralesobrehJdo culhJral, 
conforme exigido par lei3,parque, na essencia, tem como 
finalidade estatutana estimular e opartunizar a pesquisa 
e a doutnnal{iio polltica, atraves de simp6sios, curses e 
prornocoes similares, a que resuna, indubitavelmente, na 
melhor formacao pal/tiea da sociedade e especialmente 
dos filiados do partido mantenador. 

3 Art. 62, paragrafo unico do C6digo Civil (Lei nO 10.406. de 10 de 
janeiro de 2002) 

A qualilicacao de quadros capazes de concretizar 
a plano de governo aprovado pela populacao, nas 
eleigoes, ea principal objetivo desta proposta. Reforgar 
o vinculo existente entre a tondacao e a seu partido 
mantenedor e salutar, porque, no lim, quem ganhara 
sera a adrnirustracao publica, que contara, em seus 
diversos nlveis, com agentes mais qualificados e 
conscientes politicamente. 

Neste sentido, dada a tuncao conferida pela lei 
aos partidos politicos, nada mais justa do que fortalece
los para que estes cumpram a contento a sua rnissao, 
dando-Ihes a possibilidade de trabalhar em conjunto 
com a fundacao por eles mantida, dentro dos Iimites 
legais. A1inal, se Lei dos Partidos Politicos quer as fins, 
ela nao pode negar as indispensaveis meios. 

Par estas razoes eque requeiro aos nobres Pares 
a aprovacao desla proposta. 

Sala das Sessoes, 20 de setembro de 2007. 
Deputado Eliseu Padilha, PMDB/RS. 

PROJETO DE LEI N° 2.103, DE 2007 
(Do Sr. Gustavo Fruet) 

Altera dispositivos da Lei n° 9.096, de 
19 de setembro de 1995 - Lei dos Partidos 
Politicos, e da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - C6digo de Processo Civil, para 
dispor sobre responsabilidade civil e exe
cu~ao de dividas de Partidos Politicos. 

Despacho: A Comissao de Constitui
gao e Justica e de Cidadania (Merito e Art. 
54, RICO). 

Aprecia98o: Proposicao sujeita aapre
clacao do Plena rio. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Acrescente-se a Lei n° 9.096, de 19 de 

setembro de 1995, um novo artigo com 0 nurnero de 
15-A, com a seguinte redacao: 

"Art. 15-A. A responsabiiidade, inclusive a 
civil, cabe exc!usivamente, no respectivo nivel, 
ao 6rgao municipal, estadual au nacional do 
Partido Politico, com exclusao da responsabili
dade dos 6rgaos que nao tiverem dado causa 
ao nao cumprimento da ohriqacao, a viotacao 
de direito, a dana a outrem ou qualquer outro 
ato i1icito:' (NR) 

Art. 2° 0 art. 649, da Lei n?5.869, de 11 de janeiro 
de 1973-C6digode Processo Civil, passa a vigorarcom 
a acrescirno de um incise com a seguinte rsdacao: 

"Art. 649 .. 
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XI- os recursospublicosdo fundo partl
dario,recebidos, nos termos da lei, por partido 
polflico." (NR) 

Art. 3° 0 art. 655-A, da Lei nO 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - C6digo de Processo Civil, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 4°; 

"Art. 655-A . 

§ 4° Quando se tratar de execucao con
tra partido polflico, 0 juiz, a requerimento do 
exequente, requlsltara a autoridade super
visora do sistema bancario, nos termos do 
que estabelece 0 caput, intormacoes sobre 
a existencia de ativos tao somente em nome 
do 6rgso partldario que tenha contraldo a dl
vida executada ou que tenha dado causa a 
viola9so de direito ou ao dano, ao qual cabe 
exclusivamenle a responsabilidade pelosatos 
praticados, de acordo com 0 dlsposto no art. 
15-A, da Lei n° 9.096, de 19-9-1995, com a 
reda,.ao dada por esta lei." (NR). 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicacao. 

Justiflca"io 

Nos ultirnos anos, as dire90es nacionais, e em 
alguns casos as pr6prias dire90es sstaduals, dos 
Partidos Politicos vem sendo surpreendidas por 
processesde execucao, em acoes de perdas e danos 
ou de cobrancas de dlvidas ajuizadas contra 6rgaos 
partidariosmunicipais. Quase sempre0 procedimento 
adotado e 0 penhora eletrenlca, autorizada pelo art. 
655-A, introduzido pela Lei n° 11.382, de 2006, no 
C6digo de Processo Civil (Lei n° 5.869, de 11-1°
1973), bloqueando de surpresa osrecursos oriundos do 
fundoparfidario dos6rgaosestaduais ou nacional, sem 
que estes tenham lido qualquer conhecimento previa 
dessas a90es e em flagrante vlolacao a legisla9ao 
polflico partldaria, que no § 3°, do artigo 28, da Lei 
n° 9.096/95, estabelece que "0 partido polftico, em 
nlvel nacional, nao sotrsra a suspensaodas cotas do 
Fundo Partidarlo, nem qualquer outra puni9ao como 
conssquencta de atos praticados por 6rgaos regionais 
ou municipais". 

Com0 prop6sito de sanaressetipode pratiea que 
vem se generalizando, com gravesprejurzos para as 
finan98s dos partidos politicos, estamos acrescentando 
um art. 15-A,na lei dos PartidosPolflicos, paraatribuir 
expressamente a responsabilidade, inclusivecivil, aos 
6rgaos de cada nivel partidario, com exclusao dos 
que nao tenham dado causa ao ato ilfcito, ou seja, a 

viola9ao dedireito, aodanea outrem ou ainadimplencia 
da divida. 

Complementando essa medida, e com 0 mesmo 
prop6sito de resguardar as finan98s partldarias de 
penhoras inopinadas e injustas, estamos propondo a 
atteracao de artigos da Lei n° 5.869/73 - C6digo de 
Processo Civil, para incluirentre osbenslmpenhoraveis, 
os recursos do fundo partidariodestinados, por lei, pois 
tats recursos pubncos sao destinados a aqulsicao e 
manutencao de instrumentos necessarios aoexercfcio 
de fun90es conslilucionais fundamentais, tais comoa 
nobrerepresentaeao dos clcaoaos, de formaa garantir 
o pluralismopolflico,a defesados Direitose Garantias 
Fundamentais e dos Direitos Politicos. 

Estamos alterando a mesma lei, ainda, para 0 

lim de estabelecerque, na apllcacao do procedimento 
de penhoraeletrOnica, quandoestase referira partido 
politico, 0 juiz solicitara as providencias taosomente em 
rela9ao ao 6rgaopartldarlcque contraiu a dlvida ou foi 
respcnsavel pelo dane e sua respectiva indenizacao. 

As afteracoes propostas sao absolutamente 
urgentes e imprescindfveis, dada a freqOencia com 
que vem se aplicando 0 procedimento de penhora 
eletronica contra os 6rgaos estaduais e nacional dos 
Partidos Politicos. Seessapratlcanao fordevidamente 
regulamentada e restringida, como se propos pelo 
presente projeto de lei, vislumbra-se uma situacao 
iminente de insolvencla dos partidos politicos pela 
absoluta impossibilidade decontrolar asdeclsees eatos 
de seus 6rgaos partidarios municipais, que gozam de 
Iiberdade de atuacao e constitui,.ao de suas dire0es. 

Sala das Sess6es, 20 de setembro de 2007. 
Deputado Gustavo Fruet. 

PROJETO DE LEI N° 2.114, DE 2007 
(Do Sr.Carlos Bezerra) 

Disp6e sobre 0 Segura Educaclonal. 
Despacho: As Comiss6es de:Educacao 

e Cultura; Finan98s e Tributa,.ao (Merito e Art. 
54, RICO) e Constitui9ao e Justicae de Cida
dania (Art. 54 RICO). 

Aprecialfio: Proposicao sujeita aaprecia
,.aoconclusiva pelas Comiss6es - Art. 24 II. 

o Congresso nacionaldecreta: 
Art. 1°Estaleidispliesobre 0 Seguro Educacional. 

DOOBJETO 

Art.2' 0 Seguro Educacional visa auxiliar 0 custeio 
das despesascomeoucacao de seu benetlciano, aluz 
da ocorrenciados rlscos segurados. 

§ 1° Evedadaa utllizacaoda terminolo
gia "Garanlia de Custeio Educacional" na de
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signaQao do seguro referido no caput, deven
do suas condicoes gerais explicitar, de forma 
clara, as restrlcoes de cobertura decorrentes 
da possibilidade de diterenclacao nos criterlos 
de atualizacao das mensalidades escolares e 
dos vatores lndenizavels. 

§ 2° Nao se incluem na modalidade edu
cacional os seguros de acidentes pessoais que 
visem, exclusivamente, a cobertura de aciden
tes dos educandos durante a perrnanencia no 
estabetecimento de ensino ou em seu trajeto, 
seguros estes que permanecem regidos pelas 
normas de acidentes pessoais. 

DAS GARANTIAS 

Art. 3° a Seguro Educacional deve conter 
condicoes gerais especialmente elaboradas para 0 

produto, atendendo as normas vigentes para os Seguro 
de Vida ou Acidentes Pessoais. 

DO BENEFICIARIO 

Art. 4° 0 beneficiarto desta modalidade de segura 
sera sempre 0 educando, ainda que representado ou 
assistldo, na forma da lei. 

DOS RISCOS SEGURAVEIS 

Art. 5° as riscos sequraveis podem ser: 

I - do responsavellegal pelo pagamen
10 das rnensalidades, quando este nao for 0 
educando: 

a) morte por qualquer causa; 
b) invalidez permanente ou ternporarla, 

total ou parcial; . 
"e) perda de renda. 

II - perda de renda do educando, quando 
for responsavel pelo pagamento das mensall
dades escolares. 

§ 1° 0 pagamento do capital segurado 
relative a cobertura para perda de renda fica 
Iimilado ao perfodo estabelecido em contra
10, havendo reinteqracao anual da cobertura 
ap6s 0 retorno as atividades laborativas, por 
determinado perfodo. 

§ 2° Facultativamente, pode-se incluir 
como risco seguravel a invalidez permanente 
total ou parcial do educando, em funQao das 
limitaQ6esprofissionais fuluras decorrentes de 
sua situacao de invalidez. 

DO CAPITAL SEGURADO 

Art. 6° 0 capital segurado deve ser estabelecido 
para auxiliar 0 pagamento das mensalidades e, opcional 

ou adicionalmente, definido para outras des pes as 
escolares, tacultando-se, ainda, 0 estabelecimento de 
um valor a ser pago ao final do 2° ou do 3° grau, como 
apoio e incentivo a intctacao profissional.. 

DO PAGAMENTO DA INDENIZAC;:AO 

Art. 7° 0 prazo para 0 pagamento da indenizacao 
devera ser fixado no contrato, nao podendo exceder 
a um ano. 

§ 1° Eo vedada a indenizaQao sob a for
ma de pagamento unico, excetuando-se os 
seguintes casos: 

I - quando 0 capital segurado se restrinja 
ao ultimo ano letivo do perfodo contratado; 

,,- quando 0 pagamento da lndenizacao 
ou do capital segurado se retira: 

a) a invalidez do educando: 
b) a urn valor fixado em contrato, ao final 

do perfodo de formacao: 
c) as despesas escolares do ana de re

ferencia. 

§ 2° Faculta-se a previsao contratual de 
suspensao do pagamento da mdernzacao de
corrente de descontinuidade dos estudos, sem 
perda de direilo dos valores lndenizaveis e de 
sua respectiva atualizacao rnonetaria, uma vez 
caraclerizado 0 evento coberto. 

Art. 8° 0 pagamento peri6dico da indenizacao re
lativa exclusivamente as mensalidades escolares pode 
ser realizado direlamente ao estabelecimento de en
sino, desde que haja previa anuencia, do responsavel 
legal pelo educando, ou deste ultimo, quando maier, a 
ser firmada periodicamente. 

Paraqrato uruco. A periodicidade do pagamento 
da indenizacao e da anuencia a que se refere 0 caput 
deve ser, no maximo semestral. 

DAS DISPOSIc;:6ES FINAlS 

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicacao. 

Justificagao 

A proposta que ora submetemos a esta Casa foi 
elaborada a partir do artigo "Seguro Educacional e as 
Diretrizes e Bases da Educacao Nacional", de autoria 
de Frank Larrubla Shih, Procurador Federal (SUSEP), 
publlcada na Revista de lntorrnacao legislativa nO 151, 
jullset 2001, pags 171 a 176. 

No referido documento, seu autor argumenta 
irnportancia dessa modalidade de segura para a 
educacao advert indo, porern, para a inadequada 
disciplina da materia pela Circular n" 47, de 199B, da 
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Suparintsndencia deSeguras Privadosespecialmenfeno 
que diz respeito as normas que tratam do segurado. 

Nos termos daquela norma infralegal, ·0 

capital segurado para 0 auxillo do pagamento das 
mensalidades deve compreender pelo menos um 
cicio escolar", entendendo-se por ciclos escolares: 0 

primeira da 1" a 4" series; 0 segundo, da a 5" a B"; 0 

terceira, 0 segundo grau; e 0 quarto cicio, 0 terceiro 
grau (gradua9ao superior). a plano podera prever, 
ainda, cobertura para para os perlodos intermediarios: 
pre-escotar, alfabetlzacao, pre-vestibular ou eventuais 
repetencias, e 0 pagamento de um valor fixado em 
contrato, ao final do terceira ou quarto ciclos, como 
apoio e incentivo a inicia9iio profissional. 

A norma e muito restritiva, considerando-se que 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional 
(Lei n° 9.394, de 1996) "denota um expressive avanco 
em dire9ao a ampiiacao e rnodernlzacao do ensino 
nacional", contemplando uma serie de cursos nao 
alcancados pela Circular da SUSEP, inviabilizando, para 
multo deles, a utiliza9ao do segura educacional. 

Eprecise corrigiressa distor9ao,de forma a ampliar 
a possibilidade de utiliza9ao do segura educacional, 
como bem observa 0 autor do artigo citado: 

'Por 6bvio, nao 56 0 curse supletivo, mas 
todas as modalidades de ensino previstase pra
ticaveis pela iniciativa privada podem ser objeto 
do segura educacional.Neste momento, entram 
no cenarlo a livre inicialiva e as regras de merca
do para dMrem a conveniencia ou nao para se 
contratar0 segura educacionalem favordestaou 
daquela especie de ensino, atendidas as carac
terfsticas de cada uma.A toda evidencia, curses 
e exames de curta curacao nao deverlio suscitar 
qualquer Interesse das seguradoras e dos pro
prios educandos. Sensfvel perceber que sera 0 

interesse a pedra de toque que movimentara 0 

seguro educacional ao rumo de cumprir a sua 
magna fun9iio de prevencao dos riscos contra 
a tao almejada expansao e moderniza9iio do 
ensino nacional, sem 0 que na~ se consfruira 
uma nacao digna do novo milemio." 

Com essa finalidade e considerando a importancia 
da aoocao de medidas que promovam a educacao 
no Pais e que elaboramos a presente proposta, que 
consiste na reproducao da Circular n° 47, de 199B, da 
SUSEP, sem as mencionadas restri9iies relativas ao 
capital segurado. 

Palosmotivos expostos,contamoscom 0 apoio dos 
ilustres Pares para a aprovacao deste prajeto de lei. 

Sala das Sessoes, 25 de setembro de 2007. 
Deputado Carlos Bezerra. 

REQUERIMENTO N° 1.705, DE 2007 

ASua Excel€mcia 0 Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
DD. Presidente da carnara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vessa Excelencia a revisao do despacho 

inicial dado ao Prajeto de Lei n°1.013/2003, que "Iipifica 
a conduta de nao cumprir ou cumprir insatisfatoriamente 
ordem judicial", no sentido de que seja incluldo exame 
de rnerito para esta Comissao, nos termos do art. 32, 
IV, e, do Regimento Interne desta Casa, conforme 
requerimento anexo do Deputado Mauricio Rands, 
Relator da proposicao neste 6rgao Tecnico. 

Certo decontarcom aatencaodsVossaExcel€mcia, 
renovo protestos de estima e consldsracao. 

Brasilia, 20 de setembro de 2007. - Deputado 
Leonardo Piccianl, Presidente. 

REQUERIMENTO N° 27, DE 2007 
(Do Sr. Mauricio Rands) 

Requer seja revisto 0 despacho aposto 
ao Projeto de Lei n° 1.013, de 2003, que "Ti
plfiea a conduta de nao cumprlr ou cumprir 
insatisfatoriamente ordem judicial." 

Senhor Presidente da Comissao, 
Na qualidade de relatorda proposicao em epfgrafe, 

rsquelro a V.Ex", nos termos do art. 140 do Regimento 
Interno, seja encaminhado offcio a digna Presid€mcia 
da Camara dos Deputados, a fim de que a mesma 
reveja 0 despacho a ela aposto, para 0 fim de que seja 
incluida, na atribui9iio desta Comissao de Const~ui9ao 

e Justi9a e de Cidadania, a apreciacao do mente da 
proposieao, porquanto se trata de Direito Penal - art. 
32, IV, e, do Regimento Interno. 

Sala da Comissao, 27 de agosto de 2004. 
Deputado Mauricio Rands. 

Indefiro 0 pedido de revlsao de despa
cho aposto ao PL n° 1.013/03, tendo em vista 
a Comissao de Constltulcao e Justlca e de 
Cidadania ja constar do despacho aposto ao 
projeto como Comissao de Merito. Oficie-se. 
Publique-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chlnaglia, Pre
sidente. 

REQUERIMENTO N°1.731, DE 2007 
(Da Comissao de Educa9ao e Cultura) 

Senhor Presidente, 
Considerando que cabe a Comissao a guarda 

das proposicoes a ela distribuIdas, comunico que, ap6s 
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o Gabinete do relator designado ao Projeto de Lei nO 
1.351, de 2007, Deputado Gilmar Machado, informar 
que a proposicao havia side extraviada, requeiro a 
V.Ex·, nos termos do art. 106, do Regimento Interno, 
a reconstituicao do projeto de lei supradito. 

Sala das Sess6es, 18 de setembro de 2007. 
Deputado Gastiio Vieira, Presidente. 

Defiro a reconstltuicao do PL n? 1.351, 
de 2007, nos terrnos do art. 106 do Regimento 
Interno. Oficie-se e, ap6s, publlque-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente. 

REOUERIMENTO N° 1.784, DE 2007
 
(Da Comissao de Seguridade Social e Familia)
 

Requer a reconstltuieao do PL nO 
5.31212005, de autoria do Sr. Luiz Carlos 
Hauly e outros. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 106 do Regimento Interno, 

solicito a VossaExcelencia determinar a reconstituicao, 
por motivo de extravio, do Projeto de Lei n° 5.312, de 
2005, de autoria do Sr. Luiz Carlos Hauly que, "disp6e 
sobre a criacao do Fundo Nacional de Financiamento 
da Salide - FUNPROSUS e da outras provldencias". 

Sala da Comissao, 27 de setembro de 2007. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

REOUERIMENTO N° 1.785, DE 2007
 
(Da Comissao de Seguridade Social e Familia)
 

Requer a reconstituic;:ao do PL n° 
2.33611996, de autoria do Sr. Fernando Ferro. 

Senhor Presidente, 
Nos terrnos do art. 106 do Regimento .lnterno, 

solicito a VossaExcelencia determinar a reconstituicao, 
por motivo de extravio, do Projeto de Lei n° 2.336, de 
1996, de aLitoria do Sr. Fernando Ferro que, "disp6e 
sobre a obrigatoriedade da reallzacao de avauacao 
peri6dica de saude e analise laboratorial para 
trabalhadores expostos a produtos agrot6xicos, seus 
componentes e afins." 

Sala da Comissao, 27 de setembro de 2007. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

REOUERIMENTO N° 1.786, DE 2007
 
(Da Comissao de Seguridade Social e Famflia)
 

Requer a reconstituic;:ao do PL nO 
4.60412004, de autoria do Sr. Dr. Pinotti. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, 

solicito a Vossa Excelencia determinar reconstituicao, 

por motivo de extravio, do Projeto de Lei n?4.604, de 
2004, de autoria do Sr. Dr. Pinolli que, "disp6e sobre 
a indicacao de membros da Academia Nacional de 
Medicina para 0 Conselho Nacional de Salide e 0 

Conselho Nacional de Educacao,' 
Sala da Comissao, 27 de setembro de 2007. 

Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

REOUERIMENTO N° 1.787, DE 2007
 
(Da Comissao de Seguridade Social e Familia)
 

Requer a reconstltuleao do PL n° 
898/1999, de autoria do Sr. Luiz Carlos Hauly, 
e seu apenso. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, 

solicito a Vossa Excelencia determinar a reconstituicao, 
por motivo de extravio, do Projeto de Lei n° 898, de 
1999, de autoria do Sr. Luiz Carlos Hauly que, "revoga 
dlspositivos da Lei n° 9.796, de 5 de maio de 1999", 
que "disp6e sobre a cornpensacao financeira entre 0 

Regime Geral de Previdencia Social e os regimes de 
previdencia dos servidores da Uniao, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municipios nos casos de 
coniagem reciproca do tempo de contribuicao para 
efeito de aposentadoria, e da outras providenclas", 
estende sua apucacao a cornpensacao financeira 
entie os regimes pr6prios de previdencia social dos 
servidores de que trata, e da outras providenclas, e 
seu apenso. 

Sala da Comissao, 27 de seternbro de 2007.
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

REOUERIMENTO W 1.788, DE 2007
 
(Da Comissao de Seguridade Social e Familia)
 

Requer a reconstituic;:ao do PL n° 
5.179/2005, de autoria do Sr. Celso Rus
somano. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, 

solicito a Vossa Excelencia determinar a reconstituicao, 
por motivo de extravio, do Projeto de Lei n° 5.179, 
de 2005, de autoria do Sr. Celso Russomano que, 
"acrescenta dispositivo a Lei n07.210, de 11 de Julho 
de 1984 - Lei de Execucao Penal- dispondo sobre 0 

tratamento hormonal aos presos por crime contra os 
costumes" . 

Sala da Comissao, 27 de setembro de 2007. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

Defiro. Publique-se. 
Ern 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 
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REQUERIMENTO N° 1.803, DE 2007
 
(Da Comissao de Seguridade Social e Familia)
 

~equer a reconstitulc;:iio do PL n° 
3.604/2004 de autor!a do Sr. Celso Russo
mano. 

Senhor Presldsrite, 
Nos termos do artigo 106 Regimento Interno, 

solicito a Vossa Exceiilncia determinar a reconstituieao, 
por motivo de extravio, do Projeto de Lei n° 3.604, 
de 2004, de autoria do Sr. Celso Russomano que, 
"altera a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000", 
que "estabelece normas gerais e critsrlos basicos de 
acessibilidadedas pessoas portadorasde deliciilncia ou 
com mobilidade reduzida e da outras providencias", 

Sala da COmissao, 27 de setembro de 2007.
Deputado Jorge Tadeu Mudalen. Presidente. 

Deliro. Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

REQUERIMENTO N° 1.766, DE 2007 
(Da Comissao de Viac;:iio e Transportes) 

Requer a reconstituic;:iio de propo
sic;:iio. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excel{mcia, nos termos do art. 

106 do Regimento Interno, a rsconsntuicao, por motive 
de extravio, do Projeto de Lei n° 1.396/03 - do Sr. 
Renildo Calheiros - que "acrescenta dispositive ao art. 
21 doC6digo Brasileiro de Aeronautica, relacionado 11 
inspec;:ao de seguranc;:a nos aeroportos", e do Projeto 
de Lei n° 1.502/03, a ele apensado. 

Sala da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente. 

Defiro a reconstituic;:ao do PL n° 1.396,de 
2003 , nos termos do art. 106, do Regimento 
Interne e do PL n° 1.502, de 2003, a ele apen
sado. Oficie-se e, ap6s, publlque-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chlnaglia, Pre
sidente. 

REQUERIMENTO N° 1.768, DE 2007 
(Da Comissao de Viac;:ao e Transportes) 

Requer a reconstltulc;:iio de propo
sic;:iio. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelilncia, nos termos do 

art. 106 do Regimento Interno, a reconstltuicao, por 
motivo de extravio, do Projeto de Lei n° 7.005106- do 
Sr. Gonzaga Patriota - que "modifica a Lei n09.503, de 

23 de setembro de 1997, estabelecendo pre-requisites 
de habilitacao para os condutores que tencionam 
prestar servic;:o de transporte remunerado de bens ou 
passageiros em vslculo automotor de trils rodas e da 
outras providilncias". 

Sala da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Eliseu Padilha, Presidente. 

Defiro a reconstltulcao do PL n° 7.005, 
de 2006, nos termos do art. 106,do Regimento 
Interno. Olicie-se e, ap6s, publique-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente. 

REQUERIMENTO N° 1.814, DE 2007 

Sollclta prorrogac;:iio do prazo da 
Comlssiio. 

Excelentissimo Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelilncia, nos termos 

regimentals, seja prorrogado por 20 (vinte) sessees 
ordlnarlas, 0 prazo da Comissao Especial Destinada a 
prolerir Parecer a Proposta de Emenda a Ccnstitulcao 
n° 483-A, de 2005, do Senado Federal,que "altera0 art. 
89 do Ato das Disposicoes Constitucionais transit6rias 
(quadro dos servidores de Rondonia)" tendo em vista 
a necessidade de intensificar-se 0 debate sobre 0 

tema. 
Saia das Cornissoes, 4 de outubro de 2007. 

Deputado Mauro Nazif, Presidente. 

Deliro, ad referendum do Plenario, Pu· 
bllque-se. 

Em 9-10-07. - Arllndo Chinaglia, Pre
sidente. 

REQUERIMENTO N° 1.720, DE 2007 
(Do Sr. Vitor Penido) 

Requer a retlrada do Projeto de lei n° 
1.219, de 2007. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex·, nos termos do art. 104, caput, 

do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei 
n° 1.219, de 2007, para fins de reforrnulacao da 
proposta. 

Sala das sessees, 27 de setembro de 2007.
Deputado Vltor Penido. 

Deflro a retirada do Projeto de Lei n° 
1.219, de 2007, nos termos do art. 104, 
caput do Regimento Interno. Olicie-se e, 
ap6s, publlque-se, 

Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente. 



Oulubro de 2007 DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 53119 

REOUERIMENTO N° 1.725, DE 2007 
(Da Senhora Maria do Rosario) 

Requer a retirada do Projeto de Lei nO 

7.524, de 2006, de sua autoria, nos termos 

do caput do art. 104 e do inciso VII do art. 

114, ambos do Regimento Interne da Ca

mara dos Ceputados. 

Senhor Presidenle, 

Requeiro a V.Ex'. nos termos caput do art. 104 e 

do inciso VII do art. 114. ambos do Regimenlo Inlerno 

da Camara dos Deputados, a relirada do Projelo de 

Lei n° 7.524, de 2006. 

Ressalto que a proposicao estabelece a redu9ao 

do dane durante a prooucao de provas em processos 

judiciais, nos quais criancas e adolescenles sao vltimas 

ou testemunhas, especialmente nos crimes contra a 

Iiberdade sexual, mesma materia constante no PL 

nO 4.126, de 2004, aprovado no Plenario da Casa no 

ultimo rnes de maio com conteudo squamme ao de n° 

7.524, de 2006, sen do esta a razao para requerer a 

retirada deste ultimo. 

Sala das Sessaes, 25 de setembro de 2007. 

Deputada Maria do Rosario. 

Deliro a retirada de tramitacao do Projeto 

de Lei n° 7.524, de 2006, nos termos dos arts. 

104, caput, e 114, incise VII, do Regimenlo 

Interno. Olicie-se e, apos, publlque-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

REOUERIMENTO NO 1.726, DE 2007 
(Do Senhor Deputado Juvenil Alves) 

Senhor Presidents, 
Requeiro a Vossa Excelencia, consoante disposto 

no art. 104 do Regimento Inlerno da Camara dos 
Deputados, a retirada de trarnitacao do Projeto de Lei 
n° 1.282/2007, de minha autona. 

Sala das Sess6es, de setembro de 2007. 
Juvenil Alves, Deputado Federal. 

Deliro a retirada de trarnitacao do Projelo 
de Lei nO 1.282, de 2007, nos termos do art. 
104 do Regimento Interno. Olicie-se e, ap6s, 
publique-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente. • 

REOUERIMENTO N° 1.728, DE 2007 
(Do Senhor Deputado Juvenil Alves) 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, consoante disposto 

no art. 104 do Regimenlo Inlerno da Camara dos 
Deputados, a retirada de tramitacao do Projelo de Lei 
n° 1.329/2007, de minha autoria. 

, Sala das Sess6es, 25 de selembro de 2007. 
Juvenil Alves, Depulado Federal. 

, , 
Deliro a relirada de frarnitacao do Projelo 

de Lei n° 1.329, de 2007, nos lermos do art. 
104 do Regimenlo Inlerno. Olicie-se e, apes, 
publique-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidenle. 

REOUERIMENTO NO 1.730, DE 2007 
Requer a relirada de Iramila~ao de 

proposi~ao. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, com base no art. 

104 do Regimento Interno, a retirada de tramltacao 
do Requerimento n° 960/2007, que convoca Sessao 
Solene da Camara dos Depulados para 0 dia lOde 
outubro de 2007, quarta-teira, as 10h, em homenagem 
ao 90° Aniversario do ex-Deputado Neiva Moreira. 

. Sala das Sessoes, 25 de setembro de 2007. 
Deputado Miro Teixeira, Lider do PDT. 

Indeliro a retiradade trarnltacao do Reque
rimenlo n° 96012007, nos termos do art. 104, § 2°, 
do Regimento Interno. Olicie-se e publique-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidenle. 

REOUERIMENTO N° 1.741, DE 2007 
(Dep. Neucimar Fraga) 

Requeiro a retirada de tramita,.ao do 
Projelo de Lei - PL n° 4.69712004, de minha 
auloria, nos lermos doart. 104 do Regimen
to interne, 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 104, do Regimento Interne da 

Camara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelencla, 
a retirada de tramaacao do PL nO 4.697/2004, de minha 
autona, tramilando na Comissao deVia¢o deTransportes, 
queestabelecendo a cornpetencia dos 6rgao execuiivos 
rodovlanos e de transite da Uniao, dos Estados,do Distrito 
Federal e dos Municipios para controlar a fiscalizacac 
elelrOnica de peso, velocidade e transite, 

Presidencia da Camara, 26 de setembro de 2007. 
- Deputado Neucimar Fraga (PRIES). 

Celiro a retirada do Projeto de Lei n° 4.697, 
de 2004, nos termos do art. 104 do Regimento 
Interno. Olicie-se e, ap6s, publique-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente. 
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REQUERIMENTO N° 1.743, DE 2007 
(Da Sra. Maria Lucia Cardoso) 

Requer 0 desapensamento do Projeto 
de Lei nO 1.81912007 dos Projetos de Lei n" 
61212007,84712007 e 1.87712007. 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Regimento Interne da 

carrara dos Deputados, que0 Projetode Lein01.819/2007, 
de minha autoria, seja desapensado dos Projetos de Lei 
n'" 612/2007,847/2007 e 1.877/2007, seguindo, logo 
ap6s, sua tramitacac ordinaria nessa Casa. 

Justifica.,iio 

os arts. 142 e 143 do Regimento Interno da 
Camara dos Deputados versam sobre a tramltacao 
conjunta de proposlcoes legislativas que regulem 
materia id€mtica ou correlata. Com base no disposto 
nos dois artigos, 0 Projeto de Lei n" 1.819/2007, de 
miriha autoria, foi apensado aos Projetos de Lei nDO 

612/2007 e 847/2007, tendo side posteriormente a 
eles apensado 0 PL n° 1.87712007. 

Inicialmente, impende consignar que os PL nDO 

612/2007 e 847/2007 ja se en'contram na Comissao de 
Desenvolvimento Econornico, Industria e Comercio, ali 
tendo recebido parecer favoraveldo Relator - Deputado 
Leandro Sampaio, sendo apresentado, na mesma 
ocaslao, substitutive ao projeto. 

Contudo, e de bom alvitre salientar que, apesar 
de haver subsuncao ao comando legal que informa a 
necessidade de tramitacao conjunta quando tratarem 
de materia identica ou correlata, veja-se que os tres 
projetos ora apensados discrepam daquele de minha 
autoria, por simplesmente proibirem a utllizacao de 
sacolas plastlcas comuns e a imediata substituieao 
por outras nao-poluentes. 

Assim,0 PLn° 1.819/2007encampanao a proibi~o, 

comoos demais,massimaijemativasviaveis11 substitui~o 

paulatinadas sacolas plasficespor outrasbiodegradaveis, 
alem dadisponibiliza~o pelos supermereadosde outras, 
mais resistenles, de uso prolongado e continuado. 

Alem disso, a colncldencia parcial somente diz 
respeito11 utiliza~o de sacolasoxi-biodegradaveis - OSP, 
postoque 0 PLde minhaautoria,por sermais abrangente, 
contemplacampanhaeducativacom finalidade de informar 
ao publico a respeito das novas embalagens. 

Desse modo, para que possamos aprofundar a 
diseussao sobre 0 tema na busca de uma legisla9ao que 
contemple mais adequadamente a atividade, solicito 0 
deferimento do presente requerimento e a consequents 
trarnitacao da materia pelas cormssoes Ternatlcas, 

saiadas sessoss, 27 de setembrode2007.- Marla 
Lucia Cardoso, Deputada Federal (PMDSIMG). 

Indefiro, eis que a apensaeao se deu na 
forma regimental. Publique-se. Oflcle-se. 

Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre
sidente. 

REQUERIMENTO N° 1.760. DE 2007 
(Do Sr. Carlos Brandao) 

Sollclta a retlrada da Indlca.,ao n° 
1.131/2007. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelencia, nos termos do 

art. 104, caput, do Regimento Interno, a retirada da 
Indica9ao n° 1.131/2007, de minha autoria, que "Sugere 
a cnacao de uma coordenadoria do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS no 
Estado do Maranhao. 

Sala das Sessoes, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Carlos Brandiio. 

Defiro. Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arllndo Chlnaglla, Pre

sidente. 

REQUERIMENTO N° 1.770, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Meio) 

Requer a retirada do Requerlmento nO 
1.689, de 2007, de sua autoria. 

Senhor Presidente da Camara dos Deputados, 
RequeiroaVossaExcelencia, nostermosdoart. 104, 

caput, do Regimento Interneda Camara dos Deputados, 
a retiradado Requerimento n° 1.689, de 2007, de minha 
autorie, emque soli~o a "redislribui9ii0 do PDCn°2.327, de 
2006, para incluir a Comissao de Finan,.ase Tributa~o". 

Sala das Sessoes, 2 de outubro de 2007. 
Marcelo Melo, Deputado Federal. 

Indeflro, nos termos do art. 104,caput, do 
RICO, vez que se exauriua tramita~o do Reque
rlmento n° 1.689/07. Publlque-se. Oflcle-se. 

Em 9-10-07. - Arllndo Chlnaglla, Pre
sidente. 

REQUERIMENTO N° 1.775, DE 2007 
(Do Sr. Eduardo Valverde) 

Sollclta 0 reglstro da Frente Parlamen
tar em Defesa dos Povos Indlgenas parante 
a Mesa da Camara dos Deputados. 

Sr. Presidente, 
Nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 10-11

2005, solicito a Vossa Excelencia 0 registro da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Povos Indlgenas perante 
a Mesa da Camara dos Deputados. 

Ainda em consoniincia com 0 referido ato, informo 
que a Frente sera representada perante a Casa pelo 
seu Coordenador-Geral, Deputado Eduardo Valverde 
(PT-RO).Por oportuno encaminho, em anexo, c6pias do 
Estatuto da Frente, da Ata de Funda~o e Constituicao 
e a Iisla dos parlamentares que assinaram 0 termo 
de adesao ate 0 dia 20 de abril de 2007. - Eduardo 
Valverde, Deputado Federal (PT-RO). 
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.. 
cAMARA DOs .DE-PUTADOS	 30 CRISTIANO MATHEUS PMDB AL 

31 DAGOBERTO PDT MS 
CODferincia de AssinatDrBSISGMoSECAP ·32 DALVA FIGUEIREDO PT AP 

PlgintOOI! 33 DAMIAO FELICIANO PDT PB_0l~~~0111:4111 .' ......._..... _- .... _.- ... .... .__ .........
 
·34 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA 
35 DAVIALVESSILVAJONIOR PSC MA 

Propo1ltlo: REQ 11151111 36 DOMINGOS DUTRA PT MA 
37 DR NECHAR PV SP

AUlo, da ProJ!O!illo: EDUARDO VALVERDE EOlIfROS 
38 DR. UBIALI PSB SP 

Dall d.Apraeola\Ao: 0311012007 39 DUARTE NOGUEIRA PSDB SP 

Emeota: Solicita 0 registro da Frenle P8Ilamen1ar em Defesa do! Po'o' 40 EDSON DUARTE PV BA 

Indigenas perante aMesa da Clm8la des Deputados. 41 EDSON SANTOS PT RJ 
42 EDUARDO DA FONTE PP PE 

POl..i .\ssmatu....Sufi'ientes: NAO 43 EDUARDO GOMES PSDB TO 
Iolabde A"io,IDras: :Confirmadai .."-'641 44 EDUARDO VALVERDE PT RO 

.45 EllENE LIMA PP MT
i:::~~;~o~ ___~~ 4e ELiSMAR PRADO PT MG 
,R.pelidas , 038 41 EMANUEL FERNANDES PSDB SP 
'lIe91veis i 000 48 ENIO BACCI PDT RS 
I I .~ 
IRetiradas ' 000	 49 ERNANDES AMORIM PTB RO 

!omi .. ~=1'~~~2i~11	 50 EUDES XAVIER PT CE 
51 EUG~NIO RABELO PI' CE 
52 EVANDRO MILHOMEN PedoB AP

Aillinaluras CDnfinnada! 53 FELIPE BORNIER PHS RJ 
1 ABEl1IRDO CAAWlINHA PS8 SP 54 FELIPE MAlA	 OEM RN 
2 f.lJfMlR CAMILO PDT MG 55 F~L1X MENDONCA	 OEM BA 
3 ALCENI GUERRA OEM PR 

56 FERNANDO CHUCRE PSDB SP 
4 ALDOREBElO PCdoB Sf' 

57 FERNANDO COELHO FlLHO PSB PE
5 ALEX CANZIANI P1B PR 

58 FERNANDO CORUJA PPS SC
6 ALFREDO KAEfER PSOB PR 

59 FERNANDO DE FABINHO OEM BA7 ALICE PORlIIGAL PCd08 BA 
80 FERNANDO LOPES	 PMDB RJ8 ALINE CORREA PP SP 
61 FERNANDO MELO PT AC9 ANDRE DE PAULA OEM PE 
62 FILIPE PEREIRA PSC RJ10 ANOREIA ZITO PS08 RJ
 

11 ANSElMO DE JESUS PT
 RO 63 FLAVIO DINO PCdoB MA 
12 ANTONIO CARLOS BIFFI PT MS .64 FRANCISCO RODRIGUES OEM RR 
13 ANTONIO R08ERTO PI/ MG 65 FRANCISCO ROSSI PMDB SP 
I. ARMANDO A81LI0 P1B PB 66 FRANK AGUIAR	 PTB SP 
15 ARNALOO lARClM PPS SP 67 GERALOO PUDIM PMOS RJ 
16 ASSIS 00COUTO PT PR 68 GERSON PERES pp PA 
17 AfiLA L1NS PMOB NIo 69 GLADSON CAMELI pp AC 
18 AUGUSTO FARIAS PTa AL 70 GONZAGA PATRIOTA PSB PE 
19 AYIlTON XEREZ OEM RJ 71 GUILHERME CAMPOS OEM SP 
20 BERNARDO ARISTON PMOS RJ 72 GUILHERME MENEZES PT BA 
21 BETO AL8UQUERQUE PSB RS 73 HENRIQUE AFONSO PT AC
22 8ETOFARO	 PT PA 

74 ILDERLEI CORDEIRO PPS AC
23 BILAC PINTO	 PR MG 

75 IVAN VALENTE	 PSOL SP24 BONwACtOOEANDRAOA PSD8 MG 
76 JACKSON BARRETO PMDB SE25 cANClOO VACCAREZZA PT SP 
77 JANETE CAPIBERIBE PSB AP26 CARLOS ABICALlL PT MY 
78 JOAO CAMPOS PSDB GO27 CHICO A8REU PR GO
 

28 CIDA DIOGO PT RJ
 79 JOAO DADO PDT SP 
29 CIRO PEDROSA PI/ MG BO JOAO LeAO PP BA 
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132 PERPIITUA ALMEIDA PCdoB AC 
JOAo MAGAlHAES81 PMOB MG 133 POMPEO DE MATTOS PDT RS 

82 JOAoMAlA PR RN 134 PRACIAlIO PT NA 
83 JOAO MATOS PMOB SC 135 RATINHO JUNIOR PSC PR 
84 JOAO OUVEIRA OEM TO 138 RAUL HENRY PMDB PE 

85 JOAQUIM BELTRAo 
86 JORGE KHOURY 
87 JOS£ AIRTON CIRILO 

PMOB 
OEM 
PT 

Al 
BA 
CE 

137 REGINALDO LOPES 
138 REGIS DE OLIVEIRA 
139 RENATO MOlllNG . 
140 RICARDO BERZOINI 

PT 
PSC 
PP 
PT 

MG 
SP 
RS 
SP 

88 JOS£ PIMENTEL PT CE 141 RODRIGO ROllEMBERG PSB OF 
a9 JOSEPH BANOEIRA PT BA 142 ROMULO GOLIVEIA PSDB PB 
90 JOLIO CESAR OEM PI 143 ROSE DEFREITAS PMDB ES 

91 JURAND1L JUAREZ PMOB . IV' 144 RUBENS OTONI PT GO 

B2 JUSMARIOLIVEIRA 
93 LEANDRO V1lELA 

PR 
PMOB 

BA 
GO 

145 SABINO CASTELO BRANCO 
148 SANORO MABEL 
147 SARA'NA FELIPE 

PTB 
PR 
PMOB 

NA 
GO 
MG 

94 LElO COIMBRA PMOB ES 143 SEBASTIAo BALA ROCHA PDT AP 
95 lEONARD1D MONTEIRO PT MG 149 S~GIO BRITO PMOB BA 
96 lEONARD1D QUINTAO PMOB MG 150 S~GIO MORAES PTB RS 
97 LINCOLN PORTELA PR MG 151 TPJ<AYAMA PSC PR 

98 LINOOMAR GARCON 
99 LIRA MAlA 
100 LOBBE NETD 

PV 
OEM 
PSOB 

RO 
PA 
SP 

152 TARCISIO ZIMMERMANN 
153 TATICO 
154 ULOURICO PINTO 
155 VALOIR COLATTO 

PT 
PTB 
PMN 
PMDB 

RS 
GO 
SA 
SC 

101 LUCENIRA PIMENTEL PR AP 156 VALTENIR PEREIRA PSB MT 
102 lUIZCARLOS BUSATO PTB RS 157 VANDERLEI MIICR'S PSOB SP 
103 LUIZ COUTO PT PB 158 VELOSO PMOB BA 
104 MANUELA D'AVILA PCdoB RS 159 VICENTINHO PT SP 

105 MARCELO GUIMARAEs FIlHO 
106 MARCELO osnz 

PMOB 
PV 

BA 
SP 

180 V1GNATTI 
181 VIRGILIO GUIMAR!lES 
182 WALTER PINHEIRO 

PT 
PT 
PT 

sc 
MG 
BA 

107 MARCELO SERAFIM PSB AM 183 WILSON SAHT1I\GO PMDB PB 
lOS MARclO FRANCA PSB SP 164 ZENALDO COunNHO PSOB PA 
109 MARCONOES GAOELHA PSB PB 
110 MARCOS MEORAD1D POT BA 
111 MARIA D1D RosARIO PT RS 
112 MARINAMAGGESSI PPS RJ Asslnaluras que Nilo Conferem 

113 MAURICIO QUINTELLA lESSA 
1.14 MAURO BENEVIDES 
115 MAURO NAZIF 

PR 
PMOB 
PSB 

Al 
CE 
RO 

1 
2 
3 
4 

CARLOS WillIAN 
CHICO LOPES 
COLBERT MARTINS 
DR. TALMIR 

PTC 
PCdDB 
PMOB 
PV 

MG 
CE 
BA 
SP 

116 MEND1DNCA PRADO OEM SE 5 FABIO FARIA PMN RN 
117 NELSON TRAO PMOB MS 8 FATIMA PELAES PMOB AP 
118 NEUCIMAR FRAGA PR ES 7 FERNANDO GABEIRA PV RJ 

119 NilSON MouRAO PT AC 8 JAIR BOLSONIIRO PP RJ 

120 OOAlR CUNHA 
121 OSMAR SERRAGUO 
122 PAULO ABI-ACIlEL 

PT 
PMOB 
PSOB 

MG 
PR 
MG 

9 JILMIIR TATTO 
10 JUVENIL ALVES 
II MARCOS ANTONIO 
12 MAURICIO TRINOADE 

PT 
S.PART. 
PRB 
PR 

SP 
MG 
PE 
BA 

123 PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMOB CE 13 PAULO PEREIRA OA SILVA PDT SP 
124 PAULO PIAU PMOB MG 14 ROBERTO asrrro PP BA 
125 PAULO PIMENTA PT RS 15 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG 
126 PAULO ROBERTO PTB RS 18 WELLINGTON ROBERTO PR PB 

127 PAULO ROCHA PT PA 
128 PAULO TEIXEIRA PT SP Assinaluras de Depuladns(as) fora do Exerdcio 
129 PEDRO CHAVES PMOB GO 1 BISPO GE TENUTA DEM SP 
130 PEOROWILSON PT GO 2 IZALCI OEM OF 

131 PEPE VARGAS PT RS 3 ROBERTO BALESTRA pp GO 
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Assiosturas Repetidss 
1 ALINE CORR£A PP 
2 ASSIS DO COUTO PT 
3 ATILA L1NS PMDB 
4· MILA L1NS PMDB 
5 AUGUSTO FARIAS PTB 

. 6 CIRO PEDROSA PV 
7 CRISTIANO MATHEUS PMDB 
8 DAMIAo FELICIANO PDT 
9 DOMINGOS DUTRA PT 
10 DR. TALMIR PV 
11 EDSON DUARTE PV 
12 ERNANDES AMORIM PTB 
13 FELIPE BORNIER PHS 
14 F~L1X MENDONCA OEM 
15 GLADSON CAMELI PP 
16 GUILHERME MENEZES PT 
17 ILDERLEI CORDEIRO PPS 
18 JOAO CAMPOS PSDB 
18 JORGE KHOURY OEM 
20 JOSEPH BANDEIRA PT 
21 JUVENIL ALVES S.PART. 
22 LEONARDO aUINTAo PMOS 
23 MARCELO ORTIZ PV 
24 MARCON DES GADELHA PSB 
25 MARINA MAGGESSI PPS 
26 MAURIcIO QUINTELLA LESSA PR 
27 PAULO PIAU PMOS 
28 PAULO PIAU PMDB 
28 PAULO ROCHA PT 
30 PEDRO WILSON PT 
31 PEPE VARGAS PT 
32 POMPEO DE MATTOS PDT 
33 REGIS DE OLIVEIRA PSC 
34 ROMULO GOUVEIA PSDB 
35 ROSE DE FREITAS PMOS 
36 TAKAYAMA PSC 
37 ULDURICO PINTO PMN 
38 VALTENIR PEREIRA PSB 

Ata de Inslala"iio da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Povos indigenas. 

Aos vlnte e tres dias do mes de maio do ano de 
dois mile sete as 10hOO no Audit6rio Freitas Nobre, 
Anexo IV nesta cidade, estavam presentes os Parla
menta res Eduardo Valverde, Adiio Preto, Carlos Abica
Iii, Jose Nery, Leonardo Monteiro e Perpetua Almeida, 
com a finalidade de constituir a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Povos Indfgenas, conforme 0 estabe
lecirnento pelo Ato da Mesa n° 69/2005, da Camara 
dos Deputados. 

o Senhor Deputado Federal autor e coordenador 
da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indfgenas 

SP (confinnada)
 
PR (confinnada)
 
AM (confirmada)
 

,AM (confirmada)
 
Al (confinnada)
 
MG (confinnada)
 
AL (confinnada)
 
PB (confifmada)
 
MA (confirmada)
 
SP (nAo confere)
 
BA (confinnada)
 
RO (confinnada)
 
RJ (confinnada)
 
BA (confinnada)
 
AC (confifmada)
 
BA (confrrmada)
 
AC (confinnada)
 
GO (confinnada)
 
BA (confinnada)
 
BA (confinnada)
 
MG (nAo confere)
 
MG (confirmada)
 
SP (confinnada)
 
PB (confinnada)
 
RJ (confinnada)
 
AL (confirmada)
 
MG (confinnada)
 
MG (confinnada)
 
PA (confinnada)
 
GO (confinnada)
 
RS (confirmada)
 
RS (confinnada)
 
SP (confirmada)
 
PB (nAoconfare)
 
ES (confinnada)
 
PR (confirmada)
 
BA (confinnada)
 
MT (confinnada)
 

e Presidente da sessao, deu inicio aos trabalhos 

passando a palavra aos parlamentares presentes que 

elogiaram a iniciativa e se comprometeram com os 
Irabalhos da Frente. E aprovando 0 Estaluto que vai 
anaxo a esta ala. Ato continuo foi determinado como 

sub-coordenadores os parlamentares presentes e torarn 

delerminadas as providencias de praxe para 0 registro 

e legaliza9iio da Frente junto a Camara dos Deputados. 

Encerrada as 12h15 minutos lavrou-se a presente ata 

assinada pelo Coordenador da Frenle Parlamentar em 

Defesa dos Povos Indfgenas. - Eduardo Valverde, 

Deputado Federal PT-RO. 
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ESTATUTO 111-Dos Membros 

I - Da caracteriza!fiio, da Dura!fiio e da 5ede 

Art. 1° A Frente Parlamentar em Delesa dos Po
vos Indfgenas, constitufda de acordo com 0 Ato da 
Mesa da Camara dos Deputados n° e9/2005, e uma 
assoclacao civil sem fins lucrativos, na qual transcen

de as ideologias e filia90es partidarias, com duracao 
indeterminada, constitufda no ambito do Congresso 
Nacional, com atuacao em todo 0 territ6rio nacional, 
tem ssde e foro na Capital Federal e rege-se por este 
Estatuto. 

II - Dos Obletlvos 

Art. 2° A Frente Parlamentar em Defesa dos Po
vos Indigenas tem os seguintes objetivos: 

a) Garantir a manutencao do art. 231 da 
Constituicao Federal. 

b) Garantir a saudee educacao indfgena 
e indigenista. 

c) 0 lim da impunidade e da violencta 
contra os indios. 

d) Incentivar a crtacao de um programa 
especial e emergencial visando demarcar, 
homologar e registrar todo 0 atual passivo de 
terras indlgenas nao demarcadas, alern de 
corrigir os processos demarcat6rios derivados 
de vfcios e desintrusar as terras indfgenas i1e
galmente ocupadas. 

e) A defesa dos conhecimentos tradicio
nais de povos indfgenas. 

f) A gera9ao de renda, apoiando proje
tos de etno-desenvolvimento que respeitem 
as ditereneas soclo-culturals, 

g) Estlmulo Acrtacao de mecanismos de 
dialogo e articulacao entre diversos setores do 
Estado e da Sociedade Civil com destaques 
para as orpanlzacoes indlgenas. 

h) Incentivo Aconterancla dos povos in
digenas e a aprovacao do Estatuto do indio. 

I) Propugnar a estruturacao do Conselho 
de Politica Indigenista, com significaliva parti
cipacao indigena partidarla. 

j) Prornocao de debate sobre as diver
sas propostas que tramitam na camera dos 
Deputados e no Senado Federal. 

Cabendo, ainda, a proposta de novas acoes, re
aliza9ao de eventos e audienclas, visita A terras indi
genas e a garantia de uma forte articulacao em defesa 
dos povos indfgenas 

Art. 3° A Frente Parlamentar em Defesa dos Po
vos Indfgenas e constitufda no ambito do Congresso 
Nacional, sera composta do seguinte: coordenador, 
sub-coordenadores e membros. 

a) Como coordenador 0 Deputado Fe
deral Eduardo Valverde. 

b) Como sub-coordenadores os Parla
mentares: Deputado Federal Carlos Abicalil, 
o Senador Jose Nery, 0 Deputado Federal 
Adao Preto e a Deputada Federal Maria Per
petua Almeida. 

c) Como membros os parlamentares que 
subscreverem 0 Termo de Adesao, 

d) Como colaboradores, os represen
tantes dos movimentos sociais, dos conse
Ihos e f6runs relacionados com os objetivos 
da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos 
Indigenas. 

Art. 4° Sao direitos dos membros da Frente Par
lamentar em Defesa dos Povos Indfgenas 

a) Votar e ser votado para os cargos ele
tivos. 

b) Votar nas Assernbleias Gerais. 
Paragrafo unico. Os colaboradores pode

rao participar, com direito a voz ou por meio de 
sugestoes escritas, das atividades da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Pavos Indfgenas. 

Art. 5° Sao deveres do coordenador, sub-coer
denadores, membros e colaboradores da Frente Par
lamentar em Defesa dos Povos Indlgenas: 

a) Cumprir as disposlcoes estatutarias. 
b) Atuar e acatar as decisoes tomadas 

em audlenctas. 
c) Zelar pelo cumprimento dos objeti

vos da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Povos Indfgenas, evitando as deturpacoes 
des mesmos. 

d) Cumprir as fun90es para as quais 
tenham side incumbidos, em virtude das dis
poslcces estatutarias ou decorrencia de sua 
elei~o. 

IV - Da Estrutura Administratlva 

Art. 60 A Frente Parlamentar em Delesa dos Pavos 
Indfgenas sera composta pelos seguintes 6rgaos: 

a) Audi~ncias, integrada pelos membros 
da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos 
Indfgenas, todos com direitos iguais de pala
vra, voto e mandato diretivo; 
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b) Coordenacao, integradapor urncoor
denador-gerale quatro subcoordenadores. 

§ 1° As convocacoes das audiencias e 
das reunioesda FrenteParlamentarseraolei
tas pelo coordenador-qeral, 

§ 20 Qualquer membro da Frente Parla
mentar em Defesa dos Povos Indigenas po
dera apresentar a coordenacao, a qualquer 
momento, demandas, observacoes e propos
tas de atividades. 

V - Das Competencias 

SEC;AO I 

Art. 70 Competeaos membros: 

a) Eleger0 coordenadore subcoordena
dores da Frente Parlamentarem Delesa dos 
Povos Indigenas; 

b) Apreciar toda e qualquer materia que 
Iheforapresentada na Camarados Deputados 
relacionada aos povos indigenas. 

SEC;AO II 

Art.8 0 Compete a Coordsnacao Executiva: 

a) Organizar e divulgar programas, pro
jetos e eventos da Frente Parlamentarem De
lesa dos Povos Indigenas. 

b) Nornear representantes paraparticipar 
de eventos externos; 

c) Ouvir e aprovar atas, relat6rios e pare
ceres, submetendo estes ultimosa aprovacao 
da coordenacao, 

Art. 90 0 qu6rum de aprovacao das rnaterlas 
submetidasacoordsnacao e de maioria absoluta dos 
presentes na reunlao, 

Art. 10. 0 mandato de cada membro da 
coordenacaotern a curacao de dois anos. 

Art. 11. As audlanclas ocorrerao ordinariamente 
uma vez por mes e extraordinariamente sempre que 
solicitado por qualquer membra ao coordenador da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indigenas. 

Art. 12. Os membros rsunlr-ss-ao, no horario e 
local previamente marcado, com a presenca minima 
de 1/5 dos membros da Frente Parlamentar em Defesa 
dos Povos Indigenas. 

VI - Das Disposil;oes Gerais e Transit6rias 

Art.14.A Frente Parlamentar emDefesa dosPoves 
Indigenas, com vistas ao alcance de suas finalidades, 
podera participar de reunioes ementidades e instituicoes 
com linalidades iguaisou similares as suas. 

Art. 15. A aprovacao deste Estatuto dar-se-a 
em audiencta da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Povos Indigenas. 

Art. 16.Os parlamentares ausentes as audiencias 
acataraoas declsoestomadaspela maioria registrada 
em ata. 

" Art. 17. Este estatuto entra em vigor na data de 
sua aprovacao em audiencia da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Povos Indigenas. 

Brasilia, 4 de junhode2007. - Deputado Eduardo 
Valverde, Coordenador-Geral da Frente Parlamentar 
em Delesa dos Povos Indigenas. 
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Devolva-se ao primeiro requerente, es

clarecendo que, por forca do disposto no art.
 

0 do Ato da Mesa n° 69/2005, somente se
 
procedera ao registro, junto a esta Camara
 
dosDeputados, de Frentes Parlamentares for

madas por, no minimo, urn terce de membras
 
do Poder Legislativo Federal.
 

Publique-se.
 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre


sidente.
 

REQUERIMENTO N° 1.780, DE 2007 
(Do Sr. Edigar Mao Branca) 

Solicita a retirada das Indicar;oes de 
nO" 1.175,1.176 e 1.177, de 2007. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excslencia, nos termos do 

artigo 104, caput, do Regimento Interno, a retirada das 
lndicacoes nO" 1.175, 1.176, 1.177 de minha autoria. 

Sala das Sessoes, 2 de ouiubra de 2007. 
Deputado Edigar Mao Branca. 

Defiro. Publique-se. 
Em 9-10-07. - Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

o SR. PRESIDENTE (EduardoValverde) - Finda 
a leitura do expediente, passa-se as 

,IV - BREVES COMUNICAC;;OES 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Domingos 
Dutra. 

o SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas 
registrar queno proximo dia 12 de outubro, sexta-feira, a 
comunidade de SaoJosedos Mouras,no Municipiode 
LimaCampos, Estado do Maranhao, comernorara os20 
anosdaconquista da terra. Naquela comunidade travou
se verdadeira guerra, no ano de 19B7, entre posseiros 
antigos, centenarlos, e urnpretenseproprietario.Ap6s 
4 anos de luta, a comunidade finalmente conquistou 
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aquela terra, embora tenham morrido 4 pessoas nos 
confrontos. 

No dia 12 de outubro, a comunidade completara 
20 anos de libertaeao. 

Quero, desta tribuna, parabenizar todas as 
comunidades que lutam pela terra e, de forma especial, 
a de Sao Jos~ dos Mouras, liderada por Dada, Chico 
de Paula, Jerry, Mariana, Chagas e todos aqueles que 
lutaram pela liberdade alcancada. 

Muito obrigado. 
o SR. MAURO BENEVIDES (BlocolPMDB - CEo 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a recente dectsao do Supremo 
Tribunal Federal deixou evidente a ornlssao em que 
incorreu 0 Congresso Nacional, quando se dispensou 
de promover ampla reforma polrtica, nos termos de 
projeto elaborado na Legislatura passada, do qual foi 
Relator 0 Deputado Ronaldo Caiado. 

Seguidas vezes, desta mesma tribuna, no Pequeno 
e no Grande Expedientes, apontei a necessidade 
imperiosa de deliberarmos a respeito dessa tematlca, 
mesmo nos cingindo a 3 itens fundamentais: a fidelidade 
partldaria, 0 tlnanclamanto publico de campanha e a 
tederacao de partidos. 

a Presidente ArIindo Chinaglia envidou sstoreos 
com vistas a sensibilizar a Lideranca de todas as 
bancadas, havendo sldo apenas aprovada tlmida 
propostcao sobre fidelidade partidaria, pendente de 
rnanifestaeao do Senado Federal. 

Olante disso, 0 Tribunal Superior Eleitoral 
antecipou-se ao Parlamento, no que diz respeito a 
fidel idade, gerando este quadro de lnquietacao que 
tomou conta do Pals, com reflexos junto a opiniao 
publica brasileira. 

A dellberacao do STF, com base no 
pronunciamento da Justica Especializada, continua a 
ter reflexos na vida polltico-parlamentar, aguardando
se outras rnanifestacoes de nossa Corte Suprema, 
com as aqremiacoes mergulhadas em justificada 
perplexidade. 

As indagacoes dos que se sentem prejudicados 
atormentam a todos nos, ainda atonltos diante dos 
reflexos do longo julgamento do ultimo dia 4. 

Aqueles porventura alcancados pelo decis6rio 
buscam indicacoes capazes de salvaguardar os 
respectivos interesses, sem sancess que alnda 
demandariam tempo para a sua aplicabilidade. 

Volto a enfatizar que as modificacoes em nossa 
sistematica eleitoral e partldarla - tantas vezes 
reclamadas - teriam evitado os atuais constrangimentos, 
ainda perdurantes por algum tempo, mtranquilizando 
siglas e seus filiados. 

a exemplo deve servir de advertencla aos que 
se tornaram desidiosos no atendimento de atribui,.ao 
essencial, transferida inexoravelmente para 0 ambito 
do Judiciarlo, 

Que se unam as torcas polCticas para a busca 
de alternativas que, sem caracterizar confronto de 
Poderes, possam indicar solucoss compatlveis com a 
lncernoda conjuntura. 

o SR. MARCELO TEIXEIRA (PR - CEo Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, registro 0 recebimento de oflcio 
encaminhado pela Camara Municipal de Itapipoca 
ace rca da construcao do Acude Gameleira. 

Ha uma preocupacao, neste instante, nos 
Municlpios de Miralma, Itapipoca e Amontada em 
relacao a construcao desse aeude, devido ao grande 
psrtodo de estiagem porque passa a regiao. 

Conversei sobre 0 assunto com os Deputados 
Ciro Gomes, Ariosto Holanda e Paulo Henrique Luslosa, 
porque todos n6s recebemos votos do Municipio de 
Itapipoca, cujo Prefeilo, Joao Barroso, mostra-se por 
demais preocupado com 0 assunto. E, certamente, esse 
sera um pleitobemacolhido, especialmente agora,quando 
se avizinha a votaQijodo Orcarnento da Uniao. 

Eu diria que ~ por demais saiutar atendermos ao 
pedido de tantos quantos fazem parte daquele grande 
municipio do Estado do Ceara. E, com certeza, a 
populacao flcara satisfeita com 0 nosso trabalho. 

Para concluir, Sr. Presidente, peco a V.Exa. a 
lncursao desta fala no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 
o SR. WILLIAM WOO (PSOB - SP. Sem revlsao 

do orador.) - Sr. Presidente, Oeputado Eduardo 
Valverde, quero parabenizar 0 Governo do Estado 
de Sao Paulo, por imermedto do Governador Jose 
Serra, pela assinatura ontem do segundo convenio para 
recapeamento das estradas vicinais do Estado. 

Com a assinatura desse convenio, quase 
250 municfpios paullstas serao beneficiados, 
pois serao recapeados mais de 4 mil quilOmetros. 
Consequentemente, dirnmuira 0 custo do transporte no 
Estado, tendo em vista que muitas estradas, devido ao 
intense trafegode caminh6esdecargas, decombustlveis, 
especialmente alcool, estao desgastadas. 

Para encerrar, quero parabenizar e agradecer a 
nossa Policia Legislativa, sempre prestaliva e atenciosa. 
Ontern, no encerramento dos trabalhos, quase a 1 
hora da rnanha, acabei deixando meus inslrumento de 
trabalho no plenarlo, mas hoje peia manha, prontamente, 
eles estavam aminha dlsposlcao. 

Muito obrigado. 
o SR. WALDIR MARANHAO - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. WALDIR MARANHAO (PP - MA. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero apenas informar que, as 14h, no 
plenario 10 desta Casa, sera realizada auoiencla publica 
da Comissao de Educacao, para debate de questoes 
ligadas as universidades municipais e estaduais do 
Pais. 

Na condlcao de Presidente da Frente Parlamentar 
do Congresso Nacional em Defesa das lnstituicoes 
Unlversltanas Publicas Vinculadas aos Sistemas 
Estaduais e Municipais de Ensino, convido todos a 
participarem do evento para discutirmos nao s6 0 papel 
dessas universidades, mas tambern suas demandas, a 
fim que de sejam subrnetidas ao Ministerio da Educacao, 
principalmente neste momento em que estamos nos 
organizando para, em breve, discutirmos a reforma 
universitana, 

o segmento certamente tem grande contribuicao a 
oferecer ao Pais.Evamosdiscutir mumeras possibiIidades 
naos6 de expansao dos Centros Federais de Educacao 
Tecnol6gica - CEFETs e das universidades federais, 
mas tambem 0 papel dessas universidades, que muito 
contribuem para 0 desenvolvimento regional. 

Portanto, todos estao convidados a participar 
dessa audlencia publica, que tera lugar hoje, as 14h, 
na Comissao de Educacao, 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) 

- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Tarcisio 
Zimmermann. 

o SR. TARCfslO ZIMMERMANN (PT - RS. Sem 
revisao do orador.) - Bom-dia, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, assessores, demais servidores da 
Casa e telespectadores da TV Camara. 

Abordo nesta martha 0 tema da tributacao, 
especialmente da proposta de aumento de impostos 
que a Governadora Veda Crusius acaba de apresentar 
a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do SuI. 

Todos temos acompanhado ha muito lempo, com 
apreensao, a situacao financeira do Estado do Rio 
Grande do Sui, cujo Orcarnento Publico e motivo, sem 
duvlda alguma, de muita preocupacao, Acompanhamos, 
durante 0 Governo Antonio Britto, as sucessivas 
privatizacoss de quase todas as empresas publicae, 
Na ocasiao, houve aumento de impostos, principalmente 
do ICMS. Todavia, a situacao fiscal do Estado nao 
logrou melhorias. 

No Governo Olivio Dutra, foi feito brutal estorco 
para aumentar a arrecadacao trlbutaria e reduzir 
substancialmente 0 deficit fiscal. 0 Estado, naquela 

epoca, nao se beneficiou com 0 refinanciamento da 
divida dos soneqadores. 

Em seguida, no Governo Germano Rigotlo, mais 
urna vez, a prop6sito de enfrentar a precarla situacao 
fiscal, foram aumentadas as aliquotas do ICMS e 
rsduzido 0 crescimento do Estado. Isso trouxe prejuizos 
a varies exportadores brasileiros. 

A Governadora Veda Crusius, que durante 
a carnpanha eleitoral recusava terminantemente a 
concordar com qualquer possibilidade de aumento de 
impostos e acusava seus adversaries de, estes sirn, 
caso chegassem ao Governo, pretenderem promover 
esse aumento, antes mesmo de assumir 0 cargo, ainda 
em 2006, apresentou poderoso pacote de aumento de 
impastos, posteriormente rejeitado pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sui, por 
conta do estelionato eleitoral que produziria. Agora. 
a Governadora funde os pacotes dos Governadores 
Britlo e Rigotlo, aumenta Iinearmente as tarifas de 
todos impostos, de 17% para 18%, bem como 0 dos 
combustfveis, de telecomunicacoes, de energia eletrica 
e de outros produtos, de 25% para 30%. 

, Jasabernos no que isso resultara. Talvez 0 Estado 
ate arrecade um pouco mais durante um periodo. 
Porem, a economia qaucha sotrera novamente. Nao 
pode a Governadora Veda Crusius alegar que anunciou 
na campanha eleitoral 0 aumento de impostos e que 
desconhecia a condicao financeira do Estado. A1inal,0 

partido de S.Exa. indicou 0 Vice-Governador na chapa 
de Germano Rigotlo. 

Portanto, a bancada do PT e vastos setores da 
sociedade estao se mobilizando contra 0 aumento de 
impostos, contra a possibilidade de serem reduzidos 
os 6rgaos pubhcos, contra a Lei de Responsabilidade 
Fiscal implantada no Estado, que, na verdade, prevs 
congelamento do satario dos servidores pubhcos. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
- AM. Sem revisao da oradora.) - Sr.Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, companheiras e companheiros, recebi 
de um conjunto de entidades organizadas nao s6 do 
meu Estado, 0 Amazonas, mas tarnbern de Roraima, 
Acre e Arnapa, urn manifesto que esta sendo dlstribuldo 
aos Deputados Federals, Estaduais, Vereadores e 
toda a poputacao, principalmente as categorias que 
essas entidades representam. Esse manifesto renova 
o desejo da populacao de que 0 Congresso Nacional 
aprove, 0 mais rapidamente possivei, a legisla9aO que 
estabslecera 0 fim do voto secreta no Brasil. 

Esse e um assunto muito polernico. Por um lado, 
ha quem defenda a continuidade do voto secreta pelo 
menos para algumas questoss, de forma a proteger 0 

Parlamentar. Por outro, existem aqueles que sntenoern 
que 0 voto secreto nao faz mais sentido hoje no Brasil, 
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no atual momento dernocratlco. Eu quem me somar a 
estes ultirnos. Tenho uma opinlao muito pessoal acerca 
da materia, 0 que me levou a assinar 0 rnansesto e a 
integrar Frente Parlamentar em Delesa do Voto Aberto, 
que luta pelo lim do voto secreto, Entendo que ja 
passou 0 pertodo em que 0 instituto do voto secrete 
era nscessano para proteger 0 Parlamentar, sobretudo 
contra pressoes oriundas do Poder Executivo. 

Apesar de ainda nao vivemos uma democracia 
plena, consolidada, avancarnos a tal ponto que ja 
podemos acabar com 0 voto secreto. No lundo, ele tem 
servido para acobertar oplnioes imposslveis de serem 
manifestadas publicamente. E nao me reliro apenas aos 
epis6dios recentes, mas a tudo, absolutamente a tudo. 
Repito: nao me refiro a latos que estejam acontecendo 
no presente. Entretanto, acho que devemos discutir essa 
materia com tranqOilidade, com calma. Nao podemos 
nos deixar levar pela pressao, 

Sr. Presidente, a Frente Parlamentar em Delesa 
do Voto Aberto esta lormada na Casa ha algum tempo. 
Ja estamos volando as proposituras que garanlirao 0 

necesseno lim do voto secreto. Nao ha lato que juslilique 
a necessidade de protecao ao Parlamenlar. Precisamos 
proteger a sociedade, 0 eleilor, e essa protscao ocorrera 
na medida em que assumirmos publicamente as nossas 
posicoes polfticas, seja na escolha de um membro do 
Tribunal de Contas da Uniao, seja na aprovacao de veto 
a uma maleria qualquer que ja lenha sido aprovada 
na Casa, ou mesmo no julgamento de Parlamentares. 
o processo de consolldaeao da democracia no Brasil 
da-nos sssa condicao. 

A Camara dos Depulados e 0 Senado Federal 
devem colocar imediatamente em pauta essa proposta, 
que conligura um clamor popular, uma vez que subscrita 
por mais de 60 enlidades, entre as quais: centros 
acadsmicos da Universidade Federal do Amazonas, 
universidades particulates, Centro Indigenisla 
Missionarlo do Estado do Amazonas - CIMI, Igreja 
Evangellca Lulerana, entidades do Estado de Roraima, 
Comissao Pastoral da Terra do Amazonas, Sindicato 
dos Trabalhadores em Educa9ao do Amazonas, 
Sindicalo dos Servidores Publicos do Amazonas e 
varios slndlcatos de lrabalhadores rurais de municlpios 
do interior desses Estados citados. 

Sr.Presidente, Sras.e Srs. Deputados, na condlcao 
de presidenla do Grupo Parlamenlar Brasil/Cuba, quero 
lrazer um importante debate para esla Casa. Trata-se 
dos quase 50 anos de bloqueio econOmico imposto 
pelos Eslados Unidos contra 0 povo cubano. 

Apesar de a ultima Assemblela Geral das Na90es 
Unldas, realizada no dia Bde novembro do ano passado, 
ter aprovado uma resolu9ao solicitando 0 lim do bloqueio 
econ6mico, comereial e linanceiro contra Cuba - e born 

que se diga pela maio ria esmagadora de votos dos 
parses membros -, 0 governo dos Estados Unidos 
intensilicou suas acoes contra a IIha, respaldados pelo 
lamigerado Plano Bush. 

o Plano Bush, Institufdo em 6 de maio de 2004, 
lem como principal objetivo destruir a soberania daquele 
povo e com isso lacililar 0 objetivo imperialista de 
recolonizar Cuba. Ap6s quase meio seculo, os Estados 
Unidos continuam com 0 inluito de causar a lome, 0 

desespero e a derrubada do governo cubano para 
promover 0 retorno da IIha 11 situacao neocolonial que 
viveu 0 pars. 

Os danos provocados por esse plano nao 
aletam somenle os diversos setores da economia e 
da sociedade cubana, mas tambern terceiros pafses. 
Falo do eleito extraterritorial do bloqueio, que prolbe, 
por exemplo, que subsidiarias norte-americanas 
sediadas em lerceiros pafses realizem qualquer tipo 
de transacao com empresas em Cuba; que prolbe que 
empresas de terceiros palses exportem para os Eslados 
Unidos produtos de origem cubana ou produlos que 
em sua eleboracao conlenham algum componenle 
de origem cubana; que impede que essas mesmas 
empresas vendam bens ou services para Cuba, cuja 
lecnologia conlenha rnals de 10% de componenles 
estadunidenses, embora seus proprietarlos sejam 
nacionais desses pafses. 

o bloqueio prolbe ainda que entrern nos portos 
estadunidenses navios que Iransportem produtos 
desde ou para Cuba, independenlemenle do pals de 
rnatrfcula; que bancos de lerceiros palses abram conlas 
em d61ares norte-americanos a pessoas jurfdicas ou 
naturals cubanas, ou realizem transacoes linanceiras 
nessa moeda com enlidades ou pessoas cubanas. 

Enlre maio de 2006 a maio de 2007 ao menos 
30 pafses solreram os eleilos da extraterrltorialidade 
dessa polftica, entre eles Brasil, Alemanha, Australia, 
canada, Reino Unido, Parses Baixos, Suecia, Espanha, 
Finlandia, Japao, Mexico, Noruega e Suf9a. 

o recrudescimenlo desse bloqueio causa 
perplexidade. No corneroio internacional, os Eslados 
Unidos sao reconhecidamente os maiores delensores 
das palentes e direitos autorals, mas nao e isso que se 
observa em rela9ao aos produtos cubanos. 

Cilo s6 um exemplo: no dia 19 de junho de 
2006, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou 
o requerimenlo apresenlado pela empresa cubana 
Cubalabaco, que desejava rever a marca de charulos 
cubanos Cohlba nos Eslados Unidos. Depois de 
rejeitar 0 pedido da empresa cubana, a Suprema Corte 
conlirmou a propriedade da marea para a Companhia 
norte-americana General Cigar, 0 que conslilui um 
crime de aproprtacao i1egrtima de marca. 
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Os danos economicos desse bloqueio ja 
ultrapassaram a citra de 89 bilhoes de d6fares. No 
delicadosetor de allmentacao, entre abril do ano passado 
e abril desde ano, houve um prejuizo para a IIha de 258 
milhoes de d6lares, devido principalmente as restrlcoes 
de irnportacao de alimentos dos Estados Unidos e de 
suas subsidiarias em outros paises, como tarnbern os 
impactos causados na producao de alimentos para 0 

consumo da populacao na propria llha, 
Por nao ter acesso aos medicamentos de ultima 

qeracao, material dsscartavel ou equipamentos 
hospilalares, basicamente produzidos nos Estados 
Unidos, 0 bloqueio provocou este ana um prejuizo de 
30 rnllhoes d61ares ao Sistema Nacional de Saude, 
que oferece atendimento medico gratuito a toda a 
populacao cubana. 

Parase ter ideia, 0 Institulo cubano de Oftalmologia 
foi impossibilitado de adquirir um equipamento para 
estudo da retina e de medicamenlo usado em pessoas 
idosas com deqeneracao macular. Isso porque as duas 
empresas que vendem os produtos possuem capital 
norte-americano. 

Nem a area da educacao escapou do bloqueio. 
o lntercarnalo acadernlco entre os 2 parses esta 
proibido, uma franca violacao aos direilos humanos e 
as liberdades acadernicas. 0 pais tambSm nao pode 
adquirir dos Estados Unidos rnaterlas-prlrnas, materials 
e equipamentos de uso escolar. 

E pasmem! Os usuaries da Internet em Cuba nao 
podem ter acesso aos services gratuito do Google. E 
isso mesmo, ao tentar acesso no site de busca eles 
recebem a seguinte resposta: "Este produto nao se 
encontra disponivel em seu pais". 

Na area cultural a situacao nao e diterente, Por 
causa do bloqueio, nenhum contrato comercial e 
permitido, sobretudo os que envolvem lntercamblos 
cullurais. 

A area de transporte tarnoern e multo afetada. 
Somente neste ano ja registrou prejuizo de 208 milhoes 
de d6lares. Eque 0 parque de locomotivas que existe 
em Cuba esta integrado em sua esmagadora maioria 
por equipamentos de manufatura norte-americana 
ou canadense, que tern componentes fabricados 
nos Estados Unidos. 0 transporte automotivo de 
passageiros, 0 Metrobus, tambarn utiliza pecas de 
reposicao de origem norte-americana. 

Alem das areas que mencionei, sofrem atetacoes 
tambern a industria pesqueira, a de informatica 
e cornunicacao, a avlacao civil, a industria basica, 
a industria petroleira, 0 fornecimento de aqua, a 
slderomecanica, 0 turismo e a agricultura. 

Portanto, 0 bloqueio dos Estados Unidos contra 
Cuba durante 0 governo de Bush apresenta uma 

escalada sem precedentes nos quase 50 anos. Trata
se de uma franca viotacao dos princlpios da Carta das 
Nar;6es Unidas e do Direito tnternacional. vlolacao 
seguida de sabotagens e alas terroristas organizados e 
financiados pelos Estados Unidos, que ja ocasionaram 
a morte de aproximadamente 3 mil cubanos. 

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 0 

povo cubano nao renunciara a sua soberania, nem 
ao direilo a sua autodeterrninacao. contlnuara firme 
na luta pelo aperteicoarnento da sua sociedade justa 
e solidaria, Por isso, precisa contar com 0 apoio da 
comunidade internacional em seu legilimo protesto 
contra 0 bloqueio econornico, comercial e financeiro 
imposlo pelos Eslados Unidos. 

E por faiar na luta do povo cubano, nao poderia 
terminar este discursosem prestaras justas homenagens 
a Ernesto Che Guevara, lider da revolucao cubana, que 
no dia de arnanha e lembrado no mundo todo pelos 
40 anos da sua morte. 

Sou de uma gera9ao que foi influenciada 
direlamente pelos ideais de transtorrnacaosocial, justica 
e solidariedade que acompanharam Che Guevara ate 
a sua morte, no dia 9 de outubro de 1967, apos ser 
capturado no dia anterior por tropas do Exercito da 
Bolivia. 

Em mem6ria aos ideais de Che Guevara, 0 meu 
partido, 0 PCdoB, estara junto com outras siglas como 
PSOL, PSB, PT, PDT e PRB prestando, arnanha, nesta 
Casa, as homenagens ao lider revoluclonarjo. 

Era 0 que tinha a dizer. 

Durante 0 discurso da Sra. Vanessa Gra
zziotin, 0 Sf. Eduardo Valverde, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre
sidencia, que eocupada peto Sr. Vicentinho, § 
2° do art. 18 do Regimento Interno. 

o SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde. 

o SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem 
revisao do orador.) - Muito obrigado, jlustre Presidente, 
meu caro companheiro. 

Nao gostaria de usar meu lempo para fazer um 
ataque a Oposlcao, em especial ao Democratas, pela 
mcoerencta entre 0 seu dlscurso e a pratica: governa 
alguns municfpios, rem retacoes pollticas com os 
partidos integrantes da coligaQao, que tambsm adotam, 
na sua conduta administrativa, acoes dilerentes do 
discurso - por exemplo, 0 aumento de impostos. Sem 
falar na etlca, Segundo dados do TSE, 0 Democratas 
foi 0 partido que mais teve politicos cassados por 
cornpra de votos, mediante oferta de denladuras, telhas 
etc. Por af se observa a forma distorcida com que 
determinados setores da elite brasileira exercem a 
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polflica. Mas nao quero falar disso. A populacao h8 
de entender a diferenca entre discurso demag6gico e 
pratica correta, decente. Neste momento, gostaria de 
tatar sobre 0 desenvolvimento sustentavel, questao 
muito importante para nos da AmazOnia. 

A bancada federal de Rondonia reallzara em 
Brasflia, no dia 2 de novembro, uma das etapas do 
sirnposio sobre a AmazOnia. Interessa-nos muito 
talar de RondOnia dentro de uma nova concapcao 
de desenvolvimento, que leve em consideracao 
as populacoss locais tradicionais, os qutlornbolas, 
os indlgenas, os extrativistas, os pescadores, os 
serinquelros, os camponeses e as popula~es urbanas 
recem-cheqadas ao Estado devido ao fluxo migrat6rio. 
Ao falarmos em desenvolvimento, nao podemos 
desconsiderar esses atores, que sao importantes. 

Mas qual e a qualidade desse desenvolvimento? 
o que ele gerara? Obviamente, se quisermos um 
desenvolvimento correto, a economia regional tera de 
crescer gerando oportunidades em termos de renda 
e trabalho. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento 
nao podera ser contra rio Ii preservacao do bioma em 
que vivemos. Historicamente, a regiao amazOnica, 
em especial RondOnia, desenvolveu-se a partir do 
consumo dos recursos naturais, com graves danos 
para 0 meio ambiente. 

Entao, pensar em desenvolvimento e pensar em 
tecnologia de acesso a esses recursos naturais, para 
retirada apenas do essencial, a fim de preserve-los 
para as gera~6es futuras. Para tanto, e nscessario que 
as universidades, os centros de pesquisa e entidades 
da sociedade civil ajudem-nos a pensar nesse vies de 
desenvolvimento. 

Portanto, dia 2 de novembro, vamos realizar esse 
simp6sio, com a participa~o de toda a bancada, de 
universidades, da OAB,doMinistertoPublico, das centrais 
sindicais, em especialda CUT. A sociedade serachamada 
a quebrar paradigmas. 0 modelo de desenvolvimento 
adotado na regiao arnazenlca, principalmente em 
RondOnia, foi um modele predat6rio, que consumiu os 
recursos naturals. Gerou riqueza, e verdade, mas ao 
longo do tempo deixou um passive ambiental rnunoalto, 
As gera~es futuras, certamente, irao sa onerar para 
corrtgir 0 que as gera~es passadas fizeram. 

Como temos consciencia da nossa 
responsabilidade polftica, vamos utilizar esse novo 
contexto brasileiro, contexto diferente, onde 0 dlaloqo, 
o concurso de ideias diversas e a chegada de novos 
conhecimentos nos permitlrao quebrar paradigmas. 

Vamos realizar esse encontro, esse simp6sio para 
debater profundamente as alternativas que temos pela 
frente a fim de desenvolver 0 Estado de RondOnia, 
fortalecer a sua industria madeireira, fortalecer a 

producac f1orestal, reflorestar 0 Estado, fazer cumprir 
a Lei de Zoneamento, desenvolver a industria de base 
do Estado, principal mente a industria extrativista para 
agregar valor.A Feira de Agricu~ura Familiar, realizada 
aqui em Brasilia, trouxe de RondOnia diversos produtos 
que podem ser comercializadose produzidosem escala 
muito maior se livermos a infra-estrutura e a polftica 
correta de estrmulo, de suporte, de ccnstrucao de 
novos paradigmas. 

Esla af 0 nosso desaflo, DeputadoVicentinho:n6s 
da AmazOnia podemos construir um novo Brasil, uma 
nova AmazOniaem outras bases de desenvolvimento, 
que respeite a biodiversidadee, principalmente,as suas 
populacoes tradicionais e as trate com carinho. 

o SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Antes de 
conceder a palavra ao pr6ximo orador, a Presidllncia 
anuncia a presence do Dr. Eron da Silva Pereira, que 
esta aqui ao nosso lado. Dr. Eron e um exemplo de 
vida, foi office-boy do nosso sindicato, trabalhou la 
durante muito tempo, e hoje e um dos mais importantes 
advogados brasileiros, especializado em previdllncia 
social. 

Seja bem-vindo, Dr. Eron, companheiro e amigo. 
o Deputado Devanir Ribeiro que esta aqui entre nos 
tarnbern 0 conhece desde pequeno. ' 

o Sf. Vicentinho, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidencia, 
que eocupada pe/o Sf. Manato, 1° Sup/ente 
de secreteno. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto. 

o SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Sem revlsao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
celebramos hoje 0 Dia Mundial dos Correios, a maior 
rede de comunicaeaodo Pals, procurada pelas pessoas 
para enviar informa~es, cartas, telegramas. Emalguns 
municipios onde nao ha agfmcia bancarla, 0 banco 
postal serve como referllncia. 

Felicito todos os sarvidores da EmpresaBrasileira 
de Correios e Telegrafos do Brasil pelo beio trabalho 
que fazem. Lembro que muilos tentaram privatizar 
essa empresa, muitos tentaram destruir essa empresa, 
mas os seus trabalhadores nao permitiram que isso 
acontecesse. 

Uma CPI revelou problemas nos Correios, 
alguns tentaram utilizar sua estrutura, mas a grande 
maioria dos servidores e formada de gente honesta, 
correta, que quer fazer da empresa um instrumento de 
desenvolvimento do Pais. 

Parabens a todos os servidores dos Correios. 
Sr. Presidente, recebi um relat6rio da Comissao 

de Direitos Humanos da Assernblela Legislativa do 
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Estadode Golas.0 nosso companheiroMauro Rubem, 
do PT de Goias, encaminhou um hist6rico da situacao 
de vlolencia naquele Estado, realizado pelo Cornite 
Goiano pelo Fim da Violencia, cujo lema e Vilimas da 
Vlo/{mcia Po/icial- Quando a dor vira resistenct». 

Chama aten<;:ao 0 fato de a Comissaode Direitos 
Humanosda Assernbleia Legislativa de Golas registrar, 
desde 2003, a dor e a anqustiade familiares de vftimas 
dos excessos da a<;:iio policial. E temos aqui os dados: 
11 denunclasde execucao, a grande maioriade jovens; 7 
denuncias dedesaparecimento - atehojeasfamllias esliio 
buscando seusfamiliares que desapareceram depoisde 
terem side abordados por policiais civis e militares; 18 
denunclas de aqrsssoes ffsicaspraticadas por pohciais. 
Um dos dadosque charnounossa atencao foi 0 nurnero 
de mortes de presos que cumprem pena em regime 
semi-aberto ou em liberdade condicional: de janeiro a 
maiodeste ano, foram registradas 16 mortes, 

Sr.Presidente, osdadosapresentadosdemonstram 
a necessidadeda aprovacaodo Programa Nacionalde 
Sequranca Publica com Cidadania - PRONASC!. Ou 
damos condlcoes para que a Pollcia seja uma Pollcia 
cidada, ou fazemos uma limpeza das corporacoss 
militar e civil, tirando do meio aqueles bandidos que se 
infillraram e estao a service do crime. A Pollcia em sua 
rnaiorta e constituida de homens e mulheres de bem, 
Que querem dar sequranca e protecao a populacao, 
mas ha as laranjas podres que, se nao forem retiradas, 
contarninarao as demais. 

Fico multo preocupado com 0 que vejo, Onlem 
mesmo recebi mais uma intorrnacao do Ceara, onde 
M poucos dias policials atiraram, por engano, em 
turistas, porque 0 carro que os levava parecia com 0 

usado num assalto. 
Concluodizendo queprecisamos votar0 Programa 

Nacional de Seguran<;:a PUblica com Cidadania. Fiquei 
tristeporquereliraram algumasmatertas quedeverlamos 
ter aprovado na sua integralidade. 0 discurso de que 
o Governo estaria concedendo dinheiro para bandido 
nao e verdade, porque os recursos sao para aqueles 
adolescentes em situacao de risco e que queremos 
que se recuperem,que nao virem marginais.0 objetivo 
e dar condlcoes para que possam estudar e colocar 
sua energia a service da construcao do Pals, e nao da 
destruicao de suas vidas e da sua hist6ria. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Waldir Maranhao, medico 
veterinario, ex-Bettor da Universidade Federal do 
Maranhao, que tao bem exerce seu primeiro mandato 
pelo PP. 

o SR. WALDIR MARANHAO (PP - MA. Sem 
revlsaodo orador.)- Sr.Presidente, sras. eSrs. Deputedos. 

mats uma vez varnos dar a dernonstracao de que 0 

Partido Progressista, por lntermedto do Ministro das 
Cidades, oferece ao Brasil a possibilidade de discutir 
o papel das nossas cidades e, mais do que isso, da 
cidadania. 

No momento em que organizamos a Conterencia 
das Cidadesenos permitimosdiscutira retorma urbana 
na America Latina, certamente entendemos que esse 
debate e essa prornocao social valorizam 0 sentimento 
humane na busca da qualidade de vida. 

Nesse entendimenlo, essa Conferencia vai nos 
dar a possibilidade de dlminuir as distancias, para 
que possamos conviver civicamente, respeilar as 
contradicoes, em busca da melhoria da qualidade de 
vida. 

Vou insistirsempreem Que, quandonos propomos 
a disculir a retorrnaurbana, nao podemosnosesquecer 
da reforma universitaria, algo que este plena rio, a 
sociedade brasileira e a nossa juventude aguardam. 

Demos infcio a votacao da reforma polltica, 
mas em algum momenta houve estranqulacao desse 
processo, Alemdisso, na Ultima quinta-feira, 0 Supremo 
Tribunal Federal eslabeleceu a sua posicao score 
a fidelidade partidaria, demarcando novos desafios 
para 0 Parlamento. Mais um motive para votarmos as 
reformas necessarias ao Pals. 

Na qualidade de educador, tenho consciencia 
do papel de nossas universidades na formacao de 
uma consciencia cidada, que nos leve, por exemplo, a 
discutir, como ocorreu ontem, 0 Programa Nacional de 
Sequranca Publica com Cidadania - PRONASCI, que 
e um ato socioeducativo e a cornpresnsao plural da 
educacao em busca do direito de ir e vir das pessoas, 
com 0 senlimento coletivo, seja nos povoados, nas 
cidades, ou nos municlpios. 

Ao discutirmos essa tsmatlca, respeitando a 
hist6riarecente da populacao, certamente diminuiremos 
a tensao social, que vira por meio de investimentos. 
E esses inveslimentos, meu caro Presidente, seguem 
na dire<;:ao do crescimento econ6mico, mas eles lem 
de estar sustentados em bases s6lidas, ou se]a, em 
uma educacao Que priorize a conquista de renda e do 
desenvolvimento. 

Esse salutar debate, leva-nos a prestar contas a 
sociedade. Mais do Que isso, trata-se de uma polltica 
publica de insercao, em que 0 nosso maior desafio e 
compreender sua irnportancia e fazer acces concretas 
que valorizem 0 ser humano. 

Dessa forma, por meio da analise de nossas 
conviccoes e a luz do Ideal de luta par uma sociedade 
cicada, com consclencia clvica e sustentacao te6rica 
educacional, teremos capacidade de nortearosdestinos 
da Patria, 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, veio da 
capital de Sao Paulo urn exemplo digno de ser copiado 
pelas demais cidades brasileiras. Ha 2 anos foi crlada 
a Secretaria Especial da Pessoa com Deficiiincia e 
Mobilidade Reduzida. Hoje, os resultados cornecarn a 
ser colhidos especial mente com uma nova concepcao 
do service publico, em atendimento aos cloadaos que 
tiim deficiiincia ou mobilidade reduzida. 

A questao da acessibilidade deve ser uma 
prioridade das autoridades, para que as nossas 
cidades sejam lugares melhores, mais humanos, mais 
democratlcos, 

Em artlgo assinado na Folha de S.Paulo, a 
Vereadora tetraplsqlca Mara Gabrilli lembra os tempos 
diffceis da lmplantacao da Secretaria Especial de Sao 
Paulo. Ela foi a primeira titular da pasta e contabiliza 
os avancos nesta area. 

Lembra, entre outras questoes, que foi ampliado 0 

numero de onibus acessrveis a portadores de deficiiincia 
ou mobilidade. Atualmente, sao mais de 2 mil vefculos 
que circulam por 1.500 Iinhas. Ha 2 anos, eram apenas 
300onibus. 

Foram implantados tambern os nucteos 
integrados de reabilitayao, uma rede especializada 
para atendimento a pessoa com deficiiincia, de forma 
hierarquica, regionalizada e articulada com as demais 
unidades do Sistema Unico de Saude - SUS. 

Em outra iniciativa que merece todos os elogios, 
o Governador paulista Jose Serra encaminhou 
a Assemblsia Legislativa projeto de lei que cria 
a Secretaria Estadual da Pessoa com Defieiiincia. 
Mais uma vez, a proposta poderia ser multo bem 
copiada pelos Governadores. Por isso, sugiro que 0 

Maranhao tambem crie a sua Secretaria da Pessoa 
com Defieiiincia, inlciativa que pode partir dos pr6prios 
Deputados Estaduais. 

Como Secretdrio-Geral da Frente Parlamentar em 
Defesa das Pessoas com Deficillncia, tenho pautado 
meu trabalho aqui na Camara pelo respeito as pessoas 
com deficillncia. Recentemente, por iniciativa minha, a 
Comissao de Educayao e Cultura realizou um simp6sio 
com especialistas aeerca da aeessibilidade das pessoas 
com deficillncia. 

Propostas torarn encaminhadas a partir dos 
depoimentos, inclusive de pessoas ativas no processo 
de sensibitlzacao da populacao. Estas sugestoes 
estao disponrveis e devem ser aproveitadas pelos 
administradores publicos. 

Hoje 0 Brasil tern aproximadamente 25 milhoes de 
pessoas com algum tlpo de deficillncia ou mobilidade 
reduzida. Eurn numero significativo, mas a realidade e 
muito ruim para esses brasileiros. A realidade e ca6tica, 
com barreiras ffsicas e psicol6gicas. 

Portanto,considero urnpasse importante a criayao 
de secretarias municipais e estaduais, exclusivas, 
destinadas a trabalhar qusstoes da pessoa com 
defieiencia e mobilidade reduzida. 0 Maranhao pode 
muito bern dar um exemplo ao Brasil ao aproveitar as 
experiencias do Estado de Sao Paulo. 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Manalo) - Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Ernandes Amorim, ex
Deputado Estadual, ex-Prefeito de Ariquemes, por 2 
vezes, ex-Senador, pecuarista, que lao bem exerce 
seu mandato por Rondonia. 

o SR. ERNANDES AMORIM (PTB - RO. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ha pouco tempo foi aprovada uma lei de 
concessao de tlorsstas no Brasil. Preocupada com as 
florestas da Amazonia, a Ministra Marina Silva julgou 
por bem lieitar, em primeira mao, algumas areas em 
Rondonia. Nosso Estado sora 0 prlmeiro da Federacao 
a promover um leilao de concessiio de lerras publicas 
para explorayiio pela iniciativa privada, e tera ale 0 dia 
15 de dezembro para se habilitar. serao leiloadas 3 
areas que somam 90 mil hectares. 

E Ainda ontem ouvi 0 Deputado Valverde talar 
sobre esse feilo, como se Rondonia tivesse obtido 
grandes vantagens. Nao bem assim. As lerras estao 
perto da capital de Porto Velhoe fazem parte da Roresta 
Nacional do Jarnari, que e uma unidade de conservacao 
de 220 mil heclares. A area e importantrssima para a 
aqricultura, alern de ser riqufssima em rnlnsrlo, e sera 
Iicitada em 3 areas, sendo uma delas de 45 mil hectares. 
A menor lem 17 mil hectares, cuja concessiio esta 
estimada, por ano, em 500 mil reais; a segunda, com 
34 mil hectares e com lance inieial de 900 mil reais; e 
a terceira, com 45 mil hectares, por um lance lntclal de 
1,3 rnllhao de reais anuais. 0 que me causa grande 
preocupacao aa grandeza das areas, pois 0 modelo de 
grande latliundlo nao deu certo em Rondonia,a exemplo 
da licitayao do Burareiro, que naufragou Iiteralmente 
em sua extensao, 

o pove de Rondonia - 0 ernpresarlo, 0 madeireiro, 
o homem que ali mora ha 50 ou 100 anos - jamais tera 
oportunidade de participar de um leilao de tamanha 
monta. 

Esta previslo no pre-edltal que a concsssao sera 
por um perlodo de 40 anos e renovado de 3 em 3 anos. 
Vii-se de imediato que auma privatizacao, para as 
maos de particular, em cuja area nao havera produyao. 
o seringueiro, 0 homem que Irabalha com acar, 0 

homem que vive naquela floresta, ficara impedido de 
continuar a Irabalhar ali, porque a area passara a ser 
particular. Sem falar que aquele setor e urn dos mais 
ricos em cassiterila, em ouro. 
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Se houverde latoesse leiliio, que haja possibilidade 
de se dividir a area em no maximo 3 mil hectares, 
para que a pessoa possa explorar a ftoresta, retirar 
a madeira necessaria e mante-Ia de acordo com os 
interesses ambientais. Nesse contexto, que as pessoas 
que moram em Rondonia tarnbern possam usulruir da 
riqueza desse patrirnonio. 

Imaginem, V.Exas., que os sem-terra estao a invadir 
terras tituladas, escrituradas e outras, eo Governo se da 
o luxo de entregar 45 mil hectares para uma s6 empresa, 
um s6 grupo, talvez milionario, sem necessidade de 
aproveitar praticamente nada dessa area. 

Segundo 0 Ministerio do Meio Ambiente, "a 
concessiio de terras na Amazonia e uma medida 
adotada para com bater 0 processo de desmatamento 
e ocupacao ilegal de terras publicas", 

Oiz ainda 0 Ministerio de Meio Ambiente: "A 
Reserva do Jamari foi escolhida porque esta localizada 
numa area fortemente pressionada pelo desmatamenlo", 
justifica 0 Oiretor-Geral do service Florestal Brasileiro, 
Tarso Rezende. 

Chamo a atsncao da bancada da Amazonia para 
o fate de que novas licitacoes estao por vir em outros 
Estados arnazonicos, situacao que ja provoca acirradas 
dlscussoes. 

Cito como exemplo a manltestacao do Engenheiro 
Carlos Adolfo Bentel, Presidente da Assoclacao 
Brasileira de Engenheiros Flcrestais: 

"Estao, com isso, privatizando a Amazo
nia. Niio foi feita uma pesquisa para saber 0 lrn
pacto do projeto. Faltou aprofundarem-se mais 
as diseussoes sobre 0 tema. Quem garante que 
o concessionario nao tara biopirataria?" 

E diz rnals: 

"0 IBAMA nao tem capacidade de fisca
Iizar as concessoes," 

Bentel diz que 0 IBAMA nao tem capacidade de 
fiscalizar as concessoes, 

Sr.Presidente, Sras.e Srs.Oeputados, esta previsto 
o lancarnento do edital, para conhecimento publico, 
para 0 dia 31 de outubro pr6ximo, quando esperamos 
dirimir as duvidas que [a sao de dominio publico, tendo 
em vista alguns desencontros de lntorrnacoes, pols ate 
a tarde de sexta-feira, dia 5 de outubro, em Rondonia, 
a delegacia local do IBAMA desconhecia ou se fazia de 
desentendida a respeito do leilao. 

As audiencias publicas nos dias 18 e 19 de 
outubro, em Cujubim e ltapoa do Oeste, deverao ser 
amplamente divulgadas para a sociedade rondoniense, 
que e a maior interessada nesse processo licitat6rio. 

Pols por intermedio da imprensa nos cneqa a 
noticla de que varies ernpresarios de outros Estados ja 

teriam procurado 0 Ministerio do Meio Ambiente, e com 
uma visao total mente distorcida da nossa realidade. 

Cito como exemplo a manltestacao do ernpresario 
pernambucano Mucio Oourado, que, de accrdo com a 
imprensa, seria dono de uma das maiores construtoras do 
Nordeste e de uma mineradora, que em entrevista diz: 

"Gostaria de retirar madeira e minetto. 
Nao tenho pianos de explorar turismo e es
portes radicais." 

Ou seja, esse ernpresario de Recife quer comprar 
terra, seu interesse e explorar a rnineracao e as riquezas, 
nao para gerar emprego, pois nao tem interesse em 
esportes radicais, como afirrna, nem em atender ao 
seringueiro. Seu unico interesse e econornico. 

Esta rnanltastacao do ernpresario pernambucano 
demonstra bem a visao de quem nao e da regiao: 
deseja apenas explorar as nossas riquezas. E como 
[a sabemos, deixam para Rondonia um rastro de 
devastacao da nossa floresta, doencas e miserlas. 

o que precisamos e de projetos com excelentes 
pianos de manejos; de axploracao da nossa floresta 
como determina 0 C6digo Florestal; de cuidado 
com 0 nosso solo e subsolo, agua, flora e fauna; de 
preservacao do nosso acar e castanha; que seja 
permitido as comunidades tradicionais 0 acesso a 
terra para sua colheita e cornercializacao. 

Preocupa-nos ainda 0 que sera feito dos pequenos 
agricultores, castanheiros e todos os trabalhadores 
rurais que la se encontram ha decadas e que sao 
responsaveis por toda a infra-estrutura existente. E 
isso esta sendo oferecido como atrativo aos posslveis 
concessionarlos, que receberao inclusive astalto e 
energia na sua porta. 

Ao registrar nossas prsocupacoes acima, espero 
que nas dlscussoes ainda em andamento e no edital 
definitivo possam rever a divlsao das 3 areas em mais 
lotes, quem sabe em 30 areas de 3 mil hectares, 0 que 
contemplaria um universo maior de concorrentes de 
pequeno e medic porte, assim como 0 preco do edital, 
que deve ser por um valor acesslvel. 

Ao finalizar, pergunto: e justo excluir 0 povo de 
Rondonia do processo, conduzido, a nosso ver, para 
ser adquirido apenas por grandes conglomerados 
financeiros? 

Sr. Presidente, aqradeco a V.Exa. a oportunidade 
e espero que a Ministra Marina Silva reveja 0 tamanho 
dessa area e atenda, principalmente, a questao social, 
aos ernpresarios e as pessoas que trabalharn no Estado 
de Rondonia. 

Era 0 que tlnha a dizer. 
o SR. DEVANIR RIBEIRO (PT - SP.Sem revisao 

do crador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oeputados, 
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publico que nos assiste pela TV Camara, desejo 
comentar decisao sobre consulta feita ao Tribunal 
Superior Eleitoral e a respectiva consaqracao no 
Supremo Tribunal Federal. 

Os 3 partidos que encaminharam essa consulta 
sao os que mais desrespeitam 0 eleitorado. 0 PSDB, 
no Estado de Sao Paulo, esta comprando Prefeitos do 
PT, os Prefeitos de Itapeva e de Barao de Antonina, com 
o argumento: "0 PT nao tern dinheiro, 0 PT nao vai te 
garantir. N6s governamos 0 Estado e n6s vamos dar 
para voce conolcees de voce continuar sendo Prefeito, 
mas pelo PSDB". 

o Roberto Freire, aquele bravo, do PPS, que 
recorreu ao TSE, foi Ii CAmara Municipal de Sao Paulo 
e disse Ii VereadoraSoninha mais ou menos isso: "Olha, 
eu assino urn termo de compromisso aqui, e voce vai 
ser a nossa candidata Ii Prefeita". Ora, que coereneia 
a essa? Querem de volta 0 mandate dos Deputados, 
mas pescam em aguas alheias e turvas. 

Como pode 0 PFL, que agora aDEM, reclamar 
que os Deputados abandonaram 0 partido, se ele traiu 
o povo? Afinal, nlnqusm votou no DEM, mas no PFL. 

Defendo 0 que meu partido defende desde a sua 
fundacao: 0 mandato a do partido. E nao me refiro 
apenas ao mandato de Deputado Estadual, Deputado 
Federal e Vereador. Falo tambern do mandado de 
Prefeilo, de Governador e do Presidente da Republica, 
porque eles tam bam precisam de legenda para se 
eleger. Por que s6 os Deputados? Por que nao os 
Senadores? Por que existe essa desigualdade? 

Falta coerencia, Por isso nao fizemos a reforma 
polltica e foi derrubada no Supremo Tribunal Federal a 
clausula de barreira, que tentava impedir a existencia 
de partidos de aluguel. 

Por isso nao queriam a lista preordenada. No 
entanto, foi falar com a Vereadora Soninha 0 Sr. Roberto 
Freire, que a de Pernambuco, mas mora em Sao Paulo. 
Parece ata que esta cogilando candidatar-se a Vereador 
em Sao Paulo, porque em Pernambuco nao se elegeria 
nem a suplente de sindico. Roberto Freire fez urn termo . 
de compromisso.Ja viram urn neg6cio desses? Disse a 
uma Vereadora de outro partido que, caso ela mudasse 
de partido, garantiria sua candidatura Ii Prefeilura. 

Depois reclamamos que 0 Supremo e 0 TSE 
estao legislando. Por que nao fazemos, com coerencia, 
sem nenhuma duvida, a reforma polftica? Por que 
escolheram 0 dia 27 de marco? Por que a declsao 
judicial nao a a partir do momenta em que 0 Supremo 
fez a votacao e publicou 0 acordao? Eisso que tem de 
ser feito. Por que existem 2 pesos e 2 medidas? 

Vejo da seguinte maneira - ontem Ii algumas 
notlcias e ja tinha isso na cabeca: como fica a snuacao 
daqueles Deputados, Vereadores ou Deputados 

Estaduais que se elegeram numa coligayiio? A que 
partido eles pertencem? Se ele esta dentro de uma 
coligayao, ela a proporcional? Era isso que queriamos 
fazer na reforma polrtica. A1iei-me Ii reforma polftica, 
cujo Relator era 0 Deputado Ronaldo Caiado. Nao 
tenho preconceito - naquela apoca, S.Exa. era do PFL 
- em aprovarmos financiamento publico de campanha, 
lista, lidelidade partidaria. Tarnoem gostaria que fosse 
aprovado 0 fim da tal coligayao proporcional. Os 
rnajorltarlos podem fazer a coligayiio por se tratar de 
questao proqrarnatlca, mas os proporcionais nao, 

Sr. Presidente, acredito que falta muita coerencia 
por parte dos 3 partidos que fizeram a consulta e hoje 
se vangloriam de serem os donos da verdade. "0 povo 
votou em n6s e nao podemos tral-lo, Nao podemos 
abandonar 0 partido." No entanto, 0 partido mudou ate 
seu nome, seu estatulo e sua direyiio da noite para 0 

dia, sem consultar 0 povo que nele votou. 
Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tern a palavra 

o nobre Deputado Edinho Bez, agricultor, bancarlo, 
contador, professor, ex-Sacretario de Infra-estrutura 
do Estado de Santa Catarina, que tao bern exerce seu 
quarto mandato nesta Casa. 

o SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, colegas 
Parlamentares, tenho opinlao formada sobre a 
interpretacao do Supremo Tribunal Federal acerca da 
siluayaOde quem mudou de partido e a venho repetindo 
hB mais de 5 meses. Quem me conhece, quem ja 
conversou comigo, os meus colegas Parlamentares, 
quem ja me ouviu em entrevistas sabe - e fico multo 
Ii vontade para dizer, porque sempre fui do PMDB 
- que eu sempre disse que nao seria prudente tirar 0 

mandato de alquem, 
Juridicamente, a natural 0 juiz levar em 

constderacao 0 costume. Por lsso, par exemplo, muilos 
emitem cheques sem fundo e nao sao presos - leva
se em conslderacao 0 costume. Quando um lojista 
aceita urn cheque para 30 dias, naquele momenta esta 
aceitando urn cheque sem provisao de fundos. Se 0 

costume era mudar de partido, nao econveniente tirar 
o mandato de alguam. 

o Supremo Tribunal Federal agiu corretamente, 
dando condiyoes aos que se consideram prejudicados 
de entrarem com recurso. Tenho de acreditar na ordem 
jurldica. Nao posso acreditar que 0 Supremo, que deu 
exemplo, ao julgar os recursos dos coleqas que ainda 
se encontram arneacados, impeya-os de ficarem livres, 
exercendo seus mandatos. 

Essa preocupacao a uma perda de tempo, e 
temos multo trabalho nesta Casa e tambam em nossas 
bases. 
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Nao e prudente tirar 0 mandato. Agora, nao, 
Conforme foi definido, doravante nao mais teremos 
o costume. 0 Supremo estabeleceu que 0 mandato 
pertence ao partido. A partir da oecisao do Supremo, 
aquele que mudar de partido correra 0 risco de perder 
o mandato. 

Temos de ter coragem de vir atribuna defender os 
nossos colegas, porque ha vanos partidos envolvidos. 
Repito: se eu tivesse mudado de partido, seria suspeito 
para defender a decisao do Supremo. N6s, que nao 
mudamos de partido nesta Casa - a Deputada Iris 
de Araujo tambarn nao mudou de partido -, podemos 
defender essas pessoas. E 0 mundo gira. Quem trabalha 
com maldade apega-se aos defeitos das pessoas, nao 
reconhece a qualidade delas, mas paqara la na frente. 
Isso esta comprovado. 

Portanto, este a0 momenta de nos unirmos em 
defesa dos colegas que trocaram de partido, porque 
desde 1990 existe esse rodfzio. Muitos colegas 
trocaram de partido em funcao de problemas na 
base local, problemas com 0 Presidente do partido, 
com 0 Governador, ou mesmo por falta de espaco, 0 
Parlamentar exerceu apenas 0 seu direito de procurar 
melhor espaco, no momento em que essa pratica era 
normal e nao conteslada por ninguem. 

o PFL, atual Democratas, fez uma consulta. 
o Supremo foi provocado a responder e deu sua 
mterpretacao, A Presidenta do Supremo disse que 
quem tem de fazer a reqularnentacao a 0 Congresso 
Nacional. Temos de ter um pouco de vergonha na cara, 
fazer a reforma politica que 0 povo reivindica; temos de 
peitar, falar com nossos lfderes, com 0 Presidente da 
Camara dos Deputados. Ja conversei com 0 Deputado 
Arlindo Chinaglia, nosso grande Presidente, sobre essa 
questao por diversas vezes: "Vamos ver. Semana que 
vem, daqui a 15 dias ..." E 0 tempo vai passando. Essa 
falla de coragem, de decisao e de detsrminacac do 
Congresso Nacional da margem a essas coisas. 

Meu pedido - tomara que alquern do Supremo 
escute - a no sentido de nao se cassar ninguem, 
porque, infelizmente, era costume, era normal trocar 
de partido. A partir do momenta em que 0 Supremo 
decidiu que 0 mandato a do partido, ai, sim, acabou 
o costume. 

Sr. Presidente, espero que nenhum colega seja 
cassado, em respeito a llderanca que cada qual exerce 
em seu Estado, na sua regiao e em respeito aqueles 
eleitores que votaram acreditando no Parlamenlar. 

Muito obrigado. 
o SR. PROFESSOR VICTORIO GALLI (Bloco/ 

PMDS - MT. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, subo a tribuna 
para parabenizar uma instituicao que tem sido de 

grande valor para 0 meu Estado de Mato Grosso: a 
Fundacao Cantares de Salornao, responsavel pela 
Radio 0 Nazareno, que, no ultimo dia 14, completou 
5 anos de tundacao, 

A Radio 0 Nazareno tem side um dos principais 
veiculos evanqelicos do Estado, levando mensagens e 
informa90es para grande parte da sociedade, ajudando 
as cidades ouvintes no que diz respeito a harmonia 
e a melhoria da qualidade de vida atraves dos ideais 
cristaos, 

Para se ter uma idela, Sr. Presidente, a Radio 0 
Nazareno alcanca cerca de 200 quil6metros, abrangendo 
toda a regiao de Cuiaba, nossa capital, varzea Grande 
e alguns locais no interior de Mato Grosso. Atualmente, 
ocupa 0 terceiro lugar em audiencla. 

Em sua proqrarnacao traz lntormacoes sobre 
diversas areas, abordando temas fundamentals para os 
jovens, lntorrnacoss de interesse publico e mensagens 
biblicas para a formacao de nossa poputacao. 

A radio conta hoje com um publico de mais de 
80 mil ouvintes de diversas faixas etarias. Estima-se, 
ainda, um grande potencial de cresci mento, haja vista 
que em Mato Grosso existem aproximadamente 450 
mil evanqelicos. Destes, cerca de 200 mil residem na 
baixada cuiabana, p610 da Radio 0 Nazareno. 

Por esses motivos, ressalto 0 brilhante trabalho 
que vem sendo desenvolvido por toda a equipe da 
Radio 0 Nazareno, parabenizando esta emissora e, 
em especial, 0 pastor Sebastlao Rodrigues de Souza, 
desejando que seu sucesso continue tocando coracoes 
e mentes da nossa populacao e levando adiante 
valorosas mensagens. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra a nobre Depulada, administradora publica, 
apresentadora de TV, escritora, ex-Senadora, filiada ao 
PMDB desde 1980, exemplo de fidelidade partidaria, Iris 
de Araujo, que tao bem exerce seu primeiro mandato 
de Depulada Federal. S.Exa. dispoe de 4 minutos na 
tribuna. 

A SRA. iRIS DE ARAUJO (Bloco/PMDB - GO. 
Sem revlsao da oradora.) - Obrigada, Sr. Presidente, 
pelas palavras elogiosas. 

Gostaria de fazer aqui uma reflexao sobre 0 tema 
abordado pelos nobres Deputados que me antecederam, 
em especial pelo Deputado Devanir, do PT, que falou 
sobre a questao da fidelidade partidarla, tal como fez 
ha pouco 0 Deputado Edinho Bez. 

Logicamente, a declsao do Supremo criou, 
de certa forma, um desarranjo, nao s6 nesta Casa, 
mas nas nossas bases, porque havia algumas 
intencoes e sltuacoes praticamente estabelecidas 
e em desconformidade com a decisao do Supremo 



53136 Quarta-Ieira 10 olARIO OA CAMARADOS OEPUTAOOS Oulubro de 2007 

Tribunal Federal. E bom lembrar que tal ocorreu por 
lncornpetencla nossa, que niio votamos aqui a reforma 
polltica. Portanlo, foram criadas essas divergencias 
de opiniiio em ralacao a quem pertence 0 mandalo 
do Oepulado. 

Venho de um lempo em que havia apenas 2 
partidos, uma silua9ao ale maniquefsla: 0 bem e 0 mal. 
Havia 0 parlido da diladura e 0 partido que lutava conlra 
a diladura: MOB e ARENA. Foi nessa epoca que nasci 
para a poHlica, inclusive sofri denlro de casa alos de 
rorca da ditadura, quando meu marido foi cassada - e 
assim permaneceu durante 12 anos. Ao longo daquele 
perfodo, jamais cogilamos mudar de partido. Naquela 
epoca, 0 parlido poHlico era valorizado, a bandeira 
partidaria era pralicamenle venerada. 

Hoje, conlinuo na crenca de que 0 mandate 
pertence, sim, ao partido polilico. senao, vejamos: 
na epoca da elei980, quando nos preparamos, n6s 
nos veslimos e respiramos 0 partido polftico. Quando 
chegamos ao eleilor, em nossa mensagem, em nosso 
sanlinho, esta ta definido 0 nome do partido. Ninguem 
e candidate por si s6; somos candidatos fazendo parle 
de uma legenda aqual nos filiamos. 

Foram disculidas aqui duas situacoes diferenles: 
uma, pelo nobre represenlanle do PT; outra, pelo nobre 
represenlanle do PMOB. Nao quero enlrar no rnerito 
da qusstao, sobre se tulane ou beftrano lomaram essa 
inicialiva por isso ou por aqullo. E16gico que cabe 
defesa, que cada caso e um caso, enfim, sao situaeoes 
diversas. Mas considero absurdo esse passeio eleiloral. 
Esse lurismo eleilorallem que acabar. 

A grande defesa que devemos fazer e a do elellor, 
que volou no seu candidate, assumiu aquela legenda, 
brigoucom 0 seu vizinho. Nao raroaconlecem mortes em 
campanhaspolfticas. E depois, simplesmenle, 0 candidalo 
deixa sua legenda,como que esbofeleando0 elellor,sem 
Ihe dar qualquer salisfa9iio ou mesmo consuM-lo. 

Oevemos enlender que foi uma 1i9ao que 0 
Supremo Tribunal Federal nos deu; nao precisarfamos 
engolir essa decisao, se Iivessemos agido ou se, ao 
menos, Iivessemos ouvido os eleilores e levado em 
conslderacao a quanlidade de e-mails que recebemos. 
Eu recebi vanes a-mails, e lodos eram a favor da 
reforma partidarla. Porern, ouvi muilas vezes Lideres 
dizerem que 0 povo nao eslava preslando atencao e 
nao queria saber de reforma partldaria, que 0 povo 
queria saber de comida na mesa e de satarlo, Naol 
Houve um engano em relacao a isso. 

Vivemos em uma epoca em que a informacao 
chega pronta e acabada; em que nosso eleilor 
esta atento enos esta a pedlr, principalmenle, que 
ofere9amos a ele a condicao de acredilar em n6s. 

Goslaria de deixar essa reflex80, que nac diz 
respeilo a ninguem pessoalmenle, e apenas uma lese. 

Passo, agora, a tratar de outro assunlo. 
Sr.Presldente,Sras.e Srs.Deputados,a Comissao 

de Seguridade Social e Famrtia, em audiencia publica 
realizada hoje, novamenle alerta esta Casa para 
a urgencia da regulamenla9ao da Emenda n° 29, 
essencial para salvar a saude neste Pals. 

Na Camara, 0 subslilulivo ao projeto de lei fixa 
em 10% 0 percenlual de receilas correnles brutas a 
ser aplicado peia Uniao em a96es e services em saude 
e mantern os percenluais dos Estados e municrpios: 
12% e 15%, respeclivamenle. 

Creio, Sr. Presidenle, que todos os estorcos 
devem ser envidados para que 0 projelo seja finaimenle 
votado nesle planario, Esle e 0 unico caminho para 
dar um basta aserie de desvios de recursos que lorna 
insustentavel a saude no Pals. 

Eabsolulamenle inaceMvel a fallade sensibilidade 
de governanlesnas esferasfederal, esladual e municipal! 
Eles nao lem 0 menor escrupulo ao ulilizar brechas na 
lei para direcionar 0 dinheiro, que deveria ser usado 
na saude, para as chamadas "obras vislveis", que 
suposlamenle rendem dividendos eleilorais. 

Nao importa se tanam medicamenlosnas unidades 
de saude, Nao inleressa se os salaries de medicos e 
enlerrneiros conlinuam aviltantss. Quemsesensibiliza com 
as desumanas filas nas portas dos hospllais pUblicos? 

Na hora dos inveslimenlos, 0 destine das verbas 
publicas passa longe da Saude com suas chagas e 
suas dores! 

Alinal, 0 Brasil gasla apenas 3,2% do Produlo 
Inlerno Bruto com saude, uma ninharia. Basta dizer 
que Cuba, por exemplo, gasla 6,2%1 

Com a regulamenla9iio da Emenda n° 29, 0 
orcamento da sauce, hoje de cerca de 45 bllhoes de 
reais, poderia chegar a mais de 65 bllhoes de reais. 
Trata-se de consideravel avanco, um sallo na dire9ao 
da dignidade de milhares de brasileiros. 

Mais do que isso, Sras. e Srs. Oepulados: desla 
medida depende a pr6pria sobrevivencia do Sislema 
Unico de sauce. 

Que envidemos lodos esforeo redobrado para 
lornar realidade a Emenda n° 29! Que os recursos 
da prorroqacao da CPMF sejam direcionados em sua 
maioria para a saude. 

Esla, sim, e uma luta efeliva em defasa da 
vidal 

Era 0 que Iinha a dizer. 
Muilo Obrigada. 
o SR. PRESIDENTE (Manalo) - Agrada90 a 

V.Exa. a participacao que, com certeza, abnthantou 
o debale. 



Outubro de 2007 DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarla-teira 10 53137 

o SR. PRES/DENTE (Manato) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Moreira Mendes, advogado, 
agropecuarista, ex-Senador, ex-Secretario de Estado de 
Adrnlrsstracao do Governo de Rondonia, ex-Procurador 
da Assemblela Legislativa do Estado de Rondonia, que 
tao bern exerce seu primeiro mandate de Deputado 
Federal. 

o SR. MOREIRA MENDES (PPS - RO. Sem 
revlsao do orador.) - Obrigado, Sr. Presidenle. 

Sras. e Srs. Deputados, 0 tema que YOU discutir 
hoje e outre, mas nao posso deixar de fazer urn elogio 
ao brilhanle pronunciamento da Depulada iris de 
Araujo. Quero dizer que concordo inteiramente com 
seu posicionamento. Acho que 0 Supremo Tribunal fez 
aquilo que nos deveriamos ter feno nesta Casa. 

Mas, Sr. Presidente, em abril do ano passado, 
logo ap6s a Marcha dos Prefeitos a Brasilia, 0 Governo 
Federal, na lentativa de agradar os gestores municipais, 
anunciou urn pacole de bondades, no qual se incluiu 0 

PROVIAS - Programa de lntervencoes Viarias -, para 
financiar, com recursos do BNDES, as Prefeituras na 
aquisicao de rnaquinas e equipamentos destinados a 
investimentos em vias pubhcas, rodovias e estradas. 
o programa foi anunciado com muita pompa pelo 
Governo, pelo Presidenle do BNDES e pelos Ministros 
da area econorntca como uma iniciativa para ajudar 
as Prefeiluras. 

Pois bern, acredilando nessa proposta, 0 Prefeito 
do meu Municipio, Ariquemes, no Estado de Rondonia, 
aderiu ao PROVIAS. Mas 0 que deveria ser solucao 
acabou se Iransformando em problema, conforme 
relata 0 Prefeilo Contucio Moura, sx-Deputado desta 
Casa por 3 mandates, na sua carla, que e uma slnlese 
daquilo que a a administracao publica federal e os 
6rgaos a ela ligados. 

Diz 0 otlcio: 

"Sr. Depulado Moreira Mendes, 0 Pre
sidenle Lula criou 0 PROVIAS para socorrer 
os municlpios com a falla cronica de equipa
menlos para os services urbanos e rurais. Foi 
excelenle. Ariquemes foi conternplado com 
o financiamenlo de R$2 rnllhoes, Fiquei con
lenle e elegi as prioridades: a compra de 2 
rnotoniveladoras, 1 usina de asfalto e uma 
vibroacabadora. 

Estou chaleado com 0 BNDES. 0 banco 
e grande demais para tratar com 0 municIpio. 
Banco sem trato e conhecimento com 0 setor 
publico, burocranco, lenlo insenslvel. 

Ariquemes gaslou 6 meses para ajustar 
a docurnentacao na Secrelaria do Tesouro 
Nacional. Foi de suar a camisa. A Iicjla~o foi 
feila por prepao elelronico e 0 edilal, subrne

tido ao Banco do Brasil. E foi aprovada a lei 
municipal que autorizou 0 ernprastirno. Ata al 
tudo bern. 

Foram enlregues as 2 motoniveladoras 
ha 30 dias. Estao no patio sem nada fazer. 0 
BNOES nao libera 0 pagamenlo, enlrava. Nao 
falla nada. Assinei 0 contrato, As rnaquinas 
estao paradas. services por fazer ale a ponta 
do nariz, E 0 municipio pagando aluguel de 
rnaouinarto, 

Ainda pior e 0 caso da usina de asfallo. 
Em nosso edilal, a usina escolhida foi a fixa, 
rnais barata 300 mil reais. Deu para ajustar 
o valor de ernprestirno. 0 BNDES agora nao 
aceila a usina fixa. Exige que seja a m6vel, 
multo mais cara. A aleqacao e de que a m6vel 
esta cadaslrada no sistema deles. E 0 que eu 
tenho com isso? 

Conclusao: 0 BNDES nao autoriza a em
presa vencedora a enlregar a usina fixa, que e 
igual Ii m6vel- 0 que causa muilos prejuizos 
para 0 municipio. 

Qual e 0 papel do municfpio nisso tudo? 
Eu sou Prefeilo e fico me medindo dos pes Ii 
cabsca e me sentindo cada vez rnais urn baila 
de urn panaca, vendo que 0 municipio e urn 
enle federativo do faz-de-conta. 

A pretersncia de Ariquemes e pela usina 
fixa. E que se pague rapidamente as rnotoni
veladoras. A usina m6vel e luxe para quem 
pode pagar a preciosidade. Ebern melhor, e 
16gico. Dois milhoes sao os recursos de que 
dispornos, nem mais nem menos. 

Nao concordo com a inlerferencia. Preci
so das rnaqulnas na forma do edilal. Na Amazo
nia chove muito, despenca aguaceiro pesado.0 
BNDES, com sua burocracia e insensibilidade, 
prejudicou Ariquemes em 1 ano, porque nao 
usaremos 0 rnaqulnario em 2007 como plane
jamos. E esle prejulzo, quem paqara? 0 que 
desejo a que 0 BNDES taca a sua parte e que 
atenda ao Municipio de Ariquemes conforme 
sua necessidade e escolha. Nada mais." 

Como vimos, 0 Prefeilo Confucio Moura rnais uma 
vez relrata a incapacidade do Governo Federal de ge-
renciar seus pr6prios programas. Tudo que a feito beira 
o ridiculo, e absurdo, truto da falla de planejamenlo, da 
falla de conhecimenlo da realidade brasileira, de sen
sibilidade para perceber as urgencias, especialmenle 
des pequenos municlpios. 

Com a palavra, Sr. Presidente, 0 BNDES; com a 
palavra 0 Governo Federal para deixar dessa historia 
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de faz-de-conta e verdadeiramente estender as rnaos 
aos municipios que tanto precisam de recursos. 

a Prefeito Confucio Moura tern feito uma excelente 
administracao no Municipio. Lamenta-se apenas que 0 

Governo Federal nao seja parceiro de um trabalho lao 
bem-feito por S.Exa. no Municipio de Ariquemes. 

Era 0 que tinha a dizer. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Ribamar Alves, medico, 
especialista em cardiologia e ultra-sonografia, membro 
do Conselho Regional de Medicina do Maranhao, que 
tao bem exerce seu segundo mandato. V.Exa. disp6e 
de 4 minutos na tribuna. 

o SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB - MA. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, nobres coleqas, 
taco referencia ao 10 F6rum da Cullura da Mesorregiao 
Norte, realizado na cidade de Vit6ria do Mearim, na 
Baixada Maranhense. 

Nesse f6rum serao discutidas as a~6es de cullura 
para 0 nosso Estado, que e muito rico culluralmente, 
mas pouco explorado, pouco estudado e pouco 
divulgado. 

Ao longo dos anos, aprendemos a conviver com as 
nossas origens e tradi~6es, como 0 tambor-de-crioula, 
a Festa do Divino, os carnavais, 0 bumba-meu-boi. Mas 
estamos vendo, a cada dia, nossa cullura esvair-se e 
trazerem para 0 Maranhao cullura de outros Estados, 
que nada tem a ver com 0 nosso povo, com a nossa 
gente. 

a Governador Jackson Lago, acertadamente, 
colocou na Secretaria de Cullura 0 poeta e 
escritor Joaozmho Ribeiro, que cunhou 0 termo 
"maranhensidade", para que possamos retornar as 
nossas origens. Diante desse pensamento, 0 Maranhao 
esta resgatando os seus carnavais, 0 bumba-meu-boi e 
as festas cullurais. Mas para lsso precisamos formatar 
uma polltica publica de cultura. 

Imbuldo desse prop6sito, participei, na cidade de 
Vit6ria do Mearim, do f6rum muito bem capitaneado e 
organizado pelo Prefeito Jose Mario Costa, do Partido 
Socialista Brasileiro, juntamente com 0 Secretario de 
Cullura, Dionnio Almeida, que recepcionaram muito bern 
todas as caravanas do Estado do Maranhao. Estiveram 
presentes 0 Sr. Sscretarlo, a Sra. Secretaria-Adjunta, 
os membros coordenadores e toda a regiao da baixada 
e de todo 0 Maranhao. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 0 
Governador do Estado, Jackson Lago, tem buscado 
adotar pollticas pUblicas que resgatem a cultura do 
nosso povo, da nossa gente. Nosso Estado e rico, mas 
e muito empobrecido do ponto de vista econOmico. Mas 
hoje estamos dando ao nosso povo 0 direito de exercer 
sua plenitude, sua verdadeira cidadania. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depulados, aproveito a 
oportunidade para comunicar ao Plenarto 0 anlversarlo 
de 166 anos do Municipio de Cururupu, na Ultima 
semana. Nas festividades esteve presente 0 Deputado 
Pinto Itamaraty, representando este Parlamento e 
agradecendo a votacao que obteve. 

No sabado passado, estive no assentamento 
Allamira, no Municipio de Estreito, distante 60 
quilOmetros de Estancia, por uma estrada de chao. a 
assentamento que completou 6 anos esta bern definido 
e elaborado, com casas, energia, fallando apenas a 
agua. Ha outros assentamentos nessa regiao que ja 
contam com 0 abastecimento de agua. 

a Governo Lula esta prestigiando e priorizando 
as areas de assentamento, nao s6 concedendo a terra, 
mas tambern criando infra-estrutura e dando dignidade 
ao cldadao, a PRaNAF, 0 Luz para Todos, 0 Farmacia 
Popular, 0 PRaUNI, sao programas essenciais para 0 

melhoramento das condicoes de vida dos brasileiros. 
Parabenizo a populacao de Estreito, que esta 

recebendo uma hidreletrica e uma grande avalanche 
de pessoas que chegam ao municipio. Mais de 5 mil 
pessoas ja chegaram e, s6 na fase de implanta~ao 

da hidreletrica, espera-se 20 mil pessoas. Temos a 
responsabilidade de formatar apolltica de seguran~, 

desenvolvimento, moradia, infra-estrutura, saneamento 
baslco e saude naquele municipio. 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Eliene Lima, engenheiro 
civil, professor, ex-Vereador, ex-Deputado Estadual, 
que tao bem exerce 0 seu primeiro mandato pelo 
Mato Grosso. 

o SR. EllENE LIMA (PP - MT. Sem revisao do 
orador.) -Sr. Presidente, Deputado Manato, Sras. e Srs. 
Depu1ados, eu gostaria de saudar 0 Prefeito da nossa 
querida cidade de Colider, no Estado do Mato Grosso, 
Celso Banazeski, que se encontra nas galerias. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
destacar a lrnportancia da indica~ao, pelo Governo, 
do Dr. Luiz AntOnio Pagot para ocupar a Diretoria
Geral do DNIT. Ele ja foi Secretarlo de Infra-estru1ura 
e de Educa~ao do Estado de Mato Grosso quando 
demonstrou grande capacidade de trabalho. 

Aindanestasemana,linarevistaVelaquestionamento 
a respeitoda indica~o de Pagot, e,hoje,a pag.7da FolhB 
de S.PBulo, leiodeclara~o do Ministrodo Supremosobre 
o indicado,que enfrentou reslstsnclas no Senado ate ser 
aprovado para a Diretoria do DNIT, elogiando 0 Dr. Luiz 
AntOnio Pago!, que realmente realizou grande trabalho 
no primeiro mandato do Govemador Blairo Maggi, no 
Estado de Mato Grosso. 
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Para se ter ideia, havia 2 mil quilometros de 
estradas asfaltadas na rede estadual. Durante os 
4 ultirnos anos, no Governo Blairo Maggi, com a 
colaboracao do Dr. Luiz Antonio Pagot a frente do 
DNIT, a malha asfalticadobrou par meio da criatividade 
e da busca por parcerias. 

Tenho certeza de que ele responders ao Brasil. 
Acredito ate que foi importante esse questionamento e 
reslstencia por parte do Senado,para que ele comecea 
trabalharcom mutto mais determinacao.a Brasil s6 tem 
a ganhar com 0 Pagot no DNIT. Estou convicto disso. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
tarnoemde registrar que, de 9 a 11, ou seja, de hoje a 
quinta-feira,vai-se realizar, no Audit6rio Nereu Ramos, 
a VIII Conterencla das Cidades, com 0 tema Reforma 
Urbana na America Latina: produceo legislativa e 
rela9iio Parlamento/Sociedade. 

Sabemos que hoje a populacao sofre com falta 
de plariejamento e de orqanlzacao nos aglomerados 
urbanos, 

Atualmente, 0 Estatuto das Cidadese um manual 
que deveser seguido. Devemos discutiras experiencias 
brasileirase latino-americanas. Com certeza,esse tema 
trara um avanco na racionalidade da aplicacao dos 
recursos publlcos, com 0 preenchimento dos vazios 
nas grandes cidades. 

Na minha cidade,Cuiaba, por exemplo, temos em 
torno de 50% dos lotes sem regulariza9ao fundlaria. 
Temos bairros que estao a 30 quil6metros do centro 
da cidade, e, quando viajamos para ir a esses bairros, 
visualizamos grandesvaziosdemoqraficos queprecisam 
ser preenchidos. 

Essa Conterencia das Cidades, que tem a 
particlpacao da Comissao de Desenvolvimento Urbano 
e de vanes 6rgaos - CONFEA,Camarados Deputados, 
Caixa Econornica Federal-, traz a preooupacao, sim, 
de estudarmos e buscarmos uma solucao, a medio 
prazo, porque a curto prazo e diffcil, para a questao 
das cidades brasileiras e da America Latina. 

Era 0 que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Muito obrigado, 

nobre Deputado. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavrail professara, com pos-oraduacao em Letras, ex
Secretaria doTrabalhoe Bem-Estar Social do Governo 
de Roraima, que tao bem exerce seu primeiro mandato 
pelo PT, nobre DeputadaAngela Portela. S.Exa.dispora 
de 4 minutos na tribuna. 

A SRA. ANGELA PORTELA (PT- RR.Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna registrar a passagem, 
no ultimo dia 5 de outubro, do aniversario de 19 anos 

, de crlacao do meu Estado de Roraima. 

Ate 1988, nobres colegas, Roraima era um 
Territ6rio Federal, dependente em tudo das decis6es 
emanadasde Brasilia.Com a Constituicaode 1988,por 
torca do art. 14 do Ato das DisposicoesConstitucionais 
Transit6rias, 0 Territ6rio transformou-se em Estado. 

A transforrnacao foi efetivada em 1991, com a 
posse do primeiro Governador eleito, assim como 
Senadores, Deputados Estaduais e uma bancada 
de 8 Deputados Federais. Naquele momento, deu-se 
tarnbsrna instalacaodo PoderJudiciarioe do Ministerio 
Publico Estadual. 

. Nesses 19 anos, Roraima implantou sua 
infra-estrutura, com estradas federais e estaduais 
pavimentadas, energia abundante e investimentos 
em urbanizacao. 

,Mais importante ainda, considero a maior 
participacao polltica de nossa sociedade, uma vez que 
conquistou 0 direito de eleger, pelo voto direto, seu 
Governador, antes nomeadopor Brasilia, os Senadores 
da Republicaeoutrosrepresentantes. Tamoern contribuiu 
a irnplantacao da Universidade Federal e do Centro 
Federal de Ensino Tecnol6gico em Roraima. 

Ainda temos rnuitos problemas a enfrentar, 
remanescentes do tempo de Territ6rio Federal. 
Padecemos de grande dependencia de Brasilia. 

Mais grave, no entanto, entendo ser a tomada de 
decis6es, nesta Esplanada, que repercutem em nossas 
vidas sem que sejamos chamados a participar. 

Penalizamnosso Estado a falta de definicao para 
a questaofundiaria, a dernarcacao de terras indigenas e 
novasareasde conservacao sernque as torcaspollticas 
e econornlcas locais sejam consultadas. 

A despeito dessas dificuldades, nobres colegas, 
Roraima e uma das mais novas e tarnbern uma das 
mais promissorasUnidadesda Federacao, com grande 
potencial para 0 agroneg6cio, turismo ecol6gico e de 
aventura, manejo florestal, producao de biocombusliveis, 
entre outros. 

Nao custa lembrar que esse potenciale reforcado 
pela poslcao estrateqicaque nosso Estadoocupa, com 
sua imensafronteira internacionale a proximidade com 
mercados consumidores no Hemisteno Norte. 

Encerro, Sr.Presidente, dizendoque,ao completar 
19 anos, 0 Estado de Roraima volta-se para 0 futuro 
e 0 ve com grandes esperancas, alicercadas na forca 
empreendedora e na coragem do povo roraimense, que 
Ill. se fixou quando aquelas fronteiras sequer haviam 
sido desbravadas. 

Parabens ao meu Estado de Roraima pelos 19 
anos de crlacao. 

Muito obriqada, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra a nobre Deputada, tuncionaria publica, ex
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Vereadora, ex-Deputada Estadual, primeira Presidenta 
da Uniao Brasileira de Mulheres, filiada ao PCdoB desde 
1972, que tao bem exerce seu primeiro mandato, J6 
Moraes. S.Exa. dispoe de 4 minutos na tribuna. 

A SRA. JO MORAES (Bloco/PCdoB - MG. Sem 
revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, caros Deputados, 
queridas Deputadas, vivemos um momento muito 
especial na atividade polrtica do Brasil. Talvez a 
sociedade nao tenha a dirnensao do impasse que 
estamos vivendo,coma absoluta suoversaodas fun¢es 
nas retacoes entre os Poderes neste momento. 

A Constituinte de 1988 loi muito precisa quando 
estabeleceu as funQoese a autonomia dos 3 Poderes. 
Mas, hoje, vivemos uma sltuacao - e importante 
lembrar que varies articulistas a comentaram, ontem, 
pela grande imprensa - que muito nos preocupa. E 
como dizem tanto 0 Prof. Fabio Wanderley Reis, da 
Universidade Federal de Minas Gerais, quanta Cristiane 
Agostine Caio Junqueira e Luiz Claudio de Castro, 
articulistas do jornal 0 Globo:·O Congresso investiga 
e julga; 0 Judlclarlo e 0 Executivo legislam". 

Essa invarsao de valorss e funQaes nao pode 
ser apreciada por n6s, integrantes de um Poder, com 
tranqOilidade, como se fosse algo natural. Preocupa-nos 
rnujto 0 que diz 0 Prof. Fabio Wilnderley Reis: "oo. 
a questao institucional relativa ao que alguns ttlm 
chamado de 'judicializaQiio da polltica' com 0 perigo 
da 'politizacao da Justlea". Nao tenho duvida de que 
atrasamos nesse processo. 

E diz ainda 0 articulista: "oo.enquanto 0 STF e 0 

TSE desempenham 0 papel para 0 qual foram eleitos 
legis ladores, estes se investem na funQiio de poUcia, 
transformam 0 Congresso numa grande delegacia e 
disputam cameras e microfones para anunciar mais 
uma novldade.." 

Convivemos tarnbern com a excess iva presence 
das medidas provis6rias do Executivo as quais 
praticamente afogam as iniciativas deste Congresso 
Nacional. 

Sou de um partido que defende a fideUdade 
partidaria, como deterrninacao e normatizacao do 
pr6prio partido, mas, como disse 0 Prof. Wanderley, 
em certa medida, causa-nos inquietacao quando uma 
raqularnentacao estabelecida ate aquele momento, que 
vigorava ate aquele perfodo, inclusive compreendida 
pelos Ministros do SuperiorTribunal Federal, de repente, 
e suostnurda por uma dsclsao anterior, de um 6rgao 
inferior,que passaa vigorar.Dessa forma, a lnseqursnca 
constitucional se estabelece no Pals. 

Temos absoluto respeito quanto ao cumprimento 
das resolucoes da Suprema Corte, mas nao estamos 
diante de deuses, e e evidente que precisamos buscar 

o caminho do equillbrio, a retomada das instituiQaes 
e dos Poderes. 

Por isso, Sr. Presidente, proponho que 0 

Presidente desta Casa convoque Comissao Geral 
para que possamos, com a participacao dos principais 
representantes de todos os Poderes, aprofundar, 
construir relaQaes, estabelecer normas, para que nao 
passemos a viver uma inconstitucionalidade, uma 
inquietaQao, uma contradiQao entre as leis e os Poderes, 
pots isso nao serve II democracia. 

Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Muito obrigado, 

nobre Deputada. 
Nessa sooca, em que falamos tanto de fidelidade 

partldaria, observamos alguns casos aqui, como 0 

de V.Exa., que esta no PCdoB desde 1972, e 0 da 
Deputada Iris de Araujo, no PMDB desde 1980. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 
palavra ao Deputado PedroWilson, advogado, professor 
unlversitario, socloloqo, ex-Vereador, ex-Prefeito de 
Golania, membro do PT desde 1980 e que exerce 0 

tereeiro mandato de Deputado Federal. 
o SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisao 

do orador.) - Nosso IIder da Grande VMria, no Espfrito 
Santo, Deputado Manato, que preside esta sessao, 
Sras. e Srs. Deputados, nesta manha do dia 9 de 
outubro saudamos todos os funclonerios dos Correios, 
pois hoje e 0 Dia Mundial dos Correios. 

Sabemosqueesse 6rgao passou por investiga¢es 
e denuncias, mas milhares de carteiros, homens e 
mulheres, continuam prestando relevantes services a 
todas as comunidades do Brasil. 

Os Correios sao uma das institui¢es que sstao 
presentes em cada municipio e distrito brasileiros. Por 
lsso, saudamos todos os funcionanos dos Correios, em 
especiai da minha cidade de Goiania, no Estado de 
Goias, de Brasilia e ate do mundo, porque os Correios 
prestam servicos em cons6rcio com outras institui<;aes 
em varlos palses. 

Neste 9 de outubro, venho a esta tribuna tarnbem 
para saudar 0 Partido dos Trabalhadores. Hoje, em 
todo 0 Brasil, iremos reaUzar0 registro das chapas. 0 
PT, pela terceira vez, faz eleiQoes diretas. E 0 unlco 
partido do Brasil que reaUza eleiQaes diretas para 
renovar suas dire¢es partidarias nacionais, regionais, 
municipais e zonais. Diversas correntes do partido, 
de forma dernocratlca, registram, hoje, suas chapas, 
para que, em dezembro, 0 partido se renove com sua 
militancia de quase 1 milhao de pessoas, homens e 
mulheres, jovens e adultos. 

Saudo 0 Partido dos Trabalhadores, que ja teve 
Lula na sua presidencia, alern de Luiz Gushiken, Ollvio 
Dutra, Jose Direeu,Jose Genofno,TarsoGenro, Ricardo 
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Berzoini e Marco Aurelio Garcia. Agora, novamente, 
o Depulado Ricardo Berzoini muito nos honra na 
presideneia do partido. Sao candidatos nacionais a 
presidencia: Ricardo Berzoini, Jose Eduardo Cardozo, 
GilmarTato, Walter Pomar, chapas que representam a 
continuacao do Partido dos Trabalhadores na luta por 
uma sociedade justa e trarerna, na luta para que 0 

pave trabalhador da cidade e do campo tenha melhores 
condicoes de vida, 

sauoo amda militanles e simpalizanles, lodos os 
partidos aliados e de oposicao que ajudam a construir 
a democracia no Brasil. sauoo os mais de 60 milhoes 
de brasileiros que reelegeram 0 Presidente Lula, para 
que 0 Brasil tenha rnais desenvolvimento sustentavel, 
para que gere mais producao no campo e na cidade, 
para que gere rnais renda, emprego e bem-estar em 
todo 0 Brasil. 

Por isso, Sr. Presidente, 0 Partido dos 
Trabalhadores, de outubro a dezembro, apresenta a 
tese Vamos debater e renovar. 

Vamos debater e renovar 0 partido, a nossa 
rnilitancia, os sonhos e utopia de uma sociedade 
socialista, livre, dernocratlca e pluralisla, a lim de 
que brasileiros de todas as racas e classes sociais 
participem do desenvolvimento do Brasil. 

sauce 0 Partido dos Trabalhadores que ajudou 
a criar a CUT. 0 Partido dos Trabalhadores, que esta 
presente nos movimentos sociais estudantis, bern 
como nas comunidades de base urbanas e rurais, 
deve realizar essas elei90es de maneira mais ampla 
e democratica mostrando que a construcao de uma 
sociedade se laz com atos e vontades. 

Muilo obrigado. 
o SR. SIMAO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero lazer 0 registro da inicialiva do 
Ministerioda Saude,que nao s6 ja estuda a possibilidade 
de tazer a fusao da Farrnacia Popular do Brasil com a 
Farmacla PopularVilal Brazil, do Rio de Janeiro, como 
tambern pretende ampliar 0 nurnero de medicamentos 
oferecidos a populacao brasiieira por lntermedio das 
369 unidades espalhadas em todo 0 Pars, sendo 29 
delas no territ6rio Iluminense. 

A notfcia e extraordinaria, porque vern ao enconlro 
de uma reaJidade muito dolorosa, principalmenle 
para cerca de 70 milhoes de pessoas que solrem 
indelinidamente pela lalla de acesso ao medicamenlo 
que poderia curar a sua doenca e evitar, assirn, outros 
transtornos, como a pr6pria lntemacao, medida multo 
onerosa para 0 Peder Publico. 

Criada em 2004, fruto de promessa de campanha 
do Presidente Lula, a Farrnacia Popular do Brasil tern 
por objetivo, exatamente, beneficiar as pessoas que 

nao conseguem manter 0 tratamento por causa dos 
altos precos dos remedies considerados essenciais. 
Pesquisa da Orqanizacao Mundial de sauce realizada 
em 71 parses revelou que nos, brasileiros, chegamos a 
qastar ale 19% da renda familiar somente com a saude. 
Ja entre as pessoas de baixa renda, 0 que mais pesa 
no bolso sao os medicamentos, que consomem em 
lorna de 61% das despesas com saude. 

Alias, em 1998, no lancarnento do Iivro 0 Brasil 
tern remedio, seu autor, Odilon Costa, lazia de modo 
simples e objelivo uma radiogralia preocupanle 
do alendimento medico no Pais, rstratando, por 
conseguinle, a lmportancia do rernedio na sauce ffsica 
e econornica dos brasiieiros. 

o autor da obra-denuncia, digamos assim, dividia 
o Brasil em 3 classes; a primeira, em torno 35 milh6es 
de privilegiados, lem acesso,sem nenhuma restricao, ao 
medico e ao medicamento.E0 que chamou, naocasiao, 
de uma populacao bern nutrida, com boa qualidade de 
vida e que podem tudo; a segunda, proximo dos 65 
milhoes de pessoas, dispoe de assistencia medica, 
publica ou privada, mas tern dificuldade para comprar 
o remeoio rninistrado pelo medico; e por lim, a lerceira, 
na casa dos 70 milhoes de brasileiros, a maior parte, 
nao pode nada. 0 SUS laz 0 diagn6stico da doenca 
e prescreve 0 medica menlo, que nao sera comprado 
pelo pacienle, por lalta de dinheiro. 

Por isso, Sr. Presidente, nobres Deputados, e 
touvavat a iniciativa do Minislro Jose Gomes 'Iernporao, 
da Saude, a quem rendo, de publico, as minhas 
homenagens. Ale porque, ampliando 0 nurnero de 
remedies disponibilizados nas tarmacias lederais 
e. agora, tarnoern na Farrnacia Popular Vilal Brazil, 
os Governos Federal e Esladual f1uminense estarao 
impedindo a interrupcao do tratarnento medico de 
pessoas humildes, por lalla de dinheiro. 

Atualmenle, os 107 medicamentos que inlegram a 
llsta da Farmacia Popular do Brasil sao escolhidos por 
crlterlos epidemiol6gicos, levando-se em consideracao 
as doencas de maior incldencia sobre a populacao 
brasileira e tambern aquelas que geram maior impacto 
na renda da lamllia, a exemplo da hipertensao e do 
diabetes, enlre outros. 

S6 para termos urn pequeno exemplo do beneffcio 
da Farrnacia Popular do Brasil, medicamentos como 
a Sinvaslatina de 20mg e 0 Captopril de 25mg que 
chegam a custar, respectivamenle, R$65,45 e R$14,45, 
numa drogaria comurn, podem ser encontrados por 
R$0,40 e R$0,35 na Farrnacia Popular do Brasil. 

Nao obstante, Sr. Presidenle, 0 programa que 
chega a oterecer uma llsta de 52 remedies com 
prscos a R$1,00 nao s6 conlribui para reduzir 0 

impacto no orcarnento familiar causado pela compra 
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do medica mento, como tarnbern vai ajudar 0 Governo 
Federal a reduzir drasticamente os gastos do Sistema 
Unico de Sauds com as internacoes causadas pelo 
abandono do tratamento. 

Muito obrigado. 
o SR. SEVERIANO ALVES - Sr. Presidente, 

peeo a palavra pela ordem. • 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tern V.Exa. a 

palavra. 
o SR. SEVERIANO ALVES (Bloco/PDT - BA. 

Pela ordem. Sem revisiio do orader.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, liquei chocado com uma 
palavra que ouvi ha pouco, pela TV Camara, dita pelo 
experiente Deputado Edinho Bez. Para lazer crrtica a 
questiio da lidelidade partidarla, usou S.Exa. urn termo 
inadequado. 

Niio sei se e 0 lormalismo exagerado de que sou 
portador, ou 0 tato de 0 Deputado criticar de lorma 
inadequada urna decisiio do Supremo. Para n6s, seria 
o contrano, Mas, lelizmente, niio quero usar esse termo. 
Acho que 0 Supremo tomou a decisiio acertada e n6s 
temos de elogia-Io, a menos que 0 sujeilo nao taca 
politica acredilando em seu partido, e niio e nosso 
caso. 

Entiio, Sr. Presidente, realmente, liquei muilo 
chocado. Se eu aqui estivesse, solicilaria a retirada do 
termo cltado, porque niio licou bern para 0 Deputado 
Edinho Bez. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Esta leilo 0 

registro, nobre Deputado. 
Multo obrigado. 
o SR. JOSE ROCHA - Sr. Presidente, peco a 

palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Tern V.Exa. a 

palavra. 
o SR. JOSE ROCHA (PR - BA. Pela ordem. 

Sem revisiio do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, quero demonstrar minha inconlormidade 
com 0 resultado do julgamento do Supremo Tribunal 
Federal, que deveria lazer valer a flllacao partidaria a 
partirda sua decisiio e niio daquela tomada no dia 27, 
data em que houve 0 pronunciamento do TSE, mesmo 
porque a publicacao da decisiio do TSE nao ocorreu 
no dia 27, mas varies dias depois. 

oSupremoTribunalFederalexagerouao demarcar 
aquela data, dia 27, porque nela loi apenas tomada a 
decisiio pelo TSE e niio publicado 0 ac6rdiio. A decisiio 
do Supremo deveria, sim, ser a data-marco. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Albano Franco. 

o SR. ALBANO FRANCO (PSDB - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Depu1ados, lace as dimensoes continentais do nosso 

Pars, inumeros acontecimentos importantes se diio 
no interior e niio chegam ao conhecimento dos varies 
rincoes da nossa Patria, 

Hoje, inclusive para aproveitar a divulgayiio 
pelos meios de cornunlcaeao que a Casa possui, 
trago ao conhecimento da Camara dos Depu1ados 
lato significativo que ocorreu no rnes de setembro 
pr6ximo passado. A Primeira Feira do Leile realizada 
na 268 Exposiyiio Agropecuaria do Sertiio Sergipano, 
organizada pelo DEAGRO e pela Assoctacao de 
produtores rurais do meu Estado. 

o tornelo leiteiro apresentou resultados dignos 
de registro como, por exemplo, a vaca campeii, que 
produz 51 litros de leile por dia, e a cabra, 6 Iilros! 
dia, numa dernonstracao de que 0 estorco, trabalho e 
tenacidade do produtor rural do sertao do meu Estado 
consegue melhorar seu rebanho e incorporar tecnicas 
elicientes. 

Quando governei Sergipe, olhei com atenyiio esse 
setor, melhorei a inlra-estrutura, ampliei linanciamentos, 
estimulei 0 crescimentode estabelecimentosde laficlnio, 
principalmente nos Municfpios de Nossa Senhora da 
GI6ria e Porto da Folha. 

Preocupo-me agora, po is sinto que 0 Banco 
do Nordeste precisa estimular mats essa atividade, 
chamando os produtores para regularizarem a sua 
siluayeo, abrindo novas linhas de credito e estimulando 
ayoes no sentido de niio permitir a paralisacao do 
PROLEITE, programa que precisa ser revilalizado e 
lortalecido urgentemente. 

Creio que 0 Ministro Reinhold Stephanes, com 
sua competencia reconhecida por todos, poderia ajudar 
muito, interferindo, por lnterrnadio do Ministerio da 
Agricultura, para que esse segmento do nosso meio 
rural possa receber mais apoio linanceiro e tecnico. 

Era 0 que eu tinha a dizer. 
o SR. VITOR PENIDO (DEM - MG. Pronuncia 0 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer 
uma homenagem a todos os escoteiros do Brasil, 
em especial ao 13° Grupo Escoteiro Expedicionario 
Assumpyiio de Nova Lima, que este ano completa 40 
anos, e a seu Presidente, Sr. Alvaro Aloysio Pessoa. 

o grupo promoveu, nos dias 29 e 30 de setembro, 
a 148 Asssmoleia Regional Escoteira de Minas Gerais, 
que recebeu mais de 200 representantes de 62 
municlpios. 

Este ano taz ! 00 anos que 0 movimento mundial 
dos escoteiros loi criado na Inglaterra. No Brasil, 0 

escotismo e praticado desde 1910. 
Gostaria de agradecer ao meu amigo Ralael 

Vila Lopes Dias Alencar, jovem membro da Uniiio dos 
Escoteirosdo Brasil que lez questaoque eu participasse 
do evento. Inlelizmente nao pude comparecer, mas 
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quero deixar registrada a minha satistacao em ver esses 
jovens realizando atividades tao importantes para a 
formacao de cidadaos mais conscientes e solldarlos, 

Portanto, Sr. Presidente, taco aqui minha 
homenagem as rnais de 30 mil criancas e jovens 
praticantes do escotismo no Brasil. 

Muito obrigado. 
o SR. ARNALDa FARIADE sA - Sr. Presidente, 

peco a palavra para uma questao de ordem. 
o SA. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Exa. a 

palavra. 
o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. 

Ouestao de ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidente, 0 art. 67 do Regimento Interno estabelece: 
"A sessao extraordinarla, com ouracao de quatro horas, 
sera destin ada exclusivamente a discus sao e votacao 
das matsrias constantes da Ordem do Dla". 

A sessao foi iniciada as 9h15min, portanto, ha 
mais de 1 hora e meia, e ainda nao se iniciou a Ordem 
do Oia - a verdade que nem pode ser iniciada, porque 
nao M quorum. V.Exa. deve determinar, de acordo 
com 0 Regimento, um prazo para inicio da Ordem do 
Oia ou 0 encerramento da sessao extraordinarla, que 
foi convocada apenas para esta finalidade. 

o SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, 
psco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Manato) - Pois nao, nobre 
Oeputado Colbert Martins. 

o SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMOB - BA. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
evidentemente, a sessao cornecou ao tempo citado 
pelo Oeputado Arnaldo Faria de Sa, mas nada consta 
no Aegimento que obrigue V.Exa. a marcar um norano 
para que 0 quorum se complete. Creio que V.Exa. 
adotara 0 crlterto adequado para que possarnos ter uma 
sessao de votacao e de decis6es, como queremos, mas 
V.Exa. nao pode ser impelido a marcar prazo. Nada no 
Aegimento 0 obriga a isso, Sr. Presidente. 

o SA. PRESIDENTE (Manato) - Muito obrigado, 
nobre Oeputado Colbert Martins. 

o SR. PRESfDENTE (Manato) - Eu gostaria de 
dizer ao nobre Oeputado Arnaldo Faria de Sa que S.Exa. 
conhece bem 0 Aegimento. Cornecamos a sessao 
realmente hit aproximadamente 1h40min. E, como a 
sessao a extraordlnarta e tem uma pauta, ternos de 
aguardar 0 quorum para cornecar a deliberaeao, Entao, 
dentro do prazo de 4 horas, vamos ficar esperando que 
se complete 0 quorum. 

E aproveitando que S.Exa. fez esse registro, 
solicito a todos os Parlamentares que venham ao 
plena rio desta Casa, para que possarnos dar inicio a 
Ordem do Oia. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA 
Aespeitosamente, you recorrer da decisac de V.Exa. a 
Comissao de Censtitutcao e Justica e de Cidadania. 

o SA. PRESIDENTE (Manato) - Eregimental e 
V.Exa. tem todo 0 direito. 

o SA. ARNALDO FARIA DE sA - Obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra ao nobre Oeputado Silas Camara. 
o SR. SILAS CAMARA (Bloco/PSC - AM. Sem 

revisao do orador.) - Sr. Presidente, neste final de 
semana, estive na calha do Aio Madeira, no Amazonas, 
meu Estado. Portanto, quero reiterar 0 chamado ao 
INCRA para que taca investimentos urgentes na regiao. 
o inverno no Estado do Amazonas devera comscar 
nos pr6ximos dias e todas as estradas vicinais ligadas 
a assentamentos do INCAA no meu Estado estao em 
verdadeira situacao de calamidade. Os produtores 
rurais nao tem como escoar a producao. 

Eimportante que 0 INCAA volte sua atsncao para 
aquetas familias assentadas, as quais prometeu-se 
que a compra da sua producao seria resguardada e 
que as estradas seriam transitaveis, Nada disso esta 
acontecendo no Estado do Amazonas. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra ao nobre Oeputado Beto Faro, agricultor familiar, 
ex-Superintendente do INCAA em Belam, que tao 
bem exerce 0 seu mandato pelo PT do Para, partido 
ao qual esta filiado desde 1967. S.Exa. disp6e de 4 
minutos na tribuna. 

o SR. BETO FARO (PT - PA. Sem revlsao do 
orador.) - Sr.Presidente, Sras.e Srs. Oeputados, venho 
a tribuna fazer 2 importantes registros.0 primeiro a que, 
dos dias 4 a 7 de outubro, foi realizada, em Brasilia, no 
Pavilhao de Exposicao do Parque da Cidade, a Feira 
Nacional da Agricultura Familiar, que mais uma vez 
mostrou a importancia e a torca da agricultura familiar 
no Pals, com diversidade e qualidade de produtos. 

o evento, patrocinado pelo Ministario do 
Oesenvolvimento Aqrarlo, contou, com a particlpacao 
do Presidente Lula e de varlos Ministros durante a 
abertura, bem como de varias entidades Iigadas ao 
setor da agricultura familiar, quilombolas, extrativistas, 
assentados da reforma aqraria, que expuseram 
produtos da rnaisvariada qualidade de todos os Estados 
representados. Sem duvlda nenhuma, foi uma amostra 
da torca desse imporlante segmento para a agricultura 
no Brasil. 

A agricultura familiar vem demonstrando, ao longo 
dos tempos, a sua importancia na polltica de gera9ao 
de empregos no Pals. Ha possibilidade de gerar muito 
mais postos de trabalho na agricultura familiar do que 
em qualquer outro segmento da agricultura brasileira. 
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Portanto, vern demonstrando a sua capacidade de 
gerar renda para 0 agricultor e de promover a inclusao 
de determinados segmentos da sociedade ate entao 
exclufdos do setor produtivo. 

o PresidenteLula e 0 Ministrodo Desenvolvimento 
Agrario estao de parabens por terem patrocinado essa 
feira, em cuja abertura tive oportunidade de estar 
presente, juntamente com os Deputados Adao Prello, 
Assis e Anselmo, membros do nucleo aqrario do nosso 
partido. Na oportunidade, pude presenciar a felicidade 
dos agricultores que participaram do evento em lazer 
neg6cios rentavels para a agricultura e, mais uma vez, 
mostrarem a sua torca, 

A realizacao do evento promovido pelo Governo 
muito nos aleqrou, porque nao basta produzir, e preciso 
colocar esses produtos no mercado a precos que, de 
lato, garantam a sobrevivencia desses trabalhadores. 

o segundo registro, Sr. Presidente, relere-se a 
realizaoao, no pr6ximo dia 14 de outubro, domingo, 
em Belsm do Para, do Clrio de Nossa Senhora de 
Nazare, a maior lesta crista do mundo. Com certeza, 
2 milh6es de pessoas estarao nas ruas de Belem no 
domingo. 

Na verdade, 0 Olrio ja comecou com as novenas 
nas casas de Belem, em varias ruas, em varies bairros 
da nossa cidade. 0 povo, com muita Ie, ja se mobiliza. 
A lesta vai prosseguir com 0 Cirio das Aguas, com 
romarias saindo do Municipio de Ananindeua ate 
lcoaraci, demonstrando a Ie e a 10r08 dessa importante 
lesta do povo paraense. 0 Clrio de Nazare mobiliza 
muito mais os paraenses do que 0 pr6prio Natal, que 
e uma lesta de todos os brasileiros. 

Essa lesta em devocao a Nossa Senhora 
de Nazare e uma das maiores e mais tradicionais 
lestividades religiosas do Brasil, alern de ser a maior 
lesta crista do planeta, sendo celebrada desde 1793, 
na cidade de Belem do Para. 

A devocao aNossa Senhora de Nazare teve infcio 
em Portugal. A imagem original da Virgem pertencia 
ao Mosteiro de Caulina, na Espanha, e teria satdo da 
cidade de Nazare, em Israel, no ano de 361, tendo 
sido esculpida por Sao Jose. 

Em decorrencla de uma batalha. a imagem loi 
levada para Portugal, onde, por muito tempo, licou 
escondida no PieDde Sao Bartolomeu. S6 em 1119, a 
imagem loi encontrada. A nolfcia se espalhou e multa 
gente cornecou a venerar a Santa. Desde entao, rnuitos 
milagres loram atribuldos a ela. 

No Para, loi 0 caboclo Placido Jose de Souza 
quem encontrou, em 1700, as margens do igarape 
Murutucu (onde hoje se encontra a Basilica Santuario], 
uma pequena imagem da Senhora de Nazare. Ela 

estava depositada entre pedras lodosas, bastante 
deteriorada pela aoao do tempo. 

Encantado com a descoberta, 0 lenhador a levou 
para casa, improvisando ali urn pequeno altar. De 
acordo com a tradicao, a imagem nao licou na casa, 
retornando misteriosamente ao lugar do achado. 0 lato 
repetiu-se outras vezes, ate que 0 lenhador decidiu 
erguer, as margens do igarape, uma humilde capela. 
A propagayiio desse episodic repercutiu como milagre, 
chamando varies tieis que iam conhecer a imagem e 
prestar-Ihe culto. 0 Governador da epoca determinou 
a rsrnocao da imagem para 0 Palacio da Cidade. Nao 
obstante a Vigilia de soldados colocados a porta da 
capela, a imagem novamente desapareceu, voltando 
ao seu nicho primitivo. 

Em 1792, loi autorlzada, pelo Vaticano, a 
reailzacao de uma procissao, em Belem, em 
homenagem aVirgem de Nazare. Organizado pelo 
Presidente da Provincia do Para, capitao-rnor Dom 
Francisco de Souza Coutinho, 0 primeiro Cfrio loi 
realizado no dia 8 de setembro de 1793 e ate 1882 sala 
do Palacio do Governo. Em 1882, 0 Bispo Dom Macedo 
Costa, em acordo com 0 Presidente oa Provincia, 
Dr. Justino Carneiro, instituiu que a partida seria da 
Catedral da Se em Belem. 

No infcio, nao havia data lixa para 0 Clrio, que 
poderia ocorrer nos meses de setembro, outubro ou 
novembro, e a proctssao era uma romaria vespertina, 
e ate mesmo noturna, dal 0 uso de velas. 

No ano de 1854, para evitar a repetioao da chuva 
torrencial como a que havia caldo no ano anterior, a 
procissao passou a ser realizada de manha e so a 
partir do ano de 1901, por deterrnlnacao do Bispo Dom 
Francisco do Rego Maia, a procissao passou a ser 
realizada sempre no segundo domingo de outubro. 

Varios momentos de devocao antecedem a 
procissao do Clrio de Nazare. Novenas sao realizadas 
durante as semanas que antecedem a lestividade, por 
devotos que realizam pequenas romarias pelas casas 
de vizinhos. Esses momentos sao de oraeao e tambern 
de contraternlzacao entre parentes e vizinhos que a 
cada noite se encontram nas casas uns d05 outros para 
prestar homenagem a Nossa Senhora de Nazare. 

No sabado, vespera do Clrio, e realizada a 
Romaria Rodoviaria, que leva a imagem peregrina da 
Matriz de Nossa Senhora das Graoas, em Ananindeua, 
para 0 Distrito de Icoaraci; e precedida de missa as 
5h. Ap6s a cetebracao religiosa na Igreja Matriz, os 
motoristas cornecarn 0 trajeto pela BR-316 ate 0 

Entroncamento, indo pela Rodovia Augusto Montenegro 
ate Icoaraci, parando no trapiche do distrito, por voltas 
das 8h, onde nova missa e celebrada. As 9h, a imagem 
e colocada numa emoarcacao para continuar a viagem, 
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rumo a Praca Pedro Teixeira, dando infcio a Romaria 
Fluvial. 

Conhecida como Cfrio das Aguas, a Romaria 
Fluvial taz 0 percurso de 10 milhas e vai ate a Praca 
Pedro Teixeira. A parada e em Belem, na Escadinha 
do Cais do Porto, por volta das 11h. 

Quando chega a Escadinha, a Imagem de Nossa 
Senhora de Nazare e recebida, pela Polfcia Mililar, 
com homas de Chele de Estado. A ocasiao se repete 
desde 1999, motivada pela Lei Estadual n° 4.371, de 
15 de dezembro de 1971, que proclarnou a Virgem 
de Nazare, Padroeira do Para, Rainha da Amazonia e 
merecedora dessa grande homenagem. 

Criada em 8 de outubro de 1986, a primeira 
Romaria Fluvial loi acompanhada por cerca de 30 
barcos e marcada por intensa ernocao no momento em 
que grande aureola luminosa surgiu no ceucontornando 
o sol. 0 tenornenoloi considerado um sinal de bsncao 
e aprovacao da Virgem de Nazare aquelamanuestacao 
de Ie dos devotes. 

Para a romaria nas aquas da Bafa do Guajara, 
loi conleccionada mais uma replica da berlinda usada 
ate 2002. No ano seguinle, ela loi subslitufda por 
uma cupula de vidro que e usada ate hoje. A cupula 
permile maior visibilidade da Imagem pelos ribeirinhos 
e lieis que a acompanham. Alualmenle, mais de mil 
ernbarcacoes, enlre barcos, lanchas, balsas e veleiros 
participam do Cfrio das Aguas. 

Ap6s a chegada da Romaria Fluvial na Escadinha 
do Cais do Porto, em Belern, os romeiros se integram 
aos motociclistas que aguardam a imagem para 
conduzi-Ia na Motorromaria, acompanhando a Imagem 
de Nossa Senhora de Nazare ate 0 Coleqio Gentil 
Biltencour'

Num percurso de 2,6 quilometros, cenlenas 
de motociclislas, ciclistas e outros vefculos lazem 
a escolta da Imagem ate 0 coleqio. Ao longo do 
trajeto, rnuitas homenagens sao leilas a Rainha da 
Amazonia. 

Na noite de sabado, vespera do Cirio, e realizada 
a Trasladacao. Depois da missa as 17h, no Colegio 
Gentil Biltencourt, os lieis se dirigem em procissao a 
Igreja da Se, lazendo 0 mesmo trajeto da proclssao do 
domingo, mas no sentido inverse. Diferentemente do 
que ocorre no Cirio, quando vartos carros de promessas 
e palotoes acompanham a proctssao, na Trasladacao 
na apenas a berlinda em destaque. 

o lato da procissao acontecer a noite torna 0 

momenta ainda rnais bonito, pois, alern de a cidade 
toda se enleitar e se i1uminar para saudar a Virgem 
de Nazare, e possivel constatar que a Trasladacao e 
uma verdadeira procissao a luz de vefas levadas pelos 
devotos durante todo 0 percurso. 

Um dos momentos mais emocionantes da 
procissao ocorre durante a homenagem dos estivadores 
e arrumadores que soltam logos de artiffcio em homa 
a Virgem de Nazare, num verdadeiro sspatacu'o de 
cores e luzes. 

A cada ano que passa, 0 nurnero de lieis que 
acornpanharn a Trastadacao e rnaior. Nos ultimos anos, 
a corda atrelada a berllnda tem sido tao disputada 
quanta na grande procissao de domingo. 

o domingo do Cfrio comeca com a cetebracao de 
missa em Irente a Catedral Metropolitana de Belem, 
a Igreja da Se, as 5h30min. Ao terrnmoda missa, as 
6h30min, e iniciada a procissao que percorre as ruas 
de Belem ate a PraQa Santuario de Nazare, em um 
percurso de 3,6 quilornetros. Em 2004, 0 trajeto toi 
cumprido em 9h15min, senda registrado como 0 Cfrio 
mais lange de toda a hlstorla. 

A cadaano, 0 Cfrio de Nazare atrai maiernurnero 
de romeiros, reunindo, alern dos lieis de Belem e do 
interior do Estado, devotos de varias regiaes do Pafs 
e ate mesmo visitantes estrangeiros. 

Durante todo 0 trajeto da Imagem de Nossa 
Senhora, os devotos lazem diversas rnanitestacoes 
de Ie, atem de enleilar as ruas e casas em homenagem 
a Santa. 

Por sua grandiosidade, 0 Cirio de Selem loi 
registrado, em setembro de 2004, pelo Instituto do 
Patrimonlo Hist6rico e Artfstico Nacional (IPHAN), 
como patrlrnonio cultural de natureza imaterial. Merito 
conquistado nao so pela Imagem de Nossa Senhora 
de Nazare, mas tarnbem pelo simbolismo da corea do 
Cfrio que todos os anos e disputada pelos promesseiros 
que enchem as ruas de Belem de Ie e arnocao: dos 
carros de promessas que carregam as qracas atendidas 
pela Virgem; dos mantos de Nossa Senhora que a 
deixam ainda mais linda; da berlinda que se destaca na 
multldao carregando a pequena Imagem tao adorada: 
e do hino V6s sots 0 Lirio Mimoso, cancao que embala 
os milhares de coracoes que acompanham 0 Cfrio em 
uma so voz: 

V6s sois 0 /frio mimoso/do mais suave 
perfume 

Que ao /ado do santo esposo/a cas/ida
de resume. 

Retreo 
6 Virgem Mae amorosa 
Fonte de amor e de Ie 
Dai-nos a benyao bondosa 
Senhora de Nazare. 
De vossosotnos 0 pranto/e como a gota 

de orva/ho 
Que dt! be/ezae encsnto/e norpenden

te do ga/ho. 
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Se em vossos labios divinos/um dace 
riso desponta 

Nos esplendores dos hinos/noss'alma 
eo cElu se remonta. 

V6s sois a flor da inoc~nciBlque nossa 
vida embalsama 

Com suav(ssima ess~nciBlque sabre n6s 
sederrama. 

Quando na vida sotremosla mais atroz 
amargura 

De libssasmaos recebemosla confrJrtavel 
d001ra. 

V6s sois a ridente aurora/de divinais es
plendores 

Que a luz da fE! avigora/nas almas dos 
pecadores. 

Quando em suspiros estaisla vida senti
mosmorta 

Nessas angustias finaislo vosso amor 
nos contorte. 

Sede bendita, Senhoralfarol de eterna 
bonsnce 

Nos altos ceus onde morala luz da nos
sa esperenc«. 

E la da celeste alturBlno vosso trona 
de Juz, 

Dei-nos a paze a ventura/do vosso ama
do Jesus!" 

Ap6s a grande procissao, a Imagem da Virgem 
fica exposta no altar da Praca santuarlo para visita 
dos lieis durante 15 dias, perlodo chamado de qua
dra nazarena 

Sr. Presidente, 0 Clrio de Nazare e a lesta da 
tarnllia paraense, quando os familiares que moram 
longe ou perto se encontram, celebrando em torno da 
mesa, regada quase sempre a Manit<oba, ao Pato no 
Tucupl e a outros pratos da cullnarla paraense. 

Aproveito para convidar os colegas Deputados, 
que ainda nao tiveram 0 privilegio de participar desse 
momento de fe e contraternizacao dos cat6licos 
paraenses, para irem a Belem viver esse momenta 
intenso de fe e religiosidade do nosso povo, 

Feliz Clrio de Nazare a todos n6s, paraenses. 
Que Nossa Senhora de Nazare nos abencoe: 
Quero parabenizar a Igreja Cat6lica pela 

realizacao de mais esse evento religioso, que mostra 
a grandiosidade da fe do povo paraense. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Colbert Martins, que lez 
residencia medica em cirurgia vascular, tem mestrado 
em saude coletiva, e professor e tao bem exerce seu 

terceiro mandato de Deputado Federal pelo PMDB da 
Bahia. S.Exa. disp6e de 4 minutos na tribuna. 

o SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB 
- BA. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, senhores funcionarios, senhores 
telespectadores, a Bahia ja inicia os trabalhos para a 
cornemoraeao dos 200 anos de funda,.ao da primeira 
faculdade de medlcina do Brasil, em fevereiro do ana 
que vem. Afrente dasses trabalhos esta 0 Diretor da 
Faculdade de Medicina da Bahia, a Prof. Jose Tavares 
Neto, que organiza uma serie de a,.oes que rnarcarao 
essa data. 

Alias, no ana que vem cornemorarn-se tamoem os 
200 anos da chegada da Famma Real Portuguesa ao 
Brasil. A primeira escala dos navios foi exatamente na 
Bahia. Em seguida deslocaram-se para 0 Rio de Janeiro, 
onde foi instalado 0 primeiro Governo. Mas as a¢es 
que serao organizadas na Bahia visam comemorar 
particularmente a implantat<ao da primeira faculdade 
de medicina do Brasil. 

Sou originario da Universidade Federal da Bahia; 
estudei naquela escolaquando ela ainda estavainstalada 
no Largo do Terreiro, no Pelourinho, e sinto-me muito 
orgulhoso por participar dessas cornemoracoes. 

Ja estamos em contato com 0 Senador Tiao Viana 
para a reanzacao de uma sessao solene do Congresso 
Nacional em homenagem ~ Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal da Bahia pela sua lrnportancia, 
pela sua rorca, pela sua dimensao. 0 Senador Tlao 
Viana formou-se em Medicina pela Universidade Federal 
da Bahia, em convenio mantido com a Universidade do 
Acre. Ao tongo de todos esses anos, Sr. Presidente, 
vartos medicos, como eu, formaram-se na Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal da Bahia. 

Hoje enfrentamos rnultas dificuldades para obter 
recursos para concluir a recuperacao da sede daquela 
Faculdade, obra ainda em andamento, 0 que deixa 
muitas areas inoperantes. Eo preciso reformar aquele 
predto hist6rico. E, mais do que lsso, e preciso fazer 
com que aquela Faculdade volte a ser uma referencia 
em medicina no Pars. 

Ontem eu falei sobre a pesquisa de ceiulas-tronco 
realizada na Universidade Federal da Bahia para cura 
da anemia falciforme, mas poderia falar tamosm da 
pesquisa sobre celulas-troco leita pela Fiocruz, na 
Bahia, sob a responsabilidade do Dr.Mitermayer Galvao 
dos Reis e de sua equipe, e ainda de outras pesquisas 
relacionadas ~ doenca de Chagas, com grandes e 
relevantes resultados neste momento, ou sobre as 
pesquisas relacionadas ~ hepatite, realizadas pelo Dr. 
Parana e por sua equipe, em parceria com a Fundacao 
Oswaldo Cruz. Faco este registro, Sr. Presidente, 



Outubro de 2007 DlARIO DACAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 53147 

dado ao interesse da Camara dos Deputados pelo 
assunto. 

Portanto, a ditusao do conhecimento do ensino 
medico no Brasil, que cornecou em 1808, na Bahia, no 
pr6ximo ano complstara 180 anos, com qualidade, com 
torca, com amplia«ao da tormacao e da intormacao, 

Do passado queremos lembrar para cultuar as 
nossasorigens;para0 futuroqueremoscomprometer-nos 
cada vez mais com a formacao de alta qualidade. 

Sr. Presidente, cumprimentamos 0 Sr. Naomar 
Filho, Reitor da Universidade Federal da Bahia, e 
tarnbern 0 Dr.Jose Tavares Neto, Diretor da Faculdade 
de Medicina daquela instituicao unlversitarla. 

Muito obrigado. 
o SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB 

BA) - Sr. Presidente, eu e os Deputados Tarcfsio 
Zimmermann, Fatima Bezerra, Edinho Bez e Geraldo 
Magela acabamos de chegar de uma reunlao com a 
Dire«ao da Caixa Econorrsca Federal que contou com 
a participacao da sua Presidenta. 

A Comissao de Trabalho, de Adrninistracao e 
Service Publico nos designou para acompanhar a 
greve dos econorniarios e tentar junto a Diretoria da 
Caixa Economlca uma nsqcclacao que possibilite 0 

encerramento desse movimento grevista, pois nos 
preocupa uma audiencia que esta marcada para hoje, 
as 14h, no Tribunal Superior do Trabalho, 

Sr. Presidente, ficamos muito satisfeitos com 0 

desenvolvimento da reuniao, porque a Dire«aoda Caixa 
reconheceu a necessidade de priorizar a neqoctacao, 
o comando de greve e a Dire«ao da Caixa estiveram 
ale a madrugada buscando esse entendimento e tudo 
indica que os avances produzidos - esperamos que 
seja assim - serao sulicientes para encerrar esse 
movimento que consideramos legitimo e justa. 

Na reuniao, manilestamos ainda a necessidade de 
se resolver, a curto prazo, a problema da isonomia entre 
as servidores anligos e novas e entre as gerentes, com 
vistas a superar as dlferencas regionais hoje existentes. 
Houve um compromisso da dire«ao da mstitulcao em 
inserir esse item na pauta das discussoes do PCS, 
ate junho de 2008. 

Temos delendido, de forma constante, a 
necessidade de se valorizar a institulcao Caixa 
Economica Federal, mas lsso nao pode ser leito sem a 
valorizacao e a reconhecimento dos seus servidores. E 
a dire«iio da Caixa nos expressou esse sentimenta. 

Obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Gilmar Machado, prolessor 
de Hist6ria e de Geogralia, ex-Presidente da Comissao 
Mista de Planas e Orcarnentos Publicos, filiado ao PT 

desde 1981, que tao bem exerce a seu terceiro mandata 
pelo PT de Minas Gerais. 

oSR. GILMAR MACHADO (PT- MG.Sem revisao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tarnbern quero ressaltar a realizacao de mais uma 
Semana Nacional da Agricultura Familiar, e, ao mesmo 
tempo, as estorcos feitos na regiao do Trianqulo Mineiro 
para a constituicao de mais um territ6rio na area do 
Ministerio do Desenvoivimento Agrario. 

Minas Gerais possui hoje 10 territ6rios que estao 
em plena funcionamento, atendendo as comunidades 
rurais e a agricultura lamiliar e contribuindo para a 
aumento da prooucao e da gera«aode emprego familiar. 
As duas unlcas regioes do Estado de Minas Gerais 
que ainda nao estao organizadas par territ6rio sao a 
Triflngulo Mineiro e a Alto Paranafba. Essas regioes 
dispoern de alta tecnologia, agricultura e agroneg6cio 
muito fortes, mas tarnoernabrigam a agricultura familiar, 
um setor que precisa ser estimulado para continuar 
desenvolvendo-se. 

Estivemos ontem em rsuniao na sede da 
Associacao dos Municipios da Microrregiao do Vale 
do Paranalba - AMVAP e na sede da Associacao dos 
Municfpios da Microrregiao do Vale do Rio Grande 
AMVALE, ja que a que nosso TrianguJo ecercado pelos 
2 rios, a Paranalba e a Grande. Esla sendo coordenado 
coordenado par Higino, tecruco contratado pelo 
Ministerio do Desenvolvimento Agrario, a trabalho de 
montagem desse terril6rio para as regioes do Triangulo 
e do Alto Paranafba, cuja finalidade edesenvolver ainda 
mais a agricultura familiar. 

No ultimo sabado estivemos em Monte Carmela, 
e cumprimento 0 Prefeito Saulo Cardoso e toda a 
comunidade pelos 125 anos do Municipio. Na ocasiao, 
tivemos a oportunldade de participar da entrega de 
rnals de 40 toneladas de adubo para 15 comunidades 
rurais daquela localidade, a«ao que laz parte da politica 
de descentrallzacao de recursos do Minlsterio do 
Desenvolvimento Agrario. 

Temos leito sstorcos, juntamente com a Ministerio 
do Desenvolvimento Aqrario, para apoiar as cidades 
que rnantem atividades relacionadas a agricullura 
familiar par meio da doacao de adubos, da construcao 
de tanques de expansao para as pequenos produtares 
e da disponibilizacao de patrulhas mecanizadas. E 
aproveito esta oportunidade para cumprimentar 0 

Ministre Guilherme Cassel, que tem leito um grande 
empenho no sentido de que nossa regiao seja atendida 
e a agricultura lamiliar entre em processo de expansao, 
Exatamente nesse sentido queremos ressaltar 0 

trabalho que vem sendo leito nessa area. 
Finalmente, Sr. Presidente, mais uma vez 

cumprimento a poputacao de Uberlflndia, que partlcipa 
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hojedaaberturade maisumaedicao dosJogosdo Interior 
de Minas - JIMI. Naquele Municipio sera inaugurada 
hoje mais uma arena multi usa, a "Sabiazinho", com 
capacidade para acomadar confortavelmenle mais 
de 6 mil pessoas. Ao evento sstarao presentes 0 

Governador Allcio Neves, 0 Prefeito Odelmo Leao e 
toda a comunidade. serao recebidos alletas de mais de 
86 outros Municipios do Estado. Mais de 4 mil atletas 
vao competir ate domingo nos Jogos do Interior de 
Minas, nas varlas arenas. 

Aproveitamos a presence da nobre Depulada 
lfdice da Mala, Presidente da Comissao e Turismo e 
Desporto, para dizer-Ihe que continuamos sstorcando
nos para garantir a aprovacao do Estatuto, a fim de 
estimularmos cada vez rnals a realizacao desses jogos 
no interior. Novas arenas estao sendo construidas, e 
esperamos sediar no ano que vem uma etapa da Liga 
Mundial de V61ei. 

Estamos trabalhando na melhora dos espacos 
e acima de tudo na tormacao da nova geracao para 0 

esporte brasileiro,0 que entendemosque e fundamental, 
alarn do referee ao trabalho que V.Exa. vem fazendo 
para vincular 0 esporte ao turismo. Nossa cidade ssta 
com os hotels praticamente lotados, 0 que emuito born 
para a esporte e para 0 turismo. Eexalamenle esse 0 

trabalho que temos de continuar fazendo. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) -Muito obrigado, 

nobre Deputado. 
o SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a 

palavra ao Deputado Jose Guirnaraes, advogado, 
ex-Deputado Estadual, filiado ao PT desde 1985, 
ex-Presidente do PT do Ceara, que tao bem exerce 
seu primeiro mandato de Deputado Federal. S.Exa. 
dispoe de 3 minutos na tribuna. 

oSR. JOSE GUIMARAES (PT - CEo Sem revisao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ainda que em pouco tempo, quero expressar minha 
humilde oplnlao sabre a fidelidade partidaria, diante da 
dectsao da Corte Suprema do Pals, que reafirmou 0 

principio da fidelidade e ao mesmo tempo estabeleceu 
datas: Parlamentares que trocaram de partido ap6s 0 

dia 27 de marco perdem os mandatos. 
Muitos pesquisadores e analistas tllm dlscutido 

esse tema na mldia naclonal, e e imporlanle expormos 
nossa oplnlao, Para mim, e fundamental esle debate. 
Considero que a declsao do Supremo Tribunal Federal 
a respeito da fidelidade partldaria, alnda que reafirme 
urn prlncfplo fundamental para quem milita, como eu, 
nurn partido prcgrarnatico como 0 PT, levanta alguns 
problemas, nao apenas relalivos a data. Ao meu ver, 
essa importante questao s6 poderia ser tratada por 
este Parlamento. Vejam, quem se filiou a algum partido 

e mudou para outro ate 0 dia 27 perde 0 mandato, e 
o mesmo ocorrera com quem se filiou depois. Nao e 
o meu caso, pois ate hoje manlenho-me na militiincia 
no PT.Mas muitos Deputados sentem-se prejudicados 
com a ornlssao desta Casa, que deixou de disculir a 
reforma polltica. 

o fato e que a reforma polllica e de vital 
necessidadeparacombalero abusodo podereconemico, 
fortalecer os partidos politicos e contribuir para uma 
maior racionalidade no processo eleitoral. A fidelidade 
partldaria nao deve ser fixada sem realizarmos uma 
reforma polltica mais ampla, que venha corrigir a atuat 
balbtlrdia legislativa, em que muitas vezes 0 cidadao 
se elege por urn partido e troca de legenda no dia 
seguinte. Einviavel convivermos com isso. 

Enfim, estamos colhendo os frutos de uma 
legislacao anarqutca que demanda a raahzacao de uma 
ampla rstorrna polltica, para pelo menos impedirmos 
que a Corte Suprema do Pais estabeleca regras para 
a eleiyao. Reilero minha discordancia de 0 Supremo 
Tribunal Federal legislar sobre rnaterias como essa, 
estabelecendo, em face de mandados de seguranya 
impetrados por alguns partidos, regras que deveriam 
ser fixadas pelo Poder Legislativo. Urn dos Ministros 
daquela Corte disse inclusive que 0 Congresso deveria 
considerar a art. 5° da Conslituicao Federal e jamais 
estabelecer limite de data para filiayao no partido, uma 
vez que isso prejudica muitos Deputados eieitos pelo 
povo para representar seus Estados. 

Sou contra rio a tese da infidelidade partidaria. 
Partidos que tllm alguma coerencta inlerna jamais 
deveriam bater as portas dos tribunais para, pela via do 
mandado de seguranya, requerer a fidelidade partidaria, 
principia que deveria ser previsto nos estatulos de todo 
partido. Ea Constltuicao Federal que cabe estabelecer 
essas regras, jamais a Corte Suprema do Pals. 

Sr. Presidente, soliclto a V.Exa. que este 
meu pronunciamento seja divulgado nos meios de 
comuntcacao da Casa. 

Muito obrigado. 

Durante 0 discurso do Sr. Jose Guima
rties, 0 Sr. Manato, 10 Sup/ente de Secretario, 
deixa a cadeira da presidencia, que eocupe
da pe/o Sr. lnocencio Oliveira, 2 0 Vice-Presi
denle. 

o SR. PRESIDENTE (lnocenclo Oliveira) - Antes 
de continuar 0 periodo de Breves Comunicay6es, a 
Presidllnciaconvoca as Srs. Pa~amentares presentesnas 
diferenlesdependllncias da Casa para virem ao plenario, 
para que possamos dar inlcio a Ordem do Dia. 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - A 
Presidllncia determina que se toquem as campainhas 
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para avisar os Parlamentares sobre 0 inicio da Ordem 
do Dia. Caso alguma Comissao esteja funcionando, 
solicito que os trabalhos sejam suspensos, uma vez que 
e totalmente proibido quando iniciado esse periodo. 

oSR.PRESIDENTE (InocencioOliveira)- Concedo 
a palavra a ilustre Deputada Fatima Bezerra. 

A SRA. FATIMA BEZERRA (PT - RN. Sem 
revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem, recebi um comunicado do Sindicato 
dos Bancartos do Rio Grande do Norte, meu Estado, 
solicitando nossa ajuda na busca de uma solucao para 
a greve dos economiarios de todo 0 Brasil. 

Ainda ontem, conversei com 0 Deputado Daniel 
Almeida, do PCdoB da Bahia, que tomou a lnlclatlva 
de, constituir uma Comissao Parlamentar com a 
Comissao de Trabalho para colaborar no processo de 
neqociacao, 

Hoje, pela manna, eu e os Deputados Daniel 
Almeida, Tarcisio Zimmermann, Magela e Edinho Bez 
fomos recebidos pela Presidenta Maria Fernanda 
e por todo 0 Conselho de Adrninistracao da Caixa 
Econornica Federal, para uma reuniao na sede da 
Caixa Economica de Brasilia, de onde saimos muito 
esperancosos, porque 0 dialoqo esta em curso. Esse 
encontro entre a representacao dos servidores da 
Caixa e a Direyao da Caixa Econornica durou ate a 
madrugada de hoje. Portanto, esta em andamento 0 

processo de acordo. 
Na tarde de hoje, a Direyao da Caixa Econornica 

se reunira novamente com a rspresentacao dos 
servidores, e nossa expectativa e a de que esses 
avances prosperem cada vez mais e possamos ter, 0 

mais breve posslvel, favoravel e positive desfecho para 
a greve dos economiarios. 

E uma greve justa. Segundo 0 comunicado 
que recebi ontem do Sindicato dos Bancarios, entre 
as principais bandeiras da greve estao as perdas 
acumuladas desde 0 Plano Real, no Governo Fernando 
Henrique, a lsonornia entre novos e antigos funcionarlos, 
e um plano de cargos, carreiras e salaries. Sem duvida, 
essa Ultimae a principal e mais importante reivindicacao 
dos servidores da Caixa em todo 0 Pais. 

Este,portanto, 0 conhecimen1o que desejamostrazer 
a Casa e reforyara nossa expectativa, Deputado Inocencio 
Oliveira, de logo mais obtenmos posnfvos resultados. 

Sabemos 0 quanto e importante a Caixa 
Econornica para 0 Pais, e valorizar os seus servidores e 
vatortzar essa insfituicao que presta relevantes services 
ao povo brasileiro. 

o SR. MANATO (BlocolPDT - ES. Sem revisao do 
orader.) - Sr.Presidente, Sras.e Srs.Deputados, a fidelidade 
partidariae um tema que tem frequentado diariamente os 
jomais do Pais e OS debates nesta Casa. 

Enquanto presidia esta ssssao, verifiquei 0 

hist6rico partidario de alguns dos nob res colegas 
Deputados, e constatei que pelo menos 6 dos oradores 
que me antecederam nesla tribuna tem mais de 20 
anos de filiayao a seus respectivos partidos. Posso 
cita-los: Deputados Pedro Wilson e Jose Guirnaraes: 
a nobre Deputada Janete Rocha Piela, que tem mais 
de 20 anos no PT; a Deputada Jo Moraes, !iliada ha 
mais de 20 anos ao PCdoB; a Deputada Iris de Araujo 
e 0 Deputado Edinho Bez, que tem mais de 20 anos 
no PMDB. Clto ainda os Deputados Jorginho Maluly e 
Carlos Santana. Ha diversos Deputados nessa situacao, 
e temos de elogiar suas atitudes. E ha tarnoern outros 
que mudaram de partido por torca das circunstancias. 
Em alguns casos, toi 0 partido que mudou de nome. 
Outros tiveram problemas na base. 

Enfim, na minha analise, Sr. Presidente, esta 
Casa tem de legislar sobre essa materia. Ea Camara 
dos Deputados que compete fazer a reforma partida ria. 
Temos de decidir sobre a fidelidade partidana, as 
coliqacoes, 0 nurnero de Vereadores. A proposta de 
emenda a Constituicao que trata da situacao dos 
Vereadores continua em trarnitacao no Congresso. 
Portanto, temos de chamar essa responsabilidade 
para n6s. Nao podemos deixar que 0 Supremo Tribunal 
Federal decida em nosso lugar. Quando deixamos 
de deliberar sobre algum tema e OS Ministros do 
STF arbitrariamente tomam uma daclsao, !icamos 
prejudicados. Enquanto isso, eles posam de bonzinhos 
nessa hist6ria. 

Chamo esta Casa a discussao dos assuntos 
pertinentes ao Legislativo. Fayamos uma oposicao 
racional. Isso e pertinente, e e 0 que tem de ser feito. 
Essas obstrucoes prolongadas que nos tem feito sair 
daqui as 2h ou 3h da manna nao nos levam a lugar 
alqurn. 

Precisamos partir para 0 embate das idelas. As 
discussoes tem de ser feitas. Temos de ouvir todas 
as opinioes, pois isso faz parte da democracia, mas 
temos de avancar, Temos de aprovar a PEC contra 0 

nepotismo, a reqularnentacao da Emenda Constitucional 
de n° 29/2000, que destina recursos para a sauce, e 
a legalizayao das centrais sindicais, para beneficiar 
milhoes de brasileiros. Temos de discutir os diversos 
temas importantes que estao em tramltacao nesta Casa, 
em vez de ficarmos presos as obstrucoes, 

Sr. Presidente, era esse 0 registro que tinha a 
fazer. 

oSR.PRESIDENTE (InocencioOliveira)- Concedo 
a palavra ao ilustre Deputado Darcfsio Perondi. 

o SR. DARCislO PERONDI (Bloco/PMDB - RS. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. 
Deputados, quero fazer 2 registros. 0 primeiro e mais 
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um apelo, em nome do PMDB db Rio Grande do Sui e 
do Brasil, mas nao em nome da Executiva de que taco 
parte: apelo para 0 Uder Valdir Raupp no sentido de 
que volte atras quanto ao alastamento dos Senadores 
Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon da Comissao de 
Constitui~o, Justi~a e Cidadania do Senado. 0 Senador 
Valdir Raupp tem autonomia para lazer lndlcacoes: 
todavia, sao 2 Parlamentares de responsabilidade, 
marcados pela etica, com hist6ria exemplar para 0 

Brasil e para a polftica brasileira. Nos ultimos dias 0 

querido Senador Valdir Raupp cornecou a examinar 
a possibilidade de reconduzi-Ios. Tenho certeza de 
que aoabara revendo sua deoisao e trazendo esses 2 
Senadores de volta a representacao do PMDB naquela 
Comissao de Justi~a. 

o segundo registro a um comunicado: hoje a 
tarde sera realizada audiencia publica na Comissao de 
Seguridade Social e Farnflla para analise doprojeto de 
lei de autoria desta Casa que trata da regulamenta~o da 
Emenda Constitucional n° 29, de 2000, sobre recursos 
para a area da saude, e tambam do projeto de lei do 
Senado.Participariio da audiencia Secretarios Municipais 
e Estaduais de sauce, representantes do CONASS e 
do CONASEM e tscnlcos do Ministano da sauce, 

Faremos uma ampla discussao, Todos os 
Parlamentares, independentemente de participarem 
da Comissao ou da Frente Parlamentar da sauds, estao 
convidados para a audillncia publica. Com certeza nos 
Municipios de origem de todos os Deputados desta Casa 
os postos de sauds e 0 hospitaisenfrentam problemas.0 
quadro da saude no Brasil a grave.Todosn6s Deputados 
precisamos envolver-nos nesse debate, e sobretudo 
acelerar a votacao do projeto desta Casa. 

o texto anterior desse projeto era bom, mas 0 

que esta tramitando - e com velocidade - no Senado 
Federal, 0 substitutivo do SenadorTiao Viana, a horrivell 
Um escandalol Em vez de aumentar 0 recurso para a 
saude, sao retirados do setor mais de R$8 bilh6es! 

Esta Casa tem de reagir. Hoje a tarde colheremos 
mais subsfdies na audiencia publica da Comissao de 
Segundade. Portanto, Sr.Presidente, Sras. e SIS. Deputados, 
corrparecarn a Comissao,e peeam ao PresidenteA~indo 

Chinaglia que coloque imediatamente 0 projeto do ex
Deputado Roberto Gouveia e do Relator Guilherme 
Medeiros, do PT, em vota~o nestasemana,ou na semana 
que vem, quando for desbloqueada a paula. 

Fa~ um apaloao Colagiode L1deres: oomotambSm 
enfatizou 0 Deputado Miro Teixeira naquele Colegiado, 
a vota~o da regulamenta~o da Emenda nO 29 a urna 
prioridade.A poslcao do Colagio de L1deres ja toi firmada: 
a precise que se regularize imediatamente a Emenda nO 
29, logo ap6s a votacao da CPMF nesta Casa. 

o substitutivo em trarnitacao no Senado retira R$8 
bilhOesda sauce, mas nosso projeto acrescenla R$25 
bilh6es aos recursos do setor, para enfrentar 0 "apagao 
da saude" - que a uma realidade, Sr. Presidente. Estive 
em Alagoas no domingo e na segunda-feira e oonstatei 
que fa a crise da sauce a assustadora. 

MlJito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 

Presidencia reitera 0 apelo aos Parlamentares para 
que venham ao plena rio. Estamos pr6ximos de atingir 
o quorum, ap6s 0 que imediatamente tera infcio a 
Ordem do Dia. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Santana. 

o SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ.Sem revlsao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depulados, 
venho a esta tribuna para falar um pouco da minha 
categoria, dos terrovlanos Iigados as empresas do 
Estado do Rio de Janeiro, a Central Logistica e ao 
bondinho. 

A Central Logistica atende ao povo mats carente 
da Baixada Fluminense, especilicamente de Caxias, 
Guapimirim e Maga. A qualidade do servleo prestado 
ssta ainda muito aquern do esperado, porque poucas 
rnaquinas funcionam, e nao se investe naquele setor. 

Vejo com muita tristeza a situacao dos 
trabalhadores da Central e do bondinho, que tem uma 
enorme prsocupacao de atender a populacao, tentam 
fazer tudo para resolver 0 problema das rnaquinas, mas 
nao disp6em de equipamento nem de material. Entreguei 
ao Governador do Estado e ao Sscretarlo de Transporte 
Julio Lopes um projeto mostrando a necessidade de 
ampliar aquele sistema. Espero que no Orcarnento do 
ana que vem a bancada do Rio de Janeiro, comandada 
pelo nosso Govemador Sargio Cabral, cujo pai tamosm 
era terrovlarto e estudou na mesma escola que eu, 
a Escola Silva Freire, da Rede Ferrovlana Federal 
- sou rnetalurqico e ele eletricista, e sei que ele tem 
sensibilidade para a questao ferroviaria -, consiga 
aprovar uma emenda para que sejam compradas no 
mlnimo 2 maquinas para aquele ramal. 

Vejo oom tristeza 0 povo de Maga oom dificuldades 
para arrumar emprego porque gasta quase R$1 0,00 por 
dia para ir ao centro da cidade. Vejo com muita tristeza 
a situacao de dificuldade da Baixada Fluminense e 
daquele povo que tern tanta necessidade do trem. 

Por isso, psco ao Governador que 0 mais 
rapidamente posslvel marque uma rsunlao com as 
liderancas, comigo, com a dire~ao da empresa, para 
discutirmos a situacao dos trens da Central e dos 
bondinhos de Santa Teresa. 

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para falar 
tam bam sobre a Pesquisa Nacional de Amostra por 
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Domicflio- PNAD~BGE, realizadaem 2006, que mostrou 
que negras e negros representam 49,6% da populacao 
brasileira,e que da populacao negra brasileiraa metade 
e composta de mulheres,ou seja, no Brasil existemmais 
de 45 rnilhoes de mulheres negras. 

Para 0 Instituto de Geografia e Estatfstica 
IBGE, 0 Brasil terminou 0 seculo XX com importantes 
mudancas sociats para todos os brasileiros, exceto para 
os negros. Na decada de 90, 0 aumento de 1 ano de 
estudo correspondeu a uma elevacao de 1,2 satarios 
no rendimento de brancos e de meio salario mlnimo 
no rendimento de'negros. Apesar do aumento de anos 
de estudo de toda a populacao brasileira, os negros 
continuam com uma diterenca hist6rica de 2 anos a 
menos que os brancos, De cada 100 famflias negras, 
57 vlviam com ate meio salario mlnimo per capita; 
entre as brancas isso ocorre com 13 em 100. 

as dados relatives a renda informam que 0 PIB 
per capita das mulheres negras e de 0,76 salario 
mlnimo; 0 dos homens negros e de 1,36 salano mlnimo; 
ja 0 das mulheres brancas equivale a 1,88 salarto 
mlnimo e 0 dos homens brancos atinge 4,74 salaries 
minimos. No caso dos rendimentos individuals, ficam 
nllidas as desigualdades entre homens e mulheres no 
geral, massalta aos olhos as desvantagensacurnuladas 
pelas mulheres negras. 

Analises comparativas do indice de 
Desenvolvimenlo Humano - IDH, ferramenta importante 
utllizada por governos do mundo todo como indicador 
das desigualdades e das necessidades urgentes de 
investimentos sociais, retratam 0 Brasil como um pars 
dividido: 0 IDH dos brancos faz do Brasil um pais de 
alto desenvolvimento, comparavei a palses europeus. 
Ja 0 IDH dos negros coloca 0 Brasil entre os mais 
pobres do planeta. 

Essas e outras clivagens e diterencas tem 
fundamentalmente um culpado: 0 racismo! 

Eprecise deixar aqui explicito que 0 racismo nao 
e uma opmtao pessoal. E, isto sim, uma ideologia que 
se reafirma no dia-a-dia pela linguagem comum, que 
se rnantarn e se alimenta das necessidades de alguns 
grupos socia is de gozarem de vantagens e prlvilaqlos 
em retacao a outros, influenciando a vida, as relacoes 
estabelecidas entre as pessoas, e tarnbemorganizando 
o modo de funcionamento das instiniicoes publicas e 
privadas. 

a Brasil levou muito tempo para reconhecer 0 

racismo como fator estruturante das relacoes sociais 
e encontrar medidas para reparar seu irnpacto na 
vida da populacao negra. Mesmo assim, ainda 
encontramos resistencla para 0 desenvolvimento 
desses mecanismos, a exemplo de politicas publicas 
que possam promover melhor qualidade de vida, 

diminuir os impactos do racismo e ampliar 0 acesso 
aos bans e services potencial mente disponlveis e a 
representacao e participacao politica - enfim, garantir 
direitos fundamentais e dignidade humana. 

Um avanco significativo foi produzido no Pars 
em rela9ao a saude da popuiacao negra. Exemplo 
bem sucedido da articulacao de interesses do Estado 
e da sociedade, foi criada e aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saude em novembro de 2006 a Politica 
Nacional de Atencao Integral a sauce da Populacao 
Negra. a objetivo principal dessa polltica e dotar 0 

Sistema Unico de saude de ferramentas que permitam 
o combate ao racismo que se instalou internamente, a 
ampliacao do acesso da populacao negra, em termos 
de quantidade e qualidade, ao sistema, e tarnbern maior 
resolutividade diante dos desafios que a populacao 
negra vive em relacao a sua saude. 

Tais medidas sao fundamentais, uma vez que, 
segundo afirmou a Doutora em saude Publica pela 
Universidade de Sao Paulo Maria lnes Barbosa, "a 
maioria das doencas que afetam a poputacao negra 
sao as mesmas da populacao de urn modo geral. a 
que diferencia a populacao negra da populacao branca 
eum perfil mais crllico de sauce, que e recorrente de 
diferentes contextos hist6ricos, recorrencla essa que 
deve ser pautada ao racismo (...j". Assim, essa polltica 
visa, na verdade, a correcao de uma injustica, medida 
ha muito exigida pela sociedade brasileira. 

Por exemplo, os dados do Ministerio da Saude 
mostram que em 2004 0 risco de uma crianca negra com 
merios de 1 de idade morrer por doencas infecciosas 
e parasitarias era 44% maior de que 0 risco de uma 
crianca branca morrer pela mesma causa. 

Mais estarrecedor e 0 dado sobre homicidios: 0 

risco de os homens negros morrarem assassinados e, 
em todo 0 Brasil, palo menos 2 vezes maior do que 0 

apresentado entre os brancos. Embora os homicidios 
sejam menos comuns entre a populacao feminina, 0 

Ministerio da Saude tarnbem destaca que as mulheres 
negras apresentam maiores chances de rnorte por 
essa causa em todos os Estados do Pars, quando 
comparadas as brancas. 

Para destacar as desvantagens vivenciadas pelas 
mulheres no exercicio dos seus direitos reprodutivos, e 
importante saber que, de acordo com 0 rninisterlo da 
sauce, em 2004, as mulheres negras apresentavam 
risco 41 % maior de morrer par causas maternas, 
quando cornparadas as mulheres brancas, e as 
menores chances de acesso aos cuidados durante a 
gravidez (pre-natal), sobretudo as meninas negras de 
lOa 14 anos. 

Frenle a esse quadro de desigualdades que 
poderiam ser evitadas por uma acao mais efetiva 
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do Estado brasileiro, a sociedade fica estarrecida ao 
verificar que as avances para a construcao efetiva 
da democracia e para que a SUS se concretize para 
a populacao negra ainda nao estao garantidos. 0 
maior exemplo disso e a projeto de lei sabre 0 Plano 
Plurianual 2008/2011, encaminhado a esta casa pelo 
Governo Federal. Nele verificamos que, ao lado da 
utilizat;:ao intensa de uma Iinguagem tecnocratlca 
que atasta a populacao de seu direito ao contraIe 
social, a fiscalizacao das at;:ces do Governo, dire ito 
conquistado junta mente com 0 regime democrattco. 
a sauds da poputacao negra foi reduzida, apesar dos 
acordos, da aprovacao da polltica e da exigllncia da 
sociedade, a uma subaoao dentro da acao 'Prornocao 
da EqUidade em ssuoe de Populacoes em Condit;:ces 
de Vulnerabilidade e IniqOidade". 

Como reduzir a uma subacao a sauce de 50% da 
poputacao brasileira? Como, a partir de uma subacao, 
destinar recursos humanos e financeiros e explicitar 
a compromisso polrtico e a necessidade priorltarla de 
reparacao de uma injustit;:a hist6rica? Como explicar 
tamanho retrocesso, senao como uma resistencla de 
setores insatisfeitos com os avances socials, ou entao 
pela lncornprssnsao autontarta dos tscnlcos, que nao 
sao capazes de ouvir a voz das ruas? 

o que propomos, portanto, e a explicitat;:ao do 
compromisso assumido pelo Presidente Lula com a 
populacao negra e com toda a populacao brasileira. E 
e tarnoern a expllcitacao do compromisso do Ministerio 
da saeoe de respeitar a decisiio soberana do Conselho 
Nacional de sauce, que determinou aos diferentes 
nlvels executives a execucao imediata dessa polrtica. 

Pela saude da populacao negra, pela realizat;:ao 
dos princlpios do Sistema Unico de Saude de 
universalidade, integralidade e eqOidade, propomos 
que a Plano Plurianual esteja em consonancla com 0 

que esta Casa aprovou como uma das prioridades da 
Lei de Diretrizes Orcarnentarias para 2008. 

Muito obrigado. 
o SR. LINCOLN PORTELA (PR - MG. Pronuncia 

a seguinte dlscurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais senhoras e senhares aqui presentes, 
as que estao acessando a Internet e aqueles que 
sintonizam a Radio Camara e a TV Camara em todo 
a Brasil, especialmente a populacao de Minas Gerais, 
que tenho a orgulho de representar, quero aqui apoiar 
as justas reivindicacoes des Agentes Comunitarios de 
Saude e Combate as Endemias, que exercem suas 
atividades em todas as unidades da Federat;:ii.o. Entre 
suas principais reivindicat;:6esestao a reqularnentacao 
da Emenda Constilucional n° 51, de 2006, que assegura 
eslabilidade para os agentes de sauds. 

Os represenlantes da calegoria afirmam que a 
portaria do Minislerio da sauce de julho deste ana, 
que fixou 0 piso da calegoria em R$532,OO, nao vem 
sendo cumprida pelas Prefeiluras. Alguns agenles de 
saude ganham menos que R$380,00, valor do salario 
minima naciona!. 

Os agentes reivindicam ainda a fixat;:iio de um prazo 
para serem efetivados pelos Municipios. De acordo com 
a Ministerio da Saude, exislem cerca de 220 mil agenles 
comunnanos de sauce no Pais. Sem a requlamsntacao, 
as gestores municipais impaemdiversostipos de trabalho 
aos agenles: auxiliar de enfermeira, psicoleqo, e agora 
mobiliza-os ate para fazer 0 cadastro do IBGE de grat;:a, 
e tarnoem para fazer cadastramenlo de gada para a 
vacina da febre aftosa. 

Sr. Presidente, a profissao de agente 
comunitarlo de sauce foi criada em 2002. 0 agente 
desenvolve atividades de prevencao de doencas e 
prornocao da sauce, com visitas domiciliares e at;:ces 
educativas individuais e coletivas nos domicflios e na 
comunidade. 

Entre as atribuicces baslcas dos agenles 
comunltarlos de sauce estao a cadastramenlo das 
famflias, a acompanhamenlo de pre-natal e do 
crescimenlo e desenvolvimento de crtancas de ate 
5 anos, a ortentacao sabre doencas endemicas: a 
preservacao do meio ambiente, at;:cesde saude bucal, 
planejamento familiar, nulrit;:ao, asslstsncla na area de 
doencas sexualtnente Iransmisslveis, promocao da 
sauds do idoso e apoio a portadores de deficillncia 
psicoffsica. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
senhoras e senhores, a agente cornunitarlo de sauos, 
ao contrarlo do que sup6em as autoridades municipais, 
reduz as custos adminislralives e operaclonais das 
Prefeiluras.Ademais,0 Prefeilo que nao assinaa carteira 
nao esta cumprindo a Constiluit;:ii.o. Pior de tudo: esta 
atirando contra a melhor programa de prevencao de 
doencas e de prornocso da sauds que existe no Pais. 

Espero que se resolva essa qusstao, 
Muito obrigado. 
o SR. FLAVIO BEZERRA (Bloco/PMDB - CEo 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Depulados, marisqueiras e pescadores, a Lei n° 
11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para a 
saneamento basico, foi sancionada em janeiro passado 
como resultado de um longo processo de negociat;:ao 
entre representantesdo Governo Federal,dos Governos 
Estaduais e Municipais, alem de orqanizacoes da 
sociedade civil e enlidades de protecao do meio 
ambiente e de defesa dos direitos dos cidadaos, entre 
oulros. Segundo essa lei, saneamento baslco e a 
conjunto de 4 services publicos: abastecimenlo de 
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aquapotavel, esgotamento sanitario, drenaqem urbana 
e coleta e manejo do lixo urbane, services essenciais 
a sauce publica, a ssquranca de pessoas e bens, ao 
conforlo e ao bem-estarsocial. 

No entanto, os services de esgolos naocobrem 
mats do que 60% de nossa populacao urbana. Dos 
esgotoscoletados, apenaspequenaparcelae tratada, 
sendo esses a maior fonte de poluicao dos recursos 
hfdricos, alern de disseminardoencas e verminoses. 

Eo iamentavet a sltuacao de alguns locals no 
Estado do Ceara, onde, mesmo pagando todos os 
meses as taxas de agua e esgoto, os cidadaos nao 
possuem agua potavel, e osesgotos estaoa ceuaberto, 
refletindo urnquadro de abandono total, 

Em2004, 0 Governo doEstado doCeara e0 Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID firmaram 
convenio para a cnacso do Projeto Saneamento e 
Saude - Sanear II, em execucao pela Companhiade 
Agua e Esgoto do Ceara - CAGECE, mas a iniciativa 
ainda precisa aicancar muitas famflias que vivem em 
condlcoes precarias de saneamenlo. 

Quero, pols, fazer umapeloao Governo doCeara no 
sentido deque envide um maior esiorco para implementar 
o abastecimento deagua noInterior doEstado, bem como 
ampliar a rede colelora de esgoto pUblico e sanar uma 
deficiencia que tanto tem atetado a vida doscidadaos. 

Reconhe90 queas dificuldades ainda saograndes, 
principalmente em retacao a lnsuficlencla de recursos 
orcarnentarios; porern, sabedores da irnportancia 
do esgolamento sanitario para a qualidade de vida 
da populacao, nao podemos fechar os olhos para a 
realidade, como se tudo estivessebern. 

o SR. JORGINHO MALULY (OEM - SP' Sem 
revlsao doorador.) - Sr. Presidente, i1uslre e querido amigo 
Deputado Inocencio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, ainda 
ontem ouvimos neste plenario Oeputados jusmicarem 
a sua ausencia com 0 atraso de v60s. Alguns inclusive 
disseram queficararn 4 horas sentados dentrodo aviao, 
aguardando autonzacao paraa decolagem. 

Ainda ontem, tarnbern, no noticlarlo nacional, 
ouvimos umamateria sobre a irnplantacao deum service 
importantepara os usuaries, paraos passageiros, em 
5 aeroportos do Brasil: urn juizado especial, para que 
ali imediatamente possam ser resolvidos os problemas 
de mauatendimentoaos passageiros. 

Eslive, Presidente Inocencio Oliveira, na semana 
passada, em audiencia com 0 Exmo. Sr. Ministro da 
Defesa Dr. Nelson Jobim, ocaslao emquetrateisobre 0 

apoiodaquele Ministerio ao retorno 0 maisrapidamente ' 
possivel da Via9ao Mrea SaoPaulo- VASP aos ceus 
brasileiros. 

Sr.Presidente, Sras.e Srs.Deputados, a avia9i3o 
civil brasileira esta hoje caracterizada pela existencia 

deurnduop61io - GOLeTAM - exlremamente malefico 
aos usuaries dos services aereos. Fiz ver aD Ministro 
Jobim que essa sltuacao tende a modificar-se para 
melhorcom 0 possfvel retorno daVASP as operacoes 
aereas. Dal surge como primordial a inteqracao dos 
estorcosda INFRAERO com a VASP, visandoacelerar 
a retomada das operacoas pela aludida empresa. 

AVASP levesuas operacoes dev60paralisadas em 
2004, ocasiao emquefoi decretada a lntervencao judicial 
naempresa. 0 processo de recuperacao judicial iniciou
se com uma auditoria exlerna, que apurou os ativos e 
passivos da empresa, ficando patentea existencia de 
urnpatrirnonio Ifquido positivo que beira R$2 bilhoes. 

Emrelacao aospassivos fiscais federais daVASP, 
a situacao apresenta-se equilibrada, com a empresa 
tendo mais a receber do que a pagar.De Dutra parte, 
neqoolacoes avancadas estaoem andamento, visando 
a formata9i3o de uma nova estrutura acionaria para'a 
empresa, composta de 80% das acoes em rnaos de 
urngrupofinanceiro nacional e 20% em rnaosde uma 
operadora estrangeira de avlacaocivil. 

Oiante dessa alvissareira perspectiva para a 
avlacao nacional, torna-se producente a soma de 
sstorcos de todosos atores intervenientes no processo, 
visando a sua rapida finallzacao. 

Nesse senlido, conclamo os Parlamentares 
da bancada de Sao Paulo a somarmos estorcos 
para tornar realidade 0 retorno da VASP sob nova 
equaeao aclonaria, preservando-se urn patrirnonio 
que indubitavelmente continua presente, patrimonio 
do povo paulista, do povo brasileiro. 

Conciamo 0 Ministro Nelson Jobim,a INFRAERO 
etodososdefensores daVASP a naomedirem esforcos 
para quebrar esse duop6lio, que, como comprovado 
pelaCPI,controla quase 100%do mercado, 0 que nao 
ebenefico a nlnqusm. 

, Esle e 0 meu pronunciamento. 
o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 

Gostaria de democralizar 0 uso da palavra. Porern, 
ja alingimos quorum para 0 irucio da Ordem do Dia, 
Concederemos apenas 1 minuto a quem queira fazer 
seu pronunciamento. 

Tern a palavra 0 DeputadoJair Boisonaro. 
o SA. JAIR BOLSONARO (PP- RJ. Sem revlsao 

do orador.) - Sr. Presidente, M poucas semanas houve 2 
audiencias publicas nesta Casa, na Comissao de Defesa 
Nacional eRela¢es Exleliores, umacom0 Comandante 
da Marinha e outra com 0 Comandante do Exercito. 
Oportunamente sera avez doComandante daAeronautica. 
Mas 0 que toi explanado por aquelas 2 autolidades 
nesta Casa nao sera dilerente do que sera exposto pelo 
Comandante daAeronaunca, Com toea a certeza, causa
nospreocupacao multo grande 0 sucateamento emquese 
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encontramas 2 Fon;:as. Alguns chegaramate 11 conclusao 
de que nao se deve reaparelha-Ias, mas refaz~-Ias, haja 
vista 0 estado material em que se encontram. 

Outro assunto muito importante tratado naquelas 
oportunidades foi a questao salariai. Inclusive foi 
confirmada para 0 final do m~s, por meiode requerimento 
de minha autoria, a presence do Ministro Nelson Jobim 
na Casa para tratar do assunto. 

Assim sendo, Sr. Presidente, reitero 0 apelo aos 
nossos colegas no sentido de que nao rnecam estorcos 
junto ao Ministro Nelson Jobim e aos Ministros da area 
econOmica parabuscar uma maneira de conceder 
reajuste aos militares das FO'9as Armadas, como ja vern 
sendo discutido na algum tempo pelos 3 comandantes 
militares e pelo pr6prio Ministro Nelson Jobim.0 Ministro, 
ao que tudo indica, esta esperando a viagem que tara 
nesse sexta-feiraao Projeto Calha Norte, acompanhado 
dos Ministros Paulo Bernardo, Guido Mantega e Oilma 
Rousseff, para entao colocar um ponto final nesse justa 
pleilo dos integrantes das For98s Armadas. 

Nao podemos continuar convivendo com evasoes. 
Pior do que as evasoes e a falta de procura, a falta 
de massa crftica para adentrar as Forcas Armadas. 
E ha a pr6pria questao salarial, pols urn recruta das 
For9as Armadas ganha soldo bruto de R$207,00. E 
urn termOmetro, urn indicativo de que algo esta muito 
errado em nosso meio. 

Assim sendo, reitero 0 apelo aos colegas, em 
especial aos do PT e do PMOB, com seu grande poder 
de decisao na Casa, no sentido de que busquemos 
uma solucao para esse caso. 

o SR. JORGETAOEU MUOALEN (OEM - SP. 
Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e srs, Oepu1ados, acredito que 0 papel parlamentar 
e 0 de viabilizar condi96es de melhora de vida para a 
popula9l!o.Essa tarefa, antes de qualquer a9l!o, exige urn 
diagn6stico da silua9l!o real da sociedade,a constatacao 
do que aflige e preocupa 0 cidadao brasileiro. Em meu 
caso, debruco-me sobre as necessidades a que assisto 
no Municipio de Guarulhos e cidades adjacentes. 

A busca do sustento individual e diffcil, e as 
necessidades coletivas exigem cldadaos cada vez 
mais bern formados. Qual seria a solu9ao para os 
problemas de saude, de emprego e de sequranca? 
S6 ha uma resposta: educacao. 

Vimos nos ultimos anos um avaneo crescente da 
escolaridade no Brasil,cada vez mais cnancas na escola. 
Isso euma grande melhora, propiciada sobretudo pelo 
Fundo de Manuten9l!o e Oesenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valoriza9l!o do Magisterio - FUNOEF, 
que vigorou ate ano passado. Esperamos agora que 0 

Fundo de Educa9lio Basica - FUNOEB, seu substitute, 
possa dar conlinuidade a essa melhora em todo 0 Pals. 

Para 0 Municipio de Guarulhos, entretanto, nosso 
diagn6s1ico e maisaprolundado:passapalasnecessidades 
de uma sociedade totalmente urbana, onde as carenoas 
socials sao significativas e a arnsaca do crime e da 
viol~ncia exigem a¢es radicais de enfrentamento. 

Como podemos estruturar urn avanco s61ido para 
o futuro? Educa9ao em tempo integral e a resposta. 
A permanencia das criancas na escola em tempo 
integrai tern inurneras vantagens. Permite a reallzacao 
de mais atividades pedag6gicas, com a mescla de 
alividades de classe a outras mais ludicas e socia is. 
Enseja urn melhor acompanhamento do rendimento 
dos alunos, pois as atividades extra-c1asse podem 
ser monitoradas e avaliadas por profissionais. 0 
desenvolvimento tlslco e a saude das crlancas podem 
ser avaliados por profissionais desaude de forma 
rolineira e mais detidamente, por exemplo, quando se 
pensa em programas de medico ou dentista na escola. 
A propria alimentacao e incrementada, pela oferta 
trequente e balanceada nutricionalmente. 

Em termos sociais, a escola em tempo integral 
permite diminuir a influ~ncia da rua sobre a crianca. 
Ha urn ganho estupendo em se retirar a crianca da 
rua. Muitas vezes os pais nao podem dar a necessaria 
assistencla aos filhos, devido 11 aussncta na casa ou 
mesmo 11 falta de condicoes pr6prias. A rua, com sua 
influencia de desregramento, de vlolencla e muitas 
vezes de crime, termina como a protessora substituta 
fora da escola, uma pessirna e cruel tutora. 

Na escola em tempo integrai e posslvel manter ou 
mesmo criar, quando inexistente em casa, urn ambiente 
de civilidade. Muitas vezes e0 unico ambiente em que a 
crianca conhece valores sociais como a lrnportancia do 
estudo, a cooperacao com as autoridades e a torrnacao 
pelo esporte.. 

Toda esta discussao leva-me a questionar por 
que ainda nao se implementou em Guarulhos essa 
importante politica publica. 0 orcemento da Prefeitura 
para educacao no ana de 2007 ede R$270 milhoes, 
sendo R$130 milhoes para a educacao fundamental e 
o mesmo valor para a educa9l!o infantil. Acredito que 
sao valores suficientemente grandes para urn born 
gestor comprometer-se com melhorias fundamentais 
na educacac popular. 

Quando nos deparamos com 0 desemprego e 0 

crime, e de se perguntar por que a tarefa fundamental 
ainda nao esta sendo feita, por que nao se ssta 
amparando como e nscessarlo as nossas crlancas. 
Acredito que as unlcas soiucoss verdadeiras para 
os problemas sociais estao em acees planejadas, 
compromissadas com 0 futuro. Na melhora do Brasil 
e de Guarulhos, e precise ser s6cio e parceiro das 
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crlancas, as unicas que podem garantir urn futuro com 
esperanca e qualidade de vida. 

Obrigado a todos. 
o SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB - RJ. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a sequranca pUblica esta na ordem 
do dia das preocupacoes nacionais, e a sociedade 
brasileira, assustada, ja nao suporta tanta violencla. 
Raro e 0 dia em que nao se tern conhecimento de 
urn crime barbaro, de urn assalto, de urn sequestro, 
enlim, de algo que venha de encontro ao nosso dia
a-dia, como se cad a cidacao brasileiro vivesse hoje 
entregue it pr6pria sorte. 

Culpa-se a sociedade pOrnao ter alcancado ainda 
urn nivel de ponuzacao que Ihe permita conviver com os 
mais elementares padroes de comportamento humano. 
Culpa-sa 0 Estado por nao proporcionar it sociedade 
urn mlnimo que Ihe permita evolulr sem conflitos e sem 
comprometimento dos seus pr6prios destinos. 

Ha tempos foi precise que uma Comissao 
Parlamentar de tnquerlto constitufda nesta Casa para 
investigar a violencia e 0 crime organizado despertasse 
o Pais para a gravidade dos dias em que estamos 
vivendo. E, como conseqaencia, 0 que se tern vlsto e 0 
surgimento de focos de violencla em toda parte, como 
se, em materia de violencia, 0 Brasil fosse urn imenso 
queijo su190, com furos de toda ordem. 

Falar de crime organizado no Brasil, Sr. 
Presidente, equivale a tentar provar 0 6bvio. Na epoca 
do Descobrimento eram os madeireiros que daqui 
levavam 0 pau-brasil e as nossas riquezas minerais. 
Em seguida veio 0 traflco de escravos, com seus 
procedimentos desumanos e suas mazelas por dernals 
conhecidas. Nao tardou e entramos em pleno cicio 
do crime orqanizado, com a dlsserninacao de seus 
rnetodos por toda parte. Estamos hoje entre os maiores 
manipuladores de drogas da America Latina, nao 
apenas por nossa extensao territorial, como tambern 
pelas facilidades que alguns parses vizinhos ensejam 
atraves das nossas fronteiras. 

Eo que e mais grave em tudo isso,Sr.Presidente,e 
queo crimeencontraguaridanosmaisvariados segmentos 
da nossa sociedade. A pollcia, por exemplo, que e paga 
para proteger 0 cidadao, e apontada como integrante de 
taccoes espurias que se identfficam com 0 crime, como 
se nao tivesse compromisso com 0 Estado. 

Dentro desse contexto, 0 Ministerio da Justica 
divulgou levantamento feito por seus 6rgaos tecnicos, 
mostrando que no Estado do Rio de Janeiro houve 
um grande crescimento da violencia em relacao ao 
ano passado. 

Nao e isso esperamos para nosso Rio de Janeiro. 
Para que 0 povo fluminense possa respirar rnais aliviado 

e voltem a reinar a paz e tranquilidade em seus lares, 
vejo com bons olhos a decisao do Governo de tomar 
providencias para sanar esse quadro e reafirmar com 
isso seu mabalavet desejo de bern servir a todos. 

Era 0 que tinha a dizer. 
o SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Povodo Estado do Amazonas, ocupo 
a tribuna no dia de hoje para destacar que a producao 
industrial brasileira cresceu, em agosto, em 10 das 14 
regioes pesquisadas no Pals em reiacao a [ulho, e em 
12 locais na comparacao com 0 mesmo mes do ano 
passado, conforme intorrnacoes do Instituto Brasileiro 
de Geogralia e Estatlstica - IBGE. 

Sr. Presidente, na comparacao mensal, os 
destaques foram meu Estado do Amazonas, com 
7,5%, seguido do Esplrito Santo, com 6,4%. Em Sao 
Paulo, a alta da producao foi de 0,4%. Rio Grande do 
Sui, Regiao Nordeste e Bahia foram os unicos locais 
a apresentar queda em rela9ao a julho. 

Sras. e Srs. Deputados, no resultado acumulado 
do ano, apenas 0 Ceara registra declfnio na producao 
industrial. 0 IBGE informou tarnoem que a atividade 
industrial brasileira creseeu 1,3% em aqosto em rela9ao 
a julho e 6,6% em relacao a igual periodo do ano 
passado. 

Sr. Presidente, feito esse registro, temos que 
observar 0 bern que 0 P610 Industrial de Manaus faz 
para 0 Estado do Amazonas. Nao me canso de ocupar 
a tribuna deste Parlamento para ressaltar que, se hojs 
o Estado do Amazonas possui uma tloresta densa e de 
pe, deve-se isso ao modele de desenvolvimento que 
e a Zona Franca de Manaus. 

Por lim, Sr. Presidente, como amazonense, e meu 
dever fazer a defesa intransigente desse modelo, por 
acreditar que ele e fundamental, entre outras vantagens, 
para barrar 0 aquecimento global. 0 sucesso da Zona 
Franca de Manaus deve-se exatamente ao fato de que 
esse parque industrial preserva a Floresta Amaz6nica 
e todo 0 ecossistema it sua volta. 

Por ora, sao essas as mlnhas consideracoas. 
Muito obrigado. 
o SR. SANDES JUNIOR (PP - GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, 0 grupo que lidera a producao de acucar 
e alcool no Brasil escolheu Golas para suas novas 
usinas, objetivando principalmente 0 mercado de 
etanol, enquanto mals 70 novos projetos estao sendo 
examinados pela Secretaria da Industria e do Comercio, 
Golas continua, como se ve, avancando nesse e em 
outros ramos da aqroindustna, contribuindo para a 
rsmocao das desigualdades econ6micas entre as 
Regioes brasileiras. 
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o dado concreto e 0 de que os Estados do Sui 
e principalmente do Sudeste, sao historicamente 
beneficiarios de maclcos investimentos e de predile¢es 
do Governo Federal, de modo que puderam arrancar 
muito a frente dos Estados de outras Regi6es e, e 
claro, em prejufzo desses. Sao Paulo gostava de ser 
comparado a uma locomotiva puxando os vag6es (os 
demais Estados) brasileiros. 

Essa hegemonia paulista, supostamente 
posit iva para 0 Brasil, carrega na verdade uma grande 
inconvenillncia, pois, na me dida em que reduz a 
perspectiva de crescimento aconomlco dos outros 
Estados. impede que eles removam sua pobreza e 
suas carencias. 

o Brasil mats justo que se prega muito no discurso 
vai contlnuar sendo uma utopia se nao houver, nos 
pr6ximos e decisivos anos, um substancial empenho 
pela desconceruracao de renda e pela atenuacao dos 
desequilibrios regionais. Esses 2 fenomenos. alias, 
caminham juntos. Imp6e-se uma interiorizacao do 
desenvolvimento industrial, assim como 0 fortalecimento 
do mercado de trabalho em todos os Estados 
nao apenas nos que ja desfrutam de privilegios ha 
decades. 

Sr.Presidente. Srs.Deputados,a reforma tributaria 
tao esperada nao pode privar os Estados do uso de 
alguma forma de estrmulo para atrair investimentos 
,sob pena de estar patrocinando maior concentracao 
regional de riqueza e de renda ainda maior. Estados em 

.desenvolvimento, como Golas, nao podem abrir mao 
do direito de atrair novos investimentos, promovendo 
formas racionais de incentive. 

Golas jamais teria conseguido sua transicao 
econornica nos ultimos anos sem buscar seu lugar no 
contexte industrial brasileiro. entrando de rnaos limpas 
na arena da luta por mdusnlas. Para isso os programas 
de incentivo fiscal tem side fundamentais. 

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente. 
Agrade90 a atencao a mim dispensada pelos 

nobres pares desta ilustre Casa. 
o SR. ANTONIO BULHOES (Bloco/PMDB 

SP. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. a educacao para 0 mundo 
contemporilneo pressup6e grandes rnudancas no 
modelo educativo. Sao alteracees no calandarlo letive, 
nas grades curriculares ou nos conteudos disciplinares, 
bem como adaptacoes nas pr6prias formas de 
transmlssao de conhecimento, como a mtrooucao de 
aparelhos televisivos, no passado, e hoje do grande 
aparato proporcionado pela tecnologia digital. 

Em meio a tantas rnudancas, charnou-nos a 
atsncao, particularmente, a recente aprovacao pela 
Assembleia Legislativa de Sao Paulo de proposlcao Que 

torna obrigat6ria a inclusao de disciplina introdut6ria 
ao Direito, no segundo ano do ensino rnedlo, em 
todas as escolas da rede estadual. A nova materia 
tera carater eliminat6rio e lncluira no¢es basicas da 
Teoria Geral do Estado, Hermenllutica da Lei e Direito 
do Consumidor. 

Trata-se, de fato, de familiarizar 0 aluno com 
no¢es pertinentes a ordem jurfdica, ao papel do Estado. 
as garantias e direitos individuals, enfim, ao conjunto 
de conceitos e dispositivos que tornam passfvel a vida 
em sociedade, disciplinando os direitos e deveres das 
autoridades constitufdas e de cada cidadao. 

Nessa medida, Sr. Presidente, entendemos Que 
a daclsao da Assernblela paulista repercute de forma 
extremamente positiva na construcao da cidadania, 
pols que oferece ao estudante eiementos para situar 
sua participacao nos destinos da sociedade, e avaliar 
e criticar a atividade institucional e governamental. 0 
conhecimento baslco da sistematica constitucional, 
da atribuicao de competllncias nas esferas federal, 
estadual e municipal, e a consclentlzacao do Que 
representa 0 Estado republicano, em sua estrutura 
tripartite, com certeza conterirao ao jovem brasileiro 
renovada capacidade de posicionamento em termos 
de cidadania e respeito a vida democranca, bem como 
o habilitarao a expressar sua exigllncia em rela9ao a 
conduta etica de potltlcos e governantes. 

A medida parece ainda mais salutar quando 
vivemos, de um lado, tempos de grande predorninancla 
da cornunlcacao rapida, superficial, Que de 
alguma forma parece fragmentar 0 conhecimento, 
dissolvendo conteudos e dificultando os processos 
de ccnscientizacao, Quando tanta lntorrnacao parece 
disponfvel, quando tudo no mundo e vivido em tempo 
real, em uma velocidade irnpensavel decadas arras, 
parece Quese abre um deficit de sentido e coerencia, 
Que, mais do Que nunca, precisa ser preenchido com 
uma formacao mais s61ida, que prevateca sobre a 
mera informa9ao. 

Nao pretendo aqui, Sr. Presidente, discutir a 
lmportancla das conquistas da informatica e muito 
menos os beneflcios daampla lnclusao digital Que 
se pretende arcancar para 0 Pals. Estamos convicto 
de Que 0 advento e a generaliza<;:ao irreversfvel da 
computacao,como a mais revelucionariadas conquistas 
da humanidade, tllm de ser colocados ao alcance de 
todos, para beneflcio de todos, sob pena de se tornar 
um dos mais poderosos instrumentos de exclusao de 
Que se ja teve notfcla, sobretudo em palses em situa<;:ao 
de desigualdade social. 

o Que nao se pode, porem, e menosprezaro papel 
da formacao acadernica de qualidads, com contsudos 
bem elaborados e consistentes, capaz de conferir ao 
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aluno uma abertura para novas visoes da realidade, 
especialmente no que se relere a seu potencial como 
cldadao. 

Por outro lado, Sr. Presidenle, vivemos tempos 
de desrespeito generalizado aos direitos lundamentais 
da pessoa humana, em razao do acentuado quadro 
de desigualdade social que persiste no Brasil e a 
consequente escalada de violencla urbana. Dai nosso 
regozijo em relar;;ao ao projeto aprovado pelaAssernbleia 
paulista, que proporcionara aos alunos da rede estadual 
de ensino urn novo patamar de aprendizado, em que 
nocoes de Direito podem implicar a consolidacao da 
consciencia dernocratlca, a responsabilidade cfvica 
de cada cidadao e a maior cobranca em relacao a 
atuacao de seus representantes ou governantes. Sem 
talar, a clare, nos alunos que poderao interessar-se 
desde cedo pelo universe jurldico e, nessa medida, 
por essa profissao, 

Fizemos, pois, questao de divulgar a iniciativa 
nesta tribuna perante nossos nobres coleqas, na 
esperance sincera de que se siga a adesao gradativa 
de outros Estados. Temos certeza de que se trata de 
urn salto qualitativo no currlculo de nossos estudantes, 
cujos resultados extremamente positives nao tardarao 
a transparecer, de varias lormas, nas rnais variadas 
rnanitestacoes do corpo social. 

Muito obrigado. 
o SA. ANTONIO CARLOS BIFFI (PT - MS. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, dirijo-me aesta tribuna para externar 
os meus sentimentos a familia do meu saudoso amigo 
e assessor de gabinete, Elson Lot Rigo, falecido na 
quarta-Ieira, 3, em Campo Grande, Mato Grosso do 
Sui, vltima de uma parada cardiaca. 

o saudoso companheiro de muitas lutas em 
prol da educacao publica sul-mato-grossense loi urn 
dos principais lundadores da anliga Federar;;ao de 
Professores de Mato Grosso do Sul- FEPROSUL, hoje 
Federacao dos Trabalhadores em Educacao de Mato 
Grosso do Sui - FETE MS. Trabalhou na construcao 
do Partido dos Trabalhadores - PT e da Central unlca 
dos Trabalhadores - CUT. Foi uma grande lideranr;;a 
nos mementos mais delicados do ensino publico no 
Estado, pois com maturidade, sabedoria e dialoqo, 
comandou diversas greves e rnobilizacoes do maqisterlo . 
no Municipio de Tres Lagoas, sempre em prol de 
melhores salarios, condicoes de trabalho e respeito a 
classe dos prolessores. 

Como nao poderia ser dilerente, a despedida 
desse grande homem loj embalada pela cancao de 
Geratdo Vandre Pra dizer que niio 'alei des ttores, de 
conteudo altarnente ideol6gico. Seu sepultamento, no 
Memorial Park, na Capital de Mato Grosso do Sui, 

reuniu !amiliares e centenas de amigos, educadores 
e militantes do PT. 

Met6dico, organizado, determinado e dedicado 
a luta sindical, 0 saudoso amigo Elson Rigo era uma 
pessoa totalmente comprometida com a educacao 
publica. Destaco que dedicou parte expressiva da sua 
vida em prol das causas coletivas, ajudando a construir 
uma alternativa politica as elites conservadoras do 
Estado econtribuindo para OS avances educacionais 
ocorridos em Tres Lagoas, sua cidade natal. 

Pelo seu carater, lealdade e preocupacao 
ideol6gica, externo neste breve pronunciamento meus 
seniimentos e meu carinho pelo saudoso amigo, que 
com certeza connnuara presente em nossos coracoes, 
em nossas lernbrancas e tarnoern em nossa luta 
dlarta. 

Finalizo desejando torca aos seus familiares e a 
todos os companheiros e companheiras que usufruiram 
por 62 anos de sua amizade singular, justa e sincera. 

Sr. Presidente, aproveito a presence nesta tribuna 
para repudiar 0 denuncismo irresponsavel praticado 
pela revista semanal Veja. Alirmo que a irresponsavel, 
porque esse veiculo de comunicacao, Sr. Presidente, 
que deveria zelarpelo aprofundamenlo dos taros, pela 
neutralidade e pela transparencia, princlpios basicos 
para 0 exercfcio do jornalismo de qualidade, citou 
em sua ultima edi<;:ao, de lorma leviana, meu nome 
e 0 do Senador Delcldio do Amaral como tendo sido 
denunciados pelo Ministerio Publico Estadual em 
suposto esquema de desvio de verbas de publicidade, 
comandado, entre 1999 e 2006, pelo ex-Governador de 
Malo Grosso do Sui Zeca do PT e seu ex-Secretario 
de Coordenacao de Governo Rauli Marques. 

A bern da verdade, destaco que ontem os 
promotores do MPE divulgaram a Iista dos envolvidos 
no escandalo, 0 que desmentiu de vez a denuncia 
inconsequente e levlana levantada pela revista Veja 
contra minha pessoa e meu companheiro Senador 
Delcfdio Amaral. A verdade dos taros sempre lala 
rnais alto. Mas uma revista de circulacao nacional, de 
inspiracao neoliberal, tem a obriqacao de observar de 
lorma rigorosa os principios do c6digo de etica dos 
prolissionais de cornunlcacao, da democracia e do 
Estado de Direito, ouvindo as lontes, investigando os 
envolvidos, principalmente quando 0 teor diz respeito 
a moral e a conduta etlca dos ctdadaos brasileiros. E 
em momento algum, mesmo com enderecos lixos e 
dispondo de assessoria de imprensa em Brasilia e em 
Campo Grande, eu e 0 Senador Delcidio Amaral lomos 
procurados para comentar os latos. 

Essa postura, Sr. Presidente, ao meu entender, 
revela mais uma vez as intencoes politicas desse 
vercuto de cornurncacao de atingir duramente 0 Partido 
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dos Trabalhadores e seus membros, nao isentando nem 
mesmo aqueles que sempre demonslraram Iisura e 
transpareneia a frente de cargos publicos e na conduta 
pessoal. 

Destaco que, de forma merit6ria, pelos meus 30 
anos de vida publica em prot da educacao publica de 
Mato Grosso do Sui, ocupei, sim, no primeiro mandato 
do ex-Governador Zeca do PT a Secretaria Estadual 
de Admlnlstracao, e em seguida a Secretaria Estadual 
de Educa,.ao, mas nunca tive meu nome vinculado . 
a denunclas ou suspeitas. Pelo contrario, meu nome 
sempre esteve Iigado as expressivas conquistas 
educacionais que destinei ao meu Estado. 

Finalizo este breve pronunciamento lamentando a 
postura do jornalista que produziu e do editor-chefe que 
levianamente permitiu que fosse publicada essa materia 
sem se preocuparem com a necessidade de ouvir, 
apurar e isentar pessoas idoneas e transparentes, mas 
sim apenas com 0 imediatismo da nottcla, objetivando 
apenas realizar uma den uncia das mais baixas, que 
fere decididamente a seriedade de um trabalhb 
voltado unicamente para 0 bem-estar da populacao 
sul-mato-grossense. 

Destaco que, caso a revista Veja nao disponibilize 
espaco para que eu possa defender-me dessas falsas 
acusacdss, em nome dos meus 56 mil eleitores, que 
me reconduziram acarnara dos Deputados em 2006, 
encaminharei essa questaoaJusti9a Federal, para que 
fa9a valer a nossa democracia. 

Muito obrigado. 
o SR. VANDER LOUBET (PT - MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no pr6ximo dia 11 Mato Grosso do Sui 
estara comemorando exatamente 30 anos de sua 
crlacao, que se deu por meio da Lei Complementar 
n° 31/1977, coroando um antigo processo de lutas 
divisionistas. 

Na verdade, a divisao geografica trouxe a principio 
sertos problemas de ordem potltica, econOmica e ata 
institucional. Mas 0 que prevalece, felizmente, a a 
identidade cultural que assinala os tacos efetivos 
indestrutiveis entre os dols Mato Grosso. 

o que me traz agora nao a precisamente a 
celebracao dos 30 anos do Estado onde nasci, mas 
apenas uma referencia ao discurso oflcial que 0 Governo 
de Mato Grosso do Sui procura afirmar. De maneira 
festiva, 0 Governo do Sr. Andra Puccinelli ressalla 0 

fate de neste rnss 0 Estado uttrapassar 30 grandes 
obras de saneamento em diversos municfpios, na 
capital e no interior. 

A maio ria das obras foi viabilizada, pnorlzada e 
executada, principalmente no Governo do Presidente 
Luiz tnaclo Lula da Silva, como bem demonstram 

os investimentos federais em Bonito, com recursos 
da PETROBRAS, e em Corumba, com recursos do 
Programa de Aceleracao do Crescimento. 

o Governo Federal nao faz mais que sua 
obriga9ao, a verdade. Mas dele naose pode conspurear 
o DNA. Esse credlto a fruto de proposta de gestao, 
de compromisso politico e ideol6gico, de meta social. 
Como bam disse 0 Governador em sua prega,.ao olicial, 
esse a um tipo de obra que da conslstencla asaude 
da populacao, promove bem-estar geral, assegura a 
conssrvacao do meio ambiente. 

Inlelizmente, hasegmentosque,vesgospolilicamente, 
escravosdas pr6priasconvenitlncias, teimam em oonduzir 
seu discurso e sua acao par uma via unilateral expressa, 
na qual se sistematiza a tarefa de ignorar ou minimizar 0 

papel que 0 Govemo Lula vem desempenhando em favor 
da infra-estrulura social e urbana do Brasil. 

Nao a precise ser do PT ou da base aliada para 
prestar esse reconhecimento, atitude que nos, petistas, 
tomamos diversas vezes em relacao aos acertos 
e aos mentes de Governos que antecederam 0 do 
Presidente Lula. De qualquer forma, fica 0 registro 
para que a90es de envergadura, como a de investir 
em saneamento, sejam estimuladas e renovadas 
num Pars onde menos de 30% de seus 181 milhoes 
de habitantes nao dispoern de atendimento em 
saneamento basico. 

Precisamos avancar mais, e estamos nesse 
caminho. 

Era 0 que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 

Presldencia pede compreensao aos colegas porque 
vaidar inrcio aOrdem do Dia. 

Havera verltlcacao de votacao, Portanto, 
imediatamente a palavra sera concedida a todos. 

V - ORDEM DO DIA 

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS: 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PMDB PSC PTC 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roralma: 4 

AMAPA 

Jurandil Juarez PMDB PMDB PSC PTC 
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapa: 2 



Outubro de 2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 53159 

PARA 

Asdrubal Bentes PMOB PMOB PSC PTC 
Bel Mesquita PMOB PMOB PSC PTC 
Belo Faro PT 
Elcione Barbalho PMOB PMOB PSC PTC 
Lira Maia OEM 
Lucio Vale PR 
Nilson Pinto PSOB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco OEM 
Wandenkolk GonQalves PSOB 
zsGeraldo PT 
Zequinha Marinho PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Para: 12 

AMAZONAS 

Marcelo Sera/im PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Silas Camara PSC PMOB PSC PTC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Total de Amazonas: 5 

RONDONIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garcon PV 
Moreira Mendes PPS 
Natan Oonadon PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Rondonia: 6 

ACRE 

Flaviano Melo PMOB PMOB PSC PTC 
IIderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourao PT 
Perpstua Almeida PCdoB PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Total de Acre: 4 

TOCANTINS 

t.aza ro Botel ho PP 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 2 

MARANHAO 

Carlos Brandao PSOB 
CleberVerde PRB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 

Oavi Alves Silva Junior PSC PMOB PSC PTC 
Gastao Vieira PMOB PMOB PSC PTC 
Juliao Amin POT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRS 
Pedro Fernandes PTB 
Pinto Itamaraty PSOS 
Ribamar Alves PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Waldir Maranhao PP 
Total de Maranhao: 9 

CEARA 

Anrtial Gomes PMOB PMOB PSC PTC 
Ariosto Holanda PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Eudes Xavier PT 
Eugenio Rabelo Pi" 
Flavio Bezerra PMDB PMOB PSC PTC 
Jose Guirnaraes PT 
Jose Linhares PP 
Manoel Salviano PSOB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMOB PMOB PSC PTC 
Paulo Henrique Lustosa PMOB PMOB PSC PTC 
Raimundo Gomes de Matos PSOB 
zsGerardo PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Ceara: 13 

PIAui 

B. Sa PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Julio Cesar OEM 
Marcelo Castro PMOB PMOB PSC PTC 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piau!: 5 

RIO GRANDE DO NORTE 

Betinho Rosado OEM 
Fabio Faria PMN PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Fatima Bezerra PT 
Joao Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 4 

PARAiBA 

Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Ronaldo Cunha Lima PSOB 
Vital do Rego Filho PMOB PMDB PSC PTC 
Wilson Braga PMOB PMDB PSC PTC 
Wilson Santiago PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Parafba: 6 

PERNAMBUCO 

Andre de Paula OEM 
Armando Monteiro PTB 
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Carlos Eduardo Cadoca PSC PMOS PSC PTC 
Inocencio Oliveira PR 
Jose Mendonya Sezerra OEM 
Marcos Antonio PRS PSS PDT PCdoS PMN PHS 
PRS 
Silvio Costa PMN PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Wolney Queirez PDT PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Total de Pernambuco: 8 

ALAGOAS 

Senedilo de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMOS PMOS PSC PTC 
Francisco Tenorio PMN PSS PDT PCdoS PMN 
PHS PRS 
Joaquim Beltrao PMOS PMOS PSC PTC 
Mauricio Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 5 

SERGIPE 

Albano Franco PSOS 
Eduardo Amorim PSC PMOS PSC PTC 
Iran Sarbosa PT 
Jackson Sarreto PMOS PMOS PSC PTC 
Jose Carlos Machado OEM 
Mendon9a Prado OEM 
Valadares Filho PSS PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Total de Sergipe: 7 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoS PSS PDT PCdoS PMN PHS 
PRS 
Claudio Cajado OEM 
Colbert Martins PMOS PMOS PSC PTC 
Daniel Almeida PCdoS PSS PDT PCdoS PMN 
PHS PRS 
Edigar Mao Sranca PV 
Edson Duarte PV 
Fabio Souto OEM 
Felix Mendonya OEM 
Fernando de Fabinho OEM 
Joao Almeida PSOS 
Joao Leao PP 
Jose Carlos Araujo PR 
Jose Rocha PR 
Joseph Sandeira PT 
Jutahy Junior PSOS 
Udice da Mata PSS PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Marcos Medrado PDT PSS PDT PCdoS PMN PHS 
PRS 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhaes OEM 
Sergio Sarradas Carneiro PT 
SeverianoAlves PDT PSS PDT PedoS PMN PHS PRS 
Tonha Magalhaes PR 

Uldurico Pinto PMN PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Veloso PMOS PMOS PSC PTC 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 25 

MINAS GERAIS 

Aelton Freitas PR 
AntOnio Andrade PMOS PMOS PSC PTC 
AntOnio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Silac Pinto PR 
Carlos Willian PTC PMOS PSC PTC 
Eduardo Barbosa PSOS 
Elismar Prado PT 
Fabio Ramalho PV 
Fernando Oiniz PMOS PMOS PSC PTC 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide OEM 
JO Moraes PCdoS PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Joao Magalhaes PMOS PMOS PSC PTC 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintao PMOS PMOS PSC PTC 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes OEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Miguel Correa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Odair Cunha PT 
Rodrigo de Castro PSOS 
Saraiva Felipe PMOS PMOS PSC PTC 
Vitor Penido OEM 
Total de Minas Gerais: 27 

ESP[RITO SANTO 

Camilo Cola PMOS PMOS PSC PTC 
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PMOS PSC PTC 
Manato PDT PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Sueli Vidigal PDT PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Total de Espirito Santo: 5 

RIO DE JANEIRO 

Andreia Zito PSOS 
Arnaldo Vianna PDT PSS PDT PedoS PMN PHS PRS 
Carlos Santana PT 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Deley PSC PMOS PSC PTC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
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Edmilson Valentim PCdoS PSS PDT PCdoS PMN 
PHS PRS 
Edson Ezequiel PMOS PMOS PSC PTC 
Eduardo Cunha PMOS PMOS PSC PTC 
Felipe Sornier PHS PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Fernando Gabeira PV 
Geraldo Pudim PMOS PMOS PSC PTC 
Hugo Leal PSC PMOS PSC PTC 
Jair Solsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMOS PMOS PSC PTC 
Luiz Sergio PT 
Marcelo Itagiba PMOS PMOS PSC PTC 
Miro Teixeira PDT PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Nelson Sornier PMOS PMOS PSC PTC 
Pastor Manoel Ferreira PTS 
Rodrigo Maia OEM 
Silvio Lopes PSOS 
Sirnao Sessim PP 
Solange Almeida PMOS PMOS PSC PTC 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoS 
Total de Rio de Janeiro: 29 

SAO PAULO 

Aline Correa PP 
Antonio Buthoes PMOS PMOS PSC PTC 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sa PTS 
Arnaldo Madeira PSOS 
CAndido Vaccarezza PT 
Claudio Magrao PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Oevanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSS PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Duarte Nogueira PSOS 
Edson Aparecido PSOS 
Emanuel Fernandes PSOS 
Fernando Chucre PSOS 
Frank Aguiar PTS 
Janete Rocha Pieta PT 
Jilmar Talto PT 
Joao Dado PDT PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Jorge Tadeu Mudalen OEM 
Jorginho Maluly OEM 
Jose Mentor PT 
Luiza Erundina PSS PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Milton Monti PR 
Paulo Pereira da Silva PDT PSS PDT PCdoS PMN 
PHS PRS 
Regis de Oliveira PSC PMOS PSC PTC 
Reinaldo Nogueira PDT PSS PDT PCdoS PMN 
PHS PRS 

Renato Amary PSOS 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli OEM 
Silvio Torres PSOS 
Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
William Woo PSOS 
Total de Sao Paulo: 33 

MATOGROSSO 

Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Professor Victorlo Galli PMOS PMOS PSC PTC 
Total de Mato Grosso: 4 

DISTRITO FEDERAL 

Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSS PSS PDT PCdoS PMN PHS 
PRS 
Tadeu Filippelli PMOS PMOS PSC PTC 
Total de Distrito Federal: 4 

GOlAS 

Carlos Alberto Lereia PSOS 
lns de Araujo PMOS PMOS PSC PTC 
Leonardo Vilela PSOS 
Marcelo Melo PMOS PMOS PSC PTC 
Pedro Wilson PT 
Ronaldo Caiado OEM 
Sandes Junior PP 
Tatico PTS 
Total de Goias: 8 

MATO GROSSO DO SUL 

Antonio Carlos Silli PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMOS PMOS PSC PTC 
Nelson Trad PMOS PMOS PSC PTC 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDS PMOS PSC PTC 
Waldir Neves PSOS 
Total de Mato Grosso do Sui: 7 

PARANA 

Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSOS 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Oilceu Sperafico PP 
Gustavo Fruet PSOS 
Marcelo Almeida PMOS PMOS PSC PTC 
Odllio Salbinolti PMOS PMOS PSC PTC 
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Ricardo Barros PP 
Takayama PSC PMOB PSC PTC 
Total de Parana: 11 

SANTA CATARINA 

Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMOB PMOB PSC PTC 
Fernando Coruja PPS 
Gervasio Silva PSDB 
Joao Matos PMDB PMDB PSC PTC 
Nelson Goetten PR 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 7 

RIO GRANDE DO SUL 

Adao Pretto PT 
Alonso Hamm PP 
Oarcfsio Perondi PMDB PMOB PSC PTC 
Eliseu Padilha PMOB PMDB PSC PTC 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Jose Otavio Germano PP 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMOB PSC PTC 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Prolessor Ruy Pauletli PSOB 
Sergio Moraes PTB 
Tarclslo Zimmermann PT 
Vieira da Cunha POT PSB POT PedoB PMN PHS PRB 
Total de Rio Grande do Sui: 15 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 
Iista de presence registra 0 comparecimento de 267 
Senhoras Oeputadas e Senhores Deputados. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Passa
se ~ apreciacao da materia que esta sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Oia. 

o SA. PRESIDENTE (InocencioOliveira)- Item 1. 

MEDIDA PROVIS6RIA N° 384-B, DE 2007 
(00 Poder Executivo) 

Continum;iio da vota~o, em tumo unlco, 
da Medida Provls6ria n° 384-B, de 2007, que 
Instltul 0 Programa Naclonal de seguran~ 

Publica com Cidadania - PRONASCI,e dB ou
Iras providenclas; tendo parecer re1ormulado 
do Relator da Comissao Mista, proferldo em 
Plenario, pelo atendimento dos pressupostos 
constfb.iclonais de releviincla e urgencia; pela 
constituclonalidade, juridicidade e tecnica 
legislativa; pela adequa~o flnancelra e o~a
mentarla: e, no memo, pela aprova~o desta, 
na forma do projeto de lei de conversiio apre

sentado, e pela rejei~o das Emendas de nOs 
1 a 24 (Relator: Dep. Marcelo Melo). 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 3·9·07 
PRAZO NA CAMARA: 17-9-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 5·10·07 

(46° DIA) 
PERDA DE EFICACIA: 18-12-07 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Sobre 
a mesa requerimento com 0 seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do inciso VI do art. 117, combinado 
com 0 item 1, allnea a, inciso I do art. 101 do 
Regimento Interno, a relirada da Ordem do Oia 
da Medida Provis6ria n° 384, de 2007, cons
tante da pauta da presente sessao. 

Sala das Sess6es, 9 de outubro de 2007. 
- Assina: Antonio Carlos Pannunzio, Uder 
do PSOB." 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
lalar contra a materia, concede a palavra ao i1ustre 
Deputado Mendes Ribeiro Filho. 

o SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMOB
RS. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, querdizer 
que nao vamos cornecar a sessao? A sessao corneca 
com uma pauta, com um projelo, e imediatamente e 
apresentado requerimento de retirada de pautal Entao, 
e para nao trabalharmos? 

Nao pensamos assim. Queremos prosseguir com 
a sessao que recem cornecou, Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 
Prssidencia solicita a suspensao dos trabalhos de todas 
as Comiss6es em luncionamento, bem como pede 
aos Parlamentares que venham ao plenario, porque 
vamos ter verilicayao nominal de votaylio pelo sistema 
eletrOnico dentro de poucos minutos. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
lalar em lavor do requerimento, concede a palavra ao 
ilustre Oeputado Leonardo Vilela. 

o SA. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, vejo que nada como uma boa noite de 
sono para mudar a disposiylio da base do Governo. 

o Oeputado que me antecedeu disse que quer 
votar, que quer trabalhar, mas ontem a sessao caiu em 
razao da obstrucao da base do Governo. Ebom lembrar 
que nas primeiras horas de hoje a base governista 
entrou em obstrucao e nao concluiu a votacao dos 2 
destaques finals da Medida Provis6ria n° 384/07. 

E e sobre essa medida provis6ria, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Oeputados, que queremos lalar. Ja se 
comprovouque ela nao atende aos cntertosde urgencia, 
releviincia e imprevisibilidade constitucionalmente 
impostos para a ediyao desse instrumento. Quando 
ontem 0 nobre Relator, 0 Oeputado Marcelo Melo, do 
meu Estado de Golas, acatou a suqestao de varies 
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Parlamentares e relirou 0 art.8°e seguintes dorelat6rio, 
caracterizou-se a falta de urg{mciadessa MP. 

Naverdade, essa medida, talcomodescrilanoparecer 
do Relator, nada maise doqueurn protocolo deintencoes, 
Essa materia naonecessitaria de forma alguma vira esta 
Casa scb a forma de medida provis6ria. Nao adianta 
votarmos aquiumaMP queprecisa de regulamenlayao, 
queprecisa da alocacao de recursos financeiros. 

Estamos maisumavezsob0 jugada ditadura das 
medidas provis6rias. E precise dar urn basta nisso. E 
precise que 0 Executivo nao seja 0 Poderque pauta a 
Camara dos Deputados. Porisso solicitamos a relirada 
de pauta dessa MP. 

Nao podemos admitir que medidas provis6rias 
ediladas sem a devida obediencia aos pre-requisites 
constitucionals conlinuem obstruindo apauladaCamara. 
Nossa intencao e clara: precisamos disciplinar a ediyao 
de medidas provis6rias. Esta Casa precisa terautonomia, 
precisa fazersuapropria pauta, Epreciso queosprojetos 
deleideautoria dosDeputados, queasrnaterias deautoria 
dosParlamentares lenham prioridade natrarnltacao, Nao 
podemos continuar sendopautados peloExecutivo. Essa 
medida provis6ria e uma prova cabal da lnterterencia 
indevida daquelePodernos trabalhos destaCasa. 

Portanto, Sr. Presidente, 0 PSDB solicita aretirada de 
pauta dessa materia, aexemplo doque0 proprio Governo 
fez, alguns dias atras, por considerar que as medidas 
provlsorias estavam atrapalhando a volayao da CPMF. 

Nao podemoscontinuar subservientesao Poder 
Executivo. 

o PSDBencaminha 0 voto"sim"ao requerimento 
de relirada de pauta. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - 0 
PSDB encaminha 0 voto "sirn", 

o SR. PFlESIDENTE (InocencioOliveira) - Para 
orientarabancada, com a palavra 0 Deputado Roberlo 
Guimeraes, do Democratas. 

o SR. ROBERTO MAGALHAES (DEM - PE. 
Pelaordem. Sem revtsao do orador.) - Sr.Presidente, 
o Democratas tamoern recomenda 0 vote tavoravei a 
retirada de pauta dessa materia. Para nao perdermos 
tempo, pols queremos trabalhar, quero dizer que a 
tundarnentacao que nosso partido apresenta foi bern 
sintetizada nas palavras doVice-Uderdo PSDB. S.Exa. 
disse muito bern queessamateria deveria tersidetratada 
emprojetode lei,eque 0 parecer revela completamente 
que issoe quase uma"geleia geral": trata de tudodeque 
sepoderia tratar, masninguem sabe 0 quevaiacontecer, 
porquedepende de regulamentaQao. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - 0 
DEM vota "sirn". 

o SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Pela 
ordem. Sem revtsao do orador.)- Sr.Presidente, para 
corroborar aquilo que acabamos de dizer da tribuna, 
entendemos que a materia deveria ter side enviada 
a esta Casa na forma de projeto de lei. 0 Plenario ja 
demonslrousua disposicao de chegar a urnconsenso, 
a urn acordoquandoa materiae de interesse nacional. 

Ha poucos dias, medidaprovis6riaque versava sobre 
incentivos a setores texteis, de couros etc. foi retirada 
pelo Poder Execulivo, e n6s, Governo e Oposicao, 
chegamosa urn acordoe aprovamos urnprojeto de lei 
que tramitou normalmentepor esta Casa,com 0 apoio 
do Governoe da Oposlcao.E isso que queremosque 
aconteca tamberncom essa medida provis6ria. 

Porisso, insistimos - e pedimos 0 apoio doPlenario 
- emque seja relirada de pautaessamedida provis6ria 
e possamos retornar adiscussao da materia. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - 0 
PSDB vota "sirn". , 

Gomo vota 0 Bloco Parlamentar PMDB/PSG/ 
PTC? 

o SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA. 
Pelaordem. Sem revisaodo orador.) - Sr.Presidente, 
o PMDB vota "nao", Queremos votar a materia, ate 
porque vamos votar a favor do destaque do PSDB. 
Ontem, quem votou contra 0 deslaque do PSDB foi 0 

proprio PSDB. Hoje nos vamos votar favoravelmente 
ao destaque do PSDB novamente. 

o SR.PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Como 
vota 0 PT? 

o SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela 
ordem. Sem revisao doorador.) - Sr. Presidente, queremos 
concluir estavotacao porque hojevamos votara CPMF. 
Porlanto, somoscontrarios a retirada de pauta. 

o PT vota "nao". 
o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Como 

vota 0 PTB? 
o SA. SERGIO MORAES (PTB- RS. Pela ordem. 

Semrevlsao do orador.) - Sr.Presidente, faco urnapelo 
a VExa. no senlido de nao trabalharmos durante as 
madrugadas. Na noite passada, Deputados com 75 
anos, 80 anos de idade, homens que ja deveriam estar 
descansando cedodenoileestavam aqui depois da 1hda 
rnanha, Portanto, devemos agilizar 0 processo devotacao 
e fazer com estaCasa lrabalhe e votedurante 0 dia. 

o PTB e contra a retirada de paula, ale porque 
ficamos aqui ate a madrugada de hoje. 

Multo obrigado, Sr.Presidente. 
o SR.PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Como 

vota 0 BlocoParlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHSI 
PRB? 

o SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM. 
Pelaordem. Sem revisaodo orador.)- Sr.Presidente, 
o Bloco e contrarlo a relirada de paula, e aproveita a 
oportunidade para solicitara todosos seus mernbros e 
aos da basedo Governoque cornparecarn ao plenario 
o rnais rapidamente possivel para registrar 0 voto e 
ultrapassar a tentativa de bloqueio da Oposicao, 

Solicito mais uma vez a Mesa rigor no minuto 
deslinado a ortentacac dos partidos, porque senao a 
Oposicao comlnuara obstnuindo tarroernnesse sentido. 

Multo obrigado, Sr.Presidente. 
o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Como 

vola 0 PP? 
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o SR. ANTONIO CRUZ (PP - MS. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 Partido 
Progressisla recomenda 0 voto "nao", pois quer volar 
essa medida provis6ria. 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Como 
vola 0 PR? 

o SR. DR. PAULO CESAR (PR - RJ. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PR orienta 
a bancada a volar 'nao". 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Como 
vota 0 Governo? 

o SR. WILSON SANTIAGO (BlocoIPMDB - PB. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
precisamos votar esses destaques em decorrllncia 
da necessidade de votarmos tantas outras rnatertas 
essenciais para 0 bem-estar do pr6prio Pars. 

Daf por que 0 Governo encaminha 0 voto "nao" 
ao requerimento. 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Em 
votacao 0 requerimento que propos a retirada de pauta 
da Medida Provis6ria n° 384, de 2007. 

o voto "sim" a pela retirada de paula, 0 voto 'nao" 
a pela rnanutencao, 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Os 
Srs. Deputados que 0 aprovam perrnanscam como se 
encontram. (pausa.) 

REJEITADO 0 REQUERIMENTO. 
o SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO) 

Solicito verificageo de votacao, Sr. Presidente. 
o SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA) 

Solicito verifica9ao conjunta, Sr. Presidente. 
o SR. ROBERTO MAGALHAES (DEM - PEl 

Solicito verlticacao conjunta tamoem, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 

Verifica9!io conjunta concedida. 
o SR. FERNANDO CORUJA Sr.Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela. 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 
PPS esta em obstrucao, 

o SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Pela. 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 
PSDB esta em obstrucao, 

o SR. ROBERTO SANTIAGO (PV - SP. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PV 
orienta 0 voto "nao". 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - A 
Presidllncia solicita as Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem seus lugares a fim de ter infcio 
a votacao pelo sistema elelronico. 

Esla iniciada a votacao. _ 
oSR. ROBERTO MAGALHAES - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 

o SR. ROBERTO MAGALHAES (DEM - PE. 
Pela. ordem. Sem revlsao do orador.) - 0 Democralas 
esta em obstrucao, Sr. Presidenle. 

o SR. SERGIO MORAES - Sr. Presidenle, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. SERGIO MORAES (PTB - RS. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr.Presidenle, 0 PTB convoca 
os seus Depulados para que venham ao plenario para 
que possamos fazer a votacao nominal. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 
Presidllncia convoca os Srs. PariamenIa res presenles 
nas diferenles dependllncias da Casa para que venham 
ao plenarlo, pols eslamos em pleno perfodo de votacao 
nominal pelo sistema elelronico. Determino tarnbsm que 
facarn soar as campainhas para que os Parlamenlares 
saibam que estamos em perlodo de votacao, 

o SR. DAGOBERTO - Sr. Presidenle, peco a 
palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (tnocenclo Oliveira) ~Tem 

V.Exa. a palavra. 
oSR. DAGOBERTO(Bloco/PDT- MS. Pelaordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, 0 PDT convoca 
os Deputados para virem ao plenario votar 'nao". 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - 0 
PDT vota "nao". 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Registro a presence dos alunos do ensino fundamental 
do Colagio Nacional de Uberliindia, Minas Gerais. 
Recebam os cumprimentos da Mesa Diretora. Docentes 
do ilustre educandano e alunos, meus parabens e 
minhas homenagens. 

oSR. RODRIGOROLLEMBERG - Sr.Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SA. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
DF. Pelaordem. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidenle, 
convido os membros do Partido Socialista Brasileiro 
e de todo 0 Bloco, composto pelo PSB, PDT, pedoB, 
PMN, PHS, PRB, para comparecerem ao plenario, a 
fim de volar contra 0 requerimento de retirada de pauta 
da MP n° 384-B, de 2007. 

Queremos deliberar. Ontem, ficamos no plenano 
ate mais de meta-none, para dar as respostas de que 
o Pars precisa, e queremos votar todas as rnatertas de 
interesse do Brasil, ainda hoje, Sr. Presidente. 

o SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presldente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. MENDES RIBEIRO FILHO (BlocoIPMDB 
- RS. Pela ordem. Sem rsvisao do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs, Deputados, gostaria de fazer 
um registro extremamente importante, e 0 Deputado 
Tarcfsio Zimmermann sabe disso. 
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Ontem, 0 Rio Grande do Sui perdeu um grande 
jornalista, Amir Domingues, mais de 70 anos, uma 
vida inteira dedicada ao jornalismo na Radio Guaiba 
e no Grupo Caldas Junior. E, hoje, perdemos Lupi 
Martins, outro grande jornalista do Rio Grande do Sui. A 
imprensa gaucha encontra-se em um estado de tristeza 
e 0 Rio Grande sente multo essa perda. Perdemos 2 
jornalistas de opiniao extremamente importantes para 
as mfdias qaucha e brasilelra. 

Manifesto 0 meu sentimento pessoal e, tenho 
certeza, toda a bancada do Rio Grande lamenta por 
nao podermos estar presentes as despedidas desses 
2 valorosos profissionais de imprensa. 

Resta-nos manllestar da tribuna da Camara dos 
Deputados 0 nosso sentimento e 0 grande signilicado 
dessa perda para 0 Rio Grande que, sem duvlda, alinge 
todos aqueles que conhecem uma imprensa bem-teila, 
com responsabilidade, coerencla e, acima de tudo, 
sempre em dlrecao aos interesses do Rio Grande. 

Convivi multo com ambos, graQas ao trabalho 
que eles exerceram ao tado de meu pai, tanto na Radio 
Gaucha quanta na Radio Guafba. Tenho certeza de que 
fica 0 exemplo de Amir Domingues e de Lupi Martins. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. LiDICE DA MATA - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra, 
A SRA. LiDICE DA MATA (Bloco/PSB - BA. Pela 

ordem. Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, dou 
conhecimento a esta Casa da gravidade da situacao que 
n6s, nordestinos, passamos com as rnudancasna malha 
aeroviarla. Somente na Bahia foram cancelados 18 voos 
em pleno inicio do perfodo de alta estacao turistica. 

Toda a Regiao Nordeste tem sido atingida pelas 
modiflcacoes encetadas e os Iimites lrnpostos ao 
Aeroporto de Congonhas, com gravlssimos efeitos 
sobre a economia da raqiao. 

A pautajafoi apresentada ao Ministro Nelson Jobim 
pela bancada da Bahia, e agora, sob a coordenacao 
da Frente Parlamentar do Nordeste, movimenta-se 
uma discussao que envolva toda a bancada nordestina 
e os Governadores do Nordeste, no sentido de 
solicitarmos medidas do Ministro Nelson Jobim, a lim 
de encontramnos solucao para 0 problema. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
o SA. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SA. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, quero 
registrar que acaba de acontecer reuniao, coordenada 
pelo Deputado Daniel Almeida, entre Parlamentares da 
Comissao do Trabalho e a direQao da Caixa Econornica 

Federal. Nessa reuniao houve avances na apressntacao 
de proposta,que sera examinadapelo comando de greve. 
Nossa expectativa e de que possa ser atendida, por 
parte da Caixa, a reivindicacao justa dos trabalhadores, 
e que a greve se encerre, com 0 restauro do service a 
populacao. A greve e justa e os trabalhadores da Caixa 
tem que ter 0 reconhecimento por parte do Governo. 

Porultimo, quero lamentar 0 que um jornal publicou 
ontem, mais uma vez, Sr. Presidente: 2 jovens, de 24 
e 25 anos, loram chacinados no bairro do Alto das 
Pombas, na frente de uma crianca de 7 anos, que, 
atingida por um tiro, chorou ate desmaiar. Ela so fo; 
encontrada no dia seguinte, porque os vizinhos estavam 
com medo de serem atacados. 

E larnentavel mais essa acao de grupo de 
exterminio, em Salvador, que precisamos combater.
Einadmissivel a prafica de acoes como essa chacina. E 
preciso que se aja com energia no combate a atuacao 
dos grupos de extermrnio em Salvador. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SA. MARCELO SERAFIM - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SA. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM. 

Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
quero apenas solicitar a Mesa que determine 0 

encerramento dos trabalhos nas Cornissoes, porque 
ainda ba algumas em atividade. Devemos agilizar, ate 
porque estamos em momenta de obstrucao. 

PeQO a VExa. que determine aos Partamentares que 
se encaminhem ao plenario para proceder a votacao, 

Muilo obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 

Presidencia ja determinou a suspensao dos trabalhos 
de todas as Comiss6es em funcionamento, e, a partir do 
inlcio da Ordem do Dia, qualquer declsao sera nula. 

o SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SA. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, venho 
alertar nossa assessoria no sentido de convocar toda 
a bancada do PT para vir ao plenario, pois estamos 
em processo de votacao, 

Nesta ocaslao, tarnbern registro a visita que nossa 
bancada recebeu de uma delsqacao de at/etasolimpicos 
e paraolimpicos dos Jogos Pan-Americanos.Eles vieram 
procurar apoio para consolidar a estrutura da pratica 
de esportes por meio de emendas. E 0 Colegio Santos 
Dumont muilo tem contribuido para 0 treinamento e a 
formacao de geraQaes de at/etas do meu Estado. 
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N6s, da bancada de Pernambuco, deveremos 
discutir 0 assunto para encontrarmos uma maneira 
de esses atletas serem reconhecidos nao apenas no 
perlodo de conquistas e vltorlas, como as obtidas no 
Pan-Americano e no Parapanamericano. Que tarnbern 
Ihes sejam garantidas condicoes para desenvolver a 
cornpetencia esportiva, assim podendo representar 
cada vez melhor nosso Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. SERGIO MORAES - Sr. Presidente, peeo 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIOENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
oSR.SERGIO MORAES (PTB - RS. Pela ordem. 

Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, taco uma 
homenagem a Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sui, em nome do Presidente Frederico 
Antunes, que esta promovendo a interiorizacao da 
institui~o no intu~o de que as comunidades do interior do 
Estado possam ter contato mais direto com os Deputados 
Estaduais. 

Hoje, dia 9, a Assernbleia estara instalada no 
Municipio de Santa Cruz do Sui, meu Municipio de 
origem, onde travara um debate com a sociedade 
sobre a BR-471, estrada que precisa ser acabada, ao 
mesmo tempo em que prestigiara a Oktoberlest, festa 
que acontece nesse Municipio ate 0 dia 14 deste meso 
com varias atracoes, como shows nacionais. 

Portanto, quero parabenizar a Assemblsla 
Legislativa, por intermedio de seu Presidente, Deputado 
Frederico Antunes. 

o SR. PINTO ITAMARATY - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIOENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra, por 2 minutos. 

o SR. PINTO ITAMARATY (PSDB - MA. Pela 
ordem. Sem rsvisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ontem, ficamos debatendo, madrugada 
a dentro, 0 Programa Nacional de Segurantra Publica 
com Cidadania - PRONASCI, cujos resultados serao 
possweis a rnedto e lange prazos. 

Entretanto, nao podemos deixar de observar que 
as grandes mazelas da ssquranca publica estao em 
alta velocidade, como as rebelioes em quase todos os 
presidios brasileiros. Semana passada, ocorreu uma 
grande rebellao no sistema penltenciarlo no Maranhao, 
na Casa de Detencao, e 0 Governo solicitou rorca de 
sequranea maxima para lao Em seguida, a Delegacia 
de Furtos e Roubos, onde havia superlotacao, foi 
toda quebrada pelos presos, que, transferidos para a 
Delegacia do 3° Distrito, fugiram 2 dias depois. Essa e 
uma prova do caos em que se encontra a segurantra 
publica brasilelra. 

Se em sua sssencla der certo, os resultados 
do PRONASCI se apresentariio daqui a 3 ou 4 anos. 
Temos que agir imediatamente, com muita rapidez, 
porque 0 crescimento desordenado da lnsequranca e 
muito grande. Nao podemos, de forma alguma, ficar 
observando e analisando os acontecimentos sem que 
haja soiucao. 

N6s, que fazemos parte da Comissao de 
Segurantra Publica, temos uma grande preocupacao 
quanto aos investimentos imediatos para 0 sistema 
penitenclarlo e tarnbern para os sistemas de sequranca 
publica estaduais. 

Os Govemadorestem que buscar solUCOBS e, aeima 
de tudo, recursos para a sequranca publica estadual. 

Era 0 que tinha a dizer. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 

Prasldsncla tem 0 prazer de anunciar a presence em 
plena rio de 2 Parlamentares do Mexico, os Deputados 
Gerardo Villanueva, Presidente da Comissao do Distrito 
Federal, e Enrique Ortiz, da Coalizao Nacional de 
Habitacao, Os nob res Deputados vieram participar da 
Conferencia das Cidades, patrocinada este ana pelo 
Brasil e sediada no Distrito Federal. 

o SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, chama 
a base do Governo, 05 Deputados do Partido dos 
Trabalhadorss para virem ao plena rio votar. 

Precisamos que 0 quorum seja eslabelecido 
imediatamente para podermos iniciar a votacao dos 2 
destaques.Vamos votar Iavoravelmente aos 2 destaques 
da Opositrao para que, a noite, possamos enfrentar 0 

debate da CPMF. 
o SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. CHICO ALENCAR (PSOL- RJ.Pela ordem. 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, a orlentacao 
do PSOL e "nao" ao requerimento de reiirada de pauta, 
porque a materia em si avaneou e melhorou. 

E claro que as bolsas, nessa 6tica correta do 
social antes do repressive no combate a violsncla 
urbana, representam um avaneo, mas 0 fate de virem 
por meio de projeto de lei vai permitir uma dlscussao 
mais detalhada e adequada. Portanto, do ponto de vista 
da trarnitacao legislativa, nao ha problemas. 

No momento da votacao da CPMF e tambern da 
prorroqacao da Desvlnculacao das Receitas da Unlao, 
evidentemente travaremos 0 combate com argumentos 
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sabre a impropriedade dessa mera prorroqacao que 
se pereniza e dessa olerta ao Governo de margem de 
manobra dos recursos orcarnentarios de 20%. 

Como os governos esladuais sempre pleiteiam e 
querem, isso compromete recursos vinculados para as 
areas de aducacao e saude,Essa discussaoocorreraa 
seu tempo. Vamos avancar nesse sentido e chegar la. 

A SRA. ANA ARRAES - Sr. Presidente, psco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB - PE. Pela 
ordem.Sem revisao da oradora.) - Sr.Presidenle, Sras. 
e Srs. Depulados, no dia 22 de selembro, a Lei Maria 
da Penha completou 1 ano e implementou nova[ustica 
no Brasil, com a indisponibilidade da acao penal. 

Noenlanlo, a interpretacao dealgunsdoutrinadores 
vern allerando essaindisponibilidade paradisponibilidade, 0 

quefazcomquea aporacao e0 resultado dapenalizagao do 
infrator tenham maiores oondi<t6es deserem prejudicados. 
Porisso, chamaa alenlfiio paraa LeiMariada Penha, lao 
importante para esle caminhar das mulheresbrasileiras 
contra a violencia contraa mulher. Eslamos alertas para 
que a indisponibilidade sejacumprida. 

Muilo obrigada. 
o SR. BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidenle, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
o SR. BENEDITODE LIRA (PP - AL.Palaordem. 

Sam revisao dooracor.) - Sr. Presidente, nesta oportunidade, 
gostaria decongralular-me oom aadministragao doPrefe~o 

Maxwell Ten6rio, do Municipio de Pindoba, Estado de 
Alagoas. Amanha, 0 Municipioestaracompletando mais 
1 ano de emancoacac polltica, 'lrata-se de pequeno 
municipio da Regiao daMata,mascujoPreleito modifioou 
consideravelmente a vida daquela popuacao, 

Aproveilo 0 ensejoparaconvidar os Deputadosdo 
PP a comparecerem ao plenario a lim de participar do 
processo de votacao nominal, paraencerrarmos, de uma 
vezpor todas, aapreciacao damedidaprovis6ria iniciada 
ontem 11 noile e que se prolongou ate a madrugada. 

o PP convida seus Deputados a comparecerem 
ao p/enarioe votar 'nao'' a esle requerimenlode retirada 
de pauta, 

o SR. DEClO LIMA - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra, 

o SR.DEClOLIMA (PT- SC.Pronuncia 0 seguinle 
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
ultima sexta-feira, tive 0 prazer de participar em Santa 
Catarina, junlamenle com 0 Presidente l.uiz lnacio tuia 

da Silva, do momenta em que se cumpriu pequena 
grande promessa leila ao povo do meu Eslado. 

A ocasiao, foi a assinatura do ate que altera 0 

objetivo da federalizacao do BESC - Banco do Eslado 
de Sanla Catarina e do BESC S/A Oredlto ImobiMrio 
- BESCRI.As institui<t6es nao mais serao privatizadas, 
conforme previstono contratooriginal de tederalizacao, 
celebrado em 1999, e, sim, incorporadas ao Banco 
do Brasil. 

A rnanutencao do BESC sob controle do setor 
publico foi garanlida com a assinatura, pelos Governos 
Federal e Estadual, de urn termo adilivo ao contrato de 
tederatizacao que sera agora submelido ao Senado. 

o Presidenle da Repllblica alegou que a 
incorporacaodo BESC pelo Banco do Brasil e boa para 
o banco calarinense, os tuncionartos, os ernpresarios 
e os cidadaos, e lodas as esferas do Governo se 
moslraram otimistascom a fuluro econ6micodo Eslado 
e das 2 lnstitulcdes envolvidas na transacao, pais 
ha expectativa de aumento de credito e operacoes 
bancariasdisponiveisparaa cldadaos, caminhando para 
uma situacao multo ravoravei em Santa Calarina. 

oBESC, Sr. Presidente, ficamaisforte sobaoomando 
do Bancodo Brasil, e segundoa Ministro GuidoMantega 
a transacao favoreceu todas as partes e confinnou a 
estrateqia doBBdeinoorporar bancosestaduais parafazer 
Irente ao crescimenlodes bancosprivados. 

Pelo contralo, a divida de Sanla Catarina com a 
Uniaoaumenla em R$1 ,6bilhaoparcausadaafualizacao 
e dos juros sabre as va/ores repassados ao Governo 
Estadualna tederanzacao. Desse valor, sera deduzido0 

quelor pago pelaBancodo Brasil pelocontroleacionario 
do BESC, a quedevereduzira dlvida em R$500milhiies. 
Apesar do aumento, a parcelamensalpaga ao Governo 
Federal continuara a mesma. 

o contralo garanle lambem a manutsncao das 
agencias localizadas nos 139municipios que nao lem 
outra inslilui'i8o bancaria alern do BESC, bern como a 
continuidade da marca par pelo menos 5 anos, porem 
a Banco do Brasil passa a ser 0 aqente financeiro do 
Estado. Par esse contrato, a Governo recebera R$250 
milh5es, que devem ser repassados pelo BB ate a final 
do processo de incorporacao. 

Manter0 BESCpllblico fazdaocasiaoummomenlo 
especial, em que a compromisso com a populacao 
loi mantido. Agora, 0 BESC conta com a torca do 
Banco do Brasil.Juntas, essas duas tortes instituicoes, 
certamente, ofereceraa ao povo catarinense 0 que 
ha de melhor em alendlmenlo e credito, contribuindo, 
asslm, para 0 progresso de Santa Catarina. 

Era a que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
A SRA. JANETE ROCHAPIETA- Sr.Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

OISCURSO OA SRA. OEPUTAOA JA
NETE ROCHA P/ETA QUE, ENTREGUE A 
ORAOORA PARA REV/SAO, SERA POSTE· 
R/ORMENTE PUBLlCAOO. 

A SRA.TONHA MAGALHAES - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra 

A SRA. TONHA MAGALHAES (PR - BA. Pela 
ordem. Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para enlatizar 
a triste sttuacao por que passa meu Estado, a Bahia, 
onde cresceu muito a violencia. Em 2006, houve 614 
mortes por homicrdio em todo 0 Estado; em 2007, 
de janeiro a agosto, houve 832 mortes por homicfdio 
na capital e na regiao metropolitana e 300 mortes 
por homicldio no interior. Iarnbern aumentou muito 
a violencia contra a mulher. S6 no mas de setembro 
loram 24 casos. Precis amos dar um basta nisso, Sr. 
Presidente. 

A capa do jornal A Tarde, de grande circulayao na 
Bahia,estampa hoje a seguinte manchete:"Assassinatos 
viram epidemia na Bahia." 

Por este motive, Sr. Presidente, Sras. e Sras. 
Parlamentares, solicito ao Presidente Lula uma ayao 
imediata na Bahia contra a violencia. Por mais que 0 

Governador Jaques Wagner se eslorce, com certeza, 
se nao houver uma ayao imediata por parte do Governo 
Federal, permaneceremos na mesma situacao, Nao 
podemos mais tolerar esta situacao, 

Muito obrigada. 
o SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Pela 

ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, os moradores da i1ha de Sao Luis 
estao de parabens, A .Justica Federal concedeu liminar 
suspendendo os pagamentos de foro e de laudemios, 
de acordo com a Emenda Conslitucional n° 46, de 
2005, que retira da Uriiao as i1has costelras. 

Os pagamentos foram suspensos por ordem da 
Justiya Federal, atendendo a uma ayao civil pUblica 
capitaneada pelo Procurador Sergei Medeiros de 
Araujo. 

Sr. Presidente, a Emenda n° 46 e resultado da 
PEC n° 575, de 199B,de autoria do ex-Deputado Edson 
Andrino, cujo Relator, nesta casa, foi Eni Voltolini, do 
PP de Santa Catarina. Tive oportunidade, naquela 

epoca, de presidir a reuniao de Instalayao da Comissao 
Especial que aprovou a PEC. 

Seguimos 0 exemplo de Vit6ria, Espfrito Santo. 
Atraves dessa a9M civil publica loi acatada uma Iiminar 
que suspende, por lim, todos os pagamentos. 

Sr. Presidente, vamos continuar brigando pela 
emenda constitucional dos terrenos de marinha, que nao 
atingira so as ilhas, mas todo 0 Iitoral brasileiro. Einjusto 
e absurdo os moradores do Iitoral pagarem laudemios 
a Uniao e IPTU, ou seja, serem bitributados. 

Congratulo-me com 0 Dr.Sergei Medeiros Araujo, 
que promoveu essa a9ao civil publica. 

Mu;to obrigado. 
o SR. CLEBER VERDE - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
o SR. CLEBERVERDE (Bloco/PRS - MA. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta rnanha para 
comentar a declsao tomada pelo STF de delinir 0 prazo 
de 27 de marco para as mudancas de partidos. 

Sr. Presidente, tenho absoluta certeza de que os 
Deputados, mesmo aqueles que salram ap6s 0 dia 27, 
de alguma forma tern manifestaa sua dsclsao no sentido 
da troca partidaria. E exatamente nesse sentido, Sr. 
Presidente, que venho a tribuna, porque fui eleito pelo 
PAN- Partido dos Aposentados da Nayao, partido este 
que,ao chegara estaCasa, segundotomeiconhecimento, 
estava em processo avancado de tncorporacao ao PTB. 
Nada contra 0 PTB, partido de lutas socials hist6ricas, 
mas continuo a favor do meu partido. 

Prontamente entrei com uma ayao no TSE para 
deslazer essa lncorporacao, pedindo que esse processo 
fosse ali manifestamente cancelado, uma vez que 0 

PAN nao tinha interesse naquela mcorporacao. 
Portanto, Sr. Presidente. foram dados todos os 

passos para que pudessemos, no TSE, atcancar a 
extinyao da incorporacao, e assim 0 fizemos. Algumas 
ayoes loram tomadas por mlm mesmo, quando, na 
oportunidade, assumi 0 comando nacional do partido. 

E at, Sr. Presidente, no rnes de junho, quando 
o TSE definitivamente decidiu pela lncorooracao, foi 
que resolvi tomar a declsao de me filiar ao PTB. Quero 
aqui registrar que no meu caso particular - e tenho 
certeza de que muitos Deputados tarnbem se incluem 
nesse caso - 0 que aconteceu loi uma infidelidade nao 
nossa, mas do partido que, neste caso, atentou contra 
o nosso mandate ao incorporar urn partido que estava 
registrado no TSE. Assumi meu mandato nesta Casa 
defendendo esta bandeira. 

Quero, portanto, registrar que a decisao de me 
fillar ao PRB foi tamada em lun9ao de urn processo 
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de incorporacao, Tenham certeza de que se trata 
daquilo que a TSE esta manilestamente definindo 
nas exposicoes de motivos apresentadas ao OEM 
e ao PPS; quando diz que, havendo uma rnudanca 
proqramatica do partido, 0 Deputado ficaria II vontade 
para fazer sua rnudanca partidaria. E assim 0 fiz, Sr.. 
Presidente. 

Tenhocerteza de que 0 Ministro Cezar Peluso ha 
de fazer umaavaliacaocriteriosa ao definir a resolucao 
que vai garantir os mandatos dos Srs. Parlamentares. 

oSR. DR.PAULOCESAR - Sr.Presidente, peeo 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

oSR. DR.PAULO CESAR (PR - RJ.Pelaordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no dia 28 de setembro, 0 Presidente Lula 
esteve em minha cidade, em Cabo Frio,para inaugurar 
o Aeroporto Internacional de Cabo Frio, que trara um 
grande beneffcio econornrco e turlstico para toda a 
Regiaodos Lagos - Buzios,Cabo Frio, Arraial do Cabo, 
Sao Pedro D'Aldeia, Rio das Ostras, Araruama. Toda 
aquela area sera beneficiada com a inauquracao do 
aeroporto. 

Mas quero me referir a um fate que multo me 
incomoda. Sou cirurgiao ha 23 anos na Regiao dos 
Lagos e sei que ali nao ha uma UTI publica que possa 
atender toda aquela area.Pasmem, senhores: a Regiao 
dos Lagos, multo conhecida turisticamente, que possui 
o pedaqlo mais caro do Brasil, 0 da Via Lagos - de 
segunda a sexta paga-se 8 reais e, aos sabados e 
domingos, 12 reais -, que recebe 1 bilhao de reais de 
royalties por ano, nao possui uma UTI publica, nem 
aparelho de ressonancla maqnetica. 

Sr. Presidente, fica esse registro. Ha 23 anos 
luto, na area da saude, pela consirucao de uma UTI 
publicae pela instalacao de umaparelhode ressonancia 
rnaqnetica na Regiao dos Lagos. 

o SA. AFONSO HAMM - Sr.Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa.a palavra. 

o SR. AFONSO HAMM (PP - RS. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Presidente, Deputado 
Inocencio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, 0 tempo e 
escasso, por isso quero aproveita-Io bem. 

comecoinformando queparticipamos, ainda ontem, 
em Florian6polis, de evento realizado pela Comissao 
Mistade Pianos, Orcarnentos Publicos e Fiscalizaetao. Na 
oportunidade,discutimossobre os recursos destinados 
aos 3 Estados do SuI. Ficamos preocupados, pols 0 

PlanoPlurianual2008/2011 e a Lei Orcarnentaria Anual 
para 2008 nao contemplam acoes para a fruticultura. 
Entretanto, na Leide Diretrizes Orcarnentarlas, incluimos 
recursos para esse segmento. 

A fruticultura hojepermite 0 sustentode 5 rnllhoes 
de familiasno Pais, basicamente pequenosagricultores. 
Portanto, precisamos desses recursos. 

Assim, pecoaos Deputados que,ao apresentarem 
suas emendas - cada um tera direito apresentar 10 
emendas ao PPA -, incluam os recursos necessarlos II 
sustsntacao da atividade mais social e que mais gera 
renda no Pais, inclusive por meio de exportacoes, a 
fruticultura brasileira. 

Pe90tambem aoRelator-Geral daLeiOrcarnentaria 
Anual para 2008, DeputadoJose Pimentel, em especial 
ao Relator do PPA, Deputado Vignalti, de Santa 
Catarina, que incluam recursos para a frulicultura 
nacional. Eo muito importante. 

Muito obrigado. 
o SR. NELSON PELLEGRINO - Sr.Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra, 
o SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Peta 

ordem.Sem revisao do orador.)- Sr.Presidente, vamos 
encerrar a votacao. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 
Presidencia comunicou que tao logo fosse atingido 
o quorum iria encerrar a votacao. Portanto, declare 
encerrada a votacao. 

oSR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Esta 
encerrada a votacao, 

. A Presidencia vai anunciar 0 resultado da 
votacao: 

VOTARAM 

SIM: 
NAG: 

2 
254 

ABSTEN<;:6ES: 
TOTAL: 

3 
259. 

o Presidente votou conforme determina 0 art. 17. 
Portanto, votaram 260 Parlamentares. 

EREJEITADO 0 REOUERIMENTO DERETIRADA 
DE PAUTA DA MEDIDA PROVIS6RIA N° 384, DE 2007. 

L1STAGEM DE VOTA~AO 

Proposif,iio: MPV N° 384/2007 - REOUERtMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA-
Inlcio da votacao: 9-10-200711:44 
Encerramento da votacao: 9-10-200712:15 
Presidiram a votacao: 
Inocencio Oliveira 

I 
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Resultado cia vota\,lo
 
Sim:
 
Niio:
 
Absten\'iio:
 
Total da Vola\,iio:
 
Art. 17:
 
Total Quorum:
 
Obstru~o: 

Orlenta\'lo
 
PmdbPscPtc:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb:
 
DEM:
 
PSDB:
 
PR:
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
GOV.:
 

Parlamentar
 
Roralma (RR)
 
Angela Portela
 
E,Ho Lopes
 
Francisco Rodrigues
 
Neudo Campos
 
Urzeni Rocha
 
Total Roralma: 5
 
Amap4(AP)
 
Davi Alcolumbre
 
Evandro Milhomen
 
F4tima Pelaes
 
Jurandil Juarez
 
Sebastillo Bala Rocha
 
Total Amap4: 5
 
Par4(pA)
 
Asdrubal Bentes
 
Bel Mesquita
 
Beto Faro
 
Giovanni Queiroz
 
Lucio Vale
 
Nilson Pinto
 
Paulo Rocha
 
UGeraldo
 
Total Par4: 8
 
Amazonas (AM)
 
Marcelo Serafim
 
Praciano 
Rebecca Garcia
 
Silas Climara
 
Vanessa Orazziotin 
Total Amazonas: 5
 
Rondonia (RO)
 

2 
254 
3 
259 
1 
260 
42 

Partido 

PT 
PMOB 
DEM 
PP 
PSDB 

DEM 
PCdoB 
PMOB 
PMOB 
PDT 

PMOB 
PMOB 
PT 
PDT 
PR 
PSDB 
PT 
PT 

PSB 
PT 
PP 
PSC 
PCdoB 

Niio 
Nilo 
Nilo 
Obstru~o 

Obstru"iio 
Nlio 
Nilo 
Nio 
Nilo 
Obstruyllo 
Nio 
Nlio 

BleeD Voto 

Nio 
PmdbPscPtc Nilo 

Obstru\,i1o 
Nilo 
Obs~lIo 

Obstru\'lIo 
PsbPdtPCdoBPmnPbsPrb Nilo 
PmdbPscPtc Niio 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nio 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nlio 

Nilo 
Obstruyllo 
Nlio 
Nio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nio 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nio 
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Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes Amorim 
Marinha Raupp 
MauroNazif 
Natan Oonadon 
Total Rondonia' 6 
Atre(AC) 
Flaviano Melo 
IIderlei Cordeiro 
Nilson Mourio 
Perpetua Almeida 
Sergio Petecjio 
Total Atre: S 
T otantlns (TO) 
loio Oliveira 
Laurez Moreira 
Moiscs A velino 
NIlmarRuiz 
Vicentinho Alves 
Total Totantlns: S 
MaranhAo (MA) 
Cleber Verde 
Clovis Fecury 
Davi Alves Silva Junior 
Gastio Vieira 
Juliio Amin 
Pedro Fernandes 
Pedro Novais 
Professor Setimo 
Swney Filho 
Sebasuso Madeira 
Waldir Maranhao 
Total MaranhAo: 11 
Cearli(CE) 
Anibal Gomes 
Ariosto Rolanda 
Amon Bezerra 
Chico Lopes 
Eudes Xavier 
Eugenio Rabclo 
Eunicio Oliveira 
Ftavio Bezcrra 
lose Airton Cirllo 
Jose Guimariies 
Jose Linhares 
Jose Pimentel 
Manoel Salviano 
MarcelO Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Vicente Arruda 
UGerardo 
Total Cean: 18 
Piaaf (PI) 
Atila Lira 

PT 
PT 
PTB 
PMDB 
PSB 
PMDB 

PMDB 
PPS 
PT 
PCdoB 
PMN 

OEM 
PSB 
PMDB 
OEM 
PR 

PRB 
OEM 
PSC 
PMDB 
POT 
PTB 
PMDB 
PMOB 
PV 
PSOB 
PP 

PMDB 
PSB 
PTB 
PCdoB 
PT 
PP 
PMDB 
PMDB 
PT 
PT 
PP 
PT 
PSOB 
PR 
PMDB 
PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PmdbPscPte 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdhPscPte 
PmdbPscPte 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPte 
PmdbPscPte 

PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPle 
PmdbPscPte 

PmdbPscPte 
PmdbPscPte 

PmdbPscPte 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

Nao 
Nilo 
Nao 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

Nao 
Obstrucao 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

Obstru~o 

Nilo 
Nilo 
Obstrucao 
Nilo 

Nao 
Obstrucao 
Nao 
Nilo 
Nao 
Nao 
Nilo 
Nao 
Nao 
Obstrucao 
Nilo 

Nio 
Nio 
Nilo 
Nio 
Nio 
Nio 
Nilo 
Nio 
Nao 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nio 
Nilo 
Nilo 
Nao 
Nilo 
Nao 

NAo 
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B. Sa 
Julio Cesar 
Mareelo Castro 
Nazareno Fonteles 
Osmar Junior 
Paes Landim 
Total Pia"': 7 
RIo Grande do Norte (RN) 
Betinho Rosado 
Fabio Faria 
Rogerio Marinho 
Total Rio Grande do Norte: 3 
Parafba (PH) 
Armando Abllio 
Oamiio Feliciano 
LuizCoulo 
Manoel Junior 
Marcondes Gadelha 
Ronaldo Cunha Lima 
Vital do Rego FHho 
Wellington Roberto 
Wilson Braga 
Wilson Santiago 
Total Paralba: 10 
Pernambuco (PE) 
Ana Arraes 
Andre de Paula 
Annando Monteiro 
Bruno Araujo 
Carlos Eduardo Csdoca 
EdgarMoury 
Fernando Ferro 
Inocencio Oliveira 
Jose Mendon~Bezerra 
Marcos Antonio 
Mauricio Randa 
Pedro Eugenio 
Raul Henry 
Roberto Magalhiles 
Silvio Costa 
Wolney Queiroz 
Total Pernambuco: 16 
Alagoas (AL) 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Francisco Tenorio 
Joaquim Beltrilo 
Mauricio Quintella Lessa 
Total Alagoas: 5 
Selllipe (SE) 
Eduardo Amorim 
Iran Barbosa 
Jackson Barreto 
Jeronimo Reis 
Valadares Filho 
Total Serglpe: 5 

PSB 
OEM 
PMDB 
PT 
PCdoB 
PTB 

OEM 
PMN 
PSB 

PTB 
POT 
PT 
PSB 
PSB 
PSOB 
PMDB 
PR 
PMDB 
PMDB 

PSB 
OEM 
PTB 
PSOB 
PSC 
PMDB 
PT 
PR 
OEM 
PRB 
PT 
PT 
PMDB 
OEM 
PMN 
PDT 

PP 
PMDB 
PMN 
PMDB 
PR 

PSC 
PT 
PMDB 
OEM 
PSB 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
P.bPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPh.Prb 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 

PmdbPscPIC 
PmdbPscPte 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 
PmdbPscPte 

PshPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPte 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPte 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PmdbP.cPtc 

PmdbP.cPte 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

Nilo 
ObSbU~O 
Nilo 
Nilo 
Niio 
Nilo 

Nilo 
Nilo 
Nilo 

Nilo 
Nilo 
Niio 
Nio 
Nilo 
Obstro~ilo 

Nio 
Nilo 
Nilo 
Niio 

Nilo 
Obslru~iio 

Nilo 
ObSbU~o 
Nao 
Nilo 
Nilo 
Art. 17 
Obstro~ao 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Obstru~ao 

Obstru~ilo 

Nao 
Nilo 

Nilo 
Nao 
Nao 
Nio 
Nio 

NlIo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
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Bahia(BA) 
Alice Portugal 
Antonio Carlos Magalhaes Neto 
Colbert Martins 
Daniel Almeida 
Edigar Milo Branca 
Fabio Souto 
Guilhcnne Menezes 
Joilo Carlos Bacelar 
loilo Leilo 
Jose Rocha 
Joseph Bandeira 
Lidice da Mala 
Luiz Carreira 
Marcelo Guirnaraes Filho 
Marcos Medrado 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellegrino 
Sergio Barradas Carneiro 
Sergio Brito 
Severiano Alves 
Tonha Magalhiles 
tndurico Pinto 
Veloso 
Walter Pinheiro 
Zezeu Ribeiro 
Total Bahia: 25 
Minas Gerais (MG) 
Ademir Carnilo 
Aelton Freitas 
Antllnio Roberto 
Aracely de Paula 
Carlos Willian 
Edmar Moreira 
Elismar Prado 
Fabio Rarnalho 
Fernando Diniz 
Gilmar Machado 
J(; Momes 
loio Bittar 
luvenil Alves 
Leonardo Monteiro 
Lincoln Portela 
Luiz Femando Faria 
Maria do Canno Lara 
Maria Lucia Cardoso 
Mario Heringer 
Miguel Correa Jr. 
Miguel Martini 
Nardo Rodrigues 
OdairCunha 
Reginaldo Lopes 
Samiva Felipe 
Virgilio Guimariics 
Total Minas Germ., 26 
Esplrlto Santo (ES) 

PCdoB 
DEM 
PMDB 
PCdoB 
PV 
DEM 
PT 
PR 
PP 
PR 
PT 
PSB 
DEM 
PMOB 
PDT 
PR 
PT 
PT 
PMOB 
PDT 
PR 
PMN 
PMDB 
PT 
PT 

PDT 
PR 
PV 
PR 
PTC 
DEM 
PT 
PV 
PMDB 
PT 
PCdoB 
DEM 
PRTB 
PT 
PR 
PP 
PT 
PMDB 
POT 
PT 
PHS 
PSDB 
PT 
PT 
PMDB 
PT 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb Nilo 
Obstrucso 

PmdbPsePtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb Nao 

Nao 
Obstrucao 
Nilo 
Abstenl.'ilo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

PsbPdlPCdoBPmnPhsPtb Nilo 
Obstrucao 

PmdbPscPtc Niio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb Nilo 

Abslenl.'iio 
Nilo 
Nilo 

PmcibPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb Niio 

Nilo 
PsbPdlPCdoBPnmPhsPtb Neo 
PmdbPscPtc NBo 

Nilo 
Nao 

PsbPdtPCdoBPrnnPhsPtb Niio 
NBo 
Nilo 
Nio 

PmdbPscPlc Nio 
Obstrucao 
Nio 
Niio 

PmdbPscPtc Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPtb Nilo 
Nao 
Niio 
Niio 
Nilo 
Nilo 
Niio 

PmdbPscPtc Niio 
PsbPdtPCdoBPrnnPhsPTb Nio 

Niio 
PsbPdlPCdoBPmnPhsPTb Niio 

Obstrul.'ilo 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Niio 
Nio 
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CamitoCola 
Iriny Lopes 
Jurandy Loureiro 
Manato 
RitaCamata 
Sueli Vidigal 
Total Espfrlto Santo: 6 
Rio de Janeiro (R.J) 
Alexandre Santos 
Arnaldo Vianna 
Carlos Santana 
Chico A1encar 
Chico DAngelo 
CidaDiogo 
Deley 
Dr. Adilson Soares 
Dr. Paulo Cesar 
Edmilson Valentim 
Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 
Eduardo Lopes 
Fernando Oabeira 
Filipe Pereira 
Geraldo Pudim 
Hugo Leal 
Jair Boisonaro 
Jorge Bittar 
Leandro Sampaio 
Leo Vivas 
Luiz Sl!rgio 
Mira Teixeira 
Pastor Manoel Ferreira 
Rodrigo Maia 
Simiio Sessim 
Solange Almeida 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de Janeiro: 30 
Sio Paulo (SP) 
Aline Correa 
Antonio Bulh5es 
Arnaldo Faria de SA 
Clindido Vaccarezza 
Carlos Sampaio 
Carlos Zarattini 
Clodovil Hernandes 
Devanir Ribeiro 
Dr. Pinotti 
Dr. Talmir 
Dr. Ubiali 
Emanuel Fernandes 
Fcrnando Chucre 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar 
Jande Rocha Pielll 

PMOB 
PT 
PSC 
PDT 
PMOB 
PDT 

PMOB 
PDT 
PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 
PCdoB 
PMOB 
PT 
PMOB 
PSB 
PV 
PSC 
PMOB 
PSC 
PP 
PT 
PPS 
PRS 
PT 
PDT 
PTB 
OEM 
PP 
PMOB 
PR 
PTdoB 

PP 
PMOB 
PTB 
PT 
PSDB 
PT 
PR 
PT 
OEM 
PV 
PSB 
PSDB 
PSDB 
PMOB 
PTB 
PT 

PmdbPscPtc Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nlio 

Nilo 
Niio 
NBo 
Niio 

PmdbPscPtc Nilo 
Nllo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NBo 

Nilo 
PmdbPscPtc NBo 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
Nao 
Obstrucao 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Niio 
Niio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Niio 
Obstrucso 
Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 
Nilo 
Nilo 

NBo 
PmdbPscPtc NBo 

Sim 
Nilo 
Obstrulo'Bo 
NBo 
Nilo 
Nilo 
Obstrulo'io 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nlio 
Obstrulo'io 
Obsuulo'iio 

PmdbPscPtc Abstenlo'ilo 
Nilo 
Niio 
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Jilmar Tatto PT Nilo 
Joilo Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Jorginho Maluly DEM Obstrucao 
Jose Anibal PSDB ObsUU~o 

Jose Mentor PT Nilo 
LobbeNeto PSDB ObSUU"BO 
Luciana Costa PR Nilo 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Marcelo Ortiz PV Nilo 
Millon Monti PR Nilo 
Nelson MarquezelJi 
Paulo Maluf 

PTB 
PP 

Nio 
Nilo 

Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Niio 
Regis de Oliveira PSC PmdbPscPIC Nilo 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Renato Amary PSDB Obstru~o 

Ricardo Berzoini PT Nilo 
Ricardo Izar PTB Nilo 
Roberto Santiago PV Nilo 
Sjlvinho Peccioli DEM Obstrucao 
Valdemar Costa Neto PR Nilo 
Vicentinho PT Nilo 
Waller Ihoshi DEM ObsUU\,iio 
Total Sio Paulo: 39 
Malo Grosso (MT) 
Eliene Lima PP Niio 
Homero Pereira PR NBo 
Pedro Henry PP Nio 
Professor Vietorio Galli PMOB PmdbPscPlc NBo 
Thelma de Oliveira PSDB Obstru..i1o 
Vallenir Pereira PSB PsbPdtPCdoDPmnPhsPrb Nilo 
Total Mato Gro$so~ 6 
Distrito Federal (OF) 
Augusto Carvalho PPS Sim 
lofran Frejat PR Niio 
Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc Nao 
Rodrigo Rol1emberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NBo 
Tadeu Filippelli PMOB PmdbPscP1c Niio 
Total D1strlto }'ederaI: 5 
Goills (GO) 
iris de AmlJjo PMOB PmdbPscPu> Nao 
Leonardo Vilela PSDB Obstrucac 
Marcelo Melo PMOB PmdbPscPtc NlIo 
Pedro Wilson PT NlIo 
Ronaldo Caiado DEM Obstru..iio 
Sandes Junior pp NlIo 
Total Gohis: 6 
Mato Grosso do Sui (MS) 
Anl6nio Carlos Bim PT Niio 
Antonio Cruz PP NlIo 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Vander Loubet PT NBO 
Waldernir Moka PMOB PmdbPscFlc Nlio 
Total Mato Grosso do Sui: 5 
Paraoli<pR) 
Abelardo Lupion DEM Obstru..ao 
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Affonso Camargo 
AirtonRoveda 
Alceni Guerra 
Andre Vargas 
Assis do Couto 
Barbosa Neto 
DilceuSperafico 
GustavoFruet 
Marcelo Almeida 
Moacir Micheletto 
Nelson Meurer 
Odllio Balbinotti 
Ricardo Barros 
Takayama 
Total Paranli: 15 
Santa Catarina (SC) 
AngelaAmin 
CarlitoMerss 
Decio Lima 
EdinhoBez 
1030 Matos 
NelsonGoetten 
Valdir Colatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 9 
Rio Grande do Sui (RS) 
Adio Pretto 
AfonsoHarnm 
EliseuPadilha 
Germano BODOW 
Henrique Fontana 
Jose OtAvio Germano 
Luciana Genro 
Marco Maia 
MendesRibeiroFilho 
Paulo Roberto 
PepeVargas 
ProfessorRuy Pauletti 
Renata Moiling 
Sergio Moraes 
Tarelsio Zimmermann 
Vieirada Cunha 
Total Rio Grande do Sui: Hi 

PSOB 
PR 
OEM 
PT 
PT 
PDT 
PP 
PSOB 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PP 
PSC 

PP 
PT 
PT 
PMDB 
PMDB 
PR 
PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 
PMDB 
DEM 
PT 
PP 
PSOL 
PI 
PMDB 
PTB 
PI 
PSOB 
PP 
PTB 
PT 
PDT 

Obstnl~o 
Nao 
Obstnll;:io 
Nao 
Nao 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NBo 
Nio 
Obstru~o 

PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nao 

Nao 
PmdbPscPte Nao 

Nilo 
PmdbPscPtc Nao 

Nio 
Nao 
Nio 

PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
PmdbPscPtc Nao 

Nilo 
Nilo 

Nilo 
Nao 

PmdbPscPtc Nilo 
Obstru~o 

Nilo 
Nio 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPte Nio 
Nao 
Nao 
Obstnl,,:i1o 
NBo 
Nao 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
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CENIN - Coordenacao do Sistema Eletr6nico 
de VotaQao 

o SR. JOSE GENOfNO - Sr. Presidente, P8Qo a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JOSE GENOiNO (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisao do crador.) -Sr. Presidente, quero informar 
a V.Exa. que acabei de chegar e nessa votacao votei 
com 0 partido. 

o SR. JOSE EDUARDO CARDOZO (PT - SP. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com 0 partido. 

o SR. FLAv/O DlNO (Bloco/PCdoB - MA. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com 0 partido. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 
Presidencia avisa aos Parlamentares que nao apreciso. 
Os Deputados que nao votaram podarao justificar seu 
voto na pr6xima votacao. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. nos 
termos do inciso V e do § 2° do art. 161 do 
Regimento Interne destaque para votacao 
em separado da expressao "demais regras de 
financiamento do PRONASCI", constante do 
art. 10 do PLY oferecido II Medida Provis6ria 
n° 384, de 2007, que 'institui 0 Programa Na
clonal de Sequranca Publica com Cidadania 
- PRONASCI, e da outras providencias. 

Sala das Sess6es, 8 de outubro de 2007. 
- Assina: Antonio Carlos Pannunzio, Uder 
do PSDB". 

Anles, porem, ha outro requerimento no seguin
Ie teor: 

"Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
lermos do art. 185, § 4° do Regimento Interno 
da Camara dos Deputados, que ssja concedida 
a verficacao de votacao do requerimento de 
destaque do PSDB, que sonoitaa supressao da 
expressao "demais regras de funcionamento do 
PRONASCI" do art. 10 do PLY apresentado II 
MP nO 384/07. ( Quebra de interstrcio.). 

Sala das Sess6es, Assina: - Assina 0 

Deputado Onyx Lorenzoni. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
encaminhar, concede a palavra ao ilustre Depulado Ze 
Geraldo, que talara contra. (pausa.) 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
encaminhar, concedo a paiavra ao ilustre Deputado 
Nelson Pellegrino, que tatara contra. 

o SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, consideramos que 
o requerimento tem carater meramente protelat6rio. 
Queremos votar os 2 destaques da Oposlcao - ontem 
votamos favoravelmente ao destaque da Oposicao. 

Portanto, somos conlra 0 requerimento, Sr. 
Presidente. Vamos volar "nao". 

o SR. GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SA. GERALDO RESENDE (Bloco/PMDB- MS. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
na votacao anterior, votei conforme onsntacao do seu 
partido. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
encaminhar, concede a palavra ao i1ustre Depulado 
Roberto Magalhaes, que tatara a favor. 

o SA. ROBERTO MAGALHAES (DEM - PE. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, nobres Deputadas 
e Deputados, 0 presente destaque do PSDB diz respeito 
II supressao do art. 10 do PLY apresentado II Medida 
Provis6ria nO 384/07 da seguinte expressao: "demais 
regras de funcionamento do PRONASCI". 

Estabelece 0 Projeto de Lei de Conversao, art. 10: 

"Art. 10. Ato do Poder Executivo regula
mentara esta Lei, dispondo sabre as demais 
regras de funcionamento do PRONASCI, in
clusive no que se refere II avaliacao, rnoruto
ramento, controle sociat" 

Ora, Sr. Presidente, 0 Presidente ja legisla. 
Provavelmente, oonverteremos em lei uma medida 
provis6ria.Portanlo,S.Exa.ja vai regulamentar. Entretanto, 
regulamentar lei lao extensa quanta esta eum verdadeiro 
poder de legislar. E aindase acrescenta:"demaisregrasde 
funcionamento do PRONASCI". Que regras sao essas? 

Esta na letra da lei, esta na doutrina adrninlstratlva 
que 0 poder regulamentar nao pode ir alern da lei, 
tem apenas que clarificar, ordenar, sistematizar 0 

cumprimento daquelas normas ja aprovadas como 
lei. Mas 0 que se pretende aqui, ao que tudo indica, e 
mais do que 0 regulamento. Se 0 Presidente ja tem 0 

poder de regulamentar e quer outras normas, isto vai 
alsrn da reqularnentacao, porque a lei nao pode conter 
palavras que nao tenham sentido e alcance. 

Entao, Sr.Presidente, pedimos a votacao nominal 
e, conseqOentemente, que a Plenario seja ouvido sobre 
a quebra do interstfcio. 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Como 

votam os Srs. Lfderes? Como vota 0 PSDB? 
o SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
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Srs. Parlamentares, na verdade, quem esta obstruindo 
os trabalhos desta Casa a0 Governo. 

Ao adotar a tatica de editar medidas provis6rias 
sem os pre-requisites constitucionais de urgencia, 
relevancia e imprevisibilidade, 0 Governo obstrui os 
trabalhos desta Casa. Nao aa Oposlcao, Sras. e Srs. 
Parlamentares, que esta obstruindo. Eo 0 Governo 
que obstrui ao exagerar na mao, ao utilizar a medida 
provlsoria como urn instrumento de excecao, como 
urn instrumento corriqueiro de legislar no lugar do 
Legislativo, no lugar da Camara dos Oeputados. 

Portanto, estamos cumprindo 0 nosso papel de 
chamar a atsncao do Plenariopara essa distorcao que 
desequilibra a lndependsncla entre os Poderes. 

Queremos a quebra do lntersttclo, que 0 destaque 
do PSOB seja votado nominalmente e que todos os 
Parlamentares possam expressar a sua oplniao, 

Por isso, dizemos "sim" ao requerimento de quebra 
de interstrcio aprssentado pelo Oemocratas. 

o SR. LINDOMAR GARCON - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. L1NDOMAR GARCON (PV - RO. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com 0 partido na votacao anterior. 

o SR. ANDRE DE PAULA - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordern, 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ANDRE DE PAULA (OEM - PE. Pela 
ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, por 
todas as razoes elencadas pelo Oeputado Roberto 
Magalhaes, 0 Oemocratas considera importante 
quebrar 0 interstrcio neste momento. Essa proposta 
de supressao, sem duvlda alguma, aprimora 0 texto, 
faz com que tenhamos termos rnais precisos ou pelo 
menos com autorlzacao menos ampla do que a que 
gostarfamos de dar. Achamos que he urn excesso de 
poder exercido pelo Poder Executivo. 

Por essa razao, 0 Oemocratas orienta a quebra 
do interstrcio e vota tavoravelrnente, 

A SRA. LUCENIRA PIMENTEL - Sr. Presidente, 
peco a patavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (lnocencto Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. LUCENIRA PIMENTEL (PR - AP. Pela 
ordem. Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, votei . 
com a onentacao do partido. 

A SRA. MANUELAD'AVILA (Bloco/PCdoB - RS. 
Pela ordem. Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, 
votei conforme a ortentacao da bancada. 

o SA. ANGELOVANHONI (PT - PRo Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, votei com 0 

partido. 
o SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Pela ordem. 

Sem revisao do crador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior votei com 0 partido. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Em 
votacao, 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Aqueles que querem quebrar 0 interstrcio para votacao 
pelo sistema nominal perrnanecarn como se encontram, 
os que sao contrarlos levantem 0 brace, (pausa.) 

REJEITAOO 0 REQUERIMENTO. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Sobre 

a mesa requerimento de bancada no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. nos 
termos do inciso V e do § 2° do art. 161 do 
Regimento Interne destaque para votacao 
em separado da axpressao "demais regras de 
financiamento do PRONASCI", constante do 
art. 10 do PLY oferecido a Medida Provis6ria 
n° 384, de 2007, que 'instilui 0 Programa Na
cional de SeguranQa Publica com Cidadania 
- PRONASCI, e da outras providencias. 

Sala das Sessoes, 8 de outubro de 2007. 
- Assina: Antonio Carlos Pannunzlo, Uder 
do PSOB". 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Como 
votam os Srs. Uderes? Como vota 0 PSOB? 

o SR. LEONARDO VILELA (PSOB - GO. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 texlo 
desta medida provis6ria, na verdade, passa urn cheque 
em branco ao Poder Executivo, ao Governo. 0 art. 10 
diz que ate do Poder Executivo regulamentara essa lei, 
dispondo sobre as demais regras de funcionamento 
do PRONASCI. 

Se aprovarmos esse texto, 0 Governo podera, 
a seu bel-prazer, deliberar sobre rnaterias estranhas, 
e a rnais do que aquelas contidas nessa medida 
provis6ria. 0 destaque do PSOB a justamente para 
suprimir essa parte, "dispondo sobre as demais regras 
de funcionamento do PRONASCI". 

Portanto, peco a todo 0 Plenario que aprovemos 
o destaque para supressao dessa parte do texlo, com 
a qual damos carta branca ao Governo. 

oSR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Ha urn 
acordo para todos votarem "nao", entao nao aprecise 
essa confusao,Vao votar'nao" para retirar a expressao, 
para apertelcoar 0 texto, 

o SR. AUGUSTO FARIAS - Sr. Presidente, peeo 
a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

oSR. AUGUSTO FARIAS (PTB - AL. Pela.ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme 
a ortsntacao do partido. 

o SR. ROBERTO MAGALHAES - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ROBERTO MAGALHAES (DEM - PE. 
Pela ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, 
o DEM orienta 0 voto "nao", pelas razoes que expus 
quando fiz 0 encaminhamento. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Em 
votacao a expressao destacada. 

Ha acordo geral para votar "nao". 
oSR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Aqueles 

que 0 aprovam permanecarn como se encontram, os 
que sao contraries levantem 0 brace. (pausa.) 

REJEITADA EXPRESSAO. 
o SR. OLAVO CALHEIROS - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. OLAVO CALHEIROS (Bloco/PMDB - Al. 

Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
na vota<;:ao anterior votei com 0 PMDB. 

a SR. JOAO MAGALHAES (Bloco/PMDB - MG. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com 0 PMDB. 

a SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/ 
PSB - PE. Pela ordem. Sem rsvlsao do orador.) - Sr. 
Presidente, votei com 0 partido. 

o SR. JULIO DELGADO (Bloco/PSB - MG. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com 0 partido na votacao anterior. 

a SR. FERNANDO LOPES (Bloco/PMDB - RJ. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com 0 PMDB na votacao anterior. 

a SR. VILSON COVATTI (PP - RS. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, registro meu 
voto "nao", seguindo a onentacao do partido mesmo 
nao alterando 0 resultado. ' 

a SR. PRESIDENTE(InocencioOliveira)- Conoedo 
a palavra ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni, para uma 
Comunicacao de lideranya, pelo Democratas. 

oSR. ONYX LORENZONI (DEM- RS.Como Uder. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, as manchetes de hoje dos jornais nacionais 
dizemtudo.vejama manchetedo jornala Globa: "Governo 
troca programa de sequranca por CPMF". 

E 0 que e isso, traduzindo para quem esta 
assistindo a sessao neste momento? Foi essa manobra 

feita ontem aqui, psla qual uma sene de programas 
lancados pelo PRONASCI foram retirados. Eo 0 caso do 
"Bolsa-Recruta" e do "Bolsa-DelinqOente", uma serle de 
acoes que 0 Governo havia proposto e que, para evltar 
o debate, para simplificar a trarnitacao da materia, 0 

Governo simplesmente jogou fora, abriu mao daqueles 
te6ricos conceitos de cidadania que ele apresentava 
em seu programa, para unlca e simplesmente ver 
aprovada a griffedo Programa, 0 PRONASCI, e depois 
poder fazer 0 que e um habito useiro e vezeiro no 
Governo Lula: a propaganda enganosa; tentar i1udir 
as pessoas de que 0 Governo esta preocupado com 
o principal ilem de anqustia das famflias brasileiras 
hoje: a seguran<;:a.' 

E algo que chama a atencao ea absoluta ausencla 
de qualquer palavra, acao ou diretriz no PRONASCI no 
que diz respeilo a sequranca das grandes cidades, as 
Guardas Municipais. Nao ha sequer rnencao a isso. 

Temos feilo uma revisao desde que essa 
medida provis6ria chegou a Camara dos Deputados. 
Lembramos, por exemplo, programas de sequranca 
exitosos. 

Tive a possibilidade de ir a Nova lorque e 
conhecer 0 programa Tolerancla Zero, aplicado pelo 
Prefeito Rudolph Giuliani. Estive inclusive no NYPD, 
Departamento de Polfcia de Nova lorque, e no instituto 
que organizou e bolou 0 sistema, a saber, 0 Vera 
Institute of Justice, um think tank americano que M 
mais de 40 anos se dedica a essa area. 

Quando vou a Colombia e visito 0 Observat6rio de 
Cidadania existente em Bogota, vejo que todas essas 
instilui<;:oes tern um unlco discurso: apenas repressao 
nao tunciona; e preciso haver investimentos rnacicos, 
mformacao, tecnologia e, fundamentalmente, inteligencia. 
Justamente 0 que nao ha aqui. Por exemplo, nao M 
no PRONASCI, montado pelo Governo Lula, coisas 
simples como atualiza9ao dos arquivos nacionais sobre 
vefculos roubado, programanacional de lmorrnacaosobre 
antecedentescriminais.Ou seja, tudo 0 que e utilizadoem 
parses que tiveram suoesso no combate a criminalidade, 
quer por intermedio da policia repressiva, quer por 
tntermedio de acoes de prevencao ou da prornocao 
de cidadania. 0 que e 0 Missao Bogota? A lldsranca 
comunitaria, de todas as idades, e recrutada, recebe 
algo equivalente a um salarlo minimo e rneio do salario 
mlnimo brasileiro, um valor ao redor de 600 reais, e ele 
e um promotor de cidadania na sua comunidade. 

Eo completamente difererite do que estava se 
lentando fazer com 0 Bolsa Recruta. Ora, pegar um 
jovem que prestou 0 service militar, dar 100 reais para 
ele fazer 0 que com isso? Ele nao consegue fazer 
nada com esse dinheiro, nem pegar onibus, nem se 
alimentar todo 0 meso E pensar que um recruta vai ate 
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os soldados do narcotratico, para promover a vinda 
desse soldado - que deve ganhar BOO, 900, mil reais 
por mEls -, e que com esse tipo de incentivo ele vai 
retornar a sociedade, ao convtvto com as pessoas, e 
convencido por alguam que ganha 100 reais, a uma 
barbaridade! Na verdade, era um "Bolsa-Voto", ou seja, 
utilizava 0 dinheiro que seria dado aos recrutas. 

Enfim, esse programa possui muitas deficiElncias. 
Inclusive ja contatamos a bancada no Senado,0 Senador 
Jose Agripino Maia, para propor um conjunto muilo 
grande de alteracoes a lim de melhorar esse programa, 
que a muito ruim e nao atende as expectativas da 
sociedade brasileira. 

o SA. PRESIDENTE (lnocsncto Oliveira) - Sobre 
a mesa requerimento de destaque no seguinte teor: 

"Senhor Presidente, requeiro a Vossa Ex
cetsncia, nos termos do inciso V e do § 2° do 
art. 161, do Regimento Interno, destaque para 
votacao em separado da expressao 'e ontenos 
adicionais de sxecucao e gestao', constante 
do art. 10 do PLV olerecido a MP n° 3B4-A, de 
2007, que 'institui 0 Programa Nacional de Se
guran1t8 Publica com Cidadania - PRONASCI, 
e da outras providencias', 

Sala das Sessoes, B de outubro de 2007. 
- Assina: Antonio Carlos Pannunzio, Uder 
do PSDB". 

o SR. DR. NECHAR - Sr. Presidente, paco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. DR. NECHAR (PV - SP.Pela ordem. Sem 
revisao do orador.) - Sr.Presidente, na votaltao anterior, 
votei conlorme a orientacao do Partido Verde. 

o SR. MAURO LOPES (BlocoIPMDB - MG. Pela 
ordem. Sam revlsao do orador.) - Sr. Presidente, este 
Parlamentar acompanha a orentacao do seu partido, 
o PMDB. 

o SR. PAULO PIAU (BlocoIPMDB - MG. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, 
na votacao anterior, votei conlorme a orlentacao do 
partido. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para uma Cornunicacao de Lideranca, 
peloPSDB. 

o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
(PSDB - SP. Como Uder. Sem revisao do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e srs, Deputados, ha poucos 
instantes, a nobre Deputada Janete Rocha Pieta trouxe
nos, multo leliz, inlormaltao da base do Governo, do 
Partido dos Trabalhadores, de que 3,5 milhoes de 

pessoas votaram lavoravelmente a reestatizacao da 
Companhla Vale do Rio Doce. 

Essa cornunicacao loi leila com certa alegria, e 
respeilo 0 sentimento de todos, Mas I;cam algumas 
perguntas, culas raspostas desejo receber. 

A prime ira pergunta a se 0 Partido dos 
Trabalhadores entende que a Vale nao continua a 
fazer parte do patrimOnio nacional. Sabem os i1ustres 
petistas que, quando estatal, a Companhia Valedo 
Rio Doce gerava multo menos emprego do que hoje 
e praticamente nao pagava tributos? 0 Governo a 
acionista e reeebe dividendos, e a empresa a controlada 
por lundos de pansao das estatais. 

Essa a a pergunta que lalt0 a base do Governo. 
A segunda pergunta a ser lormulada a por que 

o PT ou 0 Governo nao laz um plebiscito sobre a 
reestatlzacao das empresas deficltarlas ou que deixam 
de gerar lucro? Posso cilar como exemplos a Rede 
Fsrroviana Federal e as empresas de energia elatrica. 
Por que a fixaltao com a Vale do Rio Doce e nao com 
as estatais de maneira geral, noladamente aquslas 
que estao no vermelho? 

Ressaito 0 mesmo assunto que mencionei na 
noile de ontem, desta tribuna, e que a Folha de S.Paulo 
noticiou no ultimo lim de semana. 0 Governo promovera 
o leilao de 7 trechos de rodovias federais, alguns 
bastante rantaveis, como a Rodovia Fernao Dias, a 
BR-3B1, e a BR-116, que Iiga Sao Paulo a Curiliba, 
por onde passam certamente dezenas ou centenas de 
milhares de vefculos por dia. 

oquepodernos depreenderdessefurorreeslatizante 
que toma conta do PT, ou de parte do partido, neste 
momento? sera que por tras da resstatlzaeao da Valedo 
Rio Doce estaria 0 interesse do loteamento dos cargos 
de direlt1io entre os aliados do Governo? sera que isso 
poderia servir como moeda de troca para sustentar a 
coalizao,que,aparentemente, naoanda bemdas pernas? 
A quem interessa a resstanzacao da Vale do Rio Doce? 
Aos mais de 70 mil trabalhadores da empresa? Aos 
lundos de pensao, composlos por trabalhadores, que 
controlam a empresa? Finalmente, sera que interessaria 
a popuiacao brasileira, que hoje se beneficia do grande 
volume de impostos pagos pela empresa? 

Essasperguntas,Sr.Presidente, Srs.Parlarnentares, 
precisamser respondidas, ata porque0 dubio pensar, que 
esta se tornando caractensnca dos nobres expoentesdo 
Partido dos Trabalhadores, acaba conlundindo a Naltao 
brasileira. 

Muito obrigado. 
A SRA. ELCIONE BARBALHO - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra, 
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A SRA. ELCIONE BARBALHO (Bloco/PMOS 
- PA. Pela ordem. Sem revisao da oradora.) - Sr. 
Presidente, votei conforme a orientacao do partido. 

o SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na 
votacao anterior, votei de acordo com a orlentacao do 
Partido Progressista. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
- Concedo a palavra ao i1ustre Deputado Zenaldo 
Coutinho, para uma Cornunicacao de Lideran9a, pela 
Minoria. 

o SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA. Como 
Lider. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente,Sras.e 
Srs.Deputados, ontemintensificamos 0 debateemtorno 
da medidaprovis6ria que instituio"BoisaCrime"paraos 
jovens que cometerem os chamados atos infracionais, 
nada mais nada menos do que os atos que, praticados 
por aqueles que atingem a maiorldade, sao chamados 
de crimes: assalto, homicidio, latrocinio, estupro, ou 
seja, todos osatosque agridem e intimidam a sociedade 
brasileira,deixando-nos indignados diante da ornissao 
do Estado, da inarcia do Poder Publico. A populacao 
brasileira hoje vive absolutamente insegura. 

N6s, que aquardavarnos acoas concretas do 
Governo para a recuoeracao de jovens infratores, tats 
como humanizar os centros de recuperacao, qualificar 
OS jovens em atividades profissionalizantes, agora 
vemos a crlacao de urn programa que preve dinheiro 
para0 jovemque cometeu ate infracional. Umadistoryiio 
absoluta, 

Enquantofamfliasde vftimasvivemda indigna9ao, 
do medo, da frustracao, do terror, aquele que cometeu 
o ato infracional e premiado, nao com medidas 
socioeducalivas ou com qualifica9ao profissional, mas 
com dinheiro. 

Felizmente, dada a pressao que fizemos ontem, 
o Governo resolveu retroceder e retirar da medida 
provis6ria esse absurdo que certamente revo/laria 
ainda rnais a populacao, vitima da mssquranca e da 
ornlssao do Poder Publico. 

Resta-nos votar 0 que sobrou do projeto, como 
uma bela carta de inten90es, uma dsclaracao positiva 
de intencoes, mas que nao gera obrigay6es. Nao gera 
obrigac;6es porque naoM recursos. Eprecisamos, quando 
se fala em sequranca publica, e de dinheiro. Nao se 
faz seguranya pUblica sem recursos. Precisamos de 
recursos para 0 aparelhamento do Estado brasileiro, 
paraa qualfficayiiode homense mulheres no combatsa 
criminalidade, para acoes preventivas de carater social. 

Muitos Parlamentares desta Casa ja visitaram 
a Colombia para saber que milagre fez aquele pais 
para reduzir drasticamente os indices de violencia, 
ja que tanto sofria com 0 trafico de cocaina. Todos 

se lembram dos Cartels de Cali e de Medellin, dos 
graves problema ocorrtdos na Colombia, superados 
com 2 acoes basicas: acao coercitiva do Estado, com 
a presence da Pollcia, e, paralelamente, acoes sociais 
verdadeiras de transtorrnaeaoda realidade local. Com 
a dupla acao, preventiva e coercitiva, conseguiram 
reduzir, fantasticamente, os Indices de vlolencla. 

Apesar de muitos dirigentes do Governo Federal 
e Parlamentares terem visitado aquele pals, nao 
se conseguiu apreender, para a nossa realidade, 
esses ensinamentos. Continuamos apenas a falar 
em programas, diretrizes, metas e nao em aporte de 
recursos, objetivos concretos para a transtorrnacaoda 
nossa realidade social. 

Muitasfavelas brasileiras continuam sob0 dominio 
do medo.Sabemos que nessas areas a grande maioria 
das pessoas e inocente; poucos sao os criminosos. 
No entanto, a lei do silencio, pelo pavor e pelo medo, 
impera.Quando e rompida a lei do silencio,aquele que 
cometeu a insanidade de denunciar e morto. A vida 
de quem se solidarizou com outras vitirnas e ceifada. 
Isso tem-se multiplicado em nosso Pais. Por isso, 
precisamos, verdadeiramente, de acoes concretas do 
Poder Publico. 

Oaqui a pouco, serao discutidosalgunsdestaques. 
Inclusive, farei 0 encaminhamento. Mais uma vez, 0 

Governo deixa no projeto dispositivos genericos que 
fazem com que restem muitas duvldas a respeito das 
suas intencoes. 

Queremos legisla9ao efetivaque combata0 crime 
e de tranqOilidade as famllias brasileiras.lnsistimos na 
necessidade de votacao de varios projetos pendentes. 
Sobretudo e precise discutir, no ambito da elaboracao 
doOrcarnento Geralda urnao,0 nao-continqenciamento 
dos recursos para' a saquranca publlca, a fim de 
termos, enfim,a tranqOilidade alrnejadapela populacao 
brasileira. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre OeputadoAntonio Carlos 
Pannunzio, para uma Cornunicacao de t.ideranca, 
pelo PSOB. 

o ilustre Lider do PPS, Oeputado Fernando 
Coruja, cedeu 0 tempo ao Oeputado Antonio Carlos 
Pannunzio. 

o SR. JOSE GENOiNO - Sr.Presidente, peco a 
palavra para uma qusstao de ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SA. JOSE GENOiNO (PT - SP. Ouestao de 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, com 
base no art. 96 do Regimento Interno, na forma de 
reclamayiio a V.Exa., apresento questao de ordem. 
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A obstrucao da Oposicao, que estamos 
enlrenlando, a absolutamente legitima. Ouvimos ha 
pouco 0 Uder do PSDBlazer comunicacao urgenteem 
nome do seu partido.Nao questionarei,mas V.Exa., Sr. 
Presidente, esta concedendo a palavra por delega9ao 
do Uder de urn partido a outro Uder. 

Fa90 este registro porque, mesmo do ponto de 
vista regimental - e nao 0 fa90comoquestaode ordem 
-, precedentes se sucedem. Hoje aurnlado:amanha, 
outro lado. Como ja vivi varies lades nesta Casa, nao 
quero ser omisso nessa transferenciade cornunicacao 
urgente de Lideranca, 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr.Presidente, 
peco a palavra pela ordem, para contraditar. Mesmo 
em relacao a reclarnacao cabe a contradita. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 
Mesa ja tem a daclsao, 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Quero 
contraditar, Sr. Presidente. Eum direito regimental. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Nao 
precisa contraditar. A Mesa ja tem a declsao, 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr.Presidente, 
quero contraditar. Eum direito que tenho.V.Exa. pode 
nao usar a contradlta, mas quero faze-Io. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR.ARNALDO FARIADE sA (PTB- SP. Pela 
ordem. Sem rsvisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 art.89 
do Regimerito Internoestabslece claramente 0 seguinte: 

"Art.89. As Comunica¢es de uoerancas 
previstas no §1" do art.66 desteRegimento des
Iinam-se aos Uderes que queiram fazer usa da 
palavra, por perfodo de tempo proporcional ao 
narnero de membros das respectivas bancadas, 
com0 mlnimodeIres eo maximo dedezminutos, 
naosendopermitido apartes, destlnando-se a Li
derancadoGovemoa media dotemporeservado 
as representa¢es da Maioriae da Minoria. 

Paragrafo unico,Etacultadaaos Irderesa 
csssao,entre si, do tempo,total ou parcial,que 
Ihes for atribufdo na forma deste artigo". 

Portanto, Sr.Presidente, a contradita afeita com 
base explfcita no Regimento Interno: art. 89, paraqra
fo unlco. 

o SR.PRESIDENTE(InocencioOliveira)- V.Exa. 
tem razao total. A concessao foi feita entre Uderes. 

oSR.PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Concedo 
a palavra ao nobreDeputadoAntonioCarlosPannunzio, 
para uma Comunica9iio de Lideranca, pelo PSDB. 

o tempo loi cedido pelo PPS. 
o SR.ANTONIOCARLOS PANNUNZIO (PSDB

SP. ComoUder.Semrevisao doorador.) - Sr. Presidente, 

cumprimento V.Exa., que, lao bernquanta 0 Deputado 
Jose Genolno, sabeque aregimental0 gesto do nobre 
Uder do PPS. Deputado Fernando Coruja, de ceder 0 
tempo da sua ucsranca, 

o Deputado Jose Genorno, talvez tentando 
exercer direito que imagina ter mas nao tem, de 
cercear a palavra da Oposlcao, tentou impor 6bice 11 
minha modesta pretensao, legitimada pelo Regimento 
Interno desta Casa. A minha modesta pretsnsao a a 
de discorrer sobre todos os temas, como nos garente 
a prerrogativa de estar nesta tribuna na condicao de 
representante do povo. 

Lamento que 0 Deputado Jose Genofno, 
que no passado ja foi contumaz ocupante desta 
tribuna, incomode-se com a trequente presence de 
representantes da oposlcao. 

Talvez no Parlamento da Venezuela, que agora 
esta multo em moda na base petlsta, seja possrvel 
cercear qualquer inten9ao de usa da palavra por 
parte dos Deputados de Oposleao,se aque ainda ha 
Oposicaonaquelepals.Todavia, 0 Brasil continuasob a 
egide do Estado de Direito Damocratico, e certamente 
essa prerrogativa nao nos sera tirada, 

Sr. Presidente, na verdade, vim lalar da CPMF. 
Ressalto mais uma vez, notadamente para 0 brasileiro 
que nos ouveenos ve nestemomentapelaTV Camara, 
que a cadamomento, quea cadadia queconssqulmos; 
com esse trabalho minucioso, com a nossa presence 
ate alta madrugada, impedir a votacao de qualquer 
materia, especialmente medidas provis6rias que 0 
Governo usa ao seu bel-prazsr, criamos dificuldade 
a mais para que esse tributo venha a pesar sobre as 
costas do povo brasileiro. 

Nao quero, e 0 povo nao quer,que 0 trabalhador 
pague com 4, 5 dias do seu trabalho por ano a 
manutencao desse tributo; que 0 motoristade caminhao 
eo taxista paguem com 9 dias do seu trabalhopor ano 
a rnanutencao desse tributo que nao destina mais do 
que 40% da arrscadacao para a area de saude. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
tatar contrariamente ao requerimento ja anunciado, 
concedo a palavra ao i1ustre Deputado Eduardo 
Valverde. 

Ha um acordo geral para que todos votem 
"nao". 

o SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 voto e "nao", 
Vamos derrotar a Oposlcao e 0 requerimento. 

o SR.JOSE CARLOS ARAUJO - Sr. Presidente, 
psco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 
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o SR. JOSE CARLOS ARAUJO (PR - BA. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na 
votacao anterior, votei de acordo com a orientayiio do 
meu partido. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Zenaldo Coutinho. 

Ha um acordo geral para que todos votern'nao". 
A orlentacao e tavoravel ao requerimento de V.Exa. 
Pergunto: V.Exa. nao quer desistir de se manifestar? 

o SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA.Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, faco questao de 
defender a nossa posicao e de externar 11 sociedade 
brasileira a razao pela qual queremos mudar 0 texlo. 

Conversava ontem pela rnanha com 0 Relator da 
materia, e poderfamos ter feito acordo sobre a materia 
naquele momento. Infelizmente, nao foi possfvel. Como 
veio 11 votacao agora, e fundamental informar aos 
demais Deputados e nao apenas aos Lfderes 0 porque 
de 'estarmos rechacando 0 texto do projeto de lei de 
conversao, que diz 0 seguinte: 

"Art. 17. Ato do Poder Executivo regula
rneotaraesta MedidaProvis6ria, dispondosabre" 
- a parte seguinte ja foi subtrafda - "as demais 
regras de funcionamento do PRONASCI (...) 
no que se retere 11 avaliacao, moniloramento, 
controle social e criterios adicionais de execu
yiio e gestao". 

Ora, inserirnotextofegalquefuturarequtamentacao 
vai tratar de crlterlos adicionais de axacucao e gestao, 
crlterlos esses nao contemplados no referido texto, e 
um risco. 0 Poder Legislativo estaria entregando ao 
Executivo a sua cornpetencia fegiferante. Seria como 
abrirmos mao da nossa cornpetencia constitucional de 
iniciativa de lei para que 0 Executivo regulamentasse 
rnatertas estranhas ao projeto de lei. 

Os criterios ja estabelecidos no projeto podem ser 
regulamentados, mas nao ha que se tatar em "crltsrlos 
adicionais de execucao e gestao". AI nos perguntamos: 
que criterios sao esses que querem embutir na 
regulamentacaD, que nao podem ser inclufdos no 
projeto de lei? Por que nao inserir desde ja no projeto 
de lei em comento tudo 0 que querem regulamentar? 
Sera que preferem transmitir ao Executivo esse ia 
vulgarizado cheque em branco que 0 Legislativo, aqui 
e acola, entrega-Ihe? Nao bastassem as excessivas 
medidas provlsonas, ainda queremos conceder ao 
Executivo, para a raqulamsntacao de projetos de lei 
aprovados, a capacidade ampla, generica e obscura 
de estabelecer a reqularnentacao sobre criterios nao 
definidos no projeto de lei? 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depulados, essa 
e, em sfntese, a grande defesa da nossa tese no 
sentido de subtrair do texlo a expressao "criterios 
adicionais de execucao e gestao", Entendemos ser 
uma afronta ao Poder Legislativo, Seria como abrirmos 
mao de competencias pr6prias do Legislativo. E nao 
teria sentido, do ponto de vista da harmonia entre os 
Poderes, seguir 0 caminho de apequenar este Poder. 

A SRA. FATIMA BEZERRA - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V. Exa. a palavra. 

A SRA. FATIMA BEZERRA (PT - RN. Pela ordem. 
Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, votei de 
acordo com a orientacao do meu partido. 

o SA. LEONARDO QUINTAO(Bloco/PMDB- MG. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientacao do PMOB. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Para falar contra, tern a palavra 0 Deputado Jose 
Genofno. 

Ha um acordo geraf,mas V.Exa. pode encaminhar, 
se assim 0 desejar. 

o SR. JOSE GENOINO (PT - Sp' Sem revlsao 
do orador.) - Sr. Presidente, YOU votar contra 0 

destaque. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 

"Nao". 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 

falar a favor, tem a palavra 0 nobra Oeputado Leonardo 
Vilela. 

o SR. LEONARDO VILELA - Sr. Presidente, 
gostaria que V.Exa.adicionasse 1 minute ao meu tempo 
para orisntacao da bancada. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - V.Exa. 
tera rnais 1 minuto. 

o SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, ha algumas reclarnacoes por parte 
de Oeputados que ap6iam 0 Governo nesta Casa de 
que a obstrucao promovida pela Oposicao esta sendo 
ferrenha, esta sendo exacerbada, esta sendo prejudicial 
aos trabalhos da Casa. 

Quero deixar bem claro que quem esta obstruindo 
os trabalhos da Casa e 0 Governo Federal, eo Poder 
Executivo, ao entulhar a Camara dos Oeputados, 
o Congresso Nacional de medidas provis6rias; ao 
utilizar 0 instrumento medida provisoria, que deveria 
ser instrumento de excecao, como forma corriqueira 
de legislar, e invadir a cornpetencia da Camara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

Seria multo rna is conveniente, muito melhor 
parao equilibrio entre os Poderes, se houvesse uma 
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disciplina por parte do Executivo na edi9iio de medidas 
provis6rias. Essa medida provis6ria e um exemplo 
pronto e acabado do que estou lalando. 

o nobre Relator, Deputado Marcelo Melo, do PMDB 
deGolas, a quem cumprimento pela sensibilidade, lezurn 
grande trabalho e retirou varies artigos dotexto damedida 
provis6ria, porseremelesclaramente inconstitucionais, 
inexatos, indevidos e inapropriados. Isso mostra que 
o que sobrou da medida provis6ria, Sr. Presidente, 
e apenas urn protocolo de inten9Qes sem urgencia, 
sem relev1incia, sem 0 requisito da imprevisibilidade 
necessarto para edi«8o de medida provis6ria. 

Nao podemos continuar assim. E e born que a 
basedoGoverno saibaquepoderfarnos estardiscutirido 
e votando outras matarlas de interesse do Pars. Mas 
nao 0 lazemos porque a pauta esta obstruida por 
medidas provis6rias editadasindevidamente pelo Poder 
Executive. 

Niio loi a Oposicao, Sras. e Srs. Parlamentares, que 
ed~ou essas medidas provis6rias desnecessl1rias. E a 
Oposi«8o ja deumostras dasuaboavontade para chegar 
aurnacordonaquelas rnaterlas importantes para0 Pais. 
Por exemplo, namateria quedizrespeito aoincentivo para 
produtos texteis, para m6veis, calcados e produtos de 
couro, que eraobjetode medidaprovis6ria retirada pelo 
Governo, retornou aCasenaformade projeto deleie loi 
rapidamente aprovada por consenso nestaCasa. 

Portanto, Sr. Presidente, queremos pedir ao 
plenario que aprovemos 0 destaque proposto pelo 
PSDB, nosentidode excluir doart. 100 seguinte trecho: 
"e criteriosadicionaisaexecucao e gestao". A exemplo 
do destaque anterior, naoqueremos darurnchequeem 
branco ao Governo Federal, ao Poder Executivo. 

Queremos que toda a reqularnentacao do 
PRONASCI seja discutida com a sociedade, sobretudo 
com a camara dos Deputados. Portanto, quero aqui 
lazer urn apelo aos meus pares. 

o SR. NELSON PELLEGRINO - Pe90a palavra 
para orientacao de bancada, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Niio 
posso abrir matsexcecoes,Eu pediria a compreensiio 
do L1der. Eu nao YOU permitir 0 uso da palavra, alern 
do tempo regimental, pois se trata de materia em que 
ha acordo. Niio you permitirquese ultrapasse0 tempo 
regimental. 

oSR. NELSON PELLEGRINO - Urnminutopara 
orlentacao de bancada. 

o SR. NELSON BORNIER - Sr.Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SA. NELSON BORNIER (BlocoIPMDB - RJ. 
Pela ordem.Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, 

o DeputadoNelsonBernier,navotacaoanterior,votou 
com 0 partido. 

o SR. JOSE FERNANDO APARECIDO DE 
OLIVEIRA(PV - MG. Pela ordem. Sem revisiio doorador.) 
- 0 Deputado JoseFernando Aparecido de Oliveira, na 
votacao anterior, votoucom 0 Partido Verde. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Pediria 
a compreensiio dos Deputados. Nao e necessario 
justdicar, pois a pr6xima votaeaojustilica a anterior. 

o SR. NELSON TRAD (Bloco/PMDB - MS. Pela 
ordem.Sem revisiio do orador.)- 0 DeputadoNelson 
Trad volou com 0 partido, Sr.Presidente. 

o SR. ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Tern 
V.Exa. a paravra. 

o SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB- PA. Pela 
ordem.Sem revisiio do orador.)- Sr.Presidente, Sras. 
e Srs.Deputados, na dire9iio do encaminhamento, n6s 
insistimos nanecessidade de subtrairmos do textoessa 
danosa exprsssao"criterlos adicionais de execucaoe 
qsstao'. 

o SR. BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, e 
urn minutopara encaminhamenlo. 

o SA. NELSON PELLEGRINO - Eurn minuto, 
Sr. Presidente. 

o SR. BENEDITO DE LIRA - Ja correram 30 
segundos. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Asseguroao palavra ao DeputadoZenaldo Coutinho. 

o SR. ZENALDO COUTlIiIHO - Sr. Presidente, 
interromperam meu tempo. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Assim, nos posicion amos exatamente pela 
incompreensiio decorrentedessa generaliza9ao, pelo 
obscurantismo, pela impossibilidade interpretativa de 
entendermos quais sao esses criterios adicionais de 
gestao e execucao. 

E como a lei tern de ser cristalina, transparenle, 
transluclda, clarae objetiva, no intuitodecontribuir com 
esseobjetivo daleie queestamos propondo a suprsssao 
dessaexpressiio, a lim de que tenhamos pelo menosa 
tal cartadeboasinten96es demaneira objetiva, sabendo 
qual sera 0 criterlo da regulamenta9iio, que nao pode 
estar nem aquernnem alerndo projeto de lei. 

Por isso, votamos "nao" ao texto. 
o SA. RATINHO JUNIOR - Sr.Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira)- Tern 

V.Exa. a palavra, 
o SR. RATINHO JUNIOR (BlocolPSC - PR.Pela 

ordem.Sem revlsaodo orador.) - Sr.Presidente,votei 
com 0 partido. 
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o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Oeputado Onyx Lorenzeni para 
orientar sua bancada. 

o SR. ONYX LORENZONI (OEM - RS. Pela 
crdem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, a 
proposta do PSOB eabsolutamente imprescindivel para 
que 0 Parlamento brasileiro comece a irnpor limites ao 
Poder Executivo. Nao basta 0 Presidente Lula ser 0 

carnpeao hist6rico de decretos-Iei no Brasil. 
Nao na Presidente que, ao lange do processo 

de redernocratizacao, tenha side vencido ou tenha a 
possibilidade de veneer0 Presidente Lula em nurnerosde 
ediyao de medidas provis6rias. E quanto ao PRONASCI, 
o Governo desejava nao apenas legis/ar por meio de 
decreto-Iei, como tarnbsrn desejava evocar para si, 
por meio de decreto presidencial, todo 0 processo da 
requiarnentacao, 

Sr. Presidente, e evidente que 0 Parlamento 
brasileiro nao pode aceitar isso. E e claro que 0 

Democratas jamais vai permitir que isso aconteca. 
o nosso voto e tavoravel 11 emenda. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Como 

vota 0 PSOL? 
oSA. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pelaordem. 

Sem revisaodo orador.)- Sr.Presidente,entendemosque 
a propostae relevante, porque sintetizae concretizaa ideia 
de que 0 Governo envlara projetos de lei para os 3 tipos 
de bolsas do PRONASCI. Se mantivermos no texto que 0 

Governo regulamentara essa lei, abrindo a possibilidade 
de ali incorporar critenos adicionals de execucaoe gestao, 
estaremos quase que negando 0 avanyo aqui obtido para 
essa importante medida provisoria. 

Por lsso, devemos ser tavoravers 11 supressao 
dessa expressao, para, como e da boa norma da 
redacao legal, 0 texto da lei ficar enxuto, objetivo, 
concreto e como atribuicao do Poder Legislativo. 

o SA. NELSON PELLEGRINO - Vamos votar, 
Sr. Presidente. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Como 
vota 0 PPS? 

o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela 
ordern. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
no texto se estabelece que ate do Poder Executivo 
regulamentara essa lei. Isso edespiciendo, porque esta 
claro na Constituicao, no art. 84, inciso IV,que compete 
ao Executivo reguiamentar a lei. A lei tarnbern nao pode 
ser regulamentada fora dos limites da legalidade. Nao 
posso, por meio do decreto regulamentar, criar novo 
direito. Nao na no Brasil a figura do decreto aut6nomo, 
excecao feita ao dispositivo da Emenda Constitucional 
n° 29, que permite que mude funclonarios, extinga 
cargos ou mude nomes sem criar despesa. 

Entao, na verdade, todo 0 art. 10 e excessivo, 
quando quer dar a entender que 0 Poder Executivo 
tem rnais poder do que tem realmente. 

Votamos "nao", 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Em 

votacao a expressao destacada. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 

Aque/es que querem manter a expressao permanscam 
como se encontram; os que querem retirar a expressao 
levantem 0 braco, (pausa.) 

Atencao: houve um acordo geral para retirar a 
sxpressao. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira.) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. 
Pela. ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
alguns Deputados nao entenderam. V.Exa. precisa 
esclarecer. 

o SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA, Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - 0 texto esta mantido, 
Sr. Presidente. 

oSR.ONYX LORENZONI (OEM- RS. Pelaordem. 
Sem revlsao do orador.) - Nao, n6s ganhamos. 

oSR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Vamos 
votar novamente. 

Quem quiser votar certo vai ganhar no voto. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Em 

votacao a expressao destacada. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 

Aqueles que forem pela rnanutencao da expressao "e 
criterios adicionais de execucao e gestao" permaneyam 
como se encontram. Os que sao contrarios levantem 
o brace. (Pausa.) 

MANTIDA A EXPRESsAo. 
o SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peco 

a palavra para uma questao de ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. ONYX LORENZONI (OEM - RS. Ouestao 

de ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

art. 196 dispoe 0 seguinte: 

"Art. 196.A redacao do vencido ou a reda
Caofinal sera elaborada dentro de dez sessees 
para os projetos em tramitacao ordinaria, cinco 
sessoes para os em regime de prioridade, e 
uma sessao, orcrroqavel por outra, excepcio
nalmente, por deliberacao do Plenario, para os 
em regime de urgencia, entre eles incluidas as 
propostas de emenda aConstituicao," 

o art. 197 estabelece: 

"E privativo da Comissao especifica para 
estudar a materia redigir 0 vencido e elabo
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rar a redacao final, nos casos de proposta de 
emend a II Ccnstituicao, de projeto de c6digo 
ou sua reforma e, na hip6tese do § 6° do art. 
16, de projeto de Regimento Interno." 

E 0 art. 198 diz: 

"A redacao final sera votada depois pu
blicada no Dlario da Camara dos Deputados 
ou distriburda em avulsos, observado 0 inters
tfcio regimental". 

Sr.Presidente,fa~o essa qusstao de ordem porque 
foi modificada a redacao. 0 que foi apresentado no PLY 
nao leva em consideracao a modifica~o do art. 10. 

Entao, no mlnimo, 0 avulso tem que ser distribuldo 
antesda votacaoda redacao final. Euquero salvaguardar 
urn direito regimental que temos. 

o SR. PRESIDENTE (lnocenclo Oliveira) - A 
materia tranca a pauta mais do que regime de urg~ncia 

urgentfssima. Euma limija~o especial e sempre tem 
sido procedido a se votar a redacao. 

A Oposi~o t~m razaoquanta ao encaminhamento 
da votacao da redacao final. Entao, a Presid~ncia vai 
conceder a palavra para falar a favor e contra. 

o SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, eu 
precise ter a c6pia do documento. E0 que esta escrito 
no Regimento, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (lnocencio Oliveira) - A 
c6pia a56 da suprsssao, nobre Lfder.Foi encaminhada 
toda antes e a do conhecimento do Plenarlo, Foi 
retirada a expressao e ficou 0 restante todo aprovado. 
E foi decidido pela Comissao Especial. 0 parecer foi 
apresentando em substitulcao II Comissao Especial. 

o SR. ONYX LORENZONI- Quero, entao, fazer 
uma sollcitacao a V.Sa., Sr. Presidente. Recorro II 
Comissao de Constitui~ao e Jusnca e de Cidadania. 
Que V.Exa. encaminhe para que la possamos dirimir 
a duvida regimental. 

o SR. PRESIDENTE (lnocanclo Oliveira) - A 
duvida e de todos n6s, do Plenario. Fica encaminhada 
II Comissao de Constitulcao e Justilf8. 

o SR. ONYX LORENZONI - Art. 152, Sr. 
Presidente. 

o SA. PRESIDENTE (lnocenclo Oliveira) - Nobre 
Lfder, e materia vencida. Eu nao YOU permitir mais. A 
materia e vencida, Eu ja decidi. 

o SR. ONYX LORENZONI-Vaiser encaminhado 
II Comissao de Constitui~ao e Justilf8? 

o SR. PRESIDENTE (lnocencio Oliveira) - L6gico, 
imediatamente. V.Exa. pediu, entao, nao pode voltar. 

o SR. GIVALDO CARIMBAO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordern. 

o SA. PRESIDEJilTE (lnocenclo Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra, 

o SR. GIVALDO CARIMBAO (Bloco/PSB - AL 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
o Deputado Givaldo Carimbao votou com 0 partido na 
votacao anterior. 

o SR. PRESIDENTE (lnocenclo Oliveira) - Ha 
sobre a Mesa a seguinte 

REDAC;:AO FINAL DA 
MEDIDA PROVIS6RIA N° 384-C. DE 2007 

PROJETO DE LEI DE CONVERSAO N° 32. DE 2007 

Instltul 0 Programa Nacional de 5egu
ram;a Publica com Cidadania - PRONASCI 
e dli outras providllnclas. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica instltufdo 0 Programa Nacional de 

Seguran~a Publica com Cidadania - PRONASCI, a 
ser executado pela uniao, por meio da antcutacao 
dos 6rgaos federais, em regime de cooperacao 
com Estados, Distrito Federal e Municfpios e com a 
panicipacao das fammas e da comunidade, mediante 
programas, projetos e a~1ies de asslstencia tecnica e 
financeira e rnobilizacao social, visando II melhoria da 
sequranca publica. 

Art. 2° 0 Pronascidestina-se II preven~ao, controle 
e repressao da criminalidade, atuando em suas ralzes 
socioculturais, articulando a0es de seguran~a publica 
e das pollticas socia is. 

Art. 3° Sao diretrizes do Pronasci: 

1- prornocao dos direitos humanos, con
siderando as quest1iesde g~nero. etrucas, ra
cials, geracionais, de onsntacao sexual e de 
diversidade cultural; 

II - crtacao e fortalecimento de redes 
sociais e cornunnartas: 

'" - prornocao da ssquranca e da con
viv~ncia pacffica: 

IV - rnodernlzacao das institui~1ies de 
sequranca pUblica e do sistema prisional; 

V - valoriza~o dos profissionaisde segu
ranca publica e dos agentes penitenci8rios; 

VI - participacao do jovem e do adoles
cente em snuacao de risco social ou em con
mto com a lei, do egresso do sistema prisional 
e famflias; 

VII - prornocao e intensifica~ao de uma 
cultura de paz, de apoio ao desarmamento e 
de combate sistematico aos preconceilos; 

VIII - ressocializacao dos individuos 
que cumprem penas privativas de Iiberdade 
e egressos do sistema prisional, mediante a 
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implamentacao de projetos sducativos e pro
fissionalizanles; 

IX - intensificacao e arnpliacao das me
didas de enfrentamenlo do crime organizado 
e da corrupcao policial; 

X - garantia do acesso II justica, espe
cialmente nos territ6rios vulneraveis: 

XI - garantia, por meio de medidas de 
urbanizacao, da rscuperacao dos espacos 
publicos: e 

XII- observancia dos principios e diretri
zes dos sistemas de qestao descentralizados 
e participativos das polfticas socials e resolu
yoes dos conselhos de polfticas sociais e de 
defesa de direitos afelos ao Pronasci. 

Art. 4° Sao focos prioritartos dos programas, pro
jetos e acoss que cornpo em 0 Pronasci: 

I - foco eta rio: populacao juvenil de 15 
(quinze) a 29 (vinte e nove) anos; 

II - foco social: jovens e adolescentes, 
em situacao de risco social, e egressos do 
sistema prisional e famflias expostas II vlo
lemcia urbana; e 

111- foco terrilorial: regioes metropolitanas 
e agJomerados urbanos que apresentem altos 
indices de homicfdios e de crimes violentos. 

Art. 5° 0 Pronasci sera executado de forma inte
grada pelos 6rgaos e entidades federais envolvidos e 
pelos Estados, Distrito Federal e Municipios que a ele 
se vincularem voluntariamenle, mediante lnstrurnento 
de cooperacao federativa. 

Art. 6° Para aderir ao Pronasci, 0 ente federativo 
devera aceitar as seguintes condicoss, sem prejurzo 
do disposto na legislay8.o aphcavel e do pactuado no 
respectivo instrumento de cooparacao: 

1- participacao na gestao e compromisso 
com as diretrizes do programa; 

II - compartilhamento das acoes e das 
pollticas de sequranca, sociais e de urbani
zacao: 

111- comprometimento de eletivo policial 
nas acoes para pacilicacao territorial, no caso 
dos Estados e do Distrito Federal; 

IV - disponibilizacao de rnecanismos de 
comurncacao e mtormacao para rnobnlzacao 
social e divulqacao das ayoes e projetos do 
programa; 

V - aprassntacao de plano diretor do 
sistema penltenciano, no caso dos Estados e 
do Distrito Federal; e 

VI - compromisso de implementar pro
gramas conlinuados de formacao em direilos 
humanos para os poJiciais civis, po/iciais ml
litares, bombeiros militares e servidores do 
sistema penitenciario. 

Art. 7° Para fins de axecucao do Pronasci, a Uni8.o 
fica autorizada a realizar convenlos, acordos, ajustes ou 
outros instrumentos conqsneres com orqaos e entida
des da adrninistracao publica dos Eslados, do Distrito 
Federal e dos Municlpios, assim como com entidades 
de direilo publico e Orqanizacoes da Sociedade Civil 
de Interesse Publico - OSCIP, observada a leqislacao 
pertinente. 

Art. 8° A qsstao do Pronasci sera exercida pelos 
Ministertos, pelos 6rgaos e demais entidades federais 
nele envolvidos, bem como pelos Estados, Distrito 
Federal e Municipios participantes, sob a coordenacao 
do Minislerio da Justica, na lorma estabelecida em 
regulamento. 

Art. 9° As despesas com a axscucao dos 
projelos correrao II conta das dotacoss orcarnentanas 
consignadas anualmente no orcarnento do Ministerio 
da Justica, observados os Iimites de rnovirnentacao, de 
empenho e de pagamenlo da proqrarnacao orcarnentaria 
e financeira anual. 

. Art. 10. Ato do Poder Executivo regulamentara 
esta Lei, inclusive no que se refere II avaliacao, 
monitoramento, controle social e cntsrios adicionais 
de exocucao e gestao. 

Art. 11. Esla Lei entra em vigor na data de sua 
publicacao. 

Sala das Sassoes, 9 de outubro de 2007. 
Deputado Marcelo Melo, Relator. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Em 
votacao a redacao final. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
encaminhar, concede a palavra ao nobre Oepulado 
Ronaldo Caiado, que tatara a favor da materia. 

o SR. RONALDO CAl ADO (OEM - GO. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Oeputados, e impressionante a ansiedade da base 
do Governo para tentar atropelar, a qualquer custo, ate 
as prerrogativas regimentals das Oposicoes. 

A mquletacao e a irritayao tira a oportunidade 
de debatermos materia tao importanle e re/evante 
quanto essa. 

Chamo a atencao da base do Governo exatamente 
para 0 que esta sendo aprovado neste momento. 
Qual e 0 texto que estamos aprovando? Ete sequer 
foi dislribufdo. 0 que sabemos e de alguns acordos 
ou entendimentos feitos sem uma redacao final. Essa 
ea gravidade do fato. 
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Edo conhecimento dos SI'S. Parlamentares que 
a etlcactade uma medida provis6riae imediata. Qual 
e a sticacta imediata do que esta sendo aprovado 
hoje? Em que isso contribui para a sequranca? Para 
arnanha colocarem chequeacredibilidade da Camara 
dos Deputados. Por que? Porque ela e apenas uma 
carta de boas inten90es. Na verdade, 0 que completa 
essa medida provis6ria sao dezenas de projetos de 
leis que se encontram nesta Casa sem urgencia 
constitucional. 

Amanha, 0 Presldents daRepublica vaialirmarque 
nao implantoua medidaprovis6riaporqueos projetos 
nao foram apreciados e votadospor estaCasa.Eessa 
maisuma veza atilude da maloria dos Parlamentares, 
que votamsem saber 0 que sstao votando, por serem 
pressionados pela base do Governoe pelaorlentacao 
da Lideranl(B, sem saber 0 detalhamento que esta 
passando na redacao do texto final.Tudo loi retirado, 
para chegar a um acordo, para alingir rapidez. 

Por isso, Sr. Presidente, e inaceitavsl que 0 

Governo, 0 Executivo queira, a toque de caixa, impor 
o texlo linal dessa medidaprovis6ria para tentar lazer 
que as Oposlcoes tenham que engolirgoelaabaixoum 
texto que sequer tem redacao linal, uma concessao 
linal e um resultado prancefinal. 

Eu sei da ansiedade dos cortesees palacianos, 
que estao avidos para votar e para arnanha cobrar 
seus cargos. 

o SR.PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Nelson Pellegrino, que lalara a lavor da materia. 

o SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, n6s queremos 
terminaressavotacao imediatamente. Portanto, somos 
tavoraveis a redacaolinal. 

o SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, 
peco a palavrapela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. 
Pelaordem.Sem revlsaodo orador.) - Sr.Presidente, 
votei conlorme orientacao do partido. 

o SR.JOSE CARLOS VIEIRA (DEM- SC.Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr.Presidente, votei 
conformeorlentacaodo partido. 

o SR.PRESIDENTE (Inocencio Oliveira)- Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
ArnaldoFariade Sa,queIslara contraamateria. S.Exa. 
dispoe de 3 minutospara lazer uso da palavra. 

o SR. ARNALDO FARIA DE SA (PTB - SP. 
Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, Sras.e Srs. 
Parlamentares, n6s estamos votando um programa 
nacional de ssquranca para0 eidadao capenga, porque 

parapodervotarforam suprimidos todosos programas 
que embasavam essa proposta. E a partir de agora 
aquilo que nas cidades maiores do nosso Pars e 
lnsequranca publica, lamentavelmente vai continuar 
sendo, porque a populacao vive com a sensacao de 
lnsequranca. Sa, anoite, numacidade, vocecruzarcom 
alquern quenaoconhece, tlcaraassuslado e intimidado 
na mesmaproporeao que essapessoa, porque unsse 
assustam com os outrosl A temeridadeda ssquranca 
publicae total.As pessoasnao sabemmaisse podem 
sairanoiledesuascasas. Ea totalinseguranl(B! Saoas 
gradesnascasas,os carrosblindados, os ssqurancas 
contratados, porquea sequranca publicaestaemtotal 
lnsequranca. 

E os programas de ssquranca publica para 0 

cidadao sao meras talaclas, sao snqanacoes, sao 
enrola¢esl A sequranca naoexiste, e esses programas 
nao tam consecucao na praflca, 

oDeputado Onyx Lorenzoni, Uderdo Democratas, 
levantou ontem, desta tribuna, 0 lato de se lalar de um 
programa de seguranca paraa cidadania e naoserem 
mencionadas as GuardasMunicipais, as verdadeiras 
guardascornunitarias, aquelasque astao no dia-a-dla 
nas cidades e naotam as atencoes voltadas paraelas 
no programa. 

Naverdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depulados, 
eclara a nossa posicao, Nossa obstrucao econtra a 
CPMF, mas tudoaquiloqueestiverantesdelaserapor 
n6s regimentalmente utilizado no sentido de impedir 
a aprovaeao daquilo que a sociedade nao quer, que e 
a sua prorroqacaol 

Na semana passada, lomas violentados. Duas 
MPs revogaram outras MPs. Na prance, esta MP loi 
revogada, porque 0 Relator, depols de encerrada a 
discussao, relirou todos osprojetos, todos osprogramas, 
com 0 objetivode tentar aprovarde qualquermaneira 
essa MP ontem, mas nao conseguiu. 

Na manna de hoje, em reuniao convocada 
extraordinariamente, tambem nao se vai conseguir 
isso. Eu queria pedir ao Presidente Arlindo Chinaglia 
que, anoite, quando convocara sessaoextraordinarla 
paraa votacaoda CPMF, inicie logoa vota9ao, porque 
nao podem ficar pessoassexagenarias votando ate as 
3 horas da manna, contra a reoacao linal. 

o SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, 
peco a palavrapela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR.POMPEODE MATTOS (Bloco/PDT - RS. 
Pelaordem.Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, 
votei com a bancadado PDT. 
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o SA. MAX ROSEN MANN (Bloco/PMOB - PA. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
nas votacoes anteriores acompanhei 0 PMDB. 

o SR. CARLOS SOUZA (PAB - AM. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Pres/dente, votei com 0 

partido na votacao anterior. 
o SA. BETO ALBUQUERQUE (Bloeo/PSB - AS 

Pela ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, 
acompanhei 0 Governo e 0 partido. 

o SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMOB - AJ. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Pres/dente, 
aeompanhei a orlentacao do PMOB. 

o SR. EDUARDO DA FONTE (PP - PE. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei 
conforme orlentacao do partido. 

o SA. ANTONIO ANDRADE (Bloco/PMOB - MG. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
acompanhei 0 partido na votacao anterior. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Oeputado 
Beto Albuquerque, que falara contra a materia. 

o SA. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - AS. 
Sem revisao do orador.) - Somos favoraveis a redacao 
finat, Sr. Presidente. 0 voto e "sim". 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Com 
a palavra 0 Oeputado Onyx Lorenzoni, para orientacao 
de baneada, em nome do OEM. 

o SR. ONYX LORENZONI (OEM - AS. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria de voltar a um lema importante. Fizemos uma 
questao de ordem sobre a qual V. Exa.[a se pronunciou, 
mas gostaria de gri!ar que 0 art. 152 estabelece que 
nao se dispensam os seguintes rsquisltos: publicacao 
e distribuiyao, em avutso ou por copia, da proposlcao 
principal e, se houver, das acess6rias. Por que isso 
e algo valioso, importante para 0 tunclonarnento da 
atividade parlamentar? Porque,como disse oOeputado 
Arnaldo Faria de Sa, houve uma completa modlficacao 
da medida provis6ria original. 

Poressa razao,fazemos referencianeste momento 
a lnsuflciencia de documentos para que possamos fazer 
uma analise. Por isso 0 questionamento da redacao 
final. Sr. Presidente. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Peco 
a cornpreensao de V.Exa. 0 prazo se encerrou. 

VI - ENCERRAMENTO 

o SR. PRES/DENTE (Inocencio Oliveira) - Nada 
mats havendo a tratar, vou eneerrar a sessao, 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS Ii SESSAO OS SRS.: 

RORAIMA 

Francisco Aodrigues OEM 
Luciano Castro PA 
Total de Roraima: 2 

AMAPA 

Oavi Aleolumbre OEM 
Evandro Milhomen PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PAS 
Fatima Pelaes PMOS PMOS PSC PTC 
Sebastlao Sala Aocha PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PAS 
Total de Amapa: 4 

PARA 

Giovanni Queiroz PDT PSB PDT PCdoS PMN PHS 
PAS 
Zenaldo Coutinho PSOS 
Total de Para: 2 

AMAZONAS 

Carlos Souza PAB PSS PDT PCdoB PMN PHS PAS 
Total de Amazonas: 1 

RONDONIA 

Marinha Aaupp PMOB PMOB PSC PTC 
Mauro Nazi! PSS PSS POT PCdoS PMN PHS PAS 
Total de Rondonia: 2 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Sergio Petecao PMN PSB PDT PCdoS PMN PHS 
PAB 
Total de Acre: 2 

TOCANTINS 

Joao Oliveira OEM 
Laurez Moreira PSB PSS PDT PCdoB PMN PHS 
PAB 
Moises Avelino PMOB PMOS PSC PTC 
Nllmar Auiz OEM 
Total de Tocantins: 4 

MARANHAO 

CI6vis Fecury OEM 
Domingos Outra PT 
Flavio Oino PCdoB PSB PDT PCdoS PMN PHS PAS 
Pedro Novais PMOS PMOS PSC PTC 
Professor Setima PMOS PMOB PSC PTC 
Sarney Filho PV 
Sebastiao Madeira PSOB 
Total de Maranhao: 7 
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CEARA 

Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PSB POT PedoB PMN PHS PRB 
Eunfcio Oliveira PMOB PMOB PSC PTC 
Jose Airton Cirilo PT 
Jose Pimentel PT 
Vicente Arruda PR 
Total de CearA: 6 

PIAU! 

Alila Lira PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Ciro Nogueira PP 
Osmar Junior PCdoB PSB POT PedoB PMN PHS PRB 
Total de Piaui: 3 

RIO GRANDE DO NORTE 

Rogerio Marinho PSB PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Total de Rio Grande do Norte: 1 

PARAIBA 

Armando Abflio PTB 
Darniao Feliciano POT PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Efraim Filho OEM 
Manoel Junior PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Romulo Gouveia PSOB 
Wellington Roberto PR 
Total de Paralba: 6 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Bruno Araujo PSOB 
Edgar Moury PMOB PmdbPsc Pte 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Jose Mucio Monteiro PTB 
Mauricio Rands PT 
Pedro Eugenio PT 
Raul Henry PMOB PMOB PSC PTC 
Roberto Magalhaes OEM 
Total de Pernambuco: 12 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Cristiano Matheus PMOB PMOB PSC PTC 

Givaldo Carimbao PSB PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Olavo Calheiros PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Atagoas: 4 

SERGIPE 

Jeronimo Reis OEM 
Total de Sergipe: 1 

BAHIA 

Antonio Carlos Magalhaes Neto OEM 
Guilherme Menezes PT 
Joao Carios Bacelar PR 
Jorge Khoury OEM 
Luiz Carreira OEM 
Marcelo Guimaraes Filho PMOB PMOB PSC PTC 
Mauricio Trindade PR 
Sergio Brito PMOB PMOB PSC PTC 
Zezeu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 9 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Edmar Moreira OEM 
Joao Bittar OEM 
Jose Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Julio Oelgado PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Juvenil Alves PRTB 
Marcio Reinaldo Moreira PP 
Maria Lucia Cardoso PMOB PMOB PSC PTC 
Mario Heringer PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Mauro Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
Nareio Rodrigues PSOB 
Paulo Abi-Ackel PSOB 
Paulo Piau PMOB PMOB PSC PTC 
Reginaldo Lopes PT 
Virgflio Guimaraes PT 
Total de Minas Gerais: 15 

ESP!RITO SANTO 

Rita Camata PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Espirito Santo: 1 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMOB PMOB PSC PTC 
Chico Alencar PSOL 
Edson Santos PT 
Eduardo Lopes PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Fernando Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
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Filipe Pereira PSC PMDB PSC PTC 
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Leo Vivas PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro: 12 

SAO PAULO 

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarallini PT 
Celso Russomanno PP 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti DEM 
Dr. Talmir PV 
Francisco Rossi PMDB PMDB PSC PTC 
Guilherme Campos DEM 
Jose Anfbal PSDB 
Jose Eduardo Cardozo PT 
Jose Genoino PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Marcelo Ortiz PV 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Renato Souza PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Vanderlei Macris PSDB 
Walter Ihoshi DEM 
Total de Sao Paulo: 25 

MATO GROSSO 

Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Total de Mato Grosso: 2 

•
DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS. 
Laerte Bessa PMDB PMDB PSC PTC 
Total de Distrito Federal: 2 

GOlAS 

Rubens Otoni PT 
Total de Goi~s: 1 

MATO GROSSO DO SUL 

Dagoberto PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Mato Grosso do Sui: 1 

PARANA 

Abelardo Lupion DEM 
Alfonso Camargo PSDB 
Alceni Guerra DEM 
Andre Vargas PT 
Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra DEM 
Hermes Parcianello PMDB PMDB PSC PTC 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB PMDB PSC PTC 
Moacir Michelello PMDB PMDB PSC PTC 
Nelson Meurer PP 
Ratinho Junior PSC PMDB PSC PTC 
Total de Parana: 12 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Decio Lima PT 
Jose Carlos Vieira DEM 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colallo PMDB PMDB PSC PTC 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 6 

RIO GRANDE DO SUL 

Beto Albuquerque PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Enio Bacci PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Ibsen Pinheiro PMDB PMDB PSC PTC 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela DAvila PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Onyx Lorenzoni OEM 
Pompeo de Manos PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Renato Moiling PP 
Vilson Covalli PP 
Total de Rio Grande do Sui: 10 

DEIXAM DE COMPARECER A SES
SAO OS SRS.: 

RORAIMA 

Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Roralma: 2 
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AMAPA PERNAMBUCO
 

Oalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PSB POT PCdeB PMN PHS 
PRB 
Total de Amapa: 2 

PARA 

Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMOB PMOB PSC PTC 
Wladimir Costa PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Para: 3 

AMAZONAS 

Alila Lins PMOB PMDB PSC PTC 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 2 

ACRE 

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Total de Acre: 2 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSOB 
Osvaldo Reis PMDB PMOB PSC PTC 
Total de Tocantlns: 2 

MARANHAO 

Nice t.obao OEM 
Roberto Rocha PSOB 
Total de Maranhao; 2 

CEARA 

Ciro Gomes PSB PSB POT PCdeB PMN PHS PRB 
Gorete Pereira PR 
Leo Alcantara PR 
Total de Ceara: 3 

PIAul 

Alberto Silva PMOB PMOB PSC PTC 
Mussa Oemes OEM 
Total de Piaui: 2 

RIO GRANDE DO NORTE 

Felipe Mala OEM 
Henrique Eduardo Alves PMOB PMOB PSC PTC 
Sandra Rosado PSB PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Total de Rio Grande do Norte: 3 

Bruno Rodrigues PSOB 
Carlos Wilson PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Total de Pernambuco: 5 

BAHIA 

Jose Carlos Aleluia OEM 
Jusmari Oliveira PR 
Luiz Bassuma PT 
Mario Negromonte PP 
Roberto Britto PP 
Total de Bahia: 5 

MINAS GERAIS 

Alexandre Silveira PPS 
Bonifacio de Andrada PSOB 
Carlos Melles OEM 
Ciro Pedrosa PV 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Jaime Martins PR 
Jose Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella OEM 
Mario de Oliveira PSC PMOB PSC PTC 
Rafael Guerra PSOB 
Total de Minas Gerais: 11 

EsplRITO SANTO 

Lelo Coimbra PMOB PMOB PSC PTC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSOB 
Neucimar Fraga PR 
Rose de Freitas PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Espirito Santo: 4 

RIO DE JANEIRO 

Ayrton Xerez OEM 
Bernardo Ariston PMOB PMOB PSC PTC 
Brizola Neto POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Total de Rio de Janeiro: 5 

SAO PAULO 

Abelardo Camarinha PSB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Aldo Rebelo PedoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB 
Arnaldo JardimPPS 
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Beto Mansur PP 
Ivan Valente PSOL 
Joao Paulo Cunha PT 
Jose Paulo T6ffano PV 
Marcie Franca PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Michel Teiner PMOB PMOB PSC PTC 
Ricardo Tripoli PSOB 
Vadao Gomes PP 
Total de Sao Paulo: 12 

MATOGROSSO 

Carlos Abiealil PT 
Wellington Fagundes PR _ 
Total de Mato Grosso: 2 

DISTRITO FEDERAL 

Osorio Adriano OEM 
Rodovalho OEM 
Total de Distrito Federal: 2 

GOlAS 

Chico Abreu PR 
Joao Campos PSOB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMOB PMOB PSC PTC 
Luiz Bitteneourt PMOB PMOB PSC PTC 
Pedro Chaves PMOB PMOB PSC PTC 
Professora Raquel Teixeira PSOB 
Sandre Mabel PR 
Total de Goias: 8 

PARANA 

Alex Canziani PTB 
Chico da Princesa PR 
Or. Rosinha PT 
Giacobo PR 
Luiz Carlos Setim OEM 
Osmar Serraglio PMOB PMOB PSC PTC 
Rocha Loures PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Parana: 7 

SANTA CATARINA 

Celso Maldaner PMOB PMOB PSC PTC 
Ojalma Berger PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Jcao Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina: 3 

RIO GRANDE DO SUL 

Cezar Schirmer PMOB PMOB PSC PTC 
Claudio Oiaz PSOB 
Luiz Carlos Busato PTB 
Maria do Rosario PT 
Matteo Chiarelli OEM 

Paulo Pimenta PT 
Total de Rio Grande do Sui: 6 

o SR. PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Encer
ro a sessao, convocande sessao ordinaria para hoje, 
terca-teira, 9 de outubro, as 14h, e sessao extraordi
nana para as 19h05, com as seguintes 

ORDENS DO DIA
 
SESSAO ORDINARIA
 

URGENCIA
 
(Art. 62, § 6° da Constltuicao Federal)
 

Vota,.ao
 

1 
MEDIDA PROVIS6RIA N° 384-B, DE 2007 

(00 Poder Executivo) 

Continua,.ao da vota,.ao,em tumo unico, 
da Medida Provis6ria n° 384-B, de 2007, que 
instilui 0 Programa Nacional de Segurant;a 
piiblica com Cidadania - PRONASCI,e d8 ou
tras providElncias; tendo parecer refonnulado 
do Relator da Comissao Mista, proferido em 
PlenMo, pelo atendirnento dos pressupostos 
constitucionais de relevancia e urgencia; pela 
constitucionalidade, juridicidade e tecnica 
legislativa; pela adequa,.ao financeira e OJ't;a
mentliria; e, no merilo, pela aprova,.ao desta, 
na fonna do projeto de lei de conversao apre
sentado, e pela rejei,.ao das Emendas de nOs 
1 a 24 (Relator: Dep. Marcelo Melo). 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 3-9-07 
PRAZO NA CAMARA: 17-9-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 5-10-07 

(46° OIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 16-12-07 

Discussao 

2 
MEDIDA PROVIS6RIA N" 385, DE 2007 

(00 Poder Executivo) 

•Discussao, em turno unlco, da Medida 
Provis6ria n° 385, de 2007, que acrescenta 
paragrafo unlco ao art. 1° da Lei n° 11.368, 
de 9 de novembro de 2006, para estender 
ao trabalhador rural enquadrado como con
tribuinte individual 0 prazo previsto no art. 
143 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. 
Pendente de parecer da Comissao Mista. 

PRAZO NA coerssso MISTA: 5-9-07 
PRAZO NA CAMARA: 19-9-07 . 
SOBRESTA A PAUTA EM: 7-10-07 

(46° OIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 20-12-07 
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URGENCIA
 
(Art. 62 da Constituiyiio Federal)
 

Diseussao
 

3 
MEDIDA PROVISORIA N° 386, DE 2007 

(Do Poder Executivo) 

Diseussao, em turno unleo, da Medl· 
da Provls6ria n° 386, de 2007, que reabre 
o prazo de opr;ao para integrar a Carreira 
da Prevldeneia, da Saude e do Trabalho e 
altera 0 Anexo II da Lei nO 11.358, de 19 de 
outubro de 2006, de modo a aumentar 0 sub· 
sfdio da Carreira Polieial Federal. Pendente 
de pareeer da Comlssiio Mista. 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 13-9-<J7 
PRAZO NA CAMARA: 27-9-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 15-10-07 

(46° DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 22-12-07 (+ 6 

dias) 

4 
MEDIDA PROVISORIA N° 387, DE 2007 

(Do Poder Executivo) 

Diseussao, em turno un leo, da Medida 
Provis6rla nO 387, de 2007, que dlspoe se
bre a transfereneia obrlgat6rla de reeursos 
flnaneelros para a exeeur;ao pelos Estados, 
Distrito Federal e Muniefplos de ar;6es do 
Programa de Acelerar;ao do Creseimento 
- PAC, e sobre a forma de operaelonallza
r;ao do Programa de Subsfdio aHabitar;ao 
de Interesse Social - PSH nos exercfelos 
de 2007 e 2008. Pendente de pareeer da 
Comissao Mista. 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 16-9-<J7 
PRAZO NA CAMARA: 30-9-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-10-07 

(46° DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 22-12-07 (+ 9 

dias) 

5 
MEDICA PROVISORIA N° 388, DE 2007 

(Do Poder Executive) 

Diseussiio, em turno unleo, da Medl· 
da Provls6ria nO 388, de 2007, que altera e 
aeresce dispositivos a lei nO 10.101. de 19 
de dezembro de 2000. Pendente de pareeer 
da Comissao Mista. (0 PL nO 145/03, do Sr. 

Dep. Daniel Almeida, tramita sob forma de 
emenda a esta Medlda Provis6rla) 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 19-9-<J7 
PRAZO NA CAMARA: 3-10-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 21-10-07 

(46° DIA) 
PERDA DE EFICACIA: 22-12-07 (+ 12 

dias) 

6 
MEDIDA PROVISORIA N° 389, DE 2007 

(Do Poder Executivo) 

Diseussao, em turno unlco, da Medlda 
Provls6rla n° 389, de 2007, que dlsp6e sobre 
a Carreira de Analista de Infra·EstrutUra e 
sobre 0 cargo Isolado de provlmento efetivo 
de Espeelalista em Infra-Estrutura Senior. 
Pendente de pareeer da Comissao Mista. 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 19-9-<J7 
PRAZO NA CAMARA: 3-10-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 21-10-07 

(46° DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 22-12-07 (+ 12 

dias) 

7 
MEDIDA PROVISORIA N° 390, DE 2007 

(Do Peder Executive) 

Diseussao, em turno unlee, da Medi
da Provls6ria n° 390, de 2007, que revoga 
a Medlda Provis6rla nO 379, de 28 de junho 
de 2007, que altera dispositivos da Lei nO 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispoe sobre registro, posse e eomerelali 
zar;ao de armas de fogo e munir;iio, sobre 
o Sistema Naelonal de Armas - Sinarm e 
define crimes. Pendente de pareeer da Co
missiio Mista. 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 1-10-<J7 
PRAZO NA CAMARA: 15-10-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 2-11-07 

(46° DIA) 
PERCA CE EFICAcIA: 22-12-07 (+ 24 

dias) 

8 
MEDIDA PROVISORIA N° 391, DE 2007 

(Do Peder Executivo) 

Diseussiio, em turno un leo, da Medi
da Provis6ria n° 391, de 2007, que revoga 
a Medlda Provis6rla nO 380, de 28 de Junho 
de 2007, que institui 0 Regime de Tributa· 
r;ao Unlflcada - RTU na importar;ao, por 
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via terrestre, de mercadorias procedentes 
do Paraguai. Pendente de parecer da Co
missao Mista. 

PRAZO NA COMISSAOMISTA:1-10-07 
PRAZO NA cAMARA: 15-10-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 2-11-07 

(46° DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 22-12·07 (+ 24 

dias) 

9 
MEDIDA PROVIS6RIA N" 392, DE 2007 

(Do Poder Executivo) 

piseussac, em turno unleo, da Medida 
Provisoria nO 392, de 2007, que revoga a Me
dida Provlserla n° 382,de 24 de julho de 2007, 
que dispoe sobre 0 desconto de credltos da 
Contribuitrao para 0 PISIPASEP e da COFINS, 
na aquisitrao no mercado interne ou importa
traode bens de capital destinados a produtrao 
dos bens relacionados nos Anexos I elida 
Lei n° 10.485,de 3 de jUlho de 2002,e dos pro
dutos classificados na Tabela de Incidencia 
do Impasto sobre Produtos Industrializados 
- TIPI, aprovada pelo Decreto n° 6.006,de 28 
de dezembro de 2006; autoriza a concessao 
de sUbventrao economica nas operatroes de 
emprestimo e financiamento destinadas as 
empresas dos setores de calcadcs e artefatos 
de couro,texlil, de confectrao e de mevels de 
madeira; e da outras providencias. Pendente 
de parecer da Comissao Mista. 

PRAZO NA COMISSAOMISTA:2-10-07 
PRAZO NA CAMARA: 16-10-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 3·11-07 

(46° DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 22·12-07 (+ 25 

dias) 

10
 
MEDIDA PROVIS6RIA N° 393, DE 2007
 

(Do Poder Executivo)
 

Discussao, em turno unico, da Medi
da Prevlsorla n° 393, de 2007, que institui 0 

Programa Nacional de Dragagem Portuaria 
e Hidroviaria, e da outras provldenclas. Pen
dente de parecer da Comissao Mista. 

PRAZO NA COMISSAOMISTA: 3-10-07 
PRAZO NA CAMARA: 17-10-07 
SOBRESTA A PAUTAEM: 4-11-07 (46" 

DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 22-12-07 (+ 26 

dias) 

11
 
MEDIDA PROVIS6RIA N° 394, DE 2007
 

(Do Poder Executivo)
 

Discusseo, em turno umeo, da Medi
da Provisoria n° 394, de 2007, que da nova 
redatrao ao § 3° do art. 5° da Lei n° 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispoe 
sobre registro, posse e comeretatlzacac de 
armas de fogo e munitrao, sobre 0 Sistema 
Nacional de Armas - SINARM. Pendente de 
parecer da Comissao Mista. 

PRAZO NA COMISSAOMISTA: 4·10-07 
PRAZO NA CAMARA: 18-10-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 5-11-07 

(46" DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 22-12-07 (+ 27 

dias) 

SESSAO EXTRAORDINARIA
 

URGENCIA
 
(Art. 62, § 6" da Constituicao Federal)
 

Discussao
 

1 
MEDIDA PROVIS6RIA N° 385, DE 2007 

(Do Poder Executivo) 

ntseussae, em turno unico, da Medida 
Provisoria nO 385, de 2007, que acrescenta 
paragrafo unlco ao art. 1° da Lei n" 11.368, 
de 9 de novembro de 2006, para estender 
ao trabalhador rural enquadrado como eon
tribuinte individual 0 prazo previsto no art. 
143 da Lei n" 8.213, de 24 de jUlho de 1991. 
Pendente de parecer da Comissao Mista. 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 5-9-07 
PRAZO NA cAMARA: 19-9-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 7-10-07 

(46" DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 20-12-07 

MATERIA SUJEITA A DISPOSlc;OES ESPECIAIS 
(Art. 202, ctcart. 191 do Regimento Interno) 

Discussao 

2 
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUlc;AO
 

N" 558-C, DE 2006
 
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)
 

Dlscussao, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda a Constituitrao n" 50, de 
2007, que prorroga as prazos previstos no 
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caput dos arts. 76 e 84 do Ato das Dispo Tendo apensadas as PECs nOs 23107, 
50/07,66/07,90/07,112107, 113107 e 139/07.

sic;:oes Constitucionals Transit6rias e da 
(Encerra-se a Sessao as 13 horas e 16 

outras providenclas. minutos.) 

Ata da 2798 Sessiio, em 9 de outubro de 2007 
Presidencia dos Srs. Arlindo Chinaglia, Presidente; Narcio Rodrigues, 

1° Vice-Presidente; Inocencio Oliveira, 2° Vice-Presidente 

As 14 HORAS COMPARECEM ACASA 
OSSRS.: 

Arlindo Chinaglia 
Narcio Rodrigues 
Inocencio Oliveira 
Ciro Nogueira 
Waldemir Moka 
Jose Carlos Machado 
Manato 
Arnon Bezerra 
Alexandre Silveira 
Deley 

Partido Bloco 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PMDB PSC PTC 
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Presentes Roralma: 6 

AMAPA 

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Fatima Pelaes PMDB PMDB PSC PTC 
Jurandil Juarez PMDB PMDB PSC PTC 
Lucenira Pimentel PR 
Sebastlao Bala Rocha PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Presentes Amapa: 7 

PARA 

Asdrubal Benles PMDB PMDB PSC PTC 
Bel Mesquita PMDB PMDB PSC PTC 
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PMDB PSC PTC 

Giovanni Queiroz PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Lira Maia DEM 
Lucio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Goncalves PSDB 
zsGeraldo PT 
Zenaldo Coulinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PMDB PSC PTC 
Presentes Para: 14 

AMAZONAS 

Carlos Souza PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Marcelo Sera!im PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Silas Camara PSC PMDB PSC PTC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Presentes Amazonas: 6 

RONDONIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garcon PV 
Marinha Raupp PMDB PMDB PSC PTC 
Mauro Nazi! PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PMDB PSC PTC 
Presentes Rondonia: 8 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PMDB PSC PTC 
IIderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourao PT 
Perpstua Almeida PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Sergio PetecaoPMN PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Presentes Acre: 6 
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TOCANTINS 

Jcao Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PSB PDT PedoB PMN PHS PRB 
Lazaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PMDB PSC PTC 
Nllmar Ruiz DEM 
Vicentinho Alves PR 
Presentes Tocantins: 6 

MARANHAO 

Carlos Brandao PSDB 
CleberVerde PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
CI6vis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Junior PSC PMDB PSC PTC 
Domingos Dutra PT 
Flavia Dina PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Gastao Vieira PMDB PMDB PSC PTC 
Jultao Amin PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PMDB PSC PTC 
Pinto Ilamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PMDB PSC PTC 
Ribamar Alves PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sebastiao Madeira PSDB 
Waldir Maranhao PP 
Presentes Maranhao: 17 

CEARA 

Anfbal Gomes PMDB PMDB PSC PTC 
Ariosto Holanda PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Chico Lopes PCdoB PSB PDT PedoB PMN PHS PRB 
Ciro Gomes PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Eudes Xavier PT 
Eugenio Rabelo PP 
Eunfcio Oliveira PMDB PMDB PSC PTC 
Flavia Bezerra PMDB PMDB PSC PTC 
Jose Airton Cirllo PT 
Jose Guirnaraes PT 
Jose Linhares PP 
Jose Pimentel PT 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PMDB PSC PTC 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PMDB PSC PTC 
Rafmundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Ze Gerardo PMDB PMDB PSC PTC 
Presentes Ceara: 19 

PIAui 

Atila Lira PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
B. Sa PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Julio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PMDB PSC PTC 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Junior PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Paes Landim PTB 
Presentes Piaui: 7 

RIO GRANDE DO NORTE 

Betinho Rosado DEM 
Fabio Faria PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Fatima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Joao Maia PR 
Hoqerio Mannho PSB PSB PDT PedoB PMN PHS PRB 
Presentes Rio Grande do Norte: 6 

PARAiBA 

Armando Abflio PTB 
Darniao Feliciano PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PSB PDT PCdaB PMN PHS PRB 
Marcondes Gadelha PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
R6mulo Gouveia PSDB 
Ronalda Cunha Lima PSDB 
Vital do Rego Filho PMDB PMDB PSC PTC 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMOB PMDB PSC PTC 
Wilson Santiago PMDB PMOB PSC PTC 
Presentes Parafba: 12 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Andre de Paula OEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araujo PSDB 
Bruno Rodrigues PSOB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PMOB PSC PTC 
Edgar Maury PMDB PmdbPsc Pte 
Eduardo da Fonle PP 
Fernando Coelho Filho PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriola PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Jose Mendonca Bezerra DEM 
Jose Mucio Monteiro PTB 
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Marcos Antonio PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Mauricio Rands PT 
Pedro Eugenio PT 
Raul Henry PMDB PMDB PSC PTC 
Re"nildo Calheiros PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Roberto Magalhiies DEM 
Silvio Costa PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
WolneyQueiroz PDT PSB PDT PedoB PMNP HS PRB 
Presenles Pernambuco: 21 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PMDB PSC PTC 
Cristiano Matheus PMDB PMDB PSC PTC 
Francisco ienorio PMN PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Givaldo carlrnoao PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Joaquim Beltrao PMDB PMDB PSC PTC 
Maurrcio Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PMDB PSC PTC 
Presenles Alagoas: 9 

SERGIPE 

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PMDB PSC PTC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PMDB PSC PTC 
JerOnimo Reis DEM 
Mendonca Prado DEM 
Valadares Filho PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Presenles Serglpe: 7 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Anlonio Carlos Magalhaes Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PMDB PSC PTC 
Daniel Almeida PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Edigar Mao Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fabio Souto DEM 
Felix Mendonc;:a DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
Joao Almeida PSDB 
Joao Carlos Bacelar PR 
Joiio Leao PP 
Jorge Khoury DEM 
Jose Carlos Araujo PR 

Jose Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Udice da Mata PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Gulrnaraes Filho PMDB PMDB PSC PTC 
Marcos Medrado PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Mario Negromonte PP 
Mauricio Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhiies DEM 
Sergio Barradas Carneiro PT 
Sergio Brito PMDB PMDB PSC PTC 
SeverianoAlves PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Tonha Magalhaes PR 
Uldurico Pinto PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Veloso PMDB PMDB PSC PTC 
Walter Pinheiro PT 
Zezeu Ribeiro PT 
Presenles Bahia: 36 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Aelton Freitas PR 
AntOnio Andrade PMDB PMDB PSC PTC 
AntOnio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Willian PTC PMDB PSC PTC 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fabio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PMDB PSC PTC 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide DEM " 
JO Moraes PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Joao Bittar DEM 
Joao Magalhaes PMDB PMDB PSC PTC 
Jose Fernando Aparecido de OlivPV 
Julio Delgado PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Juvenil Alves PRTB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintao PMDB PMDB PSC PTC 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
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Maria Lucia Cardoso PMDB PMDB PSC PTC 
Mario Heringer PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Mauro Lopes PMOB PMDB PSC PTC 
Miguel Correa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSOB 
Paulo Piau PM DB PM DB PSC PTC 
Rafael Guerra PSOB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSOB 
Saraiva Felipe PMOB PMOB PSC PTC 
Virgflio Guimaraes PT 
Vitor Penido OEM 
Presentes Minas Gerais: 43 

EspiRITO SANTO 

Camilo Cola PMDB PMDB PSC PTC 
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PMOB PSC PTC 
Rita Camala PMOB PMOB PSC PTC 
Sueli Vidigal PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Presentes Espfrito Santo: 5 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMOB PMOB PSC PTC 
Andreia Zito PSOB 
Arnaldo Vianna PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Brizola Neto PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT • 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Edson Ezequiel PMOB PMOB PSC PTC 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMOB PMOB PSC PTC 
Eduardo Lopes PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Felipe Bornier PHS PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
Filipe Pereira PSC PMOB PSC PTC 
Geraldo Pudim PMOB PMOB PSC PTC 
Hugo Leal PSC PMOB PSC PTC 
Indio da Costa OEM 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Leo Vivas PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Leonardo Picciani PMOB PMOB PSC PTC 

Luiz Sergio PT 
Marcelo Itagiba PMOB PMOB PSC PTC 
Miro Teixeira PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Nelson Bornier PMDB PMOB PSC PTC 
Otavio Leite PSOB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia OEM 
Rogerio Lisboa OEM 
Silvio Lopes PSOB 
Sirnao Sessim PP 
Solange Almeida PMOB PMOB PSC PTC 
Solange Amaral OEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Presentes Rio de Janeiro: 41 

SAO PAULO 

Aline Correa PP 
Antonio Bulhoes PMOB PMOB PSC PTC 
Antonio Carlos Pannunzio PSOB 
Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sa PTB 
Arnaldo Madeira PSOB 
Candido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSOB 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Claudio Magrao PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Oevanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinotti OEM 
Dr. Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Duarte Nogueira PSOB 
Edson Aparecido PSOB 
Emanuel Fernandes PSOB 
Fernando Chucre PSOB 
Francisco Rossi PMDB PMOB PSC PTC 
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos OEM 
Janete Rocha Pieta PT 
Jllrnar Tatto PT 
Joao Dado PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Jorge Tadeu Mudalen OEM 
Jorginho Maluly OEM 
Jose Anibal PSOB 
Jose Eduardo Cardozo PT 
Jose Genoino PT 
Jose Mentor PT 
Julio Semeghini PSOB 
Lobbe Neto PSOB 
Luciana Costa PR 
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Luiza Erundina PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcio Franca. PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Michel Temer PMOB PMOB PSC PTC 
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva POT PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Paulo Renato Souza PSOB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PMOB PSC PTC 
Reinaldo Nogueira POT PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Renato Amary PSOB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli OEM 
Silvio Torres PSOB 
Vadao Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSOB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi OEM 
Wiiliam Woo PSOB 
Presentes Sao Paulo: 60 

MATOGROSSO 

Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
ProfessorVictorio Gaili PMOB PMOB PSC PTC 
Thelma de Oliveira PSOB 
Valtenir Pereira PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Presentes Mato Grosso: 6 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMOB PMOB PSC PTC 
Magela PT 
Rodrigo Rollemberg PSB PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Tadeu Filippelli PMOB PMOB PSC PTC 
Presentes Distrito Federal: 6 

GOlAS 

Carlos Alberto t.erela PSOB 
Iris de Araujo PMOB PMOB PSC PTC 
Joao Campos PSOB 
Leandro Vilela PMOB PMOB PSC PTC 
Leonardo Vilela PSOB 

Luiz Bittencourt PMOB PMOB PSC PTC 
Marcelo Melo PMOB PMOB PSC PTC 
Pedro Chaves PMOB PMOB PSC PTC 
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSOB 
Ronaldo Caiado OEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Junior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Presentes Golas: 15 

MATO GROSSO DO SUL 

Ant6nio Carlos Bilfi PT 
Antonio Cruz PP 
Oagoberto POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Geraldo Resende PMOB PMOB PSC PTC 
Nelson Trad PMOB PMOB PSC PTC 
Vander Loubet PT 
Waldir Neves PSOB 
Presentes Mato Grosso do Sui: 7 

PARANA 

Abelardo Lupion OEM 
Alfonso Camargo PSOB 
Airton Roveda PR 
Aleen; Guerra OEM 
Alfredo Kaefer PSOB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto POT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Cezar Silvestri PPS 
Oilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra OEM 
Gustavo Fruel PSOB 
Hermes Parcianello PMOB PMOB PSC PTC 
Luiz Carlos Hauly PSOB 
Marcelo Almeida PMOB PMOB PSC PTC 
Max Rosenmann PMOB PMOB PSC PTC 
Moacir Micheletto PMOB PMOB PSC PTC 
Nelson Meurer PP 
Odflio Balbinotti PMOB PMOB PSC PTC 
Ratinho Junior PSC PMOB PSC PTC 
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC PMOB PSC PTC 
Presentes Parana: 23 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Oecio Lima PT 
Ojalma Berger PSB PSB POT PedoB PMN PHS PRB 
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Edinho Bez PMDB PMDB PSC PTC 
Fernando Coruia PPS 
Gervasio Silva PSDB 
Joao Matos PMDB PMDB PSC PTC 
Joao Pizzolalti PP 
Jose Carlos Vieira DEM 
Nelson Goelten PR' 
Paulo Bornhausen DEM 
Valdir Colalto PMDB PMDB PSC PTC 
Vignalti PT 
Zonta PP 
Presentes Santa Catarina: 15 

RIO GRANDE DO SUL 

Adao Prelto PT 
Alonso Hamm PP 
Belo Albuquerque PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Darclsio Perondi PMDB PMDB PSC PTC 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc 
Enio Bacci PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PMDB PSC PTC 
Jose Otavlo Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DAvila PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB PSC PTC 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Moiling PP 
Sergio Moraes PTB 
Tarclsio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Vilson Covalti PP 
Presentes Rio Grande do Sui: 26 

I - ABERTURA DA SESSAO 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A lisla 
de presence registra na Casa 0 comparecimento de 
444 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. 

Esta aberta a sessao, 
Sob a protecao de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciarnos nossos trabalhos. 

o Sr. Secretario procsdera a leitura da ata da 
sessao anterior. 

II - LEITURA DA ATA 

o SR. MANATO, servindo como 2° Secretario, 
precede Illeilura da ata da sessao antecedente. a qual 
e. sem observacoes, aprovada. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Passa
se a ieitura do expediente. 

III - EXPEDIENTE
 

Nao ha expedienle a ser lido.
 
o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Passa

se ao 

IV - PEQUENO EXPEDIENTE 

. Antes de conceder a palavra ao Sr. Deputado Jose 
Genolno. passarei a palavra aos nobres Parlamentares 
para justificarem suas ausenclas na unica votacao da 
sessao anterior. 

o SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente. peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. PEDRO CHAVES (B/ceo/PMDB - GO. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, estava 
acompanhando 0 Presidenle Lula na tnaupuracao da 
BR-060. que Ilga Brasilia a Anapolis. Entao, quem 
justificar minha ausencia pela manna. Acompanho 0 

meu partido, 0 PMDB. 
o SR. LEANDRO VILELA - Sr. Presidenle. peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
. 0 SA. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB - GO. 

Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
tambern acompanhei 0 Presidente Lula na inaupuracao 
da BR-060, entre Brasflia e Anapolis, no Estado de 
Golas. Quero justificar minha ausencia nas 2 votacoes 
anleriores. 

o SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
VExa. a palavra. 

o SA. LUIZ BITTENCOURT (BlocolPMDB - GO. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presldente, 
tarnbern quero juslificar minha ausencla na sessao 
anterior. Estava acompanhando 0 Presidente Lula 
na enlrega da Rodovia BR-060. que liga Brasilia a 
Golania e agora esta totalrnente duplicada, com mais 
de 170 quilometros. Esta e uma grande conqulsta para 
a Regiao Centro-Oeste. 
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o SR. LELO COIMBRA - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (tnocsnclo Oliveira) - Tem 
V.Exa. a paiavra. 

o SR. LELO COIMBRA (Bloco/PMOB - ES. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, estou 
esperando 0 Presidente Lula Iiberar a ordem de service 
para execueao de obra no Estado do Espirito Santo, 
a fim de que ela seja inaugurada. 

Sr. Presidente, na votaeao anterior, votei com 0 

meu partido. 
o SR. AVRTON XEREZ - Sr. Presidente, peeo a 

palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (lnocenclo Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. AVRTON XEREZ (OEM - RJ. Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, apes uma 
sessao noturna que se prolongou ate quase 1 hora da . 
madrugada, estivemos na CPI do Sistema Carcerarlo, 
fazendo uma inspecao no presidio da Papuda. PeQo a 
V.Exa. que considere a minha presence. 

o SR. FELIPE BORNIER - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (lnocsnclo Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. FELIPE BORNIER (BlocolPHS - RJ. Pela 
ordem.Sem revisaodo orador.) - Sr.Presidente,gostaria 
de justificar minha ausencla nas ultirnas votacoes por 
estar presente na reuniao da CPl. 

o SR. WILLIAM WOO - Sr. Presidente, peeo a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra, 

o SR. WILLIAM WOO (PSOB - SP.Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, justifico minha 
ausllncia pela CPI do Sistema Carcerarlo. Acompanho 
o partido na votacao. 

o SR. JOAO PIZZOLATTI- Sr. Presidente, peco 
a palavra pels ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JOAO PIZZOLATTI (PP - SC. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, gostaria 
tamoem, como os outros, de justificar minha aussncta 
na sessao realizada hojs pela rnanha e dizer que 
acompanho 0 meu partido. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
- Concedo a palavra ao i1ustre Oeputado Jose 
Genoino. 

o SR. JOSE GENOINO (PT - SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Oeputados, venho hoje a esta tribuna para tratar 

de 2 assuntos multo importanles, Iigados a poiftica 
econOmica do Governo do Presidente Lula. 

o primeiro assunto se refere a fate extremamente 
positivo, mas que nao foi manchete na mfdia, que faz 0 

jogo da oposicaosistematica, permanente,fingidamente 
surda ou muda quando Ihe convern. Embora com 
pouca manchete, ainda assim foi nollcia pelo fate de, 
realmente, ser uma notfcia de inegavel repercussao 
positiva e tavoravel ao Governo do Presidente Lula. 

Trata-sede pesquisa da FundaQao Getulio Vargas 
que mede 0 nfvel de utilizacao da capacidade instalada 
da industrianacional, que atingiu 0 maior patamar desde 
1977. Portanto, em 30 anos, so agora conseguimos 
superar a maior marca do setor. 

A capacidade instalada da industria indica a 
quantidade de bens que ela e capaz de produzir, 
com a utilizaQiio do seu parque produtivo, isto e, com 
as rnaquinas e demais equipamentos que ela tem, 
em determinado momento ou perfodo da alividade 
econOmica. 

Essa situacao pode ser vista sob 2 angulos. 
Um deles, que e bern positivo, permite atestar que a 
utilizaQiio da capacidade instalada cresce na medida 
em que os indicadores econemicos tamosm estao em 
alta. Como se viu recentemente - e eu, Sr. Presidente, 
venho me pronunciando sobre isso em discursos que fiz 
nas 2 ultimas semanas -, todos os indicadores atuais 
da economia sao allamente tavoravels,conforme dados 
das mais reeantes pesquisas do IBGE. Apenas para 
citar e relembrar alguns deles, aumentou bastante 0 

indice de emprego no Pars; elevou-se 0 nfvel salarial 
dos Irabalhadores, em decorrllncia do aumento 
significativodo consumo de bens e services: a prooucao 
industrial passou a trabalhar total mente no azul, 0 

que eatestado pelo progressivo crescimento da taxa 
de empregabilidade no setor. Logo, por esse prisrna, 
entende-se que 0 atual clrculo virtuoso da economia, 
no Governo do Presidente Lula, induza 0 aumento do 
processo de utilizacao da capacidade instalada da 
industria. Pode-se dizer mesmo que se trata de um 
indicador valioso para tomarmos 0 pulso da economia 
como um todo. E, sendo assim, podemos constatar que 
nossa economia se encontra no apice de sua vilalidade 
apos 30 anos. 

Sob outra perspectiva, esse indicador, de 
indiscutfvel positividade, pode trazer certa inquietacao 
- e dar trazer eonsequencias paradoxalmente negatives 
-, porque, teoricamente, quanta menor 0 usa intensivo, 
digamos assim, do parque instalado da industria, maior 
a possibilidade de a industria atender ao crescimento 
da demanda sem, de outro lado, provocar aumento nos 
precos, Por outras palavras, 0 aumento da utilizaQao 
da capacidade instalada da industria epositivo, como 
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resultado do aquecimento da atividade econornlca como 
um todo, mas pode trazer preocuoacoes em termos 
de aumento de prscos, em funcao da demanda ainda 
mais aquecida do que aquela capacidade produtiva 
pode atender. a perigo e isso gerar aumento da taxa 
de infla"ao. 

Sabre essa preocupacao, a Folha de S.Paulo 
ouviu 0 coordenador do Nucleo de Pesquisas e 
Analises Econornicas do IBRE (Instituto Brasileiro de 
Economia), Aloisio Campelo Junior, para quem, "ainda 
que em patamar elevado, a nivel do usa da capacidade 
nao e preocupante, ja que vem acompanhado por 
investimentos e contratacoes. Com a economia estavel 
e investimento, e posslvel operar em nlvel mais alto. 
Ao investir, se renovam equipamentos, e a capacidade 
nao se esgota". 

Na ultima semana do recern-encsrraoo mes de 
setembro, 0 Relat6rio de lntlacao, do Banco Central, 
registrou prsocupacao quanta a capacidade da 
industria para acompanhar 0 nfvel do consumo e, 
assim, neutralizar a pressao sobre os precos, Isso 
apontou para uma possfvel interrupcao da queda 
dos juros. Mas nada indica que haja perigo a vista 
para aumento da infla,ao, de acordo com a maio ria 
dos economistas e especialistas na materia, os quais 
asseguram que 0 atual processo de crescimento da 
economia brasileira e s61ido e consistente 0 bastante 
para nao ficar vulneravei a eventuais efeitos negativos 
decorrentes, contraditoriamente, de um efeito positivo, 
que e 0 aumento da utilizacao da capacidade instalada 
da industria, coisa que s6 ocorre devido ao pr6prio 
crescimento econorntco e, no caso, conforme disse 
antes, um efeito positive que superou sua ultima maior 
marca, alcancada na 30 anos. 

a segundo assunto que passe a abordar neste 
discurso, Sr. Presidente, e referente a politica de 
credlto para a compra da casa propria do Governo do 
Presidente Lula. 

Como sabe V.Exa., a polftica do Presidente Lula 
para 0 setor e, indiscutivelmente, a mais avancada de 
que se tem noticia, desde a lrrplantacao da polftica 
habitacional do primeiro governo militar, quando se 
criou 0 entao Banco Nacional da Habitacao (BNH). 
Repare, Sr. Presidente, no fate de que, mesmo sendo 
aquele um governo de torca, num momenta em que se 
promoviam grandes aneracoes estruturais na economia 
brasileira, a polltica habitacional, iniciada com a crlacao 
do BNH e que anunciava objetivos sociais em sua 
implernentacao, nao conseguiu consolidar-se. Nao 
ha duvida de que ela representou avanco naquele 
momenta hist6rico, mas, no curso do tempo, ainda 
durante as governos militares, eta acabou se reduzindo 
a uma poiftica de financiamento lmobillario voltada, 

quase que exclusivamenle, para as camadas de classe 
media da populacao brasileira. Varios fatores teriam 
contribuldo para 0 progressivo insucesso do modelo 
original surgido com 0 BNH. 

Agora, Sr. Presidente, 0 Brasil esta vivendo uma 
febre de expansao da construeao civil, com a oferta 
de im6veis atingindo um pica nunca visto. Nao s6 
a oferta, mas principalmente a procura e que tem 
estimulado 0 crescimento do ritmo frenetlco das 
construcoes, No caso atual, como e do conhecimento 
geral, trata-ss de um dos pilares do Programa de 
Aceleracao do Crescimento (PAC).E esse pilar do PAC 
lem outro pilar a sustenta-lo: a enfase na construcao 
de moradias e na olerta de credito irnoblllarlo para 
a populacao de baixa renda. E isso por 3 motives 
principals. a primeiro e que a polltica habitacional do 
Governo do Presidente Lula tem cunha eminentemente 
social e Visa, estrategicamente, combater 0 enorme 
deficit habitacional brasileiro, em cuja composlcao as 
populacoes de baixa renda represenlam cerca de 80%. 
a segundo motivo e que, em decorrencla desse primeiro 
objetivo, a maior preocupacao do Governo Lula e com a 
c1ientela pertencente a esse segmento socioeconornico, 
E 0 terceiro motive e que de toda forma, na outra 
ponta dessa politica habitacional, 0 Governo Lula quer 
incrementar 0 crescimento da industria da construcao 
civil, que e, como se sabe, ex1remamenteempregadora 
de rnao-de-obra de massa. 

Todavia, Sr. Presidente, ja esta surgindo um 
complicador, que pode vir a comprometer 0 exfto dessa 
polltica, em termos de execucao dentro dos parametres 
estabelecidos pelo governo. Refiro-me a questao da 
rapida alta de precos dos im6veis em construcao, 
dentro dessa polltica. 

a que se ssta observando, Sr. Presidente - e a 
imprensa ja cornecaa noticiarlartamente- e um aumento 
de prscos vertiginoso, sobretudo nos empreendimentos 
para a classe media, onde se situa a maior demanda. 
Alem de ser um fator de comprometimento da polftica 
habitacional, dada a trustracao dos objetivos que isso 
pode acarretar, he um perigo ainda maior a rondar as 
expectativas quanta as moradias de menor valor, que 
sao aquelas destinadas as classes de menor poder 
aquisitivo. Eque esse movimento de alta dos precos ja 
esta influindo no valor do metro quadrado de moradias 
de menor valor. 

Nao fazsentido algum que a polltica habitacional do 
Governo do Presidente Lula, de cunho eminentemente 
social, como eu disse antes, possa vir a naufragar 
por causa da ganancia dos agentes econornicos que 
participam do setor da construcao civil e que estejam 
envolvidos com esses projetos no ambito do PAC. 
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Preocupa-me, Sr. Presidente, que uma das 
principais causas dessa alta de prer;:os no setor possa 
ser a voracidade de lucro da parte de incorporadores 
e de produtores de materia-prima para a industria 
da construcao civil, aiern dos interrnadiartos da 
cornsrctallzacao. 

Nada justifica essa alta, quando se sabe que a 
economia esta astavel, tanto do ponto de vista de seus 
fundamentos quanta do ponte de vista da estabilidade 
de precos nos nfveis esperados. 

Alguem ssta trabalhando contra, ou realmente 
a doenr;:a da ganancia, que se verifica no Brasil em 
todos os tempos, mostra-se mais uma vez impeditiva do 
sucesso de certas polfticas governamentais. Estaremos 
sempre patlnando sem sair do lugar enquanto poucos 
quiserem ganhar tudo de uma vez e em curto prazo. 
Essa pratica nao leva a nada. Pior, ela ja se comprovou 
completamente obtusa, quando se sabe que querer 
ganhar tudo de uma vez hoje e 0 primeiro passe para 
se perder tudo em momenta seguinte. 

Sobre 0 perigo que representa essa alta repentina 
de precos, 0 Ministro das Cidades, Marcio Fortes, tem 
assegurado que a sltuacao esta sob controle, ja que, 
segundo S.Exa., os programas habitacionais previstos 
no PAC tem teto de preco fixado em contrato, e isso 
funciona como limitador de precos das construcoas, 
Para 0 Ministro, com 0 notavel crescimento da demanda, 
otimizada pela expansao do credito, a tendencia sera 
de os prer;:os baixarem, na medida em que se da 0 

aumento da quantidade de habltacoss, 
Mas M quem veja um outro lade da ques!iio, nao 

compartilhando do otimismo do Ministro des Cidades. 
Alegam alguns que, em apenas urna semana - e estou 
me referindo, Sr. Presidente, ao pertooo correspondente 
asegunda quinzena de setembro ultimo - 0 saco de 
cimento passou de R$11,00 para R$16,00 (45% de alta), 
provavelmente, segundoconsta,devidoapropriademanda 
elevadae aescassez do produto no mercado, sendo que, 
segundo dizem, 0 cimento e insumo que representacerca 
de 15% do custoda construcao,Paraos que argumentam 
dessa forma, esse aumento de insumos nao pode deixar 
de ser repassedo ao preco oos im6veis. 

Dizem esses analistas que 0 metro quadrado da 
construcao esta fixado, em contratos do Governo para 
o segmento de baixa renda, no valor de R$600,00. Mas 
esse valor estaria ultrapassado. Nurnsros da Camara 
Brasileira da Industria da construcao (CBIC) indicam 
que 0 valor do antes referido metro quadrado ja e de 
R$695,00, 0 chamado Custo Unitario Bastco (CUB). 

Essa sltuacao estaria sendo encarada pelas 
construtoras como insustentavel, porque nao ficarao no 
prejulzo e repassarao 0 aumento para os compradores 
dos im6veis. 0 pior de tudo e que, no caso de 0 

Governo endurecer no cumprimento da clausula relativa 
aquele teto dos contratos, as construtoras ja estariam 
acenando com a alternativa de suspensao das obras 
e migrar;:aopara segmentos "onde prevalecem as leis 
de mercado". 

Representantes das construtoras tem afirmado 
que, assim como 0 Governo reduziu a tributacao 
incidente sobre os insumos - e isso teria side um 
passe decisivo para 0 exito da polftica habilacional-, 
agora ele precisaria reduzir a tributar;:ao dos pr6prios 
empreendimentos destinados a baixa renda, como 
forma de evilar a descontinuidade das obras, pois essa 
tributacao rspresenta algo em torno de 34% do custo 
dessas moradias de menor prer;:o. 

Isto soa um pouco como um desafio e como 
amear;:a das construtoras. Mas e um problema que 
precisa ser examinado raplda e cuidadosamente pelas 
autoridades do setor. Epor isso que eu disse antes me 
parecerem argumentos, em princlpio, aceitavels, mas 
suspeitos de estarem encobrindo, no fundo, iniciativas 
unilaterais de aumento de prer;:os com base, unicamente, 
em pura ganancia especulaliva. Pode ser que nao. Mas 
a experiencia brasileira com polflicas do setor impede 
que se possa ter imprsssao diferente. 

De qualquer maneira, percebe-se certa 
preocupacao do Governo, tanto que jornais da ultima 
sexta-feira, 5 de outubro, anunciaram a adocao de 
medidas cujo objetivo e tentar a irnplantacao de 
novo incentivo ao setor da construcao civil. Foi 0 

que teria dito 0 prcprlo Guido Mantega a mais de 
100 ernpresarios do setor. 0 Ministro afirmou que, 
de imediato, seriam adotadas 3 medidas: a primeira, 
autonzacao de "portabilidade do credlto lmoblliaro", 
que consiste na transferencla de financiamento entre 
bancos, com a finalidade de dar ao comprador a opcao 
de buscar juros mais baixos; a segunda, crtacao de 
seguro para obras e empresffmos; a terceira, instituir;:ao 
do cadastro unico de im6veis, a semelhanr;:a do que 
existe para os velculos, 0 que daria mals seguranr;:ae 
agilidade no mercado de compra e venda de im6veis. 
Dessas medidas, a portabilidade e considerada a mais 
importante, porque, no fim das contas, incentivara a 
disputa entre instituir;:oes financeiras na conquista de 
cllentes, com oferta de taxas de juros mais reduzidas. 
o pr6prio Ministro Mantega, ao revelar que a medida 
esta sendo estudada M mais de um ano na Fazenda, 
reconhece que ela nao e de facil lmplernentacao. 

A segunda medida - criar;:ao de segura para 
obras e ernorestlmos - visa, basicamente, reduzir os 
riscos durante a construcao e 0 financiamento dos 
im6veis. Segundo 0 Ministro Mantega - abro aspas, 
Sr. Presidente -, a "medida evitaria problemas como 
ada construtora Encol, que faliu nos anos 90 e deixou 
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milhares de rnutuartos sem im6veis porque as obras 
nao tinham seguro e, para que conseguissem conclul
las, compradores liveram de assumir os custos", techo 
a citacao, 

Eo precisamenle sobre esle ponlo, Sr. Presidenle, 
que desejo deslaear: as preocupacoes que tenhoquanto 
ao esperado exilo da polftica habitacional do Governo 
do Presidente Lula. Repito aqui 0 que disse no inlcio da 
abordagem deste segundo assunto do meu discurso: 
sem qualquer sombra de duvidas essa polltica do atual 
Governo conslilui avanco incomparavel em relacao a 
mesma polftica de oulros governos que tivemos. 

Toda polltica habltacional, consistente e seria, 
lem base e finalidade de carater fundamentalmente 
social. Nesse senlido, 0 deficit de moradias de 
segmenlos da cia sse media e, particularmente, das 
camadas mais pobres da populacao, nao pode, 
YOU repetir: nao pode! - ser combalido com medidas 
que, polflica e financeiramenle, viabilizem a exscucao 
de programas com parcerias empresariais que nao 
eslejam conscientes de seu papel nesses programas. 
Vale dizer, que nao eslejam, portanto, engajadas no 
estorco de atingir os objelivos governamenlais. Eo 
nacsssaro, nesse estorco, que todos ganhem 0 que 
Ihes cabe, mas que 0 ganho maior seja da imensa 
populacao ainda sem casa pr6pria. 0 que acabei de 
dizer nao pode ser vislo como uma ssperanca ingenua 
de minha parte, como urn sonho inalcancavel, em face 
da experiencia brasileira, conforme assinalei urn pouco 
antes. 0 Governo do Presidente Lula naopede deixar de 
esgotar todos os recursos posslveis no forlalecimenlo 
dessa polrtica. Porque, digo mais uma vez, a essencia 
de quatquer polltica habilacional e 0 fim social a que 
eta se destlna. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
com referencia aos beneffcios e a protscao social, 
a aluai polflica e 0 atual sistema legal de credito e 
financiamenlo imobiliario apresenlam alguns aspectos 
de grande vulnerabllldade e, pior ainda, de grande 
desvantagem para 0 mutuario dos contratos da 
espscie. Por lsso mesmo - e para nao rnistura-lo aos 
2 assuntos principais deste pronunciamenlo - quero 
anunciar desta tribuna, Sr. Presidenle, que apresentarei, 
arnanha ou dentro dos pr6ximos 2 dias, projeto de lei 
que visa corrigir mecanismos vigenles no sislema de 
financiamenle lrnobiliario, a fim de melhorar um pouco 
a atual poslcao dos mutuaries, diante da fortaleza de 
protscao que se criou para os agenles financeiros. 

Esse tema sera amplamente exposlo na 
justificacao do projelo de lei que apresenlarei, alern 
de discurso especifico sobre 0 ass unto que pretendo 
fazer no dia de sua aprssentacao. 

Vou terminar,Sr. Presidente, dizendo 0 seguinte: 
quando 0 Presidente Lula afirmou, no curso de 
seu primeiro mandalo, que 0 Brasil assistirla a um 
"espetaculo do cresclrnento economico", no primeiro 
momento todos fica ram na expeclaliva. Houve, por 
assim dizer, uma trustracao do "publico", que nao 
asslstiu ao anunciado "espetaculo", A Oposicao e 
grande parte da midia passaram, entao, a ironizar 0 

Presidenle Lula com essa hist6ria. 
Pois bern, Sr. Presidenle, os que debocharam 

de Lula 0 que lem a dizer agora, dianle, nao s6 do 
estado excepcional em que se encontra a economia 
brasileira, mas sobreludo peranle 0 grande espstaculo 
do crescimenlo economico que os brasileiros e todo 0 

mundo estao presenciando e ja usufruindo? 
Renovo minhas felicitagoes ao Presidenle Lula e 

aos membros de seu magnifico Governo. 
Era 0 que linha a dizer. 
Muilo obrigado. 
o SR. SEBASTIAO BALA ROCHA - Sr. 

Presidenle, peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 

V. Exa. a palavra. 
o SR. SEBASTIAO BALA ROCHA (Bloco/PDT 

AP. Pela ordem. Sem revisiio do orador.) - Sr.Presidente, 
e com profundo pesar que regislro 0 subitofalecimenlo 
da medica amapaense Luciele Maria Pinheiro da Costa, 
ocorrido de quinta-teira para sexta-feira. 

o Amapa inleiro ficou muilo comovido com a 
morte da Dra. Luciele, que era pediatra e exerceu a 
medicina em Macapa por 25 anos com dedicacao e 
amor as criancas, 

Sua rnorte foi decorrente de encefalile por dengue, 
lragedia urbana que se dissemina pelo Brasil. 

Portanto, cumpro 0 dever civico de preslar esta 
homenagem a Dra. t.uclete pelo que representou para 
a comunidade amapaense, sobretudo para as criancas 
que atsndta. 

Cumpro este dever em homenagem ao Dr. 
Mario Lucio Gomes de Azevedo, tarnbern medico e 
esposo da Ora. Luciele, e seus 3 filhos: Mario, Monica 
e Marcelo. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Pedro Fernandes. 

o SR. PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ainda sobre fidelidade partidaria, em 1989, 
o Tribunal Superior Eleitoral decidiu contrarlarnente 
ao mandato perlencer ao partido. Em abril de 2007, 
decidiu 0 contrario. Temos de nos submeter a decisao 
do TSE. Agora, retroagir nao e possivel. 

Ja ouvi juristas como 0 Senador Mauro 
Benevides admilirem que precisamos agravar 
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da declsao do TSE. Nao a posslvel deixarmos 
companheiros angustiados por isso. 

Sr. Presidente, nao a facH conquistar 0 mandato. 
Quem conduz bern 0 mandate a 0 Deputado. Eo claro 
que daqui para frente devemos obedecer ~ decisao do 
TSE, mas nao com uma data predeterminada. 

Peco a Mesa Diretora da Casa que agrave da 
declsao do TSE. 

o SR. IRAN BARBOSA (PT - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e SI'S. 
Deputados,venhohoje 11 tribuna destaCasa homenagear 
o comandante Ernesto Che Guevara. 

Na ultima segunda-feira, completou 40 anos de 
sua morte. Quero destacar urn texto, publicado na 
Ag/lncia Carta Maior, que com suas matarias. permite 
fazer urn contraponto aos meios de comunlcacao 
reaclonanos e conservadores do nosso Pals. 

a texto de Flavio AgUiar.expressa bern todo meu 
respeito pelo legado de Che Guevara e meu repudlo ~ 

rnaterla da revista Veja, publicada na capa, na edicao 
n° 2.028, de 3 de outubro de 2007. 

Por esse motive, Sr. Presidente, peco que seja 
dada ampla divulgacao nesta Casa do texto da Ag/lncia 
Carta Maior. 

Muito obrigado. 

TEXTO A QUE SE REFERE 0 ORA
DOR: 

"A sombra do Che 

Causou reacoes a reacionaria materia de capa 
de Veja sobre Ernesto Guevara, por ocasiao destes 
40 anos de sua rnorte, assassinado por membros do 
Exercito boliviano it service dos Estados Unidos. Mas 
a coisa de nao causar surpresa. 

Tentararn, na revista, levantar 0 que os 
psicanalistas junguianos chamariam de "a sombra" 
de Ernesto Guevara. Sob a agide de "destruir" urn mito, 
pretenderam levantar tudo 0 que de negativo se poderia 
sobre a vida de urn homem humane, certamente mais 
humane do que estes arautos do que de mais servH 
existe no jornalismo brasileiro. 

Nao conseguem. Everdade que Ernesto Guevara 
se transformou no mito Che. Num mito, quanta rnals 
se bate, rnais ele cresce. Porque ao contra rio do que 
essas vulgaridades psnsam, urn mito nao a sinOnimo 
de uma mentira. 

Urn mito a uma hist6ria que explica porque 
estamos aqui e somos assim ou assado. Urn mito 
remonta a enigmas que nao conseguimos explicar. 
Entao temos que narrar. 

Abaixo. dou cinco razoes pelas quais as arautos 
da direita brasileira nao podem suportar 0 mlto Che. 
Muito mais do que a direita propriamente, porque 

duvido que os poderosos de fate na direita estejam 
hoje muito preocupados com 0 mito Che Guevara. Ata 
porque nenhum - replto, nenhum - governo de hoje 
na Arnerlca Latina esta ~ altura do mito. 

Che em Unguaspampeanas quer dizer "homem". 
Em guarani quer tambern dizer "rneu",EIChe significa "0 

hornerrr.ro ser humane", em'linguagens que, como rios 
subtsrraneos, nos lembram das catastrofes hist6ricas 
que nos trouxeram ata hoje. a nome, EI ens, a uma 
cicatriz da historla, assim como 0 de Zumbi. ou 0 de 
Anna Garibaldi. Com a diferenca de que ele cobre 
a continente e hoje 0 mundo com sua imagem. A 
mera presence desse nome como dos preferidos no 
mundo inteiro prova que as tragadias dos povos sao 
inesqueclveis. por mais que as queiram mergulhar no 
esquecimento. a nome do Che a urn leone do anjo 
de Walter Benjamin, aquele que segue para diante na 
hist6ria. mas de costas, vendo-a como uma construcao 
de rurnas. 

aChe foi urn guerrilheiro rornantico, Nada mais 
estranho ao mundo desses arautos do que qualquer 
sombrade romantismorebelde.Eles (os arautos)tiveram 
que eleger 0 servilismo como estilo, t/lm que beijar a 
mao que os ataga ou os chicoteia conforme 0 gosto 
(0 deles e 0 da mao). Palavras como rebeldia. entono, 
ousadla, energia, palxao, e outras do mesmo estilo, sao 
verbetes em branco nos seus dlclonarlos, o che- que 
como todo 0 ser humane tinha qualidades, defeitos e 
problemas. e que como todo 0 mite, a rnais uma lamina 
de contradicces do que de certezas absolutas - era 
alegre. era urn ser voltado para a vida. nao para a 
morte. Como podem os mortos vivos passar inc61umes 
diante desse ser em contfnua operacao na hist6ria, 
eles que venderam a alma mas esperam poder deixar 
de entrega-Ia? 

a Che era latino-americano.Nada mais detestavel 
para esses arautos (e al tamoem para os poderosos 
da direita) do que a tembranca de que etes sao 
latino-americanos. a ideal da sombra deles (a sombra 
a aquilo que a gente tam bam a mas nao gosta de 
lembrar de que a) a que 0 Brasil fosse uma imensa 
pista de aeroporto rumo ao norte, aos idolatrados 
shoppings centers onde se fala ingl/ls como "lingua 
natural" (como se isso existisse), porque e assim que 
eles v/lm 0 mundo e a cultura do hernisterio norte. a 
fate do Icone cuja imagem a uma das mais procuradas 
no mundo ser a de alguam que morreu palos povos 
desse continente amaidieoado pelos poderes de todo 
a mundo traz pesadelos inconfessavels para esses 
arautos. Pesadelos tao pesados que de manna eles 
fingem nem se lembrar deles. Fingem tao fingidamente 
que ate acreditam ser 0 sonhozinhode consumo em que 



Outubro de 2007	 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 53207 

fingidamente vivem, esses sonhozlnhos das pr6prias 
palavras, a quem tratarn como escravas. 

o Che lutou pela tibertacao da Africa. E com os 
demais companheiros e companheiras do Exercito 
cubano. Sem a participacao de Cuba, e posslvel ate 
que 0 regime do apartheid sul-atricano pelo menos 
demorasse muito mais para cairo A vit6ria do Exercito 
angolano, com Cuba, contra as torcas sui-africanas, 
na batalha de Cuita Canevale foi fundamental para 
a queda do regime sul-afrlcano. Eo verdade que as 
iniciativas do Che nas lutas no Congo nao tiveram 
exito. Nao importa: como 0 Che e que se tornou 0 rnito, 
ele carrega nas costas essa pesada carga de ser um 
dos leones da solidariedade latino-americana com os 
povos do continente cujas costas lanhadas de sangue 
ajudaram a construir a nossa riqueza. 

o Che era bonito. Ai e' demais. Dispensa 
palavras. 

Tudo isso vem aliado a terrivel ssnsacao, para 
esses arautos, de que 0 mito do Che, a lembranca 
do personagem vivo, sobrevivera a todos eles. E que 
se esse mito-anjo ve a hist6ria como a construcao 
de rulnas, eles, os arautos, sao as rnais expressivas 
da rutna humana a que se reduz 0 servilismo eleito 
como estilo. 

Flavio Aguiar e editor-chefe da Carta Maior. 
o SA. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CEo 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, 0 Municipio de ltaicaba cornpletou, 
neste domingo, 51 anos de srnancjpacao polftica, em 
meio a inumeras festividades, as quais objetivaram 
realcar evento de marcante slqnificacao para 0 nosso 
Estado. 

Incrustada ha regiao jaguaribana, desmembrada 
que foi de Aracati, aquela cidade teve como grande 
defensor na Asssrnbleta Legislativa 0 entao Deputado 
Jeova Costa Lima, integrante, na epoca, dos quadros 
da Uniao Democratlca Nacional. 

Um de seus filhos mais ilustres foi 0 Ministro 
Jesus Costa Lima, graduado em 1952 pela Faculdade 
de Direito do Ceara, anos depois guindado a condicao 
de titular do Superior Tribunal de Justica, quando pas 
Ii prova os aballzados conhecimentos jurfdicos. 

o atual Prefeito, Frank Gomes Freitas, empenha
se em reahzargestao proffcua, coadjuvado por equipe 
competente. com a colaboracao da Primeira-Dama, 
Hoqeria Lucia, responsavel por lniciatlvas na esfera 
social. 

Ressalte-se que ltaicaba ha recebido a atencao 
assistencial das equipes do Programa sauce da 
Familia, espalhada por todos os recantos da vasta 
extensao territorial. 

Quando muito intensa a quadra invernosa, 
ltalcaba ve-se inundada pelas aguas do Rio 
Jaguaribe, reclamando atencao especial dos orqaos 
governamentais competentes. 

Registro os 51 anos de Itai~ba para homenagear 
as diversas autoridades e quantos ali contribuem para 
o proqresso do Ceara e do Pars. 

o SA. WILLIAM WOO (PSDB - SP Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna nao para criticar 0 Governo, 
pois, quando necessario, temos sim de cobrar acoes 
governamentais, mas hoje vim para congratular-me 
com 0 Exercito Brasileiro pelo excelente trabalho 
desenvolvido pelo Departamento de Engenharia e 
Construcao, em 19 frentes de obras de infra-estrutura 
do Programa de Acsleracao do Crescimento - PAC. 

o Exercito tem colaborado sempre com 0 

desenvolvimento nacionat, principalmente em regioes 
afastadas e in6spitas, em que 0 emprego da iniciativa 
privada se torna mais onerosa. 

Houve, sim, crttlcas de emprasarios do setor que 
acham que obras publicas deveriam ser executadas por 
empresas privadas, cabendo ao Exercito lntervencoes 
emergenciais. 0 proprio Exercito afirma que essas obras 
nao Him intuito de concorrer com 0 mercado, mas sao 
chamadas de cooperacao e tem carater subsidiario Ii 
mlssao de defesa do territ6rio. Lembro ainda que 0 

mais importante nao e a obra propriamente dita, mas 
o aprendizado e treinamento que 0 Exercito propicia 
aos seus soldados que aprsnderao diversas profissoes 
que necessltam de especializacoes para empregos 
em obras de grandes envergaduras e que, arnanha, 
ap6s cumprir 0 seu tempo de service militar, irao se 
empregar nessas empresas privadas, sem nenhum 
custo adicional para a sua qualificacaoprofissional, pois 
estarao preparados para esse rnercado de trabalho. 

, Por tudo isso, naopoderia deixar de cumprimentar 
o nosso Exercito Brasileiro por mais essa	 rnissao. 

Muito obrigado. 
o SR. LELO CO/MBRA (Bloco/PMDB - ES. 

Sem revisao do orador.) Co Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro minha poslcaocontraria - e gostaria 
que esta Casa se manifestasse, principalmente V.Exa., 
Sr. Presidente, eo Deputado Manato, ambos medicos 
- ao fate de que a Comissao de Assuntos Econernicos 
do Senado Federal aprovou 0 Projeto de Lei n° 121, 
de 2007, do Senador Tiao Viana. que regulamenta 
a Emenda Constitucional n° 29, de 2000, visando 
assegurar a aplicacao, nas 3 esferas de governo, de 
recursos mlnimos para financiamento das acoes e dos 
services de sauce. 

Esse projeto de lei, encaminhado Ii Comissao de 
Assumes Sociais do Senado, levanta preocupacoes 
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quanto aos crlterios de distribuifiiio dos recursos para 
saude nos Estados do Sudeste, em particular no 
Espfrito Santo. 

Isso retira da Regiao Sudeste e Sul3,18 bilhoes 
da area da saude e nao acrescenta dinheiro novo 
algum. 

No entanto, tramita nesta Casa projeto de 
autoria do Deputado Roberto Gouveia, cujo Relator 
e 0 Deputado Luiz Carlos Hauly, que ja tem parecer 
pronto. Daqui a pouco, estaremos reunidos - a Frente 
Parlamentar de Sauds - para debater esse tema e 
traze-Io aapropriacao da Casa. 

a relat6rio aprovado na Comissao do Senado pela 
Senadora Patrfcia Saboya acende uma luz amarela 
nos criterios de repasse dos recursos da sauce para 
o Sudeste. a atual modele e estabelecido pela Lei 
n° 8.080, de 1990, em seu art. 35 que estabelece os 
repasses baseados em analises tscnlcas de programas 
e projetos, tais como perfil demoqrafico, sistemas de 
rede saude, desempenho economtco e financeiro no 
perfodo anterior, entre outros. 

a relat6rio da Senadora PatrIcia Saboya acolheu 
a Emenda n° 4, que altera 0 art. 15 desse projeto. A 
emenda substitui os crltertos do art. 35 da Lei n° 8.080, 
de 1990, por uma nova sistematica baseada em cotas 
de distribuicao dos recursos por meio dos fundos de 
partlclpacoes dos Estados e Municfpios. 

A pr6pria Relatora reconhece que os Estados do 
Sudeste e Sul terao perdas nos repasses de recursos 
nas areas de saude decorrentes dessa emenda. 

Nao ha ainda nurneros das perdas do Sudeste 
com a aprovacao do projeto pelo Senado. a Governo 
do Esplrito Santo ja esta na busca desses numeros, 
Quando 0 projeto chegar a Camara dos Deputados, 
eu me empenharei na defesa do .meu Estado e dos 
recursos que ja nao sao suficientes para a saude, 

Sras. e Srs. Deputados, e grave 0 momenta 
da saude no Pals, mas nao sera solucionada com 
projetos que venham diminuir os investimentos nos 
Estados. No Espfrilo Santo nossa preocupacao se 
intensifica. Fizemos a entrada na gestao plena e nao 
tivemos a contrapartida da neqoclacao com 0 Ministro 
anterior Humberto Costa; estamos cobrindo em 70% 
as despesas de saude com 0 Espfrito Santo em 
contrapartida do Governo Federal de 60% para 30% 
no perfodo de 2003 a 2007; nao conseguimos vincular 
integral ou progressivamente a parcela da sauce nesse 
processo e votacao da CPMF para, finalmente, ver it 
expectativa positiva de reqularnsrnacao da Emenda 
Constitucional n° 29 debater um tema de grande 
imporUincia e tendo tomado uma decisao na Comissao 
de Assuntos EconOmicos do Senado Federal de forma 
a la Robin Hood, propondo que 0 financiamento publico 

se divida entre pobres e ricos. Se fosse por esse motive, 
e mais provavsl que 0 subfinanciamento relativo seja 
mais importante que Norte e Nordeste do Pafs. 

Era 0 que tinha a dizer. 
Obrlqado. 
o SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 

PE. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na plena sscurldao da ditadura, 
ha 40 anos, um grande guerrilheiro da regiao foi 
assassinado covardemente porque estava fazendo 
com que a juventude resgatasse a democracia. Ernesto 
Che Guevara levou coragem para todos os brasileiros 
patriotas safrem da escurldao, 

Um filho meu tem 0 nome de Guevara e estuda 
medicina. 

Sr. Presidente, aproveito para dizer que, por 
deterrnlnacao do Governo Federal em acelerar as 
obras e concluir os 1.860 quilOmetros de linha ferrea 
que fazem a Ferrovia Transnordestina, 0 Governador 
pernambucano, Eduardo Campos, vern desenvolvendo 
todos os estorcos pela conctusao da obra ate 0 ana 
de 2010. 

Em reunlao na ultima sexta-feira, na Secretaria 
de Desenvolvimento EconOmico, entre 0 Governo do 
Estado, 0 Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes (DNIT) e a Companhia Ferroviaria do 
Nordeste (CFN), foi anunciado, para 0 infcio desta 
semana, 0 comsco do processo de desapropriacao dos 
358 im6veis inseridos nos 165 quilOmetros que ligam 
Salgueiro a Trindade, para a construcao da ferrovia 
no trecho. 

As desaproprtacoes serao levantadas pela 
empresa pernambucana Geosistema Ltda., contratada 
por licitacao pela Secretaria de Desenvolvimento 
EconOmicoe 0 DNIT.a prazo maximo para a conclusao 
do trecho e 210 dias (ate 0 pr6ximo dia 6 de abril de 
2008), mas 0 diretor da empresa, Henrique Pinto, 
garantiu que ira atender ao pleito, muito antes do 
previsto. 

Ere garantiu tambem a llberacao de urn trecho 
de pelo menos 20 qUilOmetros ate 0 final deste ano, 
para que a Companhia Ferroviaria do Nordeste (CFN) 
comece a toear as obras. Nesta fase, 0 custo estimado 
das tndenlzacoes e de mais de 1,5 milhao de reais. 

Ancorada nas novas fronteiras agrfcolas 
do Nordeste, Sr. Presidente, espera-se que a 
Transnordestina se transforme em um novo corredor 
de exportacao para a producao de graos do sui do 
Piauf, sui do Maranhao e oeste da Bahia. No estado 
de viabilidade econemica da obra, a CFN informa que 
planeja transportar 10 bilhoes de toneladas de graos a 
partir de 2010, contando sempre com 0 crescimento da 



Outubro de2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 53209 

producao de graosna regiao paraatender a crescente 
demanda mundial. 

Com esse projeto, sera posslvel dar solucao ao 
escoamento econornicoe sustentaveldo agroneg6cio 
regional, alern de criar no Nordestea possibilidade de 
um maiorcrescimento sconomico com sustentabilidade. 
o focoe a sxportacaoe tambem a lrradiacaoda riqueza 
no Nordeste, explicaa diretorda Companhia Ferroviaria 
do Nordeste, Jorge Melo. 

o projeto atual da Transnordestina visa a 
construcao de uma moderna ferrovia, com extensao 
de 1,8 mil quilometros, ligando Elizeu Martins, no 
Plaut, aos Portos de Pecern, no Ceara, e Suape, em 
Pernambuco, e esta previsto um investimento total de 
4,5 bilhoes de reais. 

A Ferrovia Transnordestina [a tem recursos 
garantidos do Governo Federal, por meio do BNDES, 
do Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa9ao 
- FNDE, da Companhia Slderurqica Nacional (CSN)e 
da CFN. Consta tambern do Programa de Aceleracao 
do Crescimento (PAC). 

A Ferrovia Transnordestina, que liga Salgueiro 
(PE) a Missao Velha (CE), vai concretizar um sonho 
secular da Regiao Nordeste e encerrar uma novelade 
variesanos.Elndlspensavel tarnbama implementacao 
de um ramal da Transnordestina para 0 Municipio de 
Petrolina,. no Vale do Sao Francisco. 

o Governodo Estadovemviabilizando a lnelusao 
no projeto do ramal que IigaraPetrolina a Parnamirim, 
possibilitando 0 escoamento da producao dessa 
regiao.O processo ja esta em aceleracao, sendo feita 
a prospeccaode recursos, segundo0 Superintendente 
de Projetos Estruturadores da Secretaria de 
Desenvolvimento Economico, Arthur Maciel. 

A Iiga9ao da Transnordestina a Petrolina, Sr. 
Presidente, e umpleitoantigodos produtores da regiao. 
Alem do escoamento das frutas, vai ajudar multo 0 

produtor,pais vai baratear em multo a ja erevado custo 
de producao pelo transporte mais barato de insumos 
agricolas. 

A primeira notlcia sabre a projeto de construcao 
de uma ferroviaque Iigassea sertao ao Iitorale datada 
da epoca do Brasil Imperio. Oficialmente, 0 projeto 
cornecou a ser executado em 1990 e foi paralisado 
em 1992 par falta de recursos. 

Com a construcao da ferrovia, segundoa Governo 
do Estado, havera uma promocao de 620 mil novos 
pastas de trabalho. A Transnordestinasera 0 principal 
instrumento de integra9ao da economia do Estado e 
sua conclusao potenclalizara Suape, que passara a 
escoar soja e milho, fomentando a industria avfcola 
(concentrada no agreste do Estado) e cotocara 

Pernambuco na posicao de maior exportador de aves 
do Brasil. 0 P610 Gesseiro do Araripe tambern tera, 
pela primeira vez, atuacao no mercado externo, a 
partir da ferrovia. 

No aspecto social, a Transnordestina ainda 
benefciara a seml-arldo do Nordeste, criandocondi90es 
paraa desenvolvimento de umaamplafaixado territ6rio 
nordestino, hojecarente de uma infra-estrutura minima. 
Os produtoresde qraos do Maranhaoe Piaul poderiam 
abastecer tada a Nordeste. 

Em um segundo momenta, a ferrovia facilitara a 
circulacao de rnaterias-primas, insumos e produtos, 
contribuindo para 0 aumento da concorrencia e a 
deducao dos prscos finais ao consumidor. 

Para mim, Sr. Presidente,a Nordeste vive novas 
tempos emdirecao a novasrumos, emespecial a Estado 
de Pernambuco, onde a Governo Federal nao investia 
nem trazia novas investimentos. Com as Governos 
Lula e Eduardo Campos, as coisas mudaram. 0 povo 
do sertao do Sao Franciscoaguarda com ansiedade a 
Transnordestina e a canal de Pernambuco, marco de 
desenvolvimento para a regiao. 

Durante 0 discurso do Sr. Gonzaga Pa
triota, 0 Sr. Inocencio Oliveira, 2 0 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidencia, que e 
ocupada pelo Sr. Narcio Rodrigues, 10 Vice
Presidente. 

oSA. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao ilustre Deputado Chico Alencar. 

oSR.CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Sem revlsao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, 
dernais pessoas. que assistem a esta sessao ou nela 
trabalham, vivemos temposcinzentos. Nasociedade em 
geral, vigoram a fundamentalismo demercado, a teocraoa 
do consumo, a dogma da cornpettcao para a conquista 
da "terra santa" do lucro.Na polltica, especificamente, 
dominam ascargosnolugardascausas, 0 cinismosobre 
a verdade, a carreirismo como doutrina, a aceitacao 
mediocre de que nao na attarnativas. Capitalismo e 
individualismo ditam as regras. 

Por isso, na contrarnao dessas negatividades 
que sufocam a magia, a dialetica e a encantamento 
do mundo transtorrnavel, evoco Ernesto Che Guevara. 
Sua execucao, ha exatos 40 anos, tirou-Ihe a vida e, 
inau'gurou uma lendaplenade valores. Slm, naose trata 
de um santo, de umserhumaneperteito, feito apenasde 
altrulsmo.Che, com as llmttacoesde qualquer pessoa, 
cometeu erros na sua trajet6ria polftlca, que e a que 
nos.interessa, e reconheceu suas derrotas, 0 que nao 
e multo comum. Mas, inequivocamente, enlregou sua 
vidaas convlccoes quantaa umoutro tipode sociedade, 
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de humanidade.Sua obssssao era ajudar a "forjar el 
hombre nuevo, Iibre de las taras del ajar". 

00 ponto de vista hist6rico, quero me somar 
a outros colegas que destacaram a ligura lsndarla 
de Ernesto Che Guevara, que nao era santo, nem 
perteito, nem todo altrufsmo, obviamente, mas que 
traz ate hoje, 40 anos ap6s sua execucao na selva 
boliviana, algumas Iiyoes da boa polltica: a convlceao 
de urn outro mundo, da construcao - como ele dizia 
sempre - de uma mulher e de urn homem novos, 
voltadosparaa solidariedadeinternacional, paraa luta 
contra a injustiya; e a leitura marxista de continuacao 
e transtormacao dessa teoria nos seus aspectos de 
humanismo, pluralismo, antidogmatismo, generosa 
contribuicao e dedicacao da pr6pria vida a causa da 
humanidade. 

Cumpre, com a ajuda de Michel Uiwy, relembrar 
suas ideias, tao fora da moda hegemonica neoliberal. 
Valerecorda-las, no sentidoliteral - re cordis:mem6ria 
do coracao. 

Em texto inlitulado 0 Marx;smodo cne, Michael 
Lowy diz 0 seguinte: 

"Che naofoi somenteurnguerrilheiro he
r6ico, urn lutador que entregou sua vida peta 
Iibertayao dos povos da America Latina. (...) 
Ele foi tamoern urn pensador, urn homem de 
reflexao, que nunca deixou de ler e de escre
ver, aproveitando qualquer pausa entre duas 
batalhas para pegar a pena eo papel. 

Oiterentemente da maioriados dirigentes 
da revoluyao cubana, ErnestoGuevaraja tinha 
umaformayao marxista aoaderirao Movimento 
26 de Julhono Mexico, em 1955. Eledescobriu 
o marxismo nac s6 lendo Marx - grayas abi
bliotecade sua companheira HildaGadeae de 
seuamigomexieano OrfilaReynal- e Leninou 
as novelas de NazimHikmet, MiguelAngelAs
turiase Jorgetcaza, mas tambem grayas a sua 
experi~ncia polrtiea na Guatemala, nomomento 
da queda de Arbenz, vrtimada CIA, da United 
Fruite da traiyao das torcas armadas. 

De 1959 ate sua morte, 0 marxismo de 
Che evoluiu. Ele se alastou eadavez mais das 
ilusoas iniciais acerca do modelo sovietico de 
socialismo e do eslilo sovietlco - quer dizer, 
stalinista - de marxismo. Percebe-se de rna
neira cada vez rnals expUcita, sobretudo em 
seus escritos a partir de 1963, a busca de urn 
modeloalternativo, a tentativade formular uma 
outra via ao socialismo, distinta dos paradig
masoficiaisdo 'socialismo realmente existente'. 
Seu assassinatopelos agentesda CIA e seus 
s6ciosbolivianos em outubro de 1967 interrom

peu urnprocessode amadurecimento polrtico 
e desenvolvimento intelectualautonorno, Sua 
obra nao e urn sistema fechado, urn sistema 
acabado que tern resposta para tudo. Sobre 
muitas qusstoes - a democraciana planifica
yao, a luta contra a burocracia - sua reflexao 
e incompleta. 

o marxismo de Che se distingue das 
variantes dominantes em sua epoca. E urn 
marxismo antidogmatlco, etico, pluralista, hu
manista, revolucionario, 

Antlooqmatlco: Marx, para Che, nao era 
urnPapafavorecido com 0 dom da infalibilida
de. Emsuas'Notaspara0 Estudoda Ideologia 
da Hevolucao Cubana' (1960), ele sublinha: 
mesmo sendo urn gigante do pensamento, 0 

autor do Capital havia cometido erros que se 
podeme devem critiear. Em relayao aAmerica 
Latina,sua mterpretacao de BoUvar, oua ana
lisedo Mexicoque fazcomEngels, 'admitindo, 
inclusive, certas teorias sobre as racas e as 
nacionalidades atualmente inadmissfveis'. 

Maisgrave queosequlvocos de Marxsao 
os fenomenos dedogmatizayao burocratlca do 
marxismo no seculo XX: em vanas ocasioes 
Guevara se queixa da 'escolasttca que tern 
dificultado0 desenvolvimento da lilosolia mar
xista' - uma evidente refer~ncia ao stalinismo 
- e que, inclusive, tern impedido sistematica
mente 0 estudo do perfodo de construcaodo 
socialisrno, 

Etico: A acao revolucionaria e inseparavel 
de certos valores eticos. Urndos exemplos e 0 

trato dos prisioneiros de uma guerrilha: 'Urna 
clem~ncia a maisabsoluta possfvel com ossol
dadosquevao combater cumprindo, ou crendo 
cumprir, seu devermilitar. Os sobreviventes de
vern serdeixados emIiberdade. OS feridos devem 
ser cuidados comtodosos recursos posslveis'. 
Urnincidente da batalha de santa Clarailustra 0 

comportamento deChe:aurncompanheiro que 
propOe que se execute urn tenente do exsrclto 
telloprisioneiro, 0 comandante Guevara contesta: 
'C~s que somos comoeles?' 

A construcao do socialismo e tarnoern 
lnseparavel de certosvalores eticos, contraria
menteao que coJocavam as concepcoss eco
nomicistas- de Stalin ate Charles Betlelheim 
- que s6 consideravam '0 desenvolvimento das 
foreas produtivas'. Na famosa entrevista com 
o jornalista Jean Daniel UUlho de 1963} Che 
colocava, no qua ja eraumacrfliea implfcitaao 
'socialismo real':'0 socialismo econemoo sam 
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a moral comunisla nao me interessa. Lutamos 
contra a rnisena, mas ao mesmo tempo contra 
a alienacao. Se 0 comunismo ignora os fatos da 
consciencla, podera ser urn metoda de repar
ti<ri3o, mas nao uma moral revo'ucionaria'. 

Pluralista: Mesmo nunca tendo formulado 
uma concepcao acabada de democracia socla
lisla, Che defendia a liberdade de ctscussao no 
campo revcluctonario e 0 respeito apluralidade 
de opinilies. 0 exemplo mais expressive e sua 
resposta - num informe de 1964 a seus com
panheiros do Ministerio da Industria - acrltica 
de 'trotskisrno' que Ihe fizeram alguns sovieti
cos: 'A esle respeilo, creio que ou possulrnos 
a capacidade de deslruir com argumenlos a 
opiniao contraria ou devemos delxa-la expres
sar-se...Nao e posslvel destruir uma opmtao 
com a torca, porque isso bloqueia tooo des en
volvimento livre de inleligencia'. 

Revolucionario: durante anos e deca
das 0 marxismo serviu na America Latina de 
justificativa para uma polltica reformista de 
subordinacao do movimento opera rio a uma 
alianca com a suposta 'burguesia nacional', 

• em nome de uma 'revolucao democrauca, na
cional e antifeudal'. 

Em sua 'Mensagem a Tricontinenlal' 
(1966), Guevara cortou 0 n6 que atava os ex
plorados de pes e rnaos: 'As burguesias nacio
nais perderam toda sua capacidade de oposicao 
ao imperialismo - se alguma vez a tiveram - e 
constiluem atualmente a sua retaguarda. Nao 
existem outras rnudancas a fazer: ou revolucao 
socialista ou caricatura de revoucao', 

Insistiu-se muito sobre a teo ria do foco 
guerrilheiro nos escritos de Che. Mas ele esta
va consciente de que a rsvolucao social e uma 
tareta nao s6 da mdispensavel vanguarda, mas 
das grandes maiorias: sao 'as massas (as que) 
fazem a hist6ria como urn conjunto consciente 
de indivfduos que lutam por uma mesma causa 
que lutam para sair do reino da necessidade 
e entrar no reino da liberdade'. 

Humanista: A leltura de Marx por Che e 
totalmente distinta da vulgata estruturalista, 
'anti-humanista te6rica', althusseriana, que 
tanto se difundiu na America Latina nos anos 
60 e 70. Referindo-se ao Capital, escreve: '0 
peso deste monumento da inteligilncia humana 
e tal que nos faz esquecer trequenternente 0 

carater humanista (no melhor sentido da pa
lavra) de suas inquietudes'. 

A crltica do capitalismo - sociedade na 
qual '0 homem e 0 lobo do homem' -, a rstlexao 
sobre a transicao ao socialismo, a utopia cornu
nista de urn homem e uma mulher novos; todos 
os temas centrais da obra marxista de Che tern 
seu fundamento no humanismo revolucionario, 
Sua torrnulacao mais profunda, rnais original, 
mais pessoal se encontra no ensaio 0 Socia
lismo e 0 Homem em Cuba (1965): 'deixe-me 
dizer-Ihe, correndo 0 risco de parecer ridiculo, 
que 0 verdadeiro revolucionarlo e quiado por 
grandes sentimentos de amor'. Sem 0 amor 
aos povos, 0 amor a humanidade, sem estes 
sentimentos de generosidade 'e impossivel 
pensar num revo'ucionarlo autentlco'. 

A expressao concreta, pratica, ativa do 
humanismo revoluclonano e 0 internacionalis
mo. Em sua conversa com os jovens comunis
las em 1962, Guevara insistia que 0 revolucio
nario deve 'colocar sempre os grandes proble
mas da humanidade como problemas pr6prios', 
quer dizer, 'senlir-se angustiado quando se 
assassina urn homem em qualquer canto do 
mundo e sentir-se entusiasmado quando em 
algum canto do mundo se levanta uma nova 
bandeira de liberdade'. 

o mundo e 'nuestra America' mudaram 
demais nestes ultirnos 40 anos. Nao se Ira
ta de buscar nos escritos de Che a resposta 
para todos os nossos problemas atuais. Mas 
o capitalismo, em sua forma neoliberal, segue 
produzindo os mesmos efeitos: injusti9a social, 
opressao, desemprego, pobreza, mercantiliza
9ao dos espfritos. Pior: nunca no passado 0 

grande capital financeiro multinacional exerceu 
urn poder tao expressivo, tao avassalador, so
bre 0 conjunto do planeta: Nunca, como agora, 
o capitalismo conseguiu, como agora, afogar 
todos os sentimentos humanos nas 'aguas 
glaciais do calculo egoista'. Por isso necessi
tamos, hoje rnais do que nunca, do legado de 
Che, de urn marxismo anti-dogmatico, etico, 
pluralista, revolucionano, humanista. 

No seculo XXI, quando ja estarao esque
cidos os ideoloqos e os politicos neoliberais 
que hoje ocupam a cena politica e cultural, as 
novas qeracoes se rscordarao ainda de Che, e 
seu exemplo de entrega sequira iluminando a 
luta da humanidade por sua emancipacao," 

Agrade«o a atencao. 
o SA. ANDRE VARGAS - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ANDRE VARGAS (PT - PRo Pela ordem. 
Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, nao estive 
presente a uma das votacoes de hoje de manhii. Se 
estivesse, terra votado conforme a orientacao do 
partido. 

Sr. Presidente, aproveito para informar que ontem 
estivemos em Florian6polis para discutir 0 Plano 
Plurianual. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) 
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Remulo 
Gouveia. 

o SR. ROMULO GOUVEIA (PSOB - PB. Sem 
revisiio do orador.) - Sr. Presidente, nobres Deputados 
Armando Abflio e Vi1al do Rago Filho, lamentavelmente, 
ocupo a tribuna desta Casa para protestar contra 0 
cancelamento e remanejamento dos VDOSque partiam 
ou chegavam a Joiio Pessoa, principal portae de 
entrada da Parafba, por parte das empresas aereas 
GoleTAM. 

A pretexto de reestruturacao da malha asrea, as 
empresas Gol e TAM ou cancelaram ou mudaram os 
veos com chegada ou partida da Capital paraibana, 
causando transtornos aos usuarlos que ficaram quase 
sem OPcBO para deslocamenlo a outras Capitais e 
centros de neg6cios do Pals, em horanos compatlveis 
com 0 desempenho de suas atividades laborais. 

Os treenos mais utilizados pelos paraibanos, 
a exemplo de Joiio Pessoa a Brasma, que antes era 
direto e demorava menos de 3 horas, hoje, com as 
mudancas, demora entre 4 e 7 horas, com escalas e 
conexoes, prejudicando os que utilizam 0 Iransporte 
aereo como forma de economia de tempo. 

Repito e corroboro uma frase bastante utilizada 
pelo Governador Casslo Cunha Lima, que diz: "Niio 
esta escrito em lugar nenhum que a Paralba tern que 
ser um Estado pobre". 

Niio podemos suportar calados medancas para 
pior, que em vez de progresso nos traga pobreza, 
como se niio tivessemos necessidades a atender e que 
aconteceram sem previa aviso, sem oportunidade de 
discussiio com as autoridades do Estado e com 0 trade 
turlstico e que vieram num momento em que 0 Iitoral 
paraibano se prepara para receber os turistas do veriio, 
o que gera emprego e renda para um Estado carente 
de recursos e movimenta a industria turtstlca. 

Apesar de todos os fatores adversos, a Parafba 
realiza rnaclcos investimentos para consolidar 0 
seu turismo. 0 Governo do Estado faz um estorco 
concenlrado e investepesadas somasem infra·estrutura 
e na construcao e consolldacao de equipamentos 
tunsticos, visando atrair os visitantes. Em Campina 

Grande, viabilizou 0 funcionamento do Garden Hotel 
e em Joiio Pessoa constr6i um monumental Centro de 
convencees de padriio inlernacional. 

Mas todo esse estorco s6 valera a pena se a 
malha vlaria e aerea oferecer condil(6es 6timas para os 
cidadiios e mristas, como trafegabilidade nas estradas 
enos horarios de veos disponfveis nos aeroportos. 0 
que se va agora e uma grade de horarlos de voos, por 
parte das companhias que operam em Joiio Pessoa 
e tambsm em Campina Grande, incompatlvel com 0 
desenvolvimenlonormal do Eslado e com 0 crescimento 
do turismo, 0 que precisa ser corrigido com urgencia. 

Faco coro aos outros colegas Deputados que 
aqui ja se pronunciaram sobre 0 tema e aos Senadores 
paraibanos Efraim Morais e crcero Lucena, que 
tambsm cobraram, no Senado Federal, providenclas 
dos dirigentes do Ministerio do Turismo, da Agencia 
Nacional de Aviaciio Civil (ANAC) e de representantes 
da TAM e da Gol para explicitarem os motivos dos 
cancelamentos e das ansracees nos horartos oos 
voos na Parafba. 

Esperamos que essa importante questiio tenha 
uma solucac com a disponibilidade de novos VDOS por 
rnaio do dialogo e do enlendimento com as empresas 
aereas e a ANAC, 0 que se dara em uma reuniiio a 
ser agendada brevemente com a bancada federal 
paraibana, visando retomar a discussiio e reformularos 
horanosdos veospara 0 alendimento das reivindical(6es 
de todosos segmentosenvolvidosna questiio: usuaries, 
trade turfstico e autoridades. 

Assim, em respeito aos paraibanos,esperoque os 
mesmas tenham de volta a oportunidade de conforto, 
pontualidade e comodidade em suas viagens asreas, 
sem preclsar pernoitar em descontortavels cadeiras 
de aeroportos em horas de espera para 0 embarque 
ao seu destino. 

Sr. Presidente, solieito a V.Exa. que autorize 
a divulgaciio deste pronunciamento nos meios de 
cornunlcacao da Casa. 

Muilo obrigado. 
o SR. MANATO (Bloco/PDT - ES. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero homenagear as 7 mulheres 
ganhadoras dos prernlos oferecidos pelo Programa 
de Incentivo para Jovens Pesquisadoras da L.:Oreal, 
promovido em parceria com a Academia Brasileira de 
Ciencias (ABC) e a Orqanizacao das Nacoes Unidas 
para a EducacB0, Ciencia e Cultura (UNESCO). A 
pramlacao ocorreu na noite de 19 de setembro, no 
Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. 

Trata-se do Premio para Mulheres na Ciancia. 
o objetivo e apolar jovens pssquisadoras e cientistas 
brasileiras. Cada uma recebeu bolsa-auxtlio de 20 mil 
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d61ares para iniciar 0 projeto apresenlado no concurso. 
Foram 447 inscritas, de todas as regioes do Brasil, 
que lerminaram 0 doutorado a partir de 2003. Esse 
prernio e uma inicialiva tantastica e rara e merece 
ser seguido por outras empresas no Brasil. Alern do 
aspecto financeiro que auxiliara as cientistas no projeto 
de pesquisa, trata-se de urn grande incentivo, uma vez 
que 0 numero de mulheres nas ciencias, especialmente 
nas ciencias exatas, e ainda multo pequeno. Esse e 
urn nicho ocupado basicamente por homens, embora, 
felizmente, esteja ocorrendo uma verdadeira reviravolta 
nesse predomfnio masculino na area das ciencias 
exatas. . 

Ganhar esse prernio e muito imporlanle tanto para 
o avanco dos trabalhos cienlificos aprovados como 
para 0 reconhecimento das mulheres como produtoras 
de conhecimento. Creio que nao sao apenas as 7 
ganhadoras, mas todas as participantes que merecem 
nossas homenagens pelo fate de concorrerem em 
urn prernio destinado exclusivamente as mulheres 
cientistas. 

As ganhadoras deste ana sao Lucia Codognoto 
(na categoria Ciencias Oufrnlcas), Andrea Stucchi de 
Camargo e tanana Rappoport (Ciencias Ffsicas), Wang 
Qiaoling (CienciasMatematicas) e IdaSchwartz, Glaucia 
Martinez e Monica Andersen (Cienclas Biornedlcas, 
Biol6gicas e da Saude), Tarcilia Nascimento, da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Tiana 
Kohlsdorf, da Universidade de Sao Paulo, receberam 
rnencoes honrosas. 

Determineceo de cumarina em tormulecoes 
termeceutices utilizando analise por injeyBo em fluxo 
com detecyao ttuonmetnce foi 0 projeto apresentado 
por Lucia Codognolo, professora da Universidade do 
Vale do Paraiba (UNIVAP). a frabalho da cientista, que 
foi bolsista de doutorado e p6s-doutorado da Fundacao 
de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo 
FAPESP, sera desenvolvido no Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento da UNIVAP. 

A pesquisa prop6e 0 desenvolvimento de uma 
nova metodologia de analise da cumarina, substancia 
extra fda de plantas medicinais como 0 guaco e a 
arnica. A cumarina esta no principio ativo de varies 
medicamenlos, devido a sua acao antiinflamat6ria, 
anlicoagulante e antitromb6tica. Alern de outros 
aspectos, essa linha de pesquisa e importante porque 
visa ao desenvolvimento de produtos tarrnaceuncos 
a partir de plantas da flora brasileira. a novo metoda 
podera servir para otlrnizar os processos de controls 
de qualidade desse tipo de medicamenlo, a medida 
que sera posslvel saber com exatidao a quantidade 
do principio ativo dos produtos abase de cumarina. a 
projeto inclui ainda 0 estudo das propriedades quirnicas 

da substancia, que serao depositadas em banco de 
dados e poderao ser utilizadas por outros cientistas 
na etaboracao de novos medicamentos. 

Andrea Stucchi de Camargo, ganhadora na 
categoria Ciencias Fisicas, e professora do Instituto 
de Ffsica de Sao Carlos, da USP Ela desenvolvsra 
o projelo Estudos espectrosc6picos de s61idos com 
propriedades 6pticas e magneto-6pticas, com 0 objetivo 
de estudar materiais com apllcacoes em dispositivos 
opticos. 

a projeto de Andrea Stucchi ira caracterizar 
alguns lipos de meios ativos para emissao laser, 
como ceramlcas transparentes, cristais e vidros 
opticos dopados com fons terras-raras. a objetivo 
da pesquisadora e descobrir quais sao os melhores 
materials para gerayao ou propaqacao do laser em 
diferentes espectros da luz. Com isso, estaremos 
formando cornpetencla nacional por meio de pesquisas 
de alta tecnologia. as resultados do trabalho podsrao 
ser aplicados em selores como telecornunlcacoes, que 
transmitem sinais e dados por meio de fibras opticas, 
ou medicina, que utilizam laser em cirurgias ottalmicas 
e odontol6gicas, por exemplo. 

Wang Qiaoling, protessora da Universidade 
de Brasilia, com 0 projeto intitulado Auto-valores 
do operador poti-nsrmonico e 0 teorema da esfera, 
pretende estudar, entre outras coisas, a curvatura de 
variedades presentes na equacao sobre a relalividade 
de Albert Einstein. 

Efeito de flavon6idessobre a oxida9Bo do DNA par 
oxigenio mo/ecular singlete na presence de melanina, 
de Glaucia Martinez, da Universidade Federal do 
Parana, tern como objetivo a investiqacao de como 
os flavon6ides, composto qufmico de origem animal, 
podem interferir no processo de oxidacao do DNA por 
meio da melanina, pigmento natural da pele, quando 
expostos aos raios ultravicleta. 

Tatiana Rappoport, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), propoe, com Manipula9Bo 
de spins e cargas: dos semicondutores meqneticos 
ao grafeno, novos estudos na area da spmtronica, 
tecnologia emergente que explora a propsnsao quanttca 
ao movimento de rotacao caracter/stica dos etetrons 
(spin significa "qirar' em Ingles), fazendo uso do estado 
de suas cargas. 

A pesquisa de Monica Andersen, da Universidade 
Federal de Sao Paulo, Efeito da priva9Bo do sono 
na fun9Bo eretil de ratos, pretende estabelecer e 
compreender a relacao entre os disturbios do sono e 
as alteracoes no desempenho sexual masculino. 

Ida Schwartz, professora do Departamento de 
Genetica da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sui (UFRGS), foi premiada com 0 projeto Rede 
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MPS Brasil: investiga9iio integrada e abrangente das 
mucopolissacaridoses no Brasil. Mucopolissacaridoses, 
ou MPS, e urn grupo especflico de doen~as. 

geneticas. 
Assim como outros centros brasileiros de genetica 

c1lnica envolvidos nesse projeto, 0 objetivo e caracterizar 
os aspectos epidemiol6gicos, clfnlcos, bioqulmicos e 
geneticos das MPS no Brasil. Com isso, sera posslvel 
ampliar 0 acesso ao diagn6stico, ao tratamento e a 
prevencao com 0 aconselhamento genetico dessas 
doencas, melhorando a qualidade de vida dos pacientes 
e das lamflias. 

A comissao julgadora dos trabalhos loi lormada 
por 6 cientistas indicados pela ABC: MayanaZatz (USP), 
Lucia Previato (UFRJ), Belita Koiller (UFRJ), Francisco 
Salzano (UFRGS), Cid Bartolomeu (Universidade 
Federalde Pernambuco), Beatriz Barbuy (USP), Jailson 
Bittencourt de Andrade (Universidade Federal da Bahia) 
e Marcelo Miranda Viana da Silva (Instituto Nacional de 
Matematica Pura e Aplicada), alern de Suely Bordalo, 
diretora cientflica da L:Oreal Brasil, e Pedro Lessa, da 
Organizavao das Nacoes Unidas para a Educavao, a 
Ciencia e a Cultura (UNESCO). 0 jilri teve coordenacao 
de Jacob Palis, Presidente da Academia Brasileira de 
Ciencias. 

Quero tam bern elogiar a t'Oreal, a Academia 
Brasileira de Ciencias e a UNESCO por essa inicialiva 
tao importante no incentivo e no lomento da pesquisa, 
principalmente por parte das mulheres brasjlejras. 
E uma pena que entre as premiadas este ano nao 
esteja nenhuma pesquisadora do Nordeste, regiao 
de destaque nas ciencias nacionais. De qualquer 
maneira, nossos parabsns a essas 447 mulheres 
inscritas para a premtacao de todas as regiees do 
Brasil, as premiadas e tambern a todas as mulheres 
pesquisadoras, cientistas, prolessoras de todo 0 Brasil 
que a cada dia se destacam mais e rnais na producao 
acaderntca que tem contribufdo para tornar nosso Pars 
urn destaque nos rnais diversos campos do saber. 

Era 0 que tinha a dizer. 
o SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT - PRo 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria de registar nesta manna, 
nos Anats desta Casa, artigo de auto ria do jornalista 
Argemiro Ferreira (Tribuna da Imprensa, RJ), que lala 
da passagem do 40° ano de morte de Che Guevara, 
completados neste dia 9 de outubro. 

Fa~ questao de deixar registrada uma passagem 
em que urn dos bi6gralos oliciais de Che Guevara 
exemplilica realmente a questao cuja polsmica loi 
levantada ap6s reportagem publicada na revista Veja. 
Na verdade, esse bi6gralo mostra que 0 agente da 
CIA e que agiu de lorma leviana. Inclusive, roubou 0 

rel6gio de Che Guevara quando ja estava morto e suas 
vestes eram revistadas. Ha outras questoes ate sobre 
a toto olicial dele ja morto. Nao podemos deixar que a 
imprensa, depois de tantos anos, conspurque a imagem 
desse Ifder que ate hoje gera multa controversla. 

"Che' e a CIA, 40 anos depois 
Faltou na coluna de sabado 0 relato das 

ilItimas horas de 'Che' Guevara com 0 cuba
no-americano Felix I. Rodriguez, no dia 9 de 
outubro de 1967, na Bolivia. Essa vsrsao, ja 
contada antes nesta coluna, e desse esplao da 
CIA, no seu Iivro "Shadow Warrior - The CIA 
Hero 01 a Hundred Unknown Battles" (Guerreiro 
da sombra - 0 her6i da CIA em uma centena 
de batalhas), publicado em 1967. 

Documentos secretos liberados depois 
estao em "Relat6rio da CIA - Che Guevara", 
Iivro de Mauricio Dias e Mario Cereghi lanca
do agora pela Ediouro-CartaCapital. Contam 
versao parecida. Embora 0 de Rodriguez seja 
de mem6rias, explorou especialmente esse 
epis6dio, do qual 0 esplao se orgulha, apre
sentando como tacanha maior de sua vida. 0 
dialogo dos dois, sem testemunhas, toi na sala 
da casinha rnlseravel que luncionava como 
escola na selva. 

Eapenas a palavra da CIA e do pr6prio 
Rodriguez, naturalmente colocada em duvl
da por outros. Che, baleado, estava deitado 
no chao da casa - perna direita sangrando, 
maos amarradas, roupa rasgada, sem botoes, 
cabalo imundo. Esse aspecto deprimente e 
conlirmado pela umca loto de Guevara vivo 
naquele dia. Soldados bolivianos tinham aca
bade de matar outro guerrilheiro. A ordem era 
nao lazer prisioneiros. Dois cadavsres estavam 
ao lade do Che. 

'Eu 0 admlro, comandante' 
'Guevara, quero talar com vocs', disse 

Felix Rodriguez, 0 espiao da CIA. Ainda no 
papel de comandante, segundo 0 livro, Che 
respondeu com decisiio: 'Ninguem me interro
ga'. 'Comandante, nao vim aqui para interroga
10. Temos ideals diferentes, mas eu 0 admiro. 
Era ministro de Estado em Cuba, e veja agora 
como esta, Reduzido a isso por acreditar em 
seus ideals. Vim para conversar com voce'. 

Segundo Felix, Guevara acabou concor
dando em conversar. Pediu para licar sentado. 
o esplao mandou um soldado boliviano entrar 
e desamarta-lo. Em seguida os dois lalaram 
da escolha da Bolivia para 'exportar a revo
lu~iio', diliculdades encontradas, problemas 
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economicos de Cuba, e da escolha dele por 
Fidel para presidir 0 Banco Nacional de Cuba 
e liderar depois guerrilhas na Africa. 

De acordo com 0 livre, Che negou-se 
a falar de detalhes da operacao guerrilheira 
na Bolivia. Disse que nada poderia revelar. 
a agente perguntou entao se seria capaz de 
adivinhar de onde vinha ele, Felix (usava 0 co
dinome Felix Ramos). 'Voce e portorriquenho 
ou entao cubano', respondeu 0 guerrilheiro. 
Pela resposta, Che presumia tratar-ss de um 
especialista da CIA em interrogat6rios. 

No radio, a morte de Guevara ja era anun
ciada..Avisado disso do lado de fora, Felix 
contou ter entrado de novo na casa, dizendo 
ao guerrilheiro que a ordem para rnata-lo fora 
expedida pelo Coman do Supremo da Bollvla. 
'Quer transmitir uma ultima mensagem a al
guem?', perguntou. 'Diga a Fidel que em breve 
ele vera 0 triunfo da revolucao na America', 
respondeu 0 Che. 

A CIA da a ordem, Guevara morre 
No relato do esplao a resposta do guerri· 

Iheiro e apresentada em tom de queixa contra 
Fidel pelo abandono a que teria sido relegado 
pelo !fder cubano. Che continuou: 'E diga a rni
nha mulher para se casar de novo e tentar ser 
feliz'. a homem da CIA usava nome falso e a 
patente de capitao do Exercito boliviano. No 
livro diz que em seguida os dois se abracaram, 
em momento de grande ernocao. 

'Eu nao 0 odiava mais', disse Felix. 'Sua 
hora da verdade tinha chegado. E ele se condu
zira como homem. Estava enfrentando a morte 
com coragem e altivez'. a esplao afirmou ter 
saldo da escola em seguida, e dado a ordem 
aos bolivianos (um tenenle e um soldado), 
do lade de fora, para que nao atirassem no 
rosto - apenas do pescoco para baixo, apa
rentemente para a identidade do morto nao 
ser conteslada. 

Minutos depois, ao ouvir os tiros, 0 agente 
da CIA olhou 0 rel6gio: Che morreu uma hora e 
dez minutos da tarde. Felix (Rodriguez/Ramos) 
disse ter preferido deixar aos pr6prios bolivia
nos a encenacao da farsa - matar 0 guerrilhei
ro amarrado e depois Iingir que a morte fora 
no campo de batalha. Mais tarde 0 corpo foi 
amarrado do lado de fora do helic6ptero no 
qual 0 agente da CIA retornou a Vallegrande. 

A versao exp6e a suornlssao dos militares 
bolivianos e 0 desprezo com que eram tratados 
pela CIA. a proprio espiao recebera 0 posto 

de capitao do Exercito da Bolivia, ou seja, era 
autortdada local, com carteirinha e tudo. E reu
niu ali todos os documentos do Che (inclusive 
o diario). Fotografou cada pagina, a luz do sol, 
la mesmo, em La Higuera, com duas cameras, 
Pentax e Minox, que tinha levado. 

a roubo do rel6gio Rolex 
a contsudo, assim, foi examinado pela 

CIA antes de chegar as autoridades bolivianas. 
Felix contou ainda que, depois da morte do 
Che, apropriou-se de seu rel6gio Rolex, 'como 
souvenir'. Pegou-o para examinar e i1udiu os bo
livlanos, trocando-o as escondidas pelo Rolex 
que ele pr6prio usava. a espiao vangloriou-se 
tambern, no livro, de ter enganado os bolivianos 
na hora das fotos, antes da execucao, 

as militares bolivianos queriam ser to
tografados ao lade do Che. Entregaram uma 
camera a Felix para que apertasse 0 batao. Ele 
o fez, mas antes alterou velocidade e diafrag
ma, para inutilizar as chapas. Depois pegou 
sua pr6pria Pentax e ajustou a velocidade e 
o diafragma corretamente, pedindo a um bo
liviano para apertar 0 botao. Eo esta, disse ele, 
a unica foto existente de Guevara vivo - sujo, 
rasgado, rnaos amarradas, ao lado de Felix. 
a filme foi direto para a CIA. 

a espiao contou ainda no Iivro que 0 

general Ovando Candia (mais tarde ditador) 
queria conservar a cabeca de Guevara para 
exibir no caso de alquern - Fidel, por exem
plo - duvidar da morte do guerrilheiro. Mas 
o che.fe militar boliviano foi convenc/do pelos 
americanos a arrancar apenas as rnaos, com 
as impress6es digitais. 

Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
o SR. LINCOLN PORTELA (PR - MG. Sem 

revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vou falar sobre 0 posicionamento dos 
partidos da base do Governo. 

. Muitas pessoas questionam por que a Oposicao 
fala 0 tempo todo. E 0 interessante e que seu discurso 
e sempre 0 mesmo, e contradit6rio: falam sobre CPMF, 
e criaram a CPMF; falam sobre medidas provis6rias, 
e trabalhavam por medidas provis6rias. 

o papel da Situacao nao e ficar falando ou 
defendendo 0 Governo Lula, e votar as polfticas 
pubncas necessarias para 0 Pais, ao passo que 0 

da Oposicao e impedir que essas pollticas publicas 
sejam implementadas - polfticas pubncas que, quando 
estavam no poder, nao conseguiram implementar. 

Nao estamos discursando, estamos votando, e 
votando 0 que e melhor para 0 Brasil. 
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o SR. ZE GERALDO - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem.. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ZE GERALDO (PT - PA. Pela ordem. 
Sem revisaodo orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Dsputados, quero parabenizar 0 Governo Lula pela 
iniciativa de privatizar alguns trechos das rodovias 
federaisdo Sui e Sudeste do Pals. 

OPals tem uma imensidaode rodovias a serem 
construldas e restauradas. Naturalmente queostrechos 
colocados adisposieao significam um peroentual mlnimo 
dessa quantidade, pois sao trechos em que trafegam 
milh6es de caminh6es por dia e temos as condi¢es 
de ter pedagio sem prejudicar a populacao, como e 
o caso da Cuiaba/Santarem, que, felizmente, sera 
asfaltadacom dinheiro publico e teremos um pedagio 
para viabilizara economia naquela regiao. 

Sras. e Srs. Parlamentares, a duracao da 
concessao e de 25 anos, e, segundo previs6es da 
ANTT - Agencia Nacional de Transportes Terrestres, 
os investimentos nos pr6ximos 25 anos nas rodovias 
sera de 20 bilhoes de reais. No processo de seleQao 
vsncera a empresa que oferecer a menor tarifa de 
pedaqio, Em caso de empate, ocorrerasorteio. 

Nobres pares, os trechos, que representam 
os primeiros a serem concedidos pelo Governo do 
Presidente Lula, sao 0 que vai da dlvisa do Rio de 
Janeiro com Minas Gerais ate a Dutra (BR-393); 0 

que fica entre a divisa do Rio com 0 Esplrito Santo e a 
Ponte Rio Niter6i (BR-1 01);a via que ligaCuritiba(PR) 
a Florian6polis (SC), do quai fazemparte as BRs 116, 
376 e 101; a Fernao Dias (BR-381), que vai de Sao 
Pauloa Belo Horizonte; a Regis Bittencourt(BR-116), 
que liga Sao Pauloa Curitiba, e a BR-153, que cruza 
Sao Paulo ate a divisa de Minas Gerais. 

sras, e Srs.Deputados, considero essa iniciativa, 
em regioes ja desenvolvidas, um largo passo, ja que 
se trata de rodovias que receberao manutsncao e 
conservacao independentemente da acaodo Governo 
Federal, que porsua veztera ampliada suacapacidade 
financeira de investimentos em regi6es do Norte e 
Nordeste, onde existem rodovias bastante carentes 
e em que a infra-estrutura necessaria ainda nao se 
faz presente. E 0 caso da rodovia Transarnazontca 
(BR-230); Santarem/Cuiaba (BR-163); Seleml 
Brasllia e tantas outras que historicamente foram 
abandonadas por governos passados e hoje estao 
tendo sua trafegabilidade restabelecida petas rnaos 
do Presidente Lula. 

Sr. Presidente, e importante ressaltar que com 
mais recursosem caixa e posslvel 0 Governoampliar 
linhas de creditos em bancos federais que possam 

contribuir para a dinamizacao dos investimentos em 
areas essenciais do Pals, como sauce, sducacao e 
saneamento. 

Era 0 que tinha a dizer. 
0 SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) 

Concedo a palavraao Sr. Duarte Nogueira. 
0 SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB - SP. 

Pronuncia 0 seguinle discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que 
acompanham a TV Camara, semana passada, 0 

Presidente Lula criou uma certa confusao.soure 0 

que vem a ser chamado "choque de gestao", que 
para S.Exa. pressup6e, fundamentalmente, inchacoda 
maqulna publica. Portanto, quanta maior 0 nomsro de 
funcionarlostrabalhando para 0 Governomelhor sera 
a prestacaode services ao cldadao, Essa a 16gica do 
Presidente Lula. 

Em Sao Paulo, Estado que aqui represento, 0 

conceito de chequede gestaoe bemdiferentedaquele 
que0 Presidente Lulaacreditae defende. La, 0 cheque 
de gestaopressup6e forte ajuste fiscal.mccernlzacao 
dagestao administrativa, vlsando aoaumento da receita 
sem elevacao da carga tnbutarlae maioreficienciano 
controle dos gastos pUblicos. Esse foi 0 conceito que 
norteou a polttica do GovernadorMario Covas para a 
recuoeracao fiscale da capacidade de investimento do 
Estado de Sao Pauloa partir de janeiro de 1995. 

Dou aqui meu testemunho porque tive ahoma 
de ser secrstano de Habitacao de Mario Covas e 
sscrstano de Agriculturade GeraldoAlckmin. Naquela 
epoca, houve necessidadede parcelamento da folha 
do funcionalismo, 0 atraso rnedio no pagamento de 
fornecedores era de mais de 6 meses, mais de 2.300 
obras encontravam-se paralisadas com pagamentos 
atrasados em ate 5 anos, as dividas contratual 
e rnobluaria cresciamexplosivamente em funQao 
dos elevados juros, que nao eram pagos, mas sim 
capitalizados. 

A situa~ao de Sao Paulo hoje e bem diferente e 
nao houvea necessidade de 0 Governo se transformar 
num cabide deempregos. Essee 0 resultado docheque 
de gestao executado por Mario Covase seguido pelo 
Governador Geraldo Alckmin e, agora,porJose Serra. 
Entretanto, Sr. Presidente, colegas Partarnenteres, quais 
os resultados do modelo de choque de gestaoadotado 
pelo Presidente Lula? Aumento da carga tributaria e 
cria~ao desenfreada de cargos comlssionados, que 
sao de livre nomeacao. A media mensal de cria~ao 

dos cargos de connanca saltou de 23,8, no primeiro 
mandate, para 179,7 entre janeiro e julho de 2007.A 
carga tributariaultrapassou os 35%, um recorde. Tudo 
isso semque houvesse, emcontrapartida, melhorana 
prestacao dos services publicos. Pelo contrario, 
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De acordo com a Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tnbutarfo, neste ana, cada brasileiro 
traba/hou 156 dias somente para pagar tributos e 
oulros 116 para adquirir services que a Estado nao 
tem condicoes de oferecer de forma eficiente, como 
educacao, saude, previdencia. Neste ana, a brasileiro 
esta trabalhando 4 dias a mais do que no ana passado 
para pagar impasto e services privados. 

Esses sao as resultados do conceito de cheque 
de gestao do Presidente Lula, que esta na contra mao 
dos modelos modernos de administracao publica. 

o SA. VITAL DO REGO FILHO (Bloco/PMDB 
- PB. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, neste 
brevlssimo espaco de tempo, gostaria de associar-me 
aos companheiros da bancada federal paraibana, entre 
as quais a Deputado Armando Abflio, para fazer um 
apelo II ANAC, II INFRAERO e ao Minislro da Defesa, 
Nelson Jobim. 

A nova deterrninacao do Ministerio da Defesa 
para dar Iormatacao ao espaco aeronautico brasileiro 
faz com que as grandes empresas que lucraram com a 
apaqao aereo tratem determinadas rotas com desprezo, 
marginalizando-as, secundarizanoo-as, quando nao 
as esquecendo. 

Hoje, a que acontece na Paraiba e que estamos 
impossibilltados de chegar ao Sui, ao Centro-Oeste, 
ate mesmo a Brasflia, par torca da quase total falta de 
alternativa de fluxo horario. 

Par isso, apelo aos orgaos que cuidam do nosso 
espaco aereo para que restabelecarn rotas mais 
humanas e mais respeitosas no Estado da Parafba. 

Multo obrigado. 
o SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB 

MA. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero denunciar que a cidade Sao 
Joao do Soter, no Estado do Maranhao, na semana 
passada, foi invadida par um grupo de baderneiros 
comandados pelo ex-Prefeito Clodomir Rocha. 0 grupo 
invadiu a Camara Municipal e a Prefeitura e destruiu 
a ja reprovado retatorlo de prestacao de contas do 
ex-Prefeito. 

Acredltamos que a Ministerio Publico e a 
Secretaria de Seguranya do Estado do Maranhao 
tornarao providencias para que casas como 0 de Sao 
Joao do Soter, onde a violencia e alimentada pelo 
grupo politico oposto ao atual Prefelto Ivan Santos 
Magalhaes, nao voltem a acontecer. 

MUito obrigado. 
o SA. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem 

revisao do crador.) - Sr. Presidente, ontem, um grupo 
de 6 Ministros da Economiade paises lalino-americanos 
- Argentina, Bolivia, Equador, Paraguai, Venezuela 
e Brasil - reuniram-se no Rio de Janeiro e tracararn 

as diretrizes gerais para a crlacao do Banco do Sui, 
banco latino-americana que tsra como finalidade a 
desenvolvimento sustentavel na regiao. 

Diferente de outros bancos internacionais que 
visam a ajustes macroeconomicos dos parses,a Banco 
do Sui financlara a desenvolvimento, cornbatera a 
desigualdade social e buscara incluir as populacoes 
nos processos produtivos. Esse banco sustentara, 
portanto, uma outra missao, uma outra vlsao, uma outra 
funyao do capital, antes voltado para acurnulacao de 
oligarquias locals, mas agora destinado a retirada da 
exclusao social de milhares de latino-americanos. 

Multo obrigado. 
oSA.EDINHO BEZ (Bloco/PMOB- SC.Pronuncia 

a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Oeputados, a Ministerio das Ccmunicacoes publicou 
na sexta-feira, 28 de setembro, a Portaria n° 555, que 
permlte a mstatacao de ore/hoes (Terminals de Usa 
Publico - TUP) em localidades com menos de 100 
habitantes, com repasses do Fundo de Universahzacao 
dos 'Services de Teiecomunicacoes - FUST. 

. Passados 7 anos da Lei FUST (Lei nO 9.998, de 
2000) e 6anos do inlcio do recolhimentoda contribuiyao, 
sem nunca ter executado projetos efetivos para a 
aplicacao do Fundo, a Governo Federal, par meio do 
Ministerio das Cornunlcacoes, assinou um primeiro 
contrato nesse sentido. 

A verba do FUST e destinada, conforme a lei 
especificamente no seu art. 5° -, para a universalizayiio 
dos services de telecornumcacao .ern localidades 
com menos de 100 habilantes, com favorecimento 
a instituiyoes de ensino e saude, redes digilais de 
informayiio para a acesso publico, incluindo internet, 
reduyaode contas deescotase bibliotecascom beneficia 
II populacao carente, telefonia rural e atendimento a 
areas remotas, redes de alta velocidade, fornecimento 
de acessos individuais e equipamentos de interface a 
deficientes carentes, entre outros. 

A instalacao deorelh6es em 8.760 localidadescom 
menos de 100 habilantes nao contempladas pelo Plano 
Geral de Metas de Universalizayiio e ayiio urgente, haja 
vista que as habltantes dessas localidades nao tem 
condicoes de se comunicar com seus familiares. 

A expectativa e de que as oreihoes sejam 
instalados nos proxirnos 3 anos nas proximidades 
de locais movimentados, como escolas e pastas de 
sauce. 

Cumprimenlo 0 Ministro das Comunlcacoes, 
Senador Hello Costa, a Presidencla da ANATEL e as 
demais colaboradores pelo primeiro passe na efetiva 
aplicacao dos recursos colocados II disposicao da 
sociedade por meio do FUST, usando a dotacao 
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para garanlir um acesso mais dernocratico as 
telecornunlcacoes. 

Recursos esses que devem servir para a 
implementa«ao de pollficas pUblicas nesse setor, com 
objelivo de incluir socialmenle poputacoes que estao 
a margem dos services de lelefonia. 

Era 0 que linha a dizer. 
o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 

Mesa acclhe.o pronunciamenlo enlregue palo iluslre 
Depulado Waldir Maranhao e delerminando sua ampla 
divulga«ao. 

o SR. PRESIDENTE (Nareio Rodrigues) 
Concedo a palavra ao Sr. Marcelo Ortiz. 

o SR.MARCELO ORTIZ(PV - SP. Sem revlsao 
do orad or.) - Sr. Presidenle, nesle momenlo, com 
muila satisfacao, eslou vendo aqui 0 Depulado Jovair 
Aranles. Niio lenho lido a oportunidade de ver esle 
grande Uder da Casa. 

Sr. Presidenle, Sras. e Srs. Depulados, a 
manttsstacao do Deputado que me anlecedeu na 
tribuna a multo clara e mostra 0 descaso das empresas 
de aviacao eivil pelos Parlamenlares e por todos os 
passageiros. 

Muilas vezes, ficamos denlro do aviao esperando 
pela deccilagem. Alualmenle, todos os veos atrasam, 
seja de uma empresa, seja de outra, e ficamos sem a 
menor intorrnacao. Parece-me que nao lemos 0 direilo 
sequer de saber se 0 voo vai demorar por causa de 
uma pane no avlao, se houve problema na safda, se 
ha possibilidade de utilizacao da pisla ou nao, 

E, quando fazemos qualquer queslionamenlo, 
recebemos resposlas muilas vezes evasivas. Alam 
disso, 0 semblante dos funclonarlos nao a muilo pr6prio 
de quem prelende alender 0 clienle da melhor maneira 
possfvel. 

Aproveilo a oportunidade para elogiar 0 trabalho 
que vem sendo feilo pelo Minislro Nelson Jobim, da 
Defesa. Tenho certeza absoluta de que, com a sua 
perseverance, forca e pulso, S.Exa. vai conseguir fazer 
com que as empresas nada mais fa«am do que cumprir 
o seu dever, ou seja, tratar bern seus clienles e obedecer 
aos horarlos de vcos, para que possamos chegar no 
horatio correto a esla Casa, mesmo porque estarnos 
no aeroporto na hora exigida. 

Hoje, houve uma alteracao multo grande em 
rela(fiio aos veos. Refiro-me aos que partiram do Eslado 
de Sao Paulo. Mas 0 colega que me anlecedeu na 
Iribuna tambsm fez uma obssrvacao e lem toda a 
razao, Sr. Presidenle. 

Quero que esta minha rsctamacao fique 
consignada, por genlileza. 

oSR. DR.TALMIR (PV - SP. Pronuncia 0 seguinle 
discurso.) - Sr. Presidenle, Sras. e Srs. Deputados, no 

dia 9 de julho comemorou-se 0 Iranscurso dos 75 anos 
da Revolu«ao Conslilucionalisla de 1932, efemaride 
que aqui recordamos por fazer parte tnconteste do 
patrlrnonlo das comemoracoes hisl6ricas do povo, nao 
s6 de Sao Paulo, mas tambem de lodo 0 Brasil. 

o Movimenlo Constilueionalisla de 1932 - a luta 
da sociedade paulista pela democracia - foi 0 mais 
longo e lelal confllto nacional do sacuto passado, com 
urn numero de mortos seguramenle maior do que 0 de 
perdas durante a campanha da FO'9a Expedicionaria 
Brasileira na 28 Guerra Mundial. 

A cenlelha que deu infcio a Revolu«ao de 32 foi 0 

perfodo de excecao polftica do Governo provis6rio de 
Gelulio Vargas, em que lodas as inslilui<t6es legislativas 
foram abolidas, desde 0 Congresso Nacional aia as 
camaras Municipais. 

Descontsntes com a ditadura de Vargas - que 
havia prometido, ao lomar 0 poder em 1930, uma 
nova Constituicao -, os paulislas realizaram, em 23 
de maio de 1932, urn comfcio reivindicando essa 
promessa; pedindo que fosse eleila uma Assemblsla 
Constiluinle. 0 enconlro lerminou em conflilo arm ado, 
com 4 sstudantes mortos: Martins, Miragaia, Orauzio 
e Camargo. As iniciais de seus nomes se lransformam 
na sigla MMDC, 0 grande sfmbolo da Revolu(fiio. 

Depois de dias de tensao, em 9 de julho a revolta 
explode. A causa a defendida por toda a imprensa 
pauusta, A populacao adere a rebeliao, e cerca de 
35 mil homens enfrentam urn contingenle de 100 mil 
soldados governislas. Em 3 de outubro, ap6s 3 meses 
de luta, 0 conflilo lerminou. 

Nobres senhores, Sao Paulo lutou por urn ideal 
nobre e alevanlado; perdeu a balalha, mas nao a causa; 
foi derrotado no conflilo, mas saiu vencedor porque 
seus cldadaos nac desistiram de lular pela democracia 
para lodo 0 Pars; queriam a Conslilui(fiio e a tiveram. 
La, morreu muila genIe. Porsm, 0 Brasil conseguiu se 
Iibertarl Perdeu, sim, seus 4 estudantes, perdeu multos 
cidadiios brasileiros, e isso a sempre de se lamentar, 
pols a vida humana jamais pode estar sendo ceifada 
por desencontros de interesses e de idaias. 

Epor esse motivo, Sr. Presidenle, que, em nome 
da mem6ria hist6rica de nossa Palria, Irago a lerrnranca 
esse passado honroso que se deu em solo paulisla para 
render homenagens nao a IUla, mas, sim, aos herols 
que morreram por idea is que nao eram somenle seus, 
mas de loda uma nacao, Em nome de lodas as vidas 
insubstilurveis que naquele conflito foram perdidas, 
facto aqui uma homenagem posturna aos 4 esludanles: 
Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. 

A mem6ria dos esludanles MMDC dave sempre 
reafirmar-se no rol dos her6is que escreveram, com a 
propria vida, a hlstoria do povo brasileiro, na luta por 
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ideais grandiosos, tais como os princlpios da liberdade 
e da democracia. 

A Nayiio precisa estar atenta para que se perpetue 
o reconhecimento peto muito que fizeram esses her6is. 
o legado de bravura daqueles que tombaram no campo 
de luta deve manter-sa vivo pelo exercicio da evocacao 
- 0 que aqui fazemos -, deve fazer parte do livre da 
mem6ria nacional. 

Por esse motive, Sr. Presidente, comunico a 
este Plenario que apresento projeto de lei visando a 
inscriyiio dos estudantes MMDC no Livre dos Her6is 
da Patria, como forma de distinguir esses brasileiros 
que ofereceram a vida a Na9ao, para sua defesa e 
construcao, com excepcional dedicacao e herefsmo. 

Senhores, finalizo este pronunciamento tendo a 
certeza de que a Hevolucao de 32 deixou, de positivo, 
a possibilidade de se unirem diferentes segmentos de 
uma sociedade dividida como a nossa em torno da 
ideia - ate hoje em construcao - do Estado de Direito 
Oemocratlco. 

Rememorar 0 9 de Julho, rememorar os nossos 
her6is, em especial 0 estudante prudentirio Camargo, 
e reiterar 0 compromisso com a busca da dernocracia 
substantiva, em que a lei baseia-se na igualdade 
entre todos, e a democracia nao e apenas formal e 
institucional, mas participativa. 

Feliz a nacao que vive 0 esplrito de bravura 
de seu povo! Laureada a Nacao brasileira que sabe 
ser a Patria-Mae dos antepassados de sangue, una, 
soberana e indivisa. 

Pelo bem do Brasil e de Sao Paulo! 
o SR. LEO ALCANTARA - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SA. LEO ALCANTARA (PR - CEo Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, se aqui 
estivesse na votacao realizada na sessao que houve 
pela manna, votaria de acordo com a orientayiio da 
Lideranca do PRo 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues)- Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Armando Abllio. 

o SR. ARMANDO ABILIO (PTB - PB.Sem revisao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
volto a fazer um registro a respeito da sltuacao em 
que se encontra 0 Aeroporto Internacional Presidente 
Castro Pinto, em Joao Pessoa, Paralba, que precisa 
urgentemente da conclusao das obras de reforma e 
arnpuacao para ser transformado em aeroporto de 
cargas, bem como da instalacao de 4 fingers, 0 que 
criara as condicoes de conforto para os passageiros 
que 0 utilizam. 

Mas, para descontentamento e desconforto dos 
paralbanos e dos turistas, as companhias aereas 
suspenderam todos os veos matinais da Capital 
paraibana, obrigando os usuarlos a se deslocarem da 
Paralba a uma e meia da manna para pegar as conexoes 
em Recife, as sete e meia da manna, impondo, com 
isso, aos passageiros a perrnanencla no Aeroporto 
Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, 
numa espera de 5 horas, para seguir seus destinos. 

Os Deputados da Parafba Remulo Gouveia e Vital 
do Rego Filho me antecederam na tribuna e tambsm 
registraram a sua preocupacao com os vOos que saem 
do aeroporto da Capital da Paraiba. 

Ressalto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que essa dectsao das companhias aareas esta criando 
uma sltuacao diflcil no que diz respeito as atividades 
produtivas e turfstlcas, inclusive para 0 exerclclo da 
atividade parlamentar no Congresso Nacional. 

Achamos que vai haver um desaquecimento na 
area de turismo, principalmente, por lncrlvel que pareca, 
Os experts no assunto afirmam que a bola da vez no 
turismo e a Paralba, mas esse cenario inviabiliza nao 
apenas a atividade turlstica, como tambsm todas as 
atividades produtivas do Estado. Por exemplo: ontem, 
para participar da sessao deliberativa desta Casa, fui 
obrigado a sair de Joao Pessoa de carro, as 3h da 
manna: ao chegar a Recife, as 5h, fiz a conexao para 
Brasilia. 

Aproveito este momento na tribuna desta Casa, Sr. 
Presidente, para pedir, em nome de todas as classes 
produtivas do meu Estado, ao Ministro Nelson Jobim, 
da Defesa, que tanto tem-se esforcado para resolver 
os problemas que afligem os usuartos da aviaeao civil 
brasileira, que interceda junto as companhias aereas 
para que normalizem a sua grade de proqramacao de 
veos no Estado da Paralba. 

Para 0 apaqao asreo, 0 Ministro Nelson Jobim 
esta encontrando solucao, Mas, nessa sotucao, quem 
saiu perdendo foi exatamente a Paralba, pela rnudanca 
drastica, desumana e cruel da grade de programayiio 
de veo das companhias aereas que prestam service 
ao Brasil e, consequentsmente. aquele Estado. 

Certo de ter este pleito atendido, aproveito tarnoern 
este momento e esta oportuna ocasiao para pedir 0 

apoio da Mesa Diretora desta Casa no sentido de que 
busque uma solucao para este grave problema. 

Eram essas as minhas consideracoes, Sras. e 
Srs. Deputados. 

Muito obrigado pela atencao a todos. 
o SR. MARIO DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
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o SR. MARIO DE OLIVEIRA (BlocoIPSC - MG. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
quero justificar a minha ausencia na votacao anterior. 

Muito obrigado. 
oSR.PRESIDENTE (NarcioRodrigues)-Concede 

a palavra ao nobre Deputado Max Rosenmann. 
o SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ternos assistido, estarrecidos, as 
declaracoes racistasde presidente do Ira sobre 0 Estado 
de Israel. Mais uma vez 0 Sr. Ahmadinejad expressa 
seu desejo de riscar a Terra Santa do mapa. Agora 
ele sugere que Israel saia do Oriente Medio e seja 
transferido para 0 Alasca, a Europa ou 0 Canada. 

Mahmud Ahmadinejad cita em seus discursos a 
cnacao de um acampamento de sionistas na Europa ou 
em grandes pedacos de terra, no Canada ou no Alasca, 
para, assim, os judeus terem sua pr6pria terra. 

Cada declaracao do presidente do Ira nesse 
sentido e uma afronta 11 legitimidade do Estado de 
Israel e a dignidade de um povo que multo lutou para se 
estabelecer nas terras que Ihe sao devidas por direito. 

Queremosrelembrare ressaltarquehaexatamante 
60 anos, 0 entao embaixador brasileiro em Israel, 
Oswaldo Aranha, presidiu a sessao da ONU que decidiu 
pela crtacao do Estado de IsraeI. 

Nao podemos aceitar que uma declsao tao 
tmportante, que contou com a parlicipa9ao do Brasil, 
seja questionada dessa forma. Como Pals-mernbro 
da Organiza9ao das Na90es Unidas, nao podemos 
permitir que seja propagada a ideia de se eliminar 
israel do Oriente Medio - um pars restabelecido por 
determinacao de resolucao da ONU, em 1948. 

Alemdisso, devemoslembrarque0 presidente do Ira 
tem negOOo, emvariasocasi5es, a exist€mcia do holocausto 
e, paralelamente a isso, ainda desenvolve um programa 
nuclear ocuto, 0 qual multos parses tem queslionado. 

o Brasil, como pais pacffico, deve-se ater a esses 
tenornenos e contribuir para uma solucao moderada, 
alsm de defender a paz em Israel. 

Sr. Presidente, peco a V.Exa. que autorize a 
divulgayao do meu pronunciamento no programa A 
Voz do Brasil. 

Muijo obrigado. 
o SR. ZE GERALDO (PT - PA. Sem revisao 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
todos aqueles que me ouvem neste momento, quero 
aproveitar esta oportunidade para comemorar a decisao 
do Ministerio da Educacao, de implantar 5 escolas 
tecnicas, sendo 1 agrotecnica. nas regioes sui e sudeste 
do Estado do Para. 

Essa declsao faz parte de um pacote de medidas 
na area educacional, que abrange a implanta9ao de 

escolas tecnicas no Pars. 0 que mais me chamou 
a atsneao e 0 que mais tenho a comemorar desta 
tribuna e a crlacao, pelo Governo, de institutos de 
ensino profissionalizante que vao permitir que ao jovem 
matriculado para esludar os 3 anos na escola tecnica 
fazer tambem mats 2 anos de especlallzacao na pr6pria 
escola. Sera quase um curso universitarlo. 

Quem tiver oporlunidade de estudar nas escolas 
tecnicas saira preparado para 0 mercado detrabalho. 
Um jovem da area rural, que atualmente estuda em uma 
escola aqrotecnica, como a de Castanhal, no Estado 
do Para, precisa estudar rnais 5 anos para se formar 
em Engenharia AgronOmica, Medicina Veterinaria 
ou Engenharia Florestal. A partir dessa dsclsao do 
Governo, 0 jovem podera se especializar na propria 
escola aqrotecnlca, nessas ou em outras areas, e salr 
preparado para desenvolver a sua atividade. 

Um dos municiplos beneficiados e 0 de Itaituba, 
a oeste do Estado do Para, na 163. 0 Prefeito havia 
perdido essa oporlunidade porque nao disponibilizou 
o terre no para a construcao da escola, uma eXigencia 
do Ministerio da Educa9ao. Mas, na semana passada, 
acompanhei 0 Prefeito em uma visita ao MEC, quando 
S.Exa. doou 0 terreno.ltaituba e ctdade-poto e possui 
aproximadamente 100 mil habitantes. Em 2010 sera 
contemplada com esse programa do Governo Lula. 

Essae umamodalidadede ensineque,alerndeestar 
em expansao, proporciona a juventude a oporlunidade 
de se preparar para 0 mercado de trabalho. 

Alem disso, registro a expansao da Universidade 
Federal do Para para os Municfpios de Maraba, 
Altamira, Braqanca, camsta, Castanhal, Santarern, 
com disponibilidade de recursos para a melheria dos 
varlos campus instalados nas eidades-polo. 

o Para e um Estado de grandes distancias, Para 
se ter uma ideia, de Belem a Santa rem, a alternativa 
mais rapida e 0 aviao. Fora isso, e preciso viajar 3 dias 
de barco ou rodar mais de 1.500 quilOmetros de carro. 
o mesmo acontece se 0 destino for Maraba, Altamira 
e outras cidades. 

Parabenizo 0 Governo Lula, 0 Ministerio da 
Educacao e 0 Governo do Estado do Para por mais 
incentive ao desenvolvimento edUcacional. 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) 

A Presidencia registra a presence em plenario do 
ilustre Deputado Dilzon Melo, secretano de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Polllicas Regionais de 
Minas Gerais e Presidente do PTB naquele Estado. 

Deputado Dilzon Melo, seja bem-vindo ao 
Parlamento da Republica! 

o SR. PAULO MALUF - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. PAULOMALUF (PP - SP. Pela ordem. Sem 
revisao do orador.) - Sr.Presidente, na votacao passada, 
votei de acordo com a orientacao do partido 

o SR. LAzARO BOTELHO - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. LAzARO BOTELHO (PP - TO. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior, votei de acordo com 0 partido. • 

o SR. SILAS CAMARA - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. SILAS CAMARA (Bloco/PSC - AM. Pela 
ordem. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
qualquer projeto de desenvolvimento sustentavel para 
a Amazonia deve levar em conslderacao que 0 modelo 
a ser adotado nao pode ser predat6rio ou destruidor, 
muito menos gerador de pobreza e de desigualdade 
social. Na regiao arnazonica, mais do que em qualquer 
outro lugar, 0 desenvolvimento deve ocorrer apoiado 
nao somente nos recursos do ambiente natural, mas 
tarnbern no conhecimento tecnico, sconomico, cultural 
e social das sociedades modernas. 

Devemos reconhecer, ademais, que 0 

desenvoivimento sustsntavel nao ocorrera sem que haja 
investimentos pesados em energia eletrica, transportes 
fluviais, rodoviarios e asreos. Investimentos esses 
que se devem dar com 0 devido cuidado para que a 
melhoria da inlra-estrutura nao descambe para um 
desenvolvimento predat6rio descontrolado. 

Para que seja possivel prosperar com a utilizacao 
dos recursos da natureza, sem contudo destrul-la, 
e mister conhece-Ia prolundamente. Tememos, Sr. 
Presidente, nobres Deputados, que a Amazonia seja 
destruida antes de ser conhecida. E a aquisicao desse 
conhecimento somente se dara se houver meios 
linanceiros que permitam compreender oluncionamento 
do meio ambiente, suas potencialidades economicas, 
socials e culturais e as consequsncias do seu uso. As 
imensas potencialidades da Amazonia, em term os de 
alimentos, medicamentos, energia, nao devem ser 
guardadas em reservas intocavels, mas devem ser 
utilizadas, desde que lique assegurada a sua renovacao. 
Para tanto, nenhum saber deve ser desprezado, desde 
o tradicional, advindo das sociedades indigenas, dos 
caboclos e dos ribeirinhos, pessoas que sempre viveram 
na floresta com sensatez, ate 0 saber cientffico e 
tecnico moderno. 

Inlelizmente,o Brasil esta em falta com a Amazonia 
no que diz respeito a politicas publicas e investimentos na 
regiao. Na ausencla de uma politica de desenvolvimento 
regional bem delinida e estruturada, com lodos os 
instrumentos necessaries Ii sua irnplantacao, nao ha 
como sair do estado de subdesenvolvimento, nao na 
como inserir-se no contexto comercial do Pais, muito 
menos no internacional. 

A Amazonia ressenle-se do estado de abandono 
em que se encontra. Seus indicadores sociais sao 
muitos baixos, espelhando a atencao que recebe. 
Juntamente com os do Nordeste, estao entre os piores 
do Brasil. Toda a regiao carece de inveslimentos 
urgentes na sua inlra-estrutura. Nossos centros de 
pesquisa e as lnstituicoes universitarias e cientfficas 
solrem com 0 risco permanente de sucateamento. Muito 
provavelmente, isso explica 0 fato de que quase tudo do 
que se conhece da Amazonia vem de pesquisas que sao 
realizadas por lnstitulcoes e pessoas que nao moram 
na Amazonia. Muitos desses estudos sao insuficientes 
e descontfnuos, alem de provavelmente apresentarem 
uma visao de Amazonia bastante deturpada. 

Clamamos por investimentos, Sr. Presidenle, 
mas nao gostarfamos de reviver erros passados que 
marcaram a lmplantacao de modelos de desenvolvimenlo 
saqueadores e aniquiladores. A exploracao e 0 uso 
prsdatorio de nossos recursos naturais leva ram a 
perda irreparavel de tlorestas - e, juntamente, recursos 
geneticos insubstitufveis -, bem como Ii inutilizacao de 
rios e devastacao de nossa paisagem. Esse modelo falido 
tambsrn retirou de populacoss tradicionals seus meios 
de sobrevivencia, assim como seus territ6rios, fazendo
as migrar para a exclusao das periferias urbanas, 

Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
sabemos que 0 futuro da Amazonia nao se encontra 
na aqropecuaria nem muito menos nas monoculturas 
agricolas ou f1orestais, que trazem no seu rastro 0 

desequilibrio ambiental, econornico e social. 
. Compreendemos, igualmente, que a floresta nao 

deve permanecer imaculada, privando a popu'acao de 
sua generosa opulencla, 0 futuro da Amazonia depende 
mats de uma polltica de desenvolvimento apropriada, 
de inveslimentos em infra-estrutura e do conhecimento 
cientffico e tecnol6gico dos seus recursos. 

Acredilamos, por lim, que 0 discernimento das 
dinarnicas de utilizacao sustentavol do imenso polencial 
biol6gico e humano da Amazonia acarretara uma maior 
rsslstencia Ii prolileracao de processos e modelos 
predatorios, 

Oulro assunlo, Sr. Presidente. 
, Gostaria de agradecer a oportunidade por este 

pronunciamento e colocar uma questao para os nobres 
coleqas: 0 que as Senhoras e os Senhores achariam 
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de uma prornoeao do tipo ·pague 3 e leve 2"? Isso 
mesmo: pagar por 3 e levar apenas 2. 

Pois bem, eessa "prornocao" Ii qual esta sujeita a 
populacao que se submete Ii aquislcao de produtos por 
meio de cradlarlo. 0 cidadao adquire um empresnmo 
de 400 reais nas lojas de varejo e tem de pagar 600 
reais, em um perrodo de 12 meses. 

A sltuacao, Sr. Presidente, com essa modalidade 
enganosa de emprestimo, esta cada vez mais diffcil 
para 0 consumidor medlo brasileiro. Imaginem, Srs. 
Parlamentares, que, para 0 caso do cheque especial, 
o problema e ainda pior. De acordo com os dados 
do pr6prio Banco Central, a promoeao nesse caso 
- pasmem - ede "pague 5 e leve 2". 

Ora, sao exorbitantes 146% ao ano! Quero dizer 
que, no casodo cheque especial, trata-sa de modalidade 
de empresnrno das mais seguras, pois retrata um lange 
perlodo de relacionamento entre 0 correntista e 0 banco. 
Ou sera que 0 banqueiro fica concedendo cheque 
especial sem conhecer detalhadamente 0 c1iente? 

o problema, Sr. Presidente, a que 0 correntista, 
no caso do cheque especial, fica refam do banco. 
Principalmente por causa daquela lntorrnacao- diga-se 
de passagem, bastante interessante para 0 cornerciante 
- indicando ha quanto tempo 0 c1iente tem conta no 
banco. Nao estou aqui pretendendo que se retire essa 
lntormacao, que, reconheco, julgo importante para 0 

cornerclo e para a pr6pria aceltacao do cheque. Mas 
entendo que essa informa9ao deveria ser a do tempo 
em que 0 cidadao mantern conta em qualquer banco, 
nao num banco especffico. 

Outra questao importante, a meu ver, a 0 tato 
das oportunidades de emprestirno que sa colocam 
para 0 consumidor. Podemos verificar, se formos fazer 
uma pesquisa de campo, que as taxas cobradas pelas 
financeiras que atuam diretamente no ponto comercial 
tendem a ser mais elevadas. A lucratividade desse 
neg6cio a tao atrativa que tem levado os grandes 
bancos privados do Pars a realizarem parcerias com 
a cadeias de lojas de eletrodomaslicos (posso citar as 
Casas Bahia e 0 Ponto Frio, por exemplo). E por que 
sera que isso acontece? Porque no ponto de venda, 
ou seja, dentro da loja, 0 cliente ja sai servido pelo 
credito, Nesse caso, ele certamente nao vai pesquisar 
para encontrar dinheiro mais barato. AI, Sras. e Srs. 
Deputados, os bancos e financeiras aproveltam para 
cobrar uma das taxas de juros mais altas do mundol 

Gostaria de saber quem das senhoras e senhores 
ja viu, dentro de uma loja no varejo, uma Iista com as 
varlas taxas de juros ofertadas por diversas inslitui¢es? 
Quanto aos produtos ali vendidos, 0 consumidor 
depara com ofertas publicadas nos diversos meios 

de cornunicacao, tendo a chance de poder comparar 
os precos. 

Pensando haver resolvido 0 problema, 0 Banco 
Central divulga as taxas cobradas pelos bancos e 
financeiras pela Internet. Poisconvido os nobres colegas 
a visitarem a paqlna do Banco Central na Internet e 
informarem qual a taxa cobrada pelos bancos. Sera 
que ta aparecem a taxa minima, a taxa rnedta e a taxa 
maxima? Equal delas 0 banco ira me cobrar? Nem eu 
nem ninguam tem a menor ldeia. 

Outro ponto que gostaria de destacar a a quesliio 
da consigna9iio em folha das pensOes dosaposentados. 
Nao quero criticar 0 instrumento, mas as taxas ainda 
estao multo superiores aquelas que deveriam ser 
efelivamente cobradas. 0 risco de pagamento dessa 
modalidade de operacao a aquele referente ao Pals 
(exceto 0 risco de morte do aposentado). Ou seja, 
se, em ultima instancia, quem paga a pensao a 0 

Tesouro, a taxa de juros dessa operacao deveria 
ficar muito pr6xima a da SELIC, que a a taxa paga 
pelo Governo sobre seus tltulos, Mas nao a 0 que 
vemos. Ao contra rio, vemos os bancos veiculando na 
televlsao sedutoras propagandas, sendo uma delas 
protagonizada por um grande desportista brasileiro, 
conclamando os aposentados a tomarem credito junto a 
uma certa institui9ao. Aqui mesmo, nesta Casa, vemos 
um batalhao de "vendedores de dinheiro" - entre aspas 
- assediando nossos servidores. 

Entendo que estamos presenciando uma 
verdadeira transferencia de rendados rnals pobres para 
a classe rnals abastada da populacao, num movimento 
em que se fornece a corda para que as pessoas, multas 
vezes desesperadas, se enforquem. 

Parafinalizar, Sras.e Srs. Parlamentares, acredito 
que esta Casa deva atuar de forma mais contundente 
sobre esse problema, que, embora nao esteja sendo 
percebido pela poputacao menos letrada do Pars, salta 
aos olhos daqueles que tem discernimento suficiente 
para se indignar e, mais que isso, tomar alguma atitude 
no senlido de resolver a qusstao, 

Multo obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Nareio Rodrigues) 

Concedo a palavra ao i1ustre Deputado Domingos 
Dutra. 

oSR. DOMINGOS DUTRA (PT- MA.Sem revisao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
imprensa, internautas que nos acompanham pela 
Internet, senhoras e senhores tunclonarlos da Casa, 
como Relator da CPI do Sistema Carcerario, solicito 
aMesa que justifique a minha ausencla na sessao da 
manna, bem como ados Deputados Ayrton Xerez, 
Nelson Bornier, Luiz Carlos Busato e William Woo. 
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Visltamos a Papuda, a penitenclaria de Brasilia. 
Estivemos la no perlodo da manna para avaliar a 
suuacao dos quase B mil presos naquets presidio. 

Outro registro que considero importante. Sao 
LuIs, Capital do Estado do Maranhao, vai comp/etar 
378 anos, E neste momenta ha uma polernica a 
respeitodo nurnero de habitantes daquela Capital. 
Ha muito tempo dizem que Sao Luis tem mais de 
1 milhao de habitantes. Essa cifra e importante nao 
apenas para aumentar a nurnero de Vereadores, a que 
considero secundario, mas 1 rnilhao de habitantes e 
significativo para as ganhos financeiros que a Capital 
passara a ter. Par outro lado, a fato de a Capital ainda 
nao possuir 1 milhao de habitantes ocasiona um 
prejulzo de mats de 20 milh6es de reais por rnes ao 
Municipio de Sao LuIs. 

Ao concluir a Censo, a IBGE afirmou ter Sao 
LuIs 957.890 habitantes. Considero isso um equivoco. 
Nao sei par que motivo a IBGE leima em nao contar 
corretamente a populacao de Sao LuIs. 

a Diretor do IBGE, Dr.Pedro Guedelha, e servidor 
de carreira, uma pessoa correta, a quem tenho a maior 
respeito, mas nao consigo compreender par que M - e 
a que me parece - uma intencao de nao deixar que 
Sao LUIs atinja a patamar de cidade com 1 mi/hao de 
habitantes. 

Quero me associar aos reclamos dos Vereadores 
de Sao Luis, a comunidade da Capital do Estado, 
ao Prefeito Tadeu Palacio diante dessa insistencia 
em nao reconhecer que Sao LuIs tem 1 milhao de 
habitantes. 

Eo evidente que somas leigos no assunto. Nao 
sabemos a metodologia utilizada, mas, mesmo a olho 
nu - esta aqui a Deputado Juliao, do PDT, partido que 
governa Sao Luis ha quase 20 anos -, notamos que 
a cidade e a periferia cresceram bastante, que novas 
conjuntos habitacionais f1oresceram. Sao rnultos as 
condominios. Enfim, nao conseguimos compreender 
par que a IBGE insiste em afirmar que Sao Luis nao 
tem 1 milhao de habitantes. 

Acho que a melhor forma de resolver isso, ao 
inves de ir para a Justica, e a Iitrgio judicial. Talvez a 
IBGE, juntamente com as poderes publicos da Capital 
do Estado, possa fazer uma nova recontagem, de 
tal forma que a Capital nao tenha mais prejulzos. 
Moramos num Estado pobre. Qualquer real que se 
perea no Estado do Maranhao representa prejuizo 
para a populacao carente. E perder 20 milh6es de 
reais par mes, justamente por faltarem menos de 40 
mil pessoas para se atingir a lndice populacional de 
1 mi/hao, e um prejulzo muito grande. Esse dinheiro 
faz falta para as polfticas puollcas em favor daquela 
poputacao que ali esta; porque muitas pessoas que 

vivem na periferia de Sao Luis ainda nao contam com 
agua tratada, muitas sem emprego, com sauce precaria 
e educacao deficiente. 

Sr. Presidente, taco um apelo ao Dr. Pedro 
Guede/ha, Diretor do IBGE no Estado do Maranhao, 
pessoa par quem tenho a maior respeito, para que 
reveja a sua metodologia. Penso seja possivel encontrar 
uma outra forma de avaliacao. 

Tenho certeza de que a Censo nao agiu de rna
fe ao nao reconhecer que a Capital do Estado ja tem, 
pe/o menos, 1 milhao de habitantes, um marco que e 
muito lmportante nao apenas para as politicos, mas 
principalmenle para a populacao de Sao Luis que entao 
passaria a contar com uma renda adicional, com efeito 
positivo sabre a qualidade de vida de seus cidadaos, 

Eo a registro que taco, 
o SR. PAULO MALUF - Sr. Presidente, peco a 

palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. PAULO MALUF (PP - SP. Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a que me traz Ii tribuna eassunto do mais 
alto interesse nacional. 

Temos hoje uma enxurrada de d61ares nao 
em fun9ao de um inveslimento perene, mas como 
espsculacao financeira na Balsa. 

a d6/ar caiu para 1 real e 80 centavos. E a que 
faz a Governo? Compra d61ares para impedir que a 
cotacao fique ainda mais baixa. 

Ora, tenho duvida de que a Banco Central tenha 
mais forca que a mercado financeiro mundial. 

Portanto, com esse spread bancario - diferen9a 
entre os juros medias la fora (4% au 5% ao ana) e as 
daqui (11% ao ana); au seja, 6% au 7% de juros ao 
ano -, e se conslderarrnos a exlstencia de uma reserva 
cambial de cerca de 160 bilh6es de d6lares, daremos 
de lucro aos banqueiros 10 bilh6es de d61ares ao ana. 
Sem surpresa: e a que equivale a 6% de 160 bilh6es 
de d61ares par ana. E a que isso representa? Todo 
ana representa a exportacao de meia Ilaipu. au seja, 
ea valor de meia Ilaipu que estamos exportando par 
ana somente para a espsculacao financeira do capital 
internacional. 

Ora, a Brasil eum Pais abencoado por Deus: tem 
sol 360 dias do ana; tem agua em abundancia: tem 
um povo bom; tem uma terra de boa qualidade; tem 
uma das melhores condicoes de fotossintese para a 
producao, inclusive, daquilo que hoje ea coqueluche 
mundial contra a ponncao, que ea a/cool combustrvel. 
o que ea alcoot? a alcool eenergia solar que, depois 
de fixada na cana-de-acucar e decomposta nas usinas, 
e transformada em alcoot, Eu diria, de uma maneira 
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simplista, que alcool ~ sol engarrafado, ~ energia solar 
liquida. Ou seja, tudo isso que Deus nos da, tenho 
absoluta corwlccao, nos da um crescimento mlnimo 
de 4% ao ano. 

Ora, 0 que 0 Brasil precisa para crescer um pouco 
mais de 4% por ano? Fazer 0 que todos os palses 
emergentes do mundo estao fazendo. De acordo com 
rnatsna divulgada na ultima edi9!io de TheEconomist, 0 

que fazem os palses emergentes? Juros baixos, carga 
trlbutarla baixa e moeda um pouco desvalorizada para 
amp liar as exportacoss. Mas aqui estamos fazendo 0 

contrarto, na ccntramao da hist6ria: juros altos, carga 
tributarla ajta e moeda altamente valorizada. 

Portanto, meus amigos, a suqestao que deixo ao 
Banco Central- e 0 faco de maneira clara, com minha 
experiencia de governador, prefeito e por 2 vezes quase 
Presidents da Republica, ~ que baixem as taxas de 
juros para impedir a especulacao internacional contra 
o Brasil- ou, do contrario, 0 Brasil nao tera condleoes 
de manter essa reserva nesse diferencial de juros 
existente entre 0 custo financeiro fa fora e 0 custo 
financeiro aqui dentro. 

1550 e, pela minha vlsao, 0 que as nossas 
autoridades monetarias tem que fazer. 0 Governo e 
as autorldades monstanas tem que deixar de ser 0 pai 
dos pobres e a mae dos banqueiros. Somente assim 
n6s vamos ter, se Deus permitir, um crescimento mais 
expressivo, quem sabe, de 6%, 7% ou ate 10% ao ano, 
como crescem hoje a China e a india. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
oSR.JULIAO AMIN (BlocolPDT- MA.Sem rsvisao 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu1ados, na 
condicao de Deputado nordestino, venho registrar 0 

sucesso da reuniao d05 Governadores do Nordeste 
ocorrida na ultima selda-feira,no Maranhao.0 resultado 
foi sintetizado na Carta de Sao tuts, assinada pelo 
Governador do Maranhao, Jackson Lago, anfitriao do 
encontro, e pelos Governadores do Piauf, do Ceara, 
da Parafba, de Alagoas, de Sergipe, do Rio Grande 
do Norte e ainda pelo Vice-Governador do Estado de 
Pernambuco. 0 dialoqo produ1ivo e a identifica9ao 
objetiva dos problemas comuns que entravam todos os 
Estadosda Regiao resultaramnos consensos reporlados 
na Carta, que sera entregue ao Presidente Lula. 

A reunlao contou, pela primeira vez, com 0 inlcio 
de nova relacao: a presenca do Presidente do BNDES, 
Luciano Cou1inho, e de toda a diretoria do principal 
banco. Safmos muito confiantes em que 0 encontro 
pode significar um novo marco nas rslacoes do BNDES 
com os Estados nordestinos, com 0 aceno concreto 
do banco de espelhar investimentos da irnportancla 
da Regiao para a economia brasileira. Esse novo 
relacionamento sera crucial para Estados como 0 

Maranhao, que iniciou na gestao do Governador 
Jackson Lago uma longa batalha contra a pobreza 
estrutural e 0 subdesenvolvimento. Hoje, 0 Nordeste, 
cuja populacao totaliza 29% de todos 05 brasileiros, 
recebe apenas 8% dos investimentos do BNDES. 

Assistimos, em Sao Luis, a um momento de 
unlao dos Governadores do Nordeste em torno de 
um projeto que emerge da grandeza cultural de sua 
gente e da contribuivao da regiao para a construcao 
do Brasil. 0 objetivo dessa unlao ~ incluir a superacao 
das desigualdades regionais na agenda do Pafs. 

Nao ~ tacn, mas 0 horizonte ~ inMito e promissor. 
Com a reativacao da SUDENE, com os acenos 
concretos do BNB e do BNDES, com 0 fortalecimento 
das rela90es dos Governos Estaduais entre 51 e com 
o Governo Federal, poderemos estabelecer metas 
ousadas, para, como disse 0 Governador Jackson Lago, 
acertar 0 passe com as Regioes mais desenvolvidas. 0 
Maranhao, com a forrnulacao de seu plano plurianual, 
a defini9ao clara de seus projetos estruturantes e a 
decisiva panlcipacao popular nos encontros regionais, 
esta preparado para responder a esse desafio. 

Teve grande acolhida 0 Cons6rcio Interestadual 
de Turismo, firmado entre Ceara, Piau! e Maranhao, 
como modele de desenvolvimento do setor, que, tenho 
certeza, vai inspirar outros Estados. 0 destino turlstico 
do Maranhao no cons6rcio nao e simplesmente ser 
mais um lugar para se visitar - afinal, os Len96is 
Maranhenses sao 0 principal candidato brasileiro a 
elei9ao das 10 Maravilhas Naturais do mundo. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para me 
congratular com a decisao do Governo da Bahia de 
transferir as contas do Governo do Estado para 0 Banco 
do Brasil, a exemplo do que fez 0 Governo do Estado 
do Maranhao, recentemente. A iniciativa do maior 
Estado do Nordeste retorca nossas conviceoas de que 
estamos tomando as declsoes de gestoes acertadas 
na defesa dos interesses publicos, do funcionalismo 
e da populacao maranhense. 

Sr. Presidente, nao poderia deixar de abordar 
assunto que foi notlcia na imprensa nacional:a denuncia 
formuladacontra um ex-Senador,suplente, que exerceu 
a fun9ao durante 7 meses a saiu de Brasilia para tantar 
forjar provas contra alguns Senadores da Republica. 

Abordo 0 assunto, porque esse cldadao e 
useiro e vezeiro nessa pratica. No Maranhao mssmo, 
tantou de todas as formas produzir provas falsas para 
vitaminar processo de cassacao contra 0 Governador 
do Estado.Ha derumcias de que essecidadao percorreu 
municfpios maranhenses, oferecendo dinheiro para 
colher depoimentos que viessem incriminar 0 nosso 
Governador. 
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Conhecemos a trajetcria polltica do Governador, 
homem corretc e serlo, que sempre lutou em prof dos 
bons caminhos e que agora mostraa todos os que lazem 
politica progressista no Maranhao, inclusive no campo 
da oposicao, que 0 caminho e 0 da honestidade. 

Nao poderia deixar de abordar esse assunto, 
porque se trata de denuncia muito seria. Muitas vezes, 
essas provas falsas, produzidas no inquerito eleitoral 
que apura fraudes neste Pais, podem ser acatadas, 
pensando-se que 0 denunciante age de boa-fa, 
enquanto e 0 oposto. 

Queremos conlribuir com a .Justica brasileira. 
Muito obrigado. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
- AM. Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, companheiras e companheiros, n6s, 
da Comissao da Amazonia, lnteqracao Nacional e de 
Desenvolvimento Regional, a que presido, juntamente 
com as bancadas dos 9 Estados da regiao arnazonica e 
mais a Subcomlssao da Amazonia, no Senado Federal, 
eslamos organizando um evento que oevera ter lugar 
aqui no Congresso Nacional,na Camarados Deputados, 
no proximo mas, no perfodo de 19 a 23 de novembro. 
Trata-se do I Simp6sio Amazonia e Desenvolvimento 
Nacional, que devera ser precedido de reunloes que 
cornecarao a se realizar nos 9 Estados da regiao 
arnazonica a partir de meados do mas de outubro. 

No dia 26 de outubro, navera na cidade de 
Manaus, na Assembleia Legislativa, durante a dia todo, 
um debate cujo tema e exatamente a Amazonia e 0 

desenvolvimentonacional.Trata-se de localizar a Estado 
do Amazonas no projeto de desenvolvimento nacional 
para a regiao como um todo. Da rnesma forma, 0 Acre 
tara a sua reunlao em Rio Branco, no cornsco do mas 
de novembro.No Para, a reuniao acontecera em Selem, 
no dia 5 do mas de novembro. Enfim, havera reunioes 
em todos os Estados que cornpoem a Amazonia Legal: 
Rondonia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhao. 

o objetivo desse simp6sio e localizar acoes 
dirigidas aAmazonia no contexto nacional. Esse e um 
momenta exlremamenle propfcio, porque nesta Casa 
estamos debatendo, e deveremos votar ate a mas de 
dezembro, 0 projelo de lei que trata do Plano Plurianual, 
au seja, a lei que estabelece a planejamento e as acoes 
para os pr6ximos 4 anos - de 2008 a 2011. 0 objelivo, 
nao s6 dos rnembros da Comissao, mas de todos os 
Deputados e Senadores da reqiao arnazonica - vejo 
aqui a Deputado Carlos Souza, que cornpoe a Mesa 
Direliva da nossa Comissao -, e buscara fortalecimento 
das acoes dirigidas para a regiao no PPA. 

N6s, por meio de estudos e debales com 
consultores e tecnlcos dos Minislerios, descobrimos 
algumas qusstoes Que precisamos mudar no Plano 

Plurianual, dentre as quais a que diz respeito ao 
planejamento do Governo brasileiro em relacao aos 
aeroportos. No PPA, apesar de constarem varies 
aeroportos, nenhum da Regiao Norte foi citado 
nominalmente para receber investimentos de maior 
envergadura; e isso nao e porque todos as aeroportos 
da regiao estejam multo bem. Alguns aaroportos 
precisam da intsrvencao imediata do Poder PUblico, 
a exemplo do Aeroporto de Manaus, que [a foi multo 
moderno, muito avancado na dscada de 1970, mas 
que de la para ca, desde sua inaugura9ao ate agora, 
nao sofreu nenhuma grande rernodslacao, 

Estamos estudando a PPA para inserir muitas 
rnudancas.O gasoduto que liga Urucu, no Amazonas, 
a Porto Velho, em Rondonia, nao esta previsto no PPA 
nem consta do PAC. 

Nosso objetivo nao e apenas intervir no PPA, 
mas tarnbern travar um debate sobre a irnportancia 
estrateqica da regiao amazonica para a Brasil. Nesse 
sentido, nao temos a menor duvlda de que Amazonia 
pode trazer grandes contribuicoes para a projeto de 
desenvolvimento nacional - mas para isso necessita 
de uma polrtica clara e objetiva. Essa e a contribui((iio 
que as membros da Comissao querem dar nao s6 para 
a regiao, mas para todo a Pals. 

Outro assunto, Sr. Presidente. 
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de, rnais uma 

vez, fazer um apelo adirecao da FUNAI e ao Ministerio 
da .Justica, para que tomem providenclas urgenles 
em rstacao ao total descaso com que as Indios do 
Mato Grosso do Sui vam sendo tratados pelo Estado. 
A problernatica da dernarcacao de lerras, alern da 
proximidade com 0 homem branco, lem causado 
prejulzos irreparavsis aos indios caiova-quaranis. 
Violacao dos direitos humanos das cnancas indfgenas e 
a principal denuncia do Conselho Nacional dos Direitos 
da Crianca e do Adolescente. A desnutricao assota 
as comunidades indigenas, a par de danunclas de 
exploracao de mao-de-cora intantil e abuso sexual. 

Trata-se de um absurdo, uma barbaridade que 
precisa acabar, Sr. Presidente! 

Era a que tinha a dizer. Muito obrigada. 
o SR.WALDIR MARANHAO (PP - MA. Pronuncia 

o seguinle discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, veio da capital Sao Paulo, um exemplo 
digno de ser copiado pelas damais cidades brasileiras. 
Ha 2 anos foi criada a Secreta ria Especial da Pessoa 
com Deticiancia e Mobilidade Reduzida. Hoje, os 
resultados cornecarn a ser colhidos, especialmente 
com uma nova concepcao do service publico, em 
alendimento aos cidadaos que lam deficlencia ou 
mobilidade reduzida. 
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A questao da acessibilidade dave ser prioridade 
das autoridades, para que as nossas cidades tornem
se melhores, mas humanas, rnals democraticas, 

Num artigo assinado na Folha de S.Paulo, a 
vereadora tetraplegica Mara Gabrilii lembra os tempos 
diffceis da lrnplantacao da Secretaria Especial de Sao 
Paulo. Ela foi a primeira titular da pasta e contabiliza 
os avances nesta area. 

Lembra entre outras questoes, que foi ampiiado 0 

numero de onibus acesslvels a portadores de defici€lncia 
ou mobilidade. Atualmente, sao mais de 2 mil vefculos 
que circulam por 1.500 linhas. Ha 2 anos, eram apenas 
300onibus. 

Foram implantados tarnbern os nocteos 
integrados de reabilitac;:ao, uma rede especializada 
para atendimento a psssoa com defici€lncia de forma 
hierarqulca, regionaiizada e articulada com as demais 
unidades do Sistema Unico de sauee (SUS). 

Em outra iniciativa que merece todos os elogios, 
o Governador paullsta, Jose Serra, encaminhou projeto 
de lei a Assemolsla Legislativa que cria a Secretaria 
Esiadual da Pessoa com Deficiencia. Mais uma vez, 
a proposta poderia ser muito bem copiada pelos 
demais Governadores brasileiros. Por isso, sugiro que 
o Maranhao tambern erie a sua Secretaria da Pessoa 
com Deficiencia, iniciativa que pode partir dos pr6prios 
Deputados Estaduais. 

Como Secretario-Geral da Frente Parlarnentar em 
Defesa das Pessoas com Deficiencia, tenho pautado 
meu trabalho aqui na Camara pelo respeito as pessoas 
com deficiencia. Aecentemente, por iniciativa minha, a 
Comissao de Educacao e Cultura reaiizou um simp6sio 
Com especlalistas acerca da acessibilidade das pessoas 
com deficientia. 

Propostas foram encaminhadas a partir dos 
depoimentos, inclusive de pessoas ativas no processo 
de senslotnzacao da populacao, Essas sugest6es 
estao disponfveis e devem ser aproveitadas pelos 
acministradores pUbiicos. 

Hoje, 0 Brasil tem aproximadamente25 milh6es de 
pessoas com algum tipo de deficiencia ou mobilidade 
reduzida. Eum numsro significativo, mas a realidadee 
multo ruim para esses brasileiros. A realidade e ca6tica, 
com barreiras ffsicas e psicol6gicas. 

Portanto, considero um passe importante a cnacao 
de secretarias municipais e estaduais, exclusivas, 
destinadas a trabalhar quest6es da pessoa com 
delici€lncia e mobilidade reduzida. 0 Maranhao pode 
multo bem, dar um exemplo tarnbsm ao Brasil ao 
aproveitar as experiencias no Estado de Sao Paulo. 

Muno obrigado. 
o SR. LUIZ BITTEN COURT (Bloco/PMDB - GO. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, 0 Presidente Luiz lnaclo Lula de Silva 
inaugurou, na rnanha de hoje, em solenidade na cidade 
goiana de Anapolis, uma antiga reivindicacao dos 
goianos.Trata-seda conclusao da duplieacaoda rodovia 
BR-060, que Iiga Anapolis a Brasilia - rodovia que ja 
ceifou muitas vidas em graves acidentes de trans ito -, 
cujas obras se arrastavam ha anos, vergonhosamente 
inconclusas, por causa da lncornpetencla e mesmo 
falta de vontade polltica dos governantes do passado 
recente, nao obstante 0 empenho da bancada dos 
Deputados Federais de Goias, sempre a postos e 
unidos para cobrar beneffcios para 0 nosso Estado. 

Acompanhado do Ministro dos Transportes, 
Alfredo Nascimento, e dos Governadores de Golas e do 
Dlstrlto Federal, 0 Presidente participou pessoalmente 
da solenidade de inaugurac;:ao, 0 que demonstra uma 
grande carinho e aproxlmacac com as causas de maior 
dimensao para 0 Estado de Golas, 

Integrando a comitiva presidencial, pude 
.testemunhar a alegria da populacao de Anapolis ao 
receber a notfcia da conclusiio dessa importante obra. 
o Presidente Lula tambarn demonstrou satisfacao 
com a dupllcacao, cujas obras se arrastavam desde 
1988 - portanto, ha 26 anos - e que se constltula 
num dos grandes sonhos do Presidente Jusceiino 
Kubltscheck. 

Essa e a terceira visita do Presidente Lula a Golas 
este ano.Em marco,ele inaugurouum viadutona mesma 
rodovia. No mes de abril, 0 Presidente fez a entrega 
simb6lica da tabrtca da empresa coreana Hyundai no 
Distrito Agroindustrial (DAIA), em Anapolis. 

o Presidente Lula anunciou ainda que 0 Governo 
Federal tara novos investimentos na nossa regiiio, a 
exemplo da Ferrovia Norte-Sui, que liga Golas ao Porto 
de Itaqui, no Maranhiio. 

Goias e um Estado que possui potenciaiidades 
economicas extraordinarlas, mas que ainda carece 
de infra-estrutura. 0 trecho dupiicado da BR-060, que 
tem 121 quilometrcs de extensiio e custou cerca de 
265 milh6es de reals, e utiiizado diariamente por mais 
de 12 mil vefculos e e estrateqlco para 0 escoamento 
da produc;:ao agricola, mineral e industrial do Centro
Oeste. 

Os goianos sempre reclamaram da rotina de 
graves acidentes que ocorriam na rodovia BA-060. 
Alem da construcao de novo tracado, com a eliminac;:ao 
do perigoso trecho conhecido como "Sete Curvas", 0 

Governo Federal construiu pontes e restaurou outros 
trechos da estrada. No trajeto ate Brasilia foram 
construfdos mais 2 viadutos. 

Espera-se que 0 Presidente Lula, como aconteoeu 
nesta visita a Goias, prossiga sendo portadorde boas 
notlcias para 0 Estado, sobretudo contemplando com 
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rnais atsncao as reivindicacoas do povo goiano. Golas 
precisa multo do apoio federal para acelerar 0 seu 
desenvolvimento. 

Quero nesta oportunidade, Sr. Presidente, 
agradecer ao Presidente Lula em nome do povo goiano. 
A obra da dupllcacao da BR-060 amplia a inteqracac 
econornica do Centro-Oeste e garante mais ssquranca 
e conforto para quem trafega na rodovia. Sao obras 
estruturantes como essa, que hoje 0 Presidente entregou 
a Golas, que diferenciam um governo e projetam os 
nomes dos governantes para 0 reconhecimento da 
historia. 

Congratulo-me com 0 Presidente Lula e com 0 

Ministro Alfredo Nascimento, nesta tarde em que a 
alegria esta estampada nos rostos dos goianos pela 
inauquracaodo trecho duplicado da BR-060. 

MuUo Obrigado. 
o SR.WALDIR NEVES (PSDB - MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, corneca a cair a mascara do Governo 
Federal, encabecado pelo Presidenle Lula e capitaneado 
pelo Partido dos Trabalhadores. Nos ultirnos dias, uma 
serle de fatos mostrou que os idea is tao defendidos 
quando na oposicao nao eram nada mais que i1us6es 
que buscavarn apenas seduzir votos de eleitores 
indecisos, ou promessas de ocasiao. 

Em campanha, prometeram coisas que nao 
cumpriram; inventaram mentiras que nunca se 
concrelizariam. A comscar pela pratica que seguem 
implantando no Congresso Nacional, e que ja denunciei 
desta mesma tribuna. Trocar a aprovacao de medidas 
provis6rias por cargos e benesses, arneacar aqueles 
que nao acompanharem as lntsncoes do Planaito ou 
ate mesmo editar e revogar MPs ao gosto do momento 
(contrariando as prerrogativas de relevancla e urgancia 
que este tipo de norma exige), sao formas fisioloqicas 
de se fazer polltica. 

Durante a campanha eleitoral, 0 Partido dos 
Trabalhadores acusou meu partido de arnsacar 
o Pals com uma polltica de privatizacoes, Mentiral 
Agora, com 0 leilao das rodovias federais, quase 2.600 
quilOmetros serao privatizados. 0 corrsto seria investir 
na recuperacao dessas rodovias, inveslindo-se na 
infra-estrutura de transporte do Brasil para corrigir 
gargalos da producao, Mas 0 mais comedo manda 
transferir 0 problema, deixando a iniciativa privada 
fazer aquilo que seria obriqacao do Governo. Isso 13, 
no rnfnirno, uma incoerencia de um Governo que tanto 
defendia a estatizacao, chegando a divulgar a mtencao 
de reestatizar a Cornpanhla Vale do Rio Doce! Mais 
uma ilusao, nobres colegas! 

Mas nao ficam por al as lncoerenclas deste 
Governo. Nos jornais 0 Estado de S. Paulo, de ontem, 

e Correio Braziliense, dehoje, foram publicadas 
materlas que denunciam 0 aumento vertiginoso dos 
gastos com terceirizacao na Admirustracao Federal. 
De acordo com 0 Estadao, em retacao ao ultimo ano 
do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, 
esse aumento chega a 11% - ou seja, em 2006 os 
gastos com terceirizacao atingiram 12,9 bilh6es de 
reais! Nurneros que contradizem a atirmacao do Ministro 
Guido Mantega de que antigamente 0 Estado usava 
servidores terceirizados, acusando FHC de "ocultacao 
de servidores". Nao 13 0 que vernos, i1ustre Ministro! 0 
que se va 13 essa pratica estar total mente arraigada no 
Governo Federal, hoje. Esse 13 0 "choque de gestao" 
que 0 Presidente Lula prometeu? 0 professor de 
Econornia da Funda~o GetUlioVargas, Nelson Marconi, 
foi multo feliz ao afirmar que "0 discurso do governo 
de que esta contratando para suostltutr rnao-de-obra 
terceirizada parece que nao se sustenta". E parece 
mesmo, professor. 

Mas nao 13 s6, Sras. e Srs. Deputados. A 
contratacao de temporaries tarnbem cresceu durante 
o primeiro mandate do Governo Lula, e em ritmo 
muito mais escandaloso - alcancando, entre 2003 e 
2006, 66% a mais do que entre 1999 e 2002. Antes, 
eram 31.321; agora sao 51.964 (dados do proprio 
Ministerio do Planejamento, citados pela reportagem 
do Estadao). 

Gilberto Guerzoni, consultor Legislativo do Senado 
e autor do Diagn6stico e Perspectivas da Politica de 
Recursos Humanos naAdministrat;:ao Publica Brasileira, 
deduziu com sabedoria que "ha uma op~ao explfcita 
deste Governo por aumentar 0 tamanho do Estado". 

Realmente ha, Sr. Gilberto. 
o Correio Braziliense publicou hoje que 0 

Minislerio do Planejamento contestou, atraves de nota, 
o estudo do consultor Legislativo. No entanto, nao 
apresentou aqueles que seriam os nurneros corretos 
nem 0 montante gasto anualmente com terceirizados, 
se preocupando em dar desculpas vazias que culpam 
ate 0 recenseamento do IBGE pelo excesso de 
temporarlos. Como diz 0 ditado popular, "conlra fatos 
nao ha argumentos". E quando 0 proprio mandatario 
afirma, em um evento publico, que "13 precise parar com 
a mania de achar que contratar gente para trabalhar 
para 0 Estado 13 inchaco da maquina'', nao precisamos 
nem perder muito tempo em alertar a sociedade para 
mais esse equfvoco do Governo petista. 

Muito obrigado. 
o SR. INOCENCIO OLIVEIRA (PR - PE. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, com a operacao da refinaria de petr61eo 
em Suape a partir de 2010, 0 inlcio das atividades do 
Estaleiro Atlantico Sui, as novas fabricas de resina PET, 
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do Grupo M&G, e a implantacao das unidades de pay 
(filamentos de poliester) e PTA (materia-prima do PET), 
as perspectivas de desenvolvimento e crescimento 
econorraco de Pernambuco sao alentadoras, pois todos 
esses empreendimentos industrials provocam reacao 
em cadeia, eslimulando a criacao de novas unidades 
industriais. 

PreVIi-se, assim,urnnovocido decrescimento doPIS, 
que sa reflelira na area social, com novas oportunidades 
de emprego e aumento do consumo, e causara impac10 
nas areas de habttaQiio (constnuQiio civil), transportes, 
mercados(comeroosatacadistae varejista) e deeducavao 
basica e fundamental, tecnica e superior. 

a estudo que 0 SESRAE promoveu sobre 
"cenarlos e tendsncias da economia pernambucana" 
aponta para a necessidade de recuperacao e amplia~ao 

da infra-estrutura do Estado, para dar sustentabilidade 
e economicidade a esses investimentos privados, mas 
tambern nas areas de recursos humanos e sequranca. 
Mais e mais empregos tscnlcos de nfvel medic serao 
exigidos pelas futuras tabncas, inclusive no setor de 
operacao de rnaqulnas e equipamentos. 

A expectativa e de que 0 PIS de Pernambuco 
cresca neste ano 4,2%, contra os 3,75% do Brasil. 
Entre 2008 e 2010, pode atingir 4,95%; e, em 2020, 
7,32%. Preve-se, assim, urn novo desenho para a 
estrutura produtiva do Estado. A mudanca vai se refletir 
na formacao do PIB, pelo qual os setores de comercio 
e services respondem, hoje, com 56,65%. Eprovave: 
que, em 2010, essa participacao seja reduzida para 
50,2%. A industria textil pode sofrer impacto altamente 
positivo, saindo do atuat nfvel de crise e podendo atingir 
crescimento da ordern de 12,9% em 2010. 

Outro impacto altamente positivo sera notado 
na industria da construcao civil, a ser provocado pela 
demanda de novas habitacoes,especialmente populares 
e de interesse social- conjuntos habitacionais populares, 
vilas residenciais nos municipios que constituem ou se 
agregam II Regiao Metropolitana do Recife (RMR), 
ou seja, Jaboatao dos Guararapes, Escada, Ipojuca, 
Moreno, Cabo de Santo Agoslinho, etc. Ha urn deficit 
habitacional previsto de 35 mil casas. 

a setor da construcao civil pode aumentar de 
10,2%, em 2007, para 11,5%, em 2020. 

A trnplantacao do Canal do Sertao e uma 
perspectiva que anima 0 setor sucroalcooleiro, pois a 
agricultura irrigada de cana-de-acucar podera dobrar. 
Hoje calculada em 16 milhOesde toneladas (nesta safra 
de 2007/2008), pod era chegar a 17 ou 18 milh5es, 
segundo analistas. 

as investimentos da Perdigao e da Batavia 
(embutidos, lac1eos, central de distribulcao) em Born 
Conselho, no agreste meridional, ja anunciados, no valor 

de 280 milh5es de reais, e os da Sadia, no ramo de 
embutidos e na central de distribui~ao, no valor de 120 
milh5es de reais, em local a ser definido, entre Vn6ria 
de Santo Antao e Golana, assim como a interioriza~ao 

do desenvolvimento, vao na mesma linha. 
Assim, estou certo de que estamos entrando 

em nova fase de crescimento que abre urn cicio de 
amplas perspectivas para 0 Estado de Pernambuco, 
com reflexos em loda a Regiao Nordeste. 

Muito obrigado. 
o SR. DR. PINOTTI (DEM - SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, uma triste notreia me faz hoje ocupar 
esta tribuna. Refiro-me ao falecimento do Prof. Dr. 
Lamartine Junqueira Paiva, da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Sao Paulo, que se notabilizou 
como professor e medico otorrino, cujos meritos foram 
reconhecidos ainda muito cedo, desenvolvendo-se 
e aprofundando-se por toda a sua exitosa trajet6ria 
profissional e acadernlca. 

A marca desse reconhecimento se deu em 
diversas oportunidades e em vartos eventos, nacionais 
e internacionais, pelo seu profissionalismo, pelos seus 
estudos, pela sua trajet6ria acadernica e tambern peta 
notavel figura humana que era. 

Faco, desta tribuna, uma homenagem p6stuma 
ao Prof. Dr. Lamartine Junqueira Paiva, estendendo as 
minhas condolencias a toda a sua familia, convicto de 
que ele deixou grande exemplo aos seus alunos, aos 
seus colegas, aos seus familiares e a todos os que 
puderam desfrutar de sua inteligencia, de seu trabalho 
e de sua convlvencla. 

Pe~o, Sr. Presidente, que autorize a transcncao 
deste meu pronunciamento nos Anais da Camara dos 
Deputados, solicitando II Mesa Diretora que encaminhe 
os votos de pesar desta Casa II famma do Prof. Dr. 
Lamartine Junqueira Paiva. 

Muito obrigado. 
o SR. SANDES JUNIOR (PP - GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, live 0 prazer ler urn artigo do Prof. AntOnio 
Delfim NeUO, uma das mentes mais brilhantesdeste Pals, 
publicado pela Folha de S.Paulo, no ultimo dia 3, que 
fiz questao de trazer ao conhecimento da Casa, dada 
a riqueza de inlorma~5es sobre 0 tema. a Prof. De/lim 
NeUo lala de urn tema mats que atual: a polernica dos 
biocombustrveis, assunto este ao qual ja liz referencia 
nesta tribuna. Diz 0 professor, com mutta propriedade: 

"Uma arneaca pesa sobre a produeao 
dos biocombustlveis. Movimentos sociais com 
objetivos ideol6gicos, amblentalistas honestos, 
mas desinlormados, analistas bem-inlormados, 
mas com vies rnalthuslano, cheles de gover
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no prisioneiros de sua situayao e ate a ONU 
insistem na falsa idaia de que eles vao redu
zir a oferta de alimentos. No caso brasileiro, 
a arneaca e claramente falsa. A area total do 
Brasil e de 851 milh6es de hectares, dos quais 
463 milh6es (54%) sao ocupados por areas 
preservadas (inclusive a floresta amazonica): 
220 milh5es (26%) sao ocupados por pasta
gens; 72 milh6es (9%) sao areas cultivadas (6 
milh6es de hectares pela canal; e 96 milh6es 
(11%) sao potenclalrnente cultivavels, 

Eprecise enxergar um fato importante: a 
agricultura e 0 untco setor da economia onde 
milh6es de produtores, individualistas e desor
ganizados, enfrentam uma estrutura oligopo
lista de compra, 0 que significa que transferem 
potencialmente para os consumidores todos 
os seus ganhos de produtividade. 

Isso explica a secular reducao dos precos 
agrfcolas com relacao aos precos industriais. 
Apenas potencial mente porque, por outro lado, 
a estrutura oligopolista enfrenta milh5es de 
consumidores, 0 que Ihe da um enorme poder 
na formacao dos precos, 

Os ganhos de produtividade do setor agri
cola sao 0 resultado do desenvolvimento da 
selecao genetica, dos transqenicos, das tecnt
cas de cultivo e da eficiencia dos fertilizantes, 
e nao ha 0 menor sinal de que tais avances 
vao arrefecer. Pelo contrario, em alguns se
to res, como 0 do etanol e 0 do biodiesel, os 
avances geneticos que aumentam a prod uti
vidada por area e os avances dos processos 
quimicos e biol6gicos para 0 aproveitamento 
de toda a biomassa na extracao de combus
tlvel estao II vista. 

Eclare que 0 aparecimento de um novo 
produto tende a alterar todos os precos rela
tivos. Isso aconteceu, por exemplo, quando 0 

ex-presidenle do Banco do Brasil, Nestor Jost, 
em 1968, convenceu 0 Governo de que 0 fei
[ao-soja tinha futuro. Eridiculo imaginar que, 
num mercado livre, a ansracao dos precos 
relativos possa ser a causa da inflayao (que 
exige prscos crescendo). 

Os ganhosde produtividade por area na 
aqncultura e na pecuana vao liberar terra sobre 
a qual avancarao as novas culturas. Concre
tarnente: 0 Brasil usa hoje um terce da terra 
que usava na 30 anos para produzir a mesma 
quantidade de alcoot, Daqui a 30 anos, usara, 
provavelmente, menos de um nove avos. 

o unico risco real que corre 0 projeto de 
Lula e a arneaca do seu pr6prio Governo, se 
nao se entender que ha um claro conflito de 
interesse entre a PETROBRAS e os biocom
bustlveis" . 

. Faco minhas as palavras do ernerito Professor 
Delfim Nel1o. 

. Agradeyo a atencao a mim dispensada pelos 
nobres pares desta ilustre Casa. 

Muito obriqado, 
o SA. MARIO DE OLIVEIRA (Bloco/PSC - MG. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras, 
e Srs. Deputados, houve epoca em que a preservacao 
do rneio ambiente era vista como algo f1itll, um assunto 
para desocupados. 0 importante era 0 progresso, a 
gerayao de renda e emprego, e nao a ecologia ou a 
consarvacao ambiental. 

o ilustre escritor, educador, antropoloqo e Senador 
Darcy Ribeiro, por exemplo, dizia, na dscada de 1980, 
que discutir a preservacao dos esquilos, como se fazia 
na Dinamarca de entao, era justiflcavet naquele Pais, 
que aboliu a pobreza extrema, mas injustificavel no 
Brasil, onde criancas ainda hoje pedem esmolas e 
dormem nas ruas. 

Felizmente as coisas mudam, e hoje percebemos 
que a dastruicao do meio ambiente e a pobreza sao 
duas faces da mesma moeda. As criancas que estao 
nas nossas ruas tiveram seus pais ou av6s expulsos da 
area rural em decorrencia de sistemas de exploracao 
agricolas nao sustentaveis - par privilegiarem a 
monocultura ou 0 latiflindio, por exemplo. 

Hoje nao selala em preservacao e desenvolvimento 
como se fossem conceitos contraries. Hoje fala-se em 
desenvolvimento sustentavel, pois queremos modelos 
de desenvolvimento que possam se perpetuar no tempo. 
E tais rnodelos, senhoras e senhores, preservam nao 
apenas os esquilos e as florestas, mas 0 modo de vida 
das pessoas do campo, nao as torcando a vir para as 
cidades, onde a adaptacao pode demorar gera y5es. 

Essa e a nossa tarefa mais importante: conscientizar 
a sociedade brasileira de que nao e futilidade preocupar
se com a preservacao de florestas, animais e modos de 
vida tradicionais.0 progresso nao precisa violentar a flora, 
a fauna e as comunidades. Alias, para que 0 progresso 
seja realmente progresso, e nao apenas concentracao 
de renda e destruicao de recursos, e preciso que ele se 
subordine ao conceito de sustentabilidade. 

Nao e necessarlo escolher entre a preservacao 
das nossas matas e 0 progresso. Pode-se e deve-se 
escolher formas de desenvolvimento que preservem 
as riquezas da Amazonia, do Cerrado, da Caatinga, da 
Mata AtlAntica, pois, destruidos esses ecossisternas, 
estarao destruidos os maiores patrimonios deste Pais. E 
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issonaose refere apenas aospatrimOnios naturais, mas 
tamoem aospatrimOnios culturais, sempre entrelaeados 
ao meio ambiente. 

A musica Asa Branca, por exemplo, tlcara mais 
pobre se lor extinto 0 passaro que Ihe oa 0 nome, ou 
as lendas que cercarh esse passaro. 0 que seria da 
culintlria goiana sem0 pequi oua guariroba? Hojepoucos 
conhecem urnpa de aroeira ou a imponente gameleira. 

Talvez no futuro nao exista quem saiba fazer 
farinha de mandioca, uma cesta de palha, urn carro 
de boi ou uma paredede talpa de pilao.Algunspodem 
dizer que 0 carro de boi ou as casas de taipa sao 
ccisas tnutels no mundo de hoje. Mas parses como 
a Franca, a Alemanha, a Sulya e 0 Japao subsidiam 
seus agricultores para que eles preservem os modes 
artesanais de produ~ao deseusantepassados. 0 Japao 
pagaaltos satarlosa mestresde tecntcae tradicionais, 
comoferreiros, armeirose alfaiates, polssabeque nao 
pode deixar morrer certas profiss6ese alividades que 
fazem parte de sua cultura. 

Everdade quen6s, com 0 progresso daagricultura, 
exportamos multo leite, aeucar e cacau para esses 
parses que valorizam as tecntcas tradicionais. No 
entanto, pagamos muito caro pelos queijos franceses 
e peloschocolatessufcos,Pagamos variasvezes, pols 
antes devastamos nossasmatase desprezando varias 
tecnicaseprodutostradicionais dos homensdo campo 
brasileiro. Pagamos caro, pols exportamos materlas
primas a preco de banana e importamos produtos 
quase artesanais a preco de ouro. 

Precisamos entender que exterminar 0 meio 
ambiente, senhoras e senhores, naoa exlinguir apenas 
animais e plantas, mastamoem comunidades e culturas 
que sobrevivem naquele mesmo lugar. Para essas 
comunidades, para essas pessoas, de nada adianta 
que a terra que as viu nascer pode render multo mais 
dinheiro, pormeiodoplantioda cana-ds-acucar, dasoja 
ou de outra materla-prima destinada ~ exportacao, 

Senhoras e senhores, a globaliza~ao nao a 
uma novidade. Desde 0 tempo dos portugueses n6s 
devastamos nossas florestas para plantar produtos 
deslinados 11 exportacao, Ap6s500 anosseguindo esse 
modelo, exterminamos grande partede nossas riquezas 
florestais, apenaspara criar umadas sociedades mats 
injustas do mundo. 

Ja a tempode aprendermos que osbens naturais 
e os valores culturais humanos nao funcionam como 
na prateleira de urn supermercado, onde a escassez 
de urnproduto naoafetaos produtosvizinhos. Os bens 
naturais e osvalores humanosdevemservistos como 
um complexo sistema interligado, em que cada peca 
ternsuarazaoe direitode existir. 0 barulhodo carrode 
boi, 0 canto da seriema, a luz da lamparinanao estao, 

necessariamente, destinadosa serem sepultados pelo 
progresso. Ao contrano, 0 turismo ecol6gico, cultural 
ou de aventura, por exemplo, pode preservaressas e 
outrastradicoes, gerando multornais empregoe renda 
do que a transtorrnacao de todo Brasil num grande 
canavial, como estamos fazendo desde 0 tempo dos 
primeiroscolonizadores. 

No seculo XXI esta a a Iigiioque devemos saber 
de cor: naose podedesejarurnprogresso que elimine 
formas de vida animal, vegetal ou humana. Essa 
Ii~ao, se nossa gera~ao ainda nao aprendeu, deve 
ser ensinada pelas escolas brasileiras aos nossos 
IiIhos e netos. 0 currlculo do ensino basico, em todo 
o Brasil, deve ensinar que nao devemos, em nome 
do progresso, abrir mao da flora, da fauna, do meio 
ambiente e das cuiluras regionais a ele vlnculadas, 
pois s6 0 desenvolvimento sustentavej, Sr.Presidente, 
podera evitar a extingiio oa natureza, a extlncao das 
ralzes culturais brasileiras, a extin"ao do futurodeste 
Palse a extingiiodo mundo, para ondeconlinuaremos 
a caminhar, caso nao mudemosde rumo. 

Obrigado.
 
ASRA. REBECCA GARCIA (PP- AM.Pronuncia
 

o seguinte dlscurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, existem exemplos de iniciativas realizadas 
no Brasil que precisam ser tornados como modelo 
para uma polltica governamental rnais abrangente. 
Falo, especificamente, sobre a Usina Terrnoejetrlca 
Bandeirantes, em Sao Paulo, criada para aproveltar 0 

potencial energatico do gas bioqulmico. Eumainiciativa 
socialmente responssvel e ecologicamente correta, cujo 
alcance deseu beneffcio deveria serampliado e difundido 
paratodasas regi6es brasileiras. Estamos trabalhando 
arduamente paraqueseja implantada em Manaus uma 
usina terrnoetetrlca nos moldesda Bandeirantes. 

Em Sao Paulo, Sr. Presidente, foram investidos 
45 milh6esde reais para se aproveilar todo 0 potencial 
energalico do gas bioqulmico. Hoje, passados 5 anos 
damauquracao, a usinatern capacidade paragerar170 
milmegawalls de energia, suficientes paraatender uma 
cidadede 400 mil habitantes. A cada hora, maisde 12 
mil metros cublcos debiogassaoencaminhados aos24 
conjuntos de motogeradores da usina, levando energia 
elatrica barata e ecologicamente correta, deacordo com 
as metas estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto. 

Cada tonelada de reslduos gera 200 metros 
cuoicos de biogas. e a gera~ao comeca meses apos 
o aterramento; continua assim por 15 anos ap6s 0 
encerramento da unidade. 0 investimento comeca a dar 
retorno emurncurtoespaco de tempo. Ee urnsegmento 
interessante paraa iniciativa privada. 0 mais importante, 
no entanto, a a melhoria da qualidade de vida que a 
usina termoeletrtca proporciona 11 comunidade. Alem 
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da natural vatortzacao da regiao onde esta instatada, 
a usina trata os residuos, evilando odor, e elimina loda 
e qualquer possibilidade de que moscas e doencas 
se proliferem, como acontece em lnurneros lixiies 
espalhados pelo Pais. 

Para 0 meio ambiente, a usina proporciona 
a reduQao da emissao de gas metano e melhora 
amplamente as condicoes para reduzir 0 efeito estufa e 
o aquecimenlo global, que tanto alarmou a humanidade 
nos Illtimos meses. E, portanto, uma forma de 0 Brasil 
se antecipar as consequsnclas ditas como tragicas 
por tecnicos, cientistas e ecologistas espalhados 
por todo 0 mundo. E, ainda, uma forma de 0 Brasil 
espalhar desenvolvimento e qualidade de vida, com 
total responsabilidade social, pois 0 gas metano e 21 
vezes mais poluente que 0 carbonico. 

Em Sao Paulo, a usina benelicia diretamente 
uma cornunldade de 120 mil habitanles que conviviam 
com poluicao, forte cheiro de gas, ratos e moscas. Em 
Manaus, eta atendera uma comunidade praticamente 
identica a de Sao Paulo. Quando lalo em Manaus, 
falo da oitava maior cidade brasileira, com mais de 
1,6 muhao de habitantes, segundo dados do IBGE em 
2007. Quando lalo de Manaus, falo de uma Capital que 
tern uma demanda reprimida par energia elstrtca, que 
supera as 20% dos domicfiios que nao sao atendidos 
pela rede de distribuicao de energia eletrica. 

Manaus tern que considerar a grandeza de quem 
ostenta uma posicao de destaque entre as maio res 
cidades brasileiras. Precisa pensar organizadamente a 
questao do lixo, em seus aspectos rnais elementares, 
como a coleta, sua disposcao linal, eventuais danos 
ecol6gicos, questao social, sanitaria e ate mesmo 
reciclagem. E pensar a questao de forma rssponsavel 
nos leva a transformar urn problema chamado de lixao 
em uma usina terrnoetetnca, transformar urn problema 
em uma soiucao responsavel socialmente. 

Em Sao Paulo, 120 mil habitantes melhoraram 
a qualidade de vida, saindo de urn ambiente polutdo 
e de prouteracao de doencas e indo para urn cenario 
despoluldo e tranqOilo. A populacao de Manaus tamoam 
experimentara rnudancas em sua qualidade de vida. 
a lixao de Manaus recebe 391 toneladas de reslduos 
par ana, que serao a materia-prima para a geraQaode 
energia eletrica com total respeito ao meio ambiente. 
Para que Manaus tenha a sua usina termoeletrtca, 
estamos unindo todas as rorcas polfticas e empresariais 
amazonenses. Temos cerleza de que conseguiremos 
concretizar esse sonho, que e a sonho de toda a 
pcpulacao de Manaus. 

Muito obrigada. 
o SR. EUGENIO RABElO (PP - CEo Pronuncia 

a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Oeputados, acabo de receber apelo do Sindicato dos 
Servidores Publlcos Municipais de Morada Nova e da 
Associacao dos Prolessores em Estabelecimentos 
de Ensino do Estado do Ceara, no sentido de dar 
divulgaQao a situacao ca6tlca em que se encontra, 
naquele municipio, 0 sistema de ensino, desde quando, 
em 29 de agosto do corrente ano, tuncionarlos e 
prolessores decretaram greve, por compieta Ialta de 
sensibilidade da Prefeitura Municipal com relacao a urn 
respeitoso dialoqo, capaz de restaurar a normalidade 
do luncionamento das escolas. 

Segundo a comunlcacao recebida, a Prefeito 
de Morada Nova, depais de quase urn rnes e meio 
de paransacao do sistema, sequer admite receber 
delegaQ6es dosgrevistas para urnestorcode neqoclacao, 
Levantamento eletuado pelos interessados demonstra 
que a parcela de 60% da folha de pagamenlo, que dave 
ser deslinada aos profissionais do rnaqisterio em efetivo 
exerclcio, esta sendo desvirtuada com 0 pagamento 
de prolessores em processo de aposentadoria e que 
estao lora de sala de aula; professores que estao em 
des via de funQao; prolessores que nao tiveram sua 
lotacao completada e outros sem lotacao,Ha denuncias 
tarnbem de pagamento com as recursos de 2007, 
referentes a despesas do ano de 2006 e suplernentacao 
de horas e substituicoas nos meses de janeiro e 
fevereiro, quando nao havia nem mesmo iniciado 0 

ana letivo. As enlidades denunciantes explicam que, 
com a retirada de mais de R$2 milhiies da conta do 
FUNOEB em abril de 2007, poderia a Prefeitura ter 
concedido a reajuste que Iunclonartos e professores 
reivindicam, de 15% a contar de janeiro do corrente 
ana, sem nenhum comprometimento da lolha. 

Sem entrar no rnerito dessas e de outras 
irregularidadesassimcaracterizadaspelosdenunciantes, 
taco 0 regislro dessa crise que tanto se prolonga e 
lamento que as autoridades municipals de Morada 
Nova, no meu Estado, nao ten ham tido ate agora 
sensibilidade e abertura para a busca de uma solucao 
de consenso que ponha lim, de vez, aparajsacao, 

Muito obrigado. 
o SR. SANDRO MABEL (PR - GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Oeputados, hoje pela rnanha participei, juntamente com 
o Presidente Lula, da inauquracao da BR-060, que Iiga 
Anapolls aGoiania, no Estado de Golas. Agora todos 
as 171 quilornetros da BR-060, que separam Goiania 
de Brasfiia, ja podem ser percorridos totalmente par 
pista dupla, sem interrupcao e mudanca de pista. a 
ONIT-GOIDF Iiberou a trateqo em toda a extensao do 
trecho duplicado, tanto em Goias como no Oistrito 
Federal. A dupllcacao, que reduz custos operacionais 
durante a percurso do trecho e aumenta a conforto e a 
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seguran~a dos usuaries, tamosm facilita 0 acesso da 
capital aos portos e mercados das regi6es Sudeste e 
Sui, bem como ao restante do Pals. 

o contrato de dupllcacao do trecho que liga a 
capital goiana a Brasttla possibilitou a execucao e 
pavirnentacao de uma nova pista e a restauracao 
da pista existente; services de sinalizacao vertical e 
horizontal; construcao de pontes, de novo tracaoo no 
segmento das Sete Curvas e de obras complementares 
de drenagem, retornos e urbaniza~o. A consnucao total 
do trecho levou 26 anos, desde 0 inlcio da construeao 
do primeiro segmento ate a conclusao do trecho, devido 
a falta de investimentos. Finalmente, com recursos 
do PAC, 0 Presidente Lula cumpre 0 prometido e 
contempla 0 desenvolvimento da Regiao Centro-Oeste, 
melhorando significativamente a qualidade de vida da 
popuiacao. 

Sr, Presidente, Sras.e Srs. Deputados,a conclusao 
desse trecho a um marco na hist6ria de Golas e do 
Distrito Federal, a urn avaneo na qualidade das rodovias. 
Os investimentos garantiram uma via expressa, com 
alta qualidade e dentro de padr6es tacnicos modernos e 
arrojados. Golas e Distrito Federal s6 t~m a comemorar 
e a agradecer. 

Muito obrigado. 
o SR. FRANK AGUIAR (PTB - Sf' Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, foi uma honra e um privilagio participar da 
solenidade de lancamento do Programa Mais Cultura, 
cuja releviincia ficou bem expressa, levando em conta 
a presence db Exmo. Sr. Presidente da Republica e de 
conslderavel nurnero de Srs. Ministros de Estado e de 
outras autoridades. 

Esse momenta - e me dirijo ao Sr. Ministro 
da Cultura, Gilberto Gil - evidenciou 0 empenho do 
Governo Federal em assegurar a cada brasiletro, em 
especial aquele mais desprovido de meios, 0 exercrcio 
de um dos direitos mais basicos da cidadania: 0 acesso 
a cultura. 

o lanearnento do Programa Mais Cultura constitui 
mais um importante passo na afirmativa a~ao poHtica 
deste Governo com rela~ao a lnclusao social. Elemento 
fundamental da agenda social governamental para 
reducao das desigualdades socia is, esse programa 
nao pode receber de todos senao 0 mais efusivo 
aplauso. 

Possibilitar 0 acesso e a frui~o de bens e services 
culturais particularmente aqueles que residem nas 
localidades mais pobres do Pafs constitui tarefa 
matastavel do Poder Publico. De tato, a prornocao 
da cultura a parte integrante de qualquer polltica de 
prornoeao social e de cidadania. 

Urn pals que se encontra consigo mesmo, que se 
reconhece na variedade e no significado das identidades 
que 0 comp6em, e um pals que rnantern e desenvolve 
e promove a cultura. 

Esse lancarnento testemunha, mais uma vez, 0 

cornprornisso governamental com a cultura brasileira. 
E 0 Governo 0 faz de forma significativa, uma vez que 
reune esforcos e a~es de diferentes organismos do 
Poder Executivo Federal. 

Tambem nesse sentido temos trabalhado 
intensamente, para que, dentro em breve, 0 Brasil 
tenha 0 seu Plano Nacional de Cultura, como determina 
o art. 215 da Constituicao Federal. Trata-se de um 
plano elaborado de forma particlpativa, como, alias, ja 
esta sendo encaminhado, seja por meio de audiencias 
puoucas em curso, seja pelos serntnarfos regionais a 
serem realizados, em cerca de 15 Capitais de Estados, 
distribuldos em todas as regi6es do territ6rio nacional. 
o Ministerio da Cultura tem sido parceiro fundamental 
nessa caminhada. 

Trata-se de plano que retina programas e projetos 
que encontrem 0 necessario financiamento. em termos 
de recursos publicos e privados. Nesse contexto, 
importa, e muito, a dlscussao que ha de se fazer no 
Congresso Nacional com relacao a Propostade Emenda 
a Constitui~o n° 150, de 2003, que vincula 2%, no caso 
da Uniao, 1,5%, no caso dos Estados e do Distrito 
Federal, e 1%, no caso dos municlpios, da receita 
resultante de impostos a aplica~ao na preservacao do 
patrimOnio cultural brasileiro e na producao e difusao 
da cultura naclonal. 

Outras medidas sao tarnoem importantes. Ha 
projetos de lei que tratam da crlacao de fundos para 
a area da cultura. Um desses projetos, 0 de nO 6.651, 
de 2006, votta-se para a preservacao do patrim6nio 
hist6rico e artlstico nacional. Nao ha duvida de que se 
trata de questao da maior relevancla, que merece a 
det/da atencao e encaminhamento por parte de todos 
quantos se encontram de fato comprometidos com a 
polltica cultural como prornocao da cldadania. 

Uma polftica cultural consistente e estavet faz 
parte da cultura po/flica amadurecida de urna sociedade. 
As iniciativas adotadas pela atual gestao, as quais se 
soma agora este importanlissimo programa, 0 Mais 
Cultura, sao e1aras evid€mciasde que 0 Brasil caminha 
nessa dire~o. 

Como todos os entusiastas da cultura, nao s6 
desejamos. mas temos a certeza do pleno ~xito desse 
programa lancado, 

Muito obrigado. 
o SR.JOVAIR ARANTES (PTB - GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, 0 MunicIpio de Bon6polis, do Estado de 
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Goias, no proximo dia 12 de outubro cornemorara seu 
12° aniversario de ernancipacao politica. 

A nistoria desse importante municipio goiano 
cornecou no tinal dos anos 60, com a chegada de 
madeireiros a regiao, para sxtracao da goiavira, usada 
na tabrlcacao de rnoveis, hoje praticamente extinta. 

a fazendeiro Abrao Lopes cedeu terras as familias 
que se instalaram na regiao, e assim se formou 0 

povoado. 
Em 1988, 0 povoado passou a condicao de dislrito. 

Em 1995, ganhou a emancipacao, passando a condicao 
de municipio. 

Localizada a 439 quilornetros de Goiania, 
. Capital do Estado de Golas, Bonopolis conta com 
uma populacao aproximada de 3.171 habitantes. Entre 
suas principais atividades economicas, destaca-se a 
pecuaria. 0 municipio eleva-se tambern no cenarlo 
cultural e religioso, com a realizacao da Festa de Nossa 
Senhora O'Abadia, padroeira da cidade. Ressalta-se 
ainda no cenano turlstico, com 0 evento Temporada 
Praia Alta do Rio Crixas, com a realizacao de shows 
e eventos esportivos, no mes de julho. 

Como Oeputado Federal, tenho-me empenhado 
junto aos orgaos federais para melhorar as condicoes 
do municipio. Em parceria com 0 Prefeito Edilberto 
Moura Silva e a Camara Municipal de Bonopous, temos 
conseguido viabilizar importantes empreendimentos 
no municipio. Entre as reallzacoes de que mais nos 
orgulhamos estao as construcoes de sistemas de 
abastecimenlo de agua, aterro sanitario, pracas, 0 

estabelecimento de transporte escolar, banda de rnusca 
e a aquisicao de equipamentos nospitalares. 

Oestaco, atnda, que existem muitos beneficios 
a caminho de serem viabilizados, como 0 recurso 
oriundo de emenda individual de minha autoria ao 
Orcarnento Geral da Uniao de 2007, empenhada em 25 
de setembro deste ano, e que estarei empreendendo 
acoes no sentido de liberar, junto ao Ministerio do 
Turismo, 0 pagamenlo para viabilizar a pavirnentacao 
astaltica no Oistrito de Nova Vila. 

Todas essas realizacoes sao 0 reconhecimento 
que presto aquela promissora regiao. 

Parabens ao Municipio de Bonopolis pelos seus 
12 anos de ernanclpacaot 

Coloco-me, como sempre estive, a disposicao 
de seus municipes e seus adminislradores para tudo 
em que puder ser util. 

Congralulo-me com sua populacao e com todos 
aqueles que, como eu, participam da vida ativa daquela 
cidade e nela creditam seus estorcos. 

Muito obrigado. 
o SA. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Oeputados, trago a esta tribuna a boa nolicia de 
que 0 Presidente Luiz tnaclo Lula da Silva reduziu a zero 
a aliquota do Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI, tendo como alvo os equipamentos destin ados a 
tetevisao digital. 

a decreto que reduz 0 IPI foi publicado no Diario 
Oficial da Uniao.Na lista de equipamentos beneficiados, 
caros coleqas de Parlamento, estao moduladores, 
transmissores digitais, codificadores, geradores de 
sinals, rotaadores e ampliticadores. 

Sr. Presidente, a desoneracao e para facilitar 
a implantacao da TV digital no Brasil. 0 Governo 
Federal tern metas, e uma delas da conta de que 0 

infcio das transrnlssoes, no Estado de Sao Paulo, 
acontece previamente ainda este ano, no inlcio do 
rnes de dezembro. 

a set-topbox, 0 decodificador que recebera 0 sinal 
tanto para TVs analogicas quanto para TVs digitais, 
chega as lojas entre este mes e 0 proximo. Seu preeo, 
porern, ainda nao foi definido. a Governo e a industria 
tl§m divulgado cifras diferentes, oscilando 0 custo de 
prateleira entre 200 e 800 reais. 

Tudo isso, caros cole gas Parlamentares, bem 
sabemos, esta em nsqoclacao, Porern, tenho certeza 
de que 0 Presidente Lula havera de manler urn valor 
que possa ser de acesso de todos os brasileiros. 

Sr. Presidente, precisamos todos ficar atentos, 
pois a lntormacao que temos, vinda do Ministerio das 
Cornunlcacoes, e de que 0 sinal anal6gico sera cortado 
ate 2016, e dal em diante so havera transrnissao digital. 
au seja, todos brasileiros precisarao trocar de aparelho 
ou comprar urn conversor ate essa data, ou ficarao 
sem verTV. 

Quero lembrar as senhoras e aos senhores que, 
no ano passado, ainda no primeiro semestre, 0 Governo 
anunciou oficialmente a escolha do padrao [aponss 
(ISOB) para as transmissoes de TV digital, dizendo 
que ele se teria mostrado tecnicamente mais "robusto" 
para transrnissoes para receptores movers. a padrao 
era 0 preferido das emissoras de TV porque, em tese, 
torna mais diHcil a entrada das empresas de telefonia 
no msrcado televisivo. 

Sr. Presidente, lembro ainda que 0 padrao japones 
disputou com os padroes europeu (DVB) e 0 americana 
(ATSC). Oe acordo com 0 Governo brasileiro, nas 
mtorrnacoes da epoca, 0 Japao se teria comprometido 
a estudar a viabilidade ca instalacao no Brasil de uma 
tabrica de semicondutores e estaria comprometido com 
a possibilidade de transtersncta de tecnologia. 

Sras. e Srs. Parlamentares, a principal diterenca 
entre a TV digital e a analoqica, alern da rnaior defini~o 

da imagem e do som, e a capacidade de interacao com 
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o telespectador, A interatividade deve transformar 0 

ensino a dlstancia e 0 cornercto de produtos pela TV. 
Para teracesso as transmtssoes digitais, 0 

telespectador tem 2 opcces: comprar uma TV nova, que 
ja receba 0 sinal digital, ou comprar um conversor. 

A rnudanca tera menor impacto no bolso do 
telespectador do que a rnudanca do sistema preto-e


. branco para 0 em cores, no Infclo dos anos 1970. 0
 
aparelho em cores custava 5 vezes mais que 0 preto

e-branco, 

Sr. Presidente, com a lrnplantacao do padrao 
digital, havera mais espaco nas faixas de frequ(mcia. 
Parte desse espaco sera para mais canais publicos de 
televlsao, que teriam redes nacionais de TV digital. Tais 
canais deverao ser usados para iniciar um procOOimento 
de redes publicas de televlsao. A idela original de TV 
digital preve que cada municipio tenha um "canal da 
cidadania", um canal pUblico digital municipal. 

Feitos esses registros, quero parabenizar 0 

Presidente Lula pela inieiativa em zerar 0 IPI desses 
produtos. Fazendo lsso, a TV digital chegara a todos 
os lares brasileiros. Aguardemos agora somente a 
defini~ao do valor exato de quanto sera 0 conversor. 

Por ora, sao essas as constderacoes. 
Muito obrigado. 
o SR. FELIPE BORNIER (Bloco/PHS - RJ. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Depu1ados, 0 Brasil conta hoje com cerca de 410 
mil doadores voluntarlos de medula 6ssea cadastrados, 
numero ainda muito baixo para um pals com populacao 
de cerca de 170 milhoes de habitantes, segundo dados 
do IBGE. 

No ano passado, no Brasil, dentre as mais de 2 
mil pessoas que estao na espera de transplante de 
medula, apenas 110 foram transplantadas. Desses 
transplantes, n foram feitos atraves do Registro 
Nacional de Doadores voruntartos de Medula 6ssea 
- REDOME e do Banco de Sangue de Cordao Umbilical 
- BSCU. Os 33 transplantes restantes foram realizados 
com ajuda dos bancos internacionais, em 0 custo de 
cada um chega a 42 mil d6lares. 

Um dos tipos de tratamento de leucemia e 
realizado por meio do transplante de medula 6ssea, 
que consiste na inje~ao de celulas saudavels contidas 
no material colhido na medula do paciente, podendo, 
assim, produzir celulas sanqulneas saudaveis e 
controlar a doenca, 

De acordo com dados da Assoclacao Brasileira 
de Linfoma e Leucemia - ABRALE, e ditrcil encontrar 
doadores compatlveis, em fun~ao da mistura de racas 
no Brasil, uma vez que a cornbinaeao genetlca deve 
ser totalmente igual. Por isso, em um pars tao grande 
como 0 nosso, precisamos de muitos doadores, para 

que as chances de encontrar uma pessoa compatlvel 
aumentem e, assim, possam ser atendidos os pacientes 
que aguardam por um transplante de meduta 6ssea. 

Existem 3 tipos de transplante: autoloqo, em que 
sao coletadas e utillzadas celulas da medula do pr6prio 
paciente; alogenico, quando as celulas sao retiradas 
do cordao umbilical ou da medula 6ssea de um doador 
compatlvel previamente selecionado, e singenico, que 
provern do lrrnao gemeo identico. Para ser doador de 
medula, a pessoa tem que ter entre 1Be 55 anos.Case 
nao esteja nessa faixa etarla, mas se encontre em boas 
condlcoes de saude, e posslvel que, ap6s avalia~o 

medica, seja aberta exce~o. 

Era 0 que tinha a dizer. 
o SR. PRESIDENTE (Nareio Rodrigues) 

Passa-se ao 

v- GRANDE EXPEDIENTE 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo 
Sciarra. 

o SR. EDUARDO SCIARRA (DEM - PRo Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e srs, 
Deputados, na tarde de hoje, quero chamar a atencao 
para 2 caracterfsticas do Governo Lula que se rcrorcarn 
mutuamenie para entravar 0 desenvolvimento do nosso 
Pars e comprometer 0 futuro da sociedade brasileira. 
Sao etas a disparada do gasto publico e a crescente 
tendencta de reestatizacao da economia. 

o Estado brasileiro gasta demais! Por isso 0 Pals 
cresce multo aquern de suas potencialidades. E, numa 
especle de cfrculo vicioso com graves consequsnclas 
para esta e as pr6xlmas gera~oes de brasileiros, 0 

excessoe a baixa qualidadedo gasto publicoatrapalham 
cada vez mais 0 crescimento da nossa economia. 

Conforme aponta 0 professor de Economia da 
PUC·Rio Rogerio Werneck, para um crescimento medlo 
anual do PIB de apenas 2,9% entre 1994 e 2006, 0 

gasto primario aumentou quase 0 dobro (5,6%) por 
ano, no mesmo perlodo. 

Como nao e 0 Governo, mas sim a iniciativa 
privada que produz riqueza, essa explosao de despesa 
publica foi e continua sendo bancada pelos ctdadaos 
contribuintes: trabalhadores, profissionais Iiberais, 
classe media, micro, pequenos, rnedlos e grandes 
empresarios, E basta uma breve olhada nos numeros 
para verificar que 0 Estado, nos 3 nlveis de governo, 
gasta nao apenas muito, gasta mal. 

Assim, a despeito de uma carga trlbutarta 
equivalente a 40% do Produ1o Interne Bruto - muito 
superior a media verificada nos parses de peso 
economico equivalente ao nosso -, a capacidade de 
poupanca e investimento do Brasil, rnedida peta taxa 
de torrnacao bruta de capital fixo, corresponde tao
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somente a 16% do PIS, enquanto a media asiatica 
gira em torno de 35%! 

o Governo Lula pode imaginar quantos PACs 
couberem nas suas fantasias, mas a dura realidade 
e uma s6: para que 0 Pais volte a crescer, investindo 
rnais, 0 Estado precisa gastar menos. 

Infelizmente, nao e essa a perspectiva que se 
delineia no horizonte.Como exemplo, vejamos a delicada 
situacao da folha de pagamentos dos servidores nos 
pianos federal, estadual e municipal. 

De acordo com um relat6rio da Secretaria do 
Tesouro Nacional, pouco mais de 40% do que 0 Estado 
brasileiro arrecadou em 2006 foram gastos com pessoal 
- em nurneros, 308,2 bilhoes de reais sobre um total 
de 769,2 bilhoes de reais. 

Detalhando um pouco rnals, a carga tributaria no 
ano passado foi gasta assim: 40,1% com servidores 
publicos; 22% com custeio da rnaquina burocratlca: 
18,7% com Prevldencia Social; 5,8% com outros 
beneficios sociais, sobrando apenas 13,3% para investir 
e pagar juros da dfvida publica. 

Nao sao somente as despesas com tuncionanos 
dos quadros permanentes que crescem sem parar. 
Ainda segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, os 
custos da terceirizacao e da contratacao ternporaria 
de servidores celelistas deram um pulo de 3,7 bilhces 
de reais em 2002 para 7,7 bilhoes de reais no ano 
passado, um incremento de rnais de 100%. 

No mesmo psrtodo, nos ultirnos 4 anos, as 
despesas de custeio da administracao publica, 0 que 
inclui os contralos de prestacao de servicos, ostentararn 
um crescimento de 76%. 

A farra, ao que tudo indica, vai prosseguir. Apesar 
da promessa, quando do lancarnento do PAC no inlcio 
deste ano, de que a folha de satarlos cresceria apenas 
1,5% anualmente, em lermos reais, 0 ExecutivoFederal, 
com sua proposta orcamentaria para 2008, projeta 
um crescimenlo das despesas com pessoal de 5,9%, 
equivalenle, em lermos absolutes, a um reajuste de 
7,4 bilhoes de reais! 

Ha poucas semanas, por sinal, a maioria 
governista nesta Casa aprovou medida provis6ria 
criando 660 cargos em comissao e fun¢es gratificadas 
em 16 6rgaos do Poder Executivo - parte deles loi 
posteriormente revogada pelo Senado Federal, com a 
rejei9ao da proposta relativa a tnstituicao da chamada 
SEALOPRA. A estimativa do impacto orcarnentario e 
de 25,6 mllhoes de reais ate 0 final do corrente ano, 
entre julho e dezsmbro, e de 43,9 mllhoes de reais 
para os anos seguintes. 

Ademais, os chamados cargos de DAS tiveram 
aumento de 30% a 140%, para lamentavel desprestigio 

dos tuncionartos de carreira, que sao concursados, 
que receberam mero aumento de 1,5%. 

Por falar em PAC, Sr. Presidente, a Medida 
Provis6ria n° 387 e mais uma contribuicao do Governo 
Lula a qastanca irresponsavel, 'tornando obrigat6ria 
a transterencia de recursos financeiros da Uniao a 
Estados e municlpios para execucao das acoes do 
plano. Como a grande maioria dessas obras nao 
consegue sair do papel nem dos discursos de palanque 
- e 0 Tribunal de Contas da Uniao incluiu 29 acoes 
do PAC em uma Iista de 77 obras publicas com tortes 
indlcios de irregularidades -,0 Palacio do Planalto esta 
patrocinando mais esse atropelo a ordem jurldica. 

Como as acoes do PAC tem carater discriclonarlo, 
suas transtsrenciasestao submetidas Ii Lei Eleitoral,que 
profbe repasses voluntanos nos 3 meses antecedentes 
as eleicoes, e tarnbern a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que exige que Estados e municipios beneficiarios 
estejam com suas contas rigorosamente em dia a 
fim de receber tais recursos. Para impedir a manobra 
demag6gica e eleitoreira do Governo, n6s Democratas 
entramos com acao direla de inconstilucionalidade 
contra a Medida Provis6ria nO 387. 

Sr.Presidente,Sras.e Srs.Deputados,infelizmente, 
todo esse esbanjamento nao esta redundando em 
nenhuma senslvel melhora para a educacao, a saude 
e a sequranca da parcela maior e mais humilde da 
populacao brasileira. 

Em contraste, 0 que observarnos desde 0 inicio 
do primeiro mandato do Presidente Lula foi 0 crescente 
aparelhamento do Governo Federal - adrninistracao 
direta e indireta, agencias reguladoras, empresas 
estatais - com quadros do Partido Trabalhadores ou 
s6cios menores da coanzao governista. Eo 0 espetaculo 
do crescimento, sim, mas em circuito fechado, com 
vantagens exclusivas para a companheirada e outros 
amigos do poder. 

E 0 Governo Lula ainda insiste em renovar a 
CPMF, que, pelo visto, contiouara a servir apenas 
para inchar os gastos improdutivos do Estado, sem 
reverter em beneficio dos investimentos de infra
estrutura energetica, viaria, logfstica ou da formacao 
de capital humane - efetiva melhoria dos hospitais, 
postos de saude, policiamento, escolas fundamentais, 
secundarlas e profissionalizantes. 

Por isso, n6s Democratas somos contraries a 
renovacso da CPMF. Eo preciso, mais do que nunca, 
reduzir a carga tributarla que alimenta 0 Estado 
esbanjador, obrigando-o a gastar menos e meihor, para 
abrir espaco aos investimentospublicose principalmente 
privados capazes de recolocar a econornia no caminho 
do crescimento e a sociedade brasileira no rumo da 
prosperidade geral. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a segunda 
parte do meu pronunciamento focalizaos sinais ret6ricos 
e os gastos concretos do Governo Lula e do seu partido 
em favor da reestatlzacac da economia. 

o 3° Congresso do PT, realizado recentemente, 
aprovou a tese da "consulta popular" pela volta da 
Companhia Vale do Rio Doce acondicao de empresa 
estatal. A miopia ideol6gica e a volupia por cargos 
publicos se juntaram em frente unlca contra a realidade 
dos fatos e 0 interesse do Brasil. 

Privatizada hA 10 anos, a companhia registrou 
recorde de investimentos nos uttirnos 6 anos: 44,6 
bilhc'ies de d61ares contra 24 bilhc'ies nos 54 anos 
anteriores de exist~ncia da Vale.Verificou, tambsrn, forte 
incremento na producao: 300 milhc'ies de toneladas de 
minario, nesse periodo recente, contra a media anual 
de 33 milhc'ies, quando a Vale era estatal. 

A privatizayiio da companhiaexpandiu, igualmente, 
as oportunidades de trabalho: sao 56 mil empregos 
diretos hoje, em cornparacao com os 11 mil de 10 
anos atras, 

A Vale do Rio Doce, privatizada, nunca exportou 
tanto como agora: 10 bilhc'ies de d61ares em 2006, em 
confronto com 3 bilhoes em 1997. 

Hoje, atern de ser a empresa que mais recolhe 
tributos, a Vale a responsavel por um quarto do saldo 
da balanca comercial brasileira. 

o que 0 Presidente Lula fez logo que confrontado 
com a infeliz proposta petista? Ora, 0 que sempre faz: 
fugiu de qualquer responsabilidade e acrescentou que 
a tese nao passava de brincadeirinha. 

Os grandes investidores, de sua parte, nao estao 
at para brincadeiras e s6 aplicam seu dinheiro em 
projetos de lange prazo, sob regras e1aras que garantam 
o cumprimento dos contratos e assegurem 0 adequado 
retorno de capital. 

De brincadeirinha em brincadeirinha, 0 

Presidente da Republica e seus companheiros de 
partido comprometem 0 futuro do Brasil, deixando 
o povo a mlngua dos investimentos em infra
estrutura, mdispensaveis ao crescimento vigoroso e 
sustentado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
petroqulmica, a ret6rica vazia ja da lugar a gestos 
concretos contra a privatizayiio. 

Ha exatos 15 anos, 0 Governo Federal venoia 
a subsldiarla da PETROBRAS chamada Petroflex 
ao Grupo Suzano, na primeira privatizayiio do setor 
petroqulmico. Agora, nao contente em comprar de 
volta a Petroflex, a estatal acambarca toda a Suzano 
Petroqufmical 

Em outro setor onde a privatizacao foi um 
inequfvoco sucesso, 0 das telecornunlcacoes, a mao 

vislvel e 0 lange brace do Estado tamosm flexionam 
seus rnusculos. 

o BNDES e os fundos de psnsao das empresas 
estatais pressionam pela fusao da Telemar/Oi com a 
Brasil Telecom, em uma escalada de concentracao do 
mercado sob a batuta da burocracia estatal. 

Quem nao se lembra de que, hAmenos de 10 anos, 
nos tempos da TELEBRAs, ou melhor, "Telessauro", 
como gostava de alfinetar com bom humor 0 saudoso 
Roberto Campos, as linhas telefOnicas levavam anos 
e anos para serem instaladas nas residsncias ou nas 
empresas dos indefesos assinantes dos "pianos de 
expansao" e acabavam se transformando em objetos 
de desejo, artigos de luxo, reserva de valor em um 
florescente mercado paralelo. Em metr6poles como 
Sao Paulo e Rio, uma linha chegava a ser cotada a 5 
mil d61ares ou ate mais! 

o Sr. Efralm Filho - Permite-me V.Exa. um 
aparte? 

o SR. EDUARDO SCIARRA - Com prazer, 
Excel~ncia. 

o Sr. Efralm Fllho - Deputado Eduardo Sciarra, 
seu pronunciamento traz exatamente 0 perfil de 
sua atuacao na Camara dos Deputados, dado que 
V.Exa. a um Deputado com capacidade, preparado, 
conhecedor dos assuntos da NaQao. Em nome da 
Presid~ncia Nacional da Juventude, posso dizer que, 
sem duvida alguma, seu modo de agir nesta Casa 
engrandece 0 Democratas. V.Exa., que tem espfrito 
jovem e esta sempre antenado com os problemas do 
seu Estado, mostra, por meio desse pronunciamento, a 
capacidade de trazer, para a base social e para 0 mats 
simples, temas de grande lrrportancia. como tributos, 
orcamentos, privatizacoes, mostrandoas possibilidades 
que 0 Pars tem para crescer. Parabsns. Siga adiante. 
Tenho grande sanstaeao em poder compartilhar este 
momento com V.Exa. 

o SR. EDUARDO SCIARRA - Muno obrigado, 
Deputado Efraim Filho, jovem Ifder, Presidente do 
Democratas Jovem, que tem mostrado, com sua 
atuacao brilhante, a torca do jovem no Congresso 
Nacional. 

Sr.Presidente,Sras.e Srs.Deputados,hoje, graCfBs 
aprivatizacao da telefonia, uma linha fixa e instalada 
em 2 dias ou ate menos, enquanto a sxplosao da oferta 
de celulares beneficia milh6es de indivfduos, famllias e 
microneg6cios. Foi a concorrencia que produziu esse 
sucesso, a mesma concorrsncia que, com mao forte, 
o Governo Lula pretende agora restringir, mediante 
seus pianos de concentrar 0 poder de mercado na 
telefonia. 

No setor elatrlco, onde a arneaca de um apaqao 
dentro de poucos anos torna mais urgente que nunca 
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a adocao de regras claras para atrair investimentos 
privados e garantir a oferta de energia, tudo com que 
o Governo sonha e transformar a ELETROBRAs em 
uma nova PETROBRAS, sob qsstao petista. 0 que 0 

Governo nao diz e quando e como pretende pagar os 
8 bilh6es de reais que deve a acionistas minoritarios 
da ELETROBRAs, ela, que ja gastou 8,6 bilh6es de 
reais apenas com as antigas companhias estaduais 
de distribuicao que foram federalizadas ha cerca de 
10 anos. 

Sr. Presidente, 0 Brasil precisa prestar atencao a 
advenencla do Dr. Evaldo Alves, professor de Economia 
Internacional da FGV paulista, estampada ha pouco 
tempo pelo jornal Valor Economico: "Identifico 0 projeto 
de uma atuacao mais ativa do Estado em diversos 
campos, mas nao consigo identificar de onde virao os 
recursos. Nao ha orcamento, 0 governo naogera caixa 
nem para pagar custeio da rnaquina e juros. A conta 
de uma decisaovoluntarisla pode ser paga 113 na frente 
pela sociedade toda" - como no passado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de 1980 
para ca, a economia do Brasil cresceu a menos da 
metade da taxa media dos parses emergentes. Se 0 

nosso PIB livesse expandido aquela media, 0 produto 
brasileiro serra simplesmente 0 dobro do que e hoje. 

Nao e mera coincidencia que, no mesmo perfodo, 
a participacao do setor publico no PIB haja pulado de 
menos de 25% para 40%, enquanlo aqueles mesmos 
emergentes mantiveram essa participacao na faixa 
de 25%. 

Agora, 0 Governo Lula e seu Partido dos 
Trabalhadores mostram-se dispostos a jogar fora 
ate mesmo os discretos ganhos de produtividade, 
compelilividade e crescimento do emprego trazidos 
pela parcial privatizacao dos anos 90, ao incentivar, 
por palavras insensalas e geslos desastrosos, uma 
verdadeira reestatizacao "pela porta dos fund os". 

Enquanto isso, continuam sugando recursos dos 
Irabalhadores, dos patr6es e da classe media para 
financiar seu distribulivismo demag6gico. 

E realmente uma pena que 0 Presidenle Lula 
prefira a companhia de populistas autoritarlos como 0 

coronel Hugo Chavez, da Venezuela, e seu discfpulo 
boliviano, Evo Morales, a seguir 0 exemplo do bem
sucedido programa de privatizacoes e concess6es 
de infra-eslrulura do Mexico. As ferrovias, as 
rodovlas e os aeroportos mexicanos, oferecidos ao 
mercado internacional, atralram verdadeira bonanca 
de inveslimentos. As estradas de ferro privatizadas 
transportam agora urn volume de carga 106% maior 
que nos anos 90. A dasestatizacao do gas natural 
multiplicou por 15 0 nurnero de consumidores. 

Para as estradas de rodagem, 0 Governo do 
Presidente Felipe Calderon espera atrair 0 equivalente a 
70 bilh6es de reais em investimentos nos pr6ximos anos. 
o testemunho do Vice·Presidente da CCR, que opera a 
Via Dutra no Brasil, e para 113 de eloqOente. Relerindo
se a um pacote destinado a construir e administrar 
rodovias no Mexico com investimentos internacionais, 
Marclo Batista afirma: "Ficamos impressionados com 
a transparencia, simplicidade e velocidade com que 0 

projeto foi organizado". 
o Sr. Edinho Bez - Nobre Deputado, V.Exa. me 

concede um aparte? 
o SR. EDUARDO SCIARRA - Pois nao,Euma 

satistacao conceder um aparte ao Vica-Presidente 
da Frente Parlamenlar em Defesa da Infra-estrutura 
Nac'ional, area de portos e vias naveqavels. 

o Sr. Edinho Bez - Deputado Eduardo Sciarra, 
eu naopoderia deixar de apartea-lo nesta oportunidade. 
E uma honra e uma satistacao te-Io no Congresso 
Nacional. Somos vizinhos, eu em Santa Catarina, V.Exa. 
no Parana. V.Exa. e Presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa da Infra-Estrutura Nacional, e eu lenho 0 

privilsqio de ser nessa Frente 0 Vice-Presidente para 
assuntos de portos e vias naveqavels. Faremos betas 
audiencias publicas, Deputado Sciarra, se tivessemos 
rnais alguns minutos, eu voltaria a lalar sobre 0 Brasil 
nao ter podido crescer nos ultimos tempos por falta de 
investimento em inlra-estrutura. Parabens, Deputado. 
Acima de tudo, tenho orgulho de ser seu amigo. 

o SR. EDUARDO SCIARRA - Muito obrigado. 
Acrescenta, entao, 0 investidor da CCR que 

acompanhou 0 projeto de privatizacoes no Mexico: 
"Vamos voltar a participar de outros leil6es no Mexico. 
Nossa empresa precisa crescer, e os projetos no Brasil 
sao escassos". 

Sr. Presidente, enquanto no Mexico 0 processo 
licilat6rio levou, como um todo, 8 meses, aqui torarn 
gastos 10 anos para que a concsssao de 7 trechos 
de rodovias lederais (mais de 2 mil quil6metros e 
investimentos de 20 bilh6es de reais) salsse do papel 
rumo ao leilao programado para este mes de outubro
alias, esse lei lao esta sendo realizado agora mesmo. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
exptosao do gasto publico e 0 novo surto estatizante 
nao resolverao - muito pelo contrario, aqravarao - os 
problemas do colapso da infra-estrutura e 0 perigo do 
apaqao eletrico, assim como a CPMF jamais melhorou 
a traqica sltuacao dos hospitais publicos nestePais. 

Mas contribulrao, sem duvida, para aprofundar 0 

processo de domlnio e loteamento de cargos publicos 
para os companheiros do PT e aliados e servir ao seu 
projeto de aterruzacao no poder. Isso poe em grave 
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risco nao apenas a efici~ncia econOmica, mas 0 futuro 
democrancc do Brasil. 

Sr. Presidenle, antes de concluir, quero informar 
aos meus colegas que, no pr6ximo dia 23, a Frente 
Parlamentar em Defesa da Infra-Eslrutura Nacional, a 
qual tenho a honra de presidir, reallzara urn sernlnarlo 
justamente sobre portos e vias navegaveis.Contaremos 
com a participacao do setor privado, de Deputados e 
Senadores, de areas do Governo vinculadas ao setor, 
de ag~ncias reguladoras. Enfim, pretendemos discutir 
com profundidade a nossa infra-estrutura portuarla e de 
vias naveqaveis, 0 Brasil corre 0 serto risco de sofrer 
urn apagao loqfstico, e urn pars que baseia grande 
parte de sua economia em exportacoss precisa fazer 
investimentos significativos em infra-estrutura, em 
seguranya jurldica, em marco regulat6rio. 

A Frente Parlamentarem Defesa da Infra-Estrutura 
Nacional convida todos os Parlamentares a participar 
desse evento,que promete toear em questoes delicadas 
da nossa infra-estrutura. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 
Presid~ncia cumprimenta 0 i1ustre Deputado Eduardo 
Sciarra pelo oportuno pronunciamento na tarde de 
hoje. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) 
Concedo a palavra ao pr6ximo orador inscrito para 0 

Grande Expediente, 0 ilustre Deputado Dr. Pinotti. 
o SR. DR. PINOTTI (DEM - SP.Sem revlsao do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
me pronunciar hoje sobre a crise da saude, que assola 
todo 0 Pals. Essa nao e uma crise que atinge apenas 
o Nordeste, nem e uma crise meramente financeira, 
nem afeta apenas 0 setor publico. A crise e de finan9as 
e gestao e esta em toda parte. 

Vou dar-Ihes urn exemplo relativo ao sistema 
privado. N6s crincarnos muito 0 sistema publico, pelas 
filas, pela aspera, pela demand a reprimida, psla falta 
de recursos, mas estao em situa9ao crftlca os idosos 
atendidos no sistema privado. Esta Casa permitiu que 
a Ag~ncia Nacional de Sauds legislasse um aumento 
de ate 500% na mensalidade dos pianos de saude, de 
acordo com a faixa eta ria, e ainda impediu 0 idoso de 
continuar pagando, ao se aposentar, 0 mesmo plano 
de saude que pagava a sua firma. Estamos, portanto, 11l 
beira de ter idosos totalmente descobertos de plano de 
saude, e no momento da vida em que rnals necessitam 
desse amparo. 

Infelizmenle, sao os medicos os que reclamam. 
Mas por que s6 os medicos? Porque na cultura do 
povo brasileiro, principalmente 0 usuario do sistema 
publico de saude, sauds ainda e um favor e nao urn 
direito do cidadao. Os usuaries do SUS agradecem 

exageradamente quando t~m 0 service e nao reclamam 
quando nao t~m. 

Infelizmente, tam bern os Governos Federal e 
Estaduais, seguidamente fazem urn pouco 0 jogo 
polianico de achar que esta tudo bem, de afirmar que 
a demanda atendida e fantastlca, com milhoes de 
alendimentos, milhoes de partos e que a mortalidade 
infantil vern decrescendo. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
mortalidade infantil vem decrescendo em todo 0 mundo, 
na Africa, no Ira, no Vietna, em lugares onde M guerra, 
porque a mortalidade infantil decresce inclusive com 
fatores extra-saude. E 0 que e mais interessante, os 
nossos governos nao fazem uma comparacao que e 
fundamental para esse entendimento. Se fizessem, 
verificariam que a mortalidade infantil no Brasil e palo 
menos 30% rnals alta do que em todos os parses 
do continente sul-americano com renda per capita 
semelhante II brasileira. 

E se formos aos dados de mortalidade, que sao, 
em ultima analise, aqueles que medem a qualidade 
de sauce, veremos que os dados do nosso Pars sao 
vergonhosos. A mortalidade materna na cidade de Sao 
Paulo e 10 vezes maior que a mortalidade materna em 
Portugal. E mortalidade materna e uma tragedia que 
nao precisa acontecer. 

A mortalidade por cancer de colo uterino, uma 
doenca sexualmente transmissivel, foi totalmente 
combatida e zerada em varies parses do mundo. A 
taxa no Brasil ainda e altrssima, morrem cerca de 5 
a 7 mil mulheres por ano de cancer de colo uterino. 
Falo isso para citar poucos exemplos. Falo tambern da 
volta das endemias que eram doencas do passado e 
continuam como dosncas no presente. 

Diz-se que financiamento e importante, e e 
verdade, mas nao s6 0 financiamento, a gestao tarnbem 
e. 0 financiamento da saude no Brasil e uma hist6ria de 
calotes, um ap6s 0 outro. 0 primeiro e 0 mais recente 
calote nos foi dado com a seguridade social. Ou seja, a 
saude deveria receber 30% dos recursos da seguridade 
social e nunca recebeu. Se tivesse recebido, terlamos 
hoje um pouco mais de 100 bilhoes de reais para a 
area da saude, 0 que significa urn pouco mais de 500 
d61ares por habitante/ano - aquilo que se necessita 
num pars como 0 Brasil. Basta dizer que os Estados 
Unidos gastam de 6 a 7 mil d61ares por habitante/ano, 
e n6s, 250 d61ares. Euma diferen9a brutal e impossrvel 
de ser mantida. 

Depois vem 0 caso da CPMF, que se discute hoje 
nesta Casa. Euma vergonha. A CPMF foi apresentada 
nesta Casa como 0 imposto a ser usado inteiramente 
na area da saude, Eu votei a favor da CPMF. Muitos 
Deputados que estao aqui hoje e estavam aqui 
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naquela oportunidade tamoem assim votaram. Mas 
lomos enganados logo em seguida. Nunca a CPMF foi 
totalmente para a saude. A pequena parte destinada a 
esse setor foi usada para cobrir recursos vinculados a 
saude que haviam sido retirados dessa area. 

A Emenda nO 29, que tem quase 10 anos, nunca 
loi regulamentada. E agora a base de apoio do Governo 
quer regulamentar a Emenda nO 29, fazendo 0 que n6s 
nao querlamos que fosse feito quando a aprovamos: 
usar 0 dinheiro da saude para saneamento basico e 
aposentados, pegar 25% do dinheiro do SUS e oferecer 
aos Estados com os mesmos criterlos do Fundo de 
Partlcipacao dos Municlpios, de renda per capita, como 
se 0 Estado mais rico nao gastasse mais em saude 
e nao tivesse a relerencia de pacientes dos Estados 
mais pobres. Eo um absurdo 0 que esta se fazendo com 
a Emenda n° 29 hoje. 

Alern do rnais, e muito pior, ha 0 parasitismo 
consentido pela Agencia Nacional de Saude no sistema 
publico de sauce, com relacao ao sistema privado. 0 
privado tornou-se paras ita do sistema publico, Basta 
ver 0 ressarcimento e a segunda porta dos hospitais 
pubhcos, principalmente os hospitais unlversitartos. 

A meu pedido, ba 2 anos, esta Casa solicitou 
ao Tribunal de Contas da Uniao que lizesse uma 
auditoria na area do ressarcimento. 0 resultado dessa 
auditoria loi publicado no ana passado, no rnes de julho, 
e demonstrou claramente que, em primeiro lugar, a 
Agencia Nacional de Saude cobra apenas um terce do 
que deveria cobrar. Ela deixa de cobrar, por exemplo, 
todas as aeoes de maior complexidade realizadas nos 
hospitals publicos e, quando cobra, 0 laz tao mal que 
recebe apenas 5,9% do que cobrou. 

Isso significa um calote de mais de 1 bilhao de 
reais,por ano, no sistema publico de saude para olerecer 
maiores lucros as operadoras do pianos de sauce. E 0 
pior, com a conlvencla da Agencia Nacional de Saude. 
Alias, esse problema das agencias loi posto em loco em 
recente tragedia aerea, Eo precise que seja totalmente 
revisto. E nao e s6 0 linanciamento, ha a questao da 
gestao, que e muito importante; e a essencla do SUS 
e a descentrallzacao. No entanto, a partir do momento 
em que loi implantado, em vez de ser descentralizado, 
o SUS loi sendo "recentralizado". 

o Ministerio da Saude tem apenas de delinir a 
polltica de saude, fmancia-ta e liscaliza-Ia. Ele nao pode 
atuar tazendo projetos verticais centralizados, como tem 
leito. Isso e um verdadeiro absurdo. A dsscentralizacao 
e essencial no sistema de saude, 

Na minha gestao como Secretario de sauce de 
Sao Paulo, loi implantado 0 SUDS - Sistema Unilicado 
Descentralizado de Saude, cuios resultados loram 
tao importantes que a Constitulcao 0 aceitou. Os 

resultados, na area de cobertura e de dlrninulcao da 
mortalidade, loram excepcionais. Avancamos tanto 
na descentralizacao que ate hoje respondo a alguns 
processos por esse avanco, 

A descontinuidade e tarnbem uma questao multo 
imporlante. Entra Ministro, sai Ministro; entra secretano, 
sal Secretario, e parece que tudo que um Secretarlo 
ou um Ministro faz e descontinuado pelo sucessor. Eo 
um verdadeiro absurdo, E assim 0 SUS vai se tornando 
uma caricatura grotesca do que loi determinado na 
Constituicao, Hoje e um conjunto de penduricalhos 
pirotecnicos que um Ministro poe, seu sucessor tira, 
pois nao ha polltica de saude delinida neste Pals. 

, Quando estlve na Universidade de Campinas, 
implantamos um programa de controle de cancer 
ginecol6gico que, na continuidade, redundou no Instituto 
da Mulher. Ou seja, quando eu sal, a continuacao desse 
trabalho loi melhor. E, no ano de 2001, a Orqanizacao 
Mundial de Saude determinou a taxa de mortalidade 
por cancer ginecol6gico em varies paises e cidades 
do mundo, chegando a conctusao de que no Brasil ela 
e de 12 por 100 mil pessoas. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) 
Interrompo 0 orador por instantes para registrar a 
presence, nas galerias, de alunos da Escola mterarrenca 
de Goiania, que marcam presence hoje, juntamente com 
a Proia.Suelania, e [a estao se retirando.Agradecemosa 
todos a presenca.Sejam muitobem-vindosa Camara dos 
Deputados, onde loram recebldos pelo Deputado Carlos 
Alberto l.ereia, de Golas, que esta ao nosso lado. 

Devolvo a palavra ao ilustre orador, Dr. Pinolli, 
que tanto carinho tem tarnoern pelas criancas, ele que 
loi Secretario de Educacao em Sao Paulo. 

o SR. DR. PINOTTI - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Fa90 minhas as suas palavras em relacao 
a escola de Goiania, 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse 
projeto de controle do cancer ginecol6gico, na sua 
continuidade, lez com que a mortalidade por cancer 
ginecol6gico - que no Brasil e de 12 por 100 mil; nos 
Estados Unidos de 3,2 por 100 mil- em Carnpinas,onde 
existe esse programa ate hoje, ha mats de 30 anos, se 
reduzisse a 3 por 100 mil, isto e, menor do que a taxa 
americana de mortalidade por cancer ginecol6gico. Ou 
seja, com continuidade, com boa gestao, com bons 
prop6sitos e com seriedade consegue-se, mesmo com 
pouco recurso, ter um sistema de saude com nlveis 
baixos de mortalidade, de morbidade, como lizemos 
em Campinas. 

Isso e extremamente importante, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, porque precisamos raciocinar 
hoje nesta Casa que, com a globaliza9ao e com essa 
sanha da privatlzacao das pollticas publicas para gerar 
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lucros, como se faz na sauda, na educacao, como se 
faz em tantas outras areas, e precise que fiquemos 
atentos, porque a falencia e os maus resultados do 
sistema publico de saude sao, sem duvlda nenhuma, 
a maior propaganda para a privatizacao da saude, 

Hoje, no sistema privado de saude brasileira, 
que atende apenas a 30 milhOes de habitantes, mal
atendidos, e verdade, passam 42 bilhoes de rea is, 
enquanto que no sistema pUblicoso passam 38 bilhoes 
de reais para 190 rntlhoes de habitantes. 

E mats, precisamos ficar atentos porque a fo~a 

dessa privatizacao nas areas de saude e de educacao 
e tao grande que 0 Ministro da sauoe sozinho nao 
podera jamais resolver os problemas de saude de nosso 
Pars. Esta Casa tem de ajudar, tem de fazer com que 
a saude chegue aos usuaries do sistema. 

Vejo aqui 0 meu Prefeito de Campinas, 0 Dr.Hello, 
que esta fazendo excelente projeto de saude gra~s 

a descentralizacao. Campinas e um bom exemplo. 
Acabei de citar, Dr. Hello, 0 Hospital da Mulher, da 
UNICAMP, no Centro de Atencao Integral a saude da 
Mulher - CAISM, que reduziu a mortalidade por cancer 
ginecol6gico a niveis menores do que os dos Estados 
Unidos, gra~as acontinuidade do projeto, auniao entre 
a UNICAMP e a Prefeitura e aboa gestao que V.Exa. 
faz na prefeitura daquela cidade. 

Precisamos ajudar nesta Casa 0 Ministro e os 
diferentes Secretarlos de sauce para evitar que a 
saude continue em crise, 

EuMO querotenninarsemapontaralgumassolu~s 

para 0 problema, que sao, a meu ver, fundamentals e 
munosimples.Em primeiro lugar,sem duvida nenhuma, 0 

financiamento. Hoje,discutimosa Emendan°29, a CPMF. 
Queroaqui declararmeuvoto contraa CPMFporque e um 
imposto a mais, porque 0 Governo nao precisa, porque 
ela nunca foi para a sauce, porque foi um estelionato 
praticado contra 0 povo brasileiro.De maneira que 0 meu 
voto aqui esta declarado contra a CPMF. 

Mas alern de financiamento, precisamos incluir 0 

sistema privado dentro de algum controle social. Nao 
podemos deixar 0 sistema privado continuar na mao 
de um homem, 0 Presidente da Agencia Nacional de 
sauce, que e ex1remamentepressionado e cede, alem 
de ser absolutamente comparsa dos pianos de saude 
e de suas operadoras. Esta muito preocupado com a 
sauds das operadoras dos pianos de saude e muno 
pouco preocupado com os usuaries desses pianos. 

E fundamental a descentralizacao concreta do 
sistema de sauce, Eno municipio que a saude acontece. 
Os municfpios nao sao financiados. E precise dar 
responsabilidades, que os municlpios ja tsm, mas e 
preciso tamosm destinar os recursos e estabelecer 
instancias tecnicas pr6ximas do municipio para que este 

possa gerenciar sua sauds, 0 munrcipe esta culpando 
ou responsabilizando 0 prefeilo pela sua saude. 

Finalmente, Sr.Presidente, algo multo importante 
e a atencao prirnarla. Hoje, 0 que existe de rnals 
moderno e a atencao prirnaria, que no Brasil esta 
arcaica. Parabenizo todos os que implantaram 0 

Programa sacce da Famflia, mas e precise que ele 
se modifique, se modernize. Nao podemos comprar 
um programa que ha 50 anos foi um sucesso em uma 
ilha e traza-lo 50 anos depots, quando tudo mudou, 
para urn continente, que e 0 Brasil. 

Eprecise que isso rnude. Eprecise que atencao 
prirnarla seja entendida de outra forma. E muito 
pouco eficiente 0 medico ir acasa do cldadao, Hoje, 0 

medico precisa de mais instrumentos. Como 0 medico 
vai por a mulher sobre a mesa da cozinha e colher 
material para um exame de Papanicolau? Como vai 
levar alguns instrumentos para a casa do cldadao? 
Qual e 0 panorama que ele ve la? Urn panorama de 
promiscuidade, de falta de alimentacao, que um agente 
de sauce pode constatar. 

Eprecise hoje, na atencao prima ria, termos 3 
profissionais: urn pediatra, 0 medico da crtanca: urn 
ginecologista, 0 medico da mulher; um cUnico, 0 medico 
do idoso. 

Eprecise, para a atencao prirnarla, no centro de 
saude e na UBS, termos um mlnimo de condi~oes: um 
pequeno aparelho de raio X, que nao custa nada; um 
ultra-scm, que custa muito pouco: um laborat6rio, que 
proporciona resolutividade. 

Com a atencao prima ria nesse estilo, delegando
se tambern fun~oes para a equipe de saude - como 
fizemos no Hospital Perola Byington, em Sao Paulo, 
que foi um sucesso durante 10 anos, porque foi assim 
que atendemos apopulacao feminina -, faremos com 
que haja resolutividade e universalidade e que apenas 
20% ou 30% das acoes sejam feitas nos prontos
socorros e hospitals. 

A maior prova de que a atsncao prima ria nao 
existe e que no meu Estado, Sao Paulo, atendemos 
mais pessoas no pronto-socorro do que no centro de 
sauce, quando sabemos que, em quaiqusr sistema 
organizado, atende-se a apenas 10% dos pacientes 
nos pronto-socorros e 90% nos centros de saude. 

Quero acrescentar uma qusstao, que me parece 
fundamental para a reflexao desta Casa, que e a 
prevencao prirnarla. Hoje, Sr. Presidente, conhecemos a 
maioria das causas da maioria das doencas e sabemos 
como evlta-tas. 

Recentemente, a Orqanizacao Mundial de sauce 
publicou urn paper ex1remamente importante, em 
Que demonstra que so com educacao para a saude 
e mudancas de habitos poderemos diminuir em 80% 
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a mortalidade por dosnca cardiovascular e em 40% a 
mortalidade por cancer. 

Podem achar que eu estou exagerando. Quem nao 
fuma nao tem cancer de pulmao. As mulheres que tem 
habitos sexuais sadios nao tllm cancer de colo. Quem 
se alimenta bem e nao tem vida sedentaria nao tem 
sobrepeso e nao morre de infarto do rniocardio. 

Esses dados sao absolutamente verdadeiros, e 
nos poderiamos dar um salto de qualidade na nossa 
sauce se introduzfssemos a prevencao prirnaria na 
atencao prirnaria de forma coerente. Ou seja, cabe 
a esta Casa ajudar 0 Ministro da Saude, que, a meu 
ver, e bem-intencionado e bem preparado, para que 
possamos fazer verdadeira revolucao na saude. 

Nao existe nenhum outro setor das pollticas 
publicas em que possamos avancar rnais. Nao existe 
nenhum espaco tao grande naquilo que sabemos e 
podemos fazer e tao pequeno no que realizamos. 

Depende de n6s, desta Casa e do Congresso 
Nacionalassumiresta posicaoe evitarque a sauceoontinue 
sendo caloteada e que 0 SUS, que esta na Constitui<{iio, 
continue a ser uma caricatura grotescana pratica e que os 
seus usuaries continuem sofrendo as consequsncias, 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
a SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 

Presldencia cumprimenta 0 ilustre Oeputado Dr. Pinotti 
pelo pronunciamento, com reflex6es oportunas, na 
ta rde de hoie. 

a SA. CARLOS ABICALIL - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

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

a SA. CARLOS ABICALIL (PT - MT.Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, se estivesse 
aqui na sessao extraordinarta eu teria votado com 0 

Partido dos Trabalhadores. 
a SR. GIACOBO - Sr. Presidente, peco a palavra 

pela ordem. 
a SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
a SR. GIACOBO (PR - PRo Pela ordem. Sem 

revlsao do orador.) - Sr. Presidente, votei com 0 partido 
na votacao anterior. 

a SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

a SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a patavra. 

a SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nas votacoes 
anteriores, acompanhei a bancada do Partido dos 
Trabalhadores. 

a SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 
Mesa sauda, de forma muito especial, 0 ilustre Prefeito 

de Campinas, Dr. Hello, Parlamentar que honrou Sao 
Paulo nesta Casa e deu enormes contnbuicoes, durante 
o perlodo em que aqui esteve, para que o Brasil 
pudesse ser cada dia melhor. Queremos curnpnrnsnta
10 sobretudo pela grande atuacao na area de ciencia 
e tecnologia e destacar que V.Exa. faz muita falta. E 
muito bom reve-lo aqui, onde tivemos a oportunidade 
de uma convivencia extremamente fraternal. 

a SR. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, psco 
a palavra pel a ordem. 

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

a SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMOB - PA. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na 
votacao de hoje, votei com 0 meu partido, 0 PMDB. 

a SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 
Presldencia convoca os Srs. Parlamentares que se 
encontram em seus gabinetes ou em outrasdependencies 
da Casa a virem ao plenario a tim de que possamos obter 
o quorum necessario ao inlcio da Ordem do Dia, 

a SA. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, 
peco a palavra pel a ordem. 

a SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra por 3 minutes. 

a SR. LINCOLN PORTELA (PR - MG. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, eu nao poderia deixar de comentar 
as boas nolicias oriundas da divulga<;:ao de dad os do 
IBGE sobre a dirninuicao da pobreza no Brasil. 

Antes, porern, quero dizer que 0 proximo passe 
para elevar a renda da populacao mais pobre sera a 
colocacao de computadores Iigados a Internet nas 
escolas publicas. Colocar nas rnaos de 49 milh6es 
de esludantes a massa de mtorrnacoes que os 
computadores com Internet propiciam lara uma grande 
diterenca nos pr6ximos anos. 

Para que isso se tome realidade, e necessario, 
porem, que a Camara aprove projeto ja votado no 
Senado que destina 75% da arrecadacao do Fundo 
de Universalizacao dos Services de Telecomunica<;:6es 
- FUST a instatacao de computadores com Internet nas 
escolas publicas. Alem disso, 0 FUST deveria financiar 
a implantacao de Internet nos 3.600 municipios que 
ainda nao contam com 0 service, 

Mas vamos, entao, as recentes pesquisas que dao 
conta da melhoria das eondicoes de vida des brasileiros. 
o IBGE confirma que houve reducao de 31% na pobreza 
absoluta do Brasil nos ultirnos 3 anos, beneficiando nada 
menos que 17 milh6es de pessoas. Isso se deve aos 
consistentes aumentos do satario rnlnirno, ao Bolsa
Familia, a gradual reducao dos juros e 11 infla<{iio baixa. 

Tais situacoes tem levado a uma expansao da 
economia mterna, que, aliada ao bom momento da 
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economia internacional, vempermitindo urn crescimento 
econ6mico sustentado. Alguns produtos aqrfcolas 
exportados pelo Brasil tem obtido os melhores precos 
dasuttimas decadas, 0 quese rellete nomeiorural. Com 
isso, 0 niJmero de empregos comcarteira assinada subiu 
18,4%no Governo Lula, paradesespero da Oposiyiio. 

Tarnbern foi decisivo para a rsdueao da pobreza 
e a elevaC(ao da renda media brasileira- esta cresceu 
20% em 4 anos - 0 assentamentode 381 mil famflias 
pelareforma aqrarla, ao ladoda trlplicacao dos recursos 
destinados aagricultura familiar. Outrofator importante 
queimpulsiona a economia e a distribuiC(ao de renda foi 
o aumentodos recursospara a habltacaopopular, que 
passaram de R$2 bilhoes para R$14 bllhoes ao ano. 

Segundoos dadoscoletadospelo IBGE,a renda 
per capita subiu 20% nos ultirnos 4 anos. 0 mais 
importante e que a renda dos 50% mats pobres subiu 
32%,enquanto OS 10%mais ricosmelhoraram apenas 
16%.Eevidenteque uma parte da elite conservadora 
nacional naoentende, naoaceitae resiste a rnudancas 
dessa natureza. Nao e facil alterar prioridades e 
construir espacos no orcamento para urn programa 
como 0 Bolsa-Famflia. 

Sr.Presidente, Sras.Deputadas, Srs.Deputados, 
demais serihoras e senhores, a luta agora e pela 
manutenyiio e ampliayiio das conquistas sociais 
- nas quais se inclui 0 repasse dos recursos das 
telecomunicaC(oes para aquisiC(ao de computadores e 
a instalayiio da Internet emtodasasescotas publicas do 
Pars. Parabens aoGovemo doPresidente Lulapelamaior 
transferencia de rendaja efetuada em nosso Pars. 

Como nao podemos falar nos momentos da 
votacao para parar com a procrastinacao que a 
opos.cao anda fazendo - s6 dizemos "sim" ou "nao" 
-, temos que ir anunciando 0 crescimento espantoso 
que 0 Pafs tern tido no Governo Lula. 

Era 0 que eu tinha a dizer.
 
Muito obriqado, Sr.Presidente.
 
o SR. SIMAO SESSIM - Sr. Presidente, peco a 

palavra pela ordem. 
o SR. PREStDENTE (Narcio Rodrigues) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
o SR. SIMAO SESSIM (PP - RJ. Pela ordern, 

Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente. quero fazer 
urn registro de algo que ssta preocupando nao so 0 

Presidente do partido, 0 SenadorFrancisco Dornelles, 
que me pediu que 0 fizesse, mas tarnbern toda a 
bancada do Rio de Janeiro. 

o Ministro do Desenvolvimento, Industria e 
comsrcio Exterior tomou a decisao de transferirpara 
Brasllla0 Departamento decornerclo Exterior, sediado 
no Rio de Janeiro desde sua cnacao. 

o esvaziamento do Rio de Janeiro aconteceu 
por ocaslao da transferencia da Capital. Agora. os 
6rgaos estao sendotrazidos paraBrasilia semnenhuma 
explicacao, Como diz 0 querido Deputado Fernando 
Lopes, que estavaaqui conosco, Brasflianao importa 
nem exporta nada.Por que trazer 0 Departamento de 
Oornercio Exteriorpara Brasflia? 

Coma informatica, issonaoe necessarlo. 0 6rgao 
ja estasediado, organizado. Egrande a prsocupaeao dos 
funclonarlos.O Ministro determinou quea transferllncia 
deve ser feita dentro de 60 dias. 

Fac;o este apelo a V.Exa. e a Mesa no sentido 
de que nos ajude a evitar esse prejulzo para 0 Rio 
Janeiro, principalmente para os funcionanos e ate 
mesmo, burocraticamente, paraesse6rgaopor demais 
conhecido naquele Estado. 

Muitoobrigado. 
o SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
o SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem. 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, como Vice
L1der do PV, eu gostaria deconvidar todos os Deputados 
da base do Governo para virem ao plenario, Estamos 
chegando as 16h. Precisamos iniciar a Ordem do Dia 
para adiantara pautae a votacao desta tardee noite. 

o SR. SILAS CAMARA - Sr. Presidente, pecoa 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. SILAS CAMARA (BIocoIPSC - AM. Pela 
ordem.Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tenho multo prazer em ocupar esta 
tribuna logo ap6s 0 pronunciamento do meu colega 
Deputado Lincoln Portela, que falou sobre os dados 
do IBGE que mostram uma melhoria nas condlcoes 
de vida dos brasileiros. 

Quero dizer que 0 desenvolvimento regional e 
as desigualdades regionais sao tratados com multa 
seriedade pelo atual Governo. Eu, que sou Deputado 
Federal pelo Estado do Amazonas na 10 anos e vivi 
a afliC(ao de depender constantemente nestaCamara 
da boa vontade do Palacio do Planaltoparaque0 meu 
Estado livesse condicoes de gerar emprego e renda 
e dignidadepara se desenvolver, tenho tido, nesses5 
ultlrnosanos,a felicidade de ter no Palacio do Planalto 
urn Governo que se preocupa com 0 Amazonas. 

o Estadodo Amazonas, por sua vez, feza tarefa 
decasa. 0 Governador Eduardo Braga. pormeiodeurna 
administraC(1io comprometida e responsavet, tern feito 
comque 0 Estado do Amazonas estejaconstantemente 
na midia brasileira e mundial, comboas notrcias sobre 
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o meio ambiente, 0 desenvolvimento sustsntavel e, 
acima de tudo, sua economia. 

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo 0 Governo 
brasileiro e especialmente 0 Presidente Lula por 
entenderemque as pessoase as famflias devem estar 
em primeiro lugar.Isso esta comprovadonos nurneros 
do IBGE e tarnoem no meu Estado do Amazonascom 
suaeconomiapujante. Ali ha despreocupacao, pols,em 
detesado povo do Amazonas e do seudesenvolvimento, 
temos um Presidente sensivel. Um Presidente que 
veio de uma das camadas sociais mais pobres do Pars 
agora no Palaciodo PlanaItoentende a dificuldadeem 
que estaria nosso povo nao fosse sua protecao no que 
diz respeifoao desenvolvimento regionale tarnbem ao 
projeto da Zona Franca na cidade de Manaus. 

Sr. Presidente, aqradeco a oportunidade e peco 
que meu pronunciamento seja divulgado nos 6rgaos 
de cornunlcacao da Casa. 

A SRA. LiOICEOA MATA - Sr.Presidente,peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIOENTE (Nareio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. uoics OA MATA (Bloco/PSB- BA.Pela 
ordem.Semrevisao daoradora.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Sr. Deputados, volto a dirigir-me a esta Casa para 
chamar a atencao para 0 grave problema criado com 
as rnudancas da malha aeroviaria do Brasil. 

A partir do dia 1° de outubro, novas medidas 
foram implantadaspelo Minisferioda Defesae mais de 
16 voos para a cidade de Salvador foram cancelados. 
A cidade de IIMus, que antes contava com 5 voos 
para Sao Paulo,passou a ter apenas 2. Porto Seguro 
tambern reduziu imensamente a sua acessibilidade, 
porque esta com apenas 2 voos. 1550 ocorre em pleno 
inicio da alta sstacao do verao no Nordeste. 

Sr. Presidente, 64% dos visitantes do Nordeste 
vem de Sao Paulo. Portanto, 0 Estadoe ump610 emissor 
essencial para todos n6s. 

Esse fatenao atingeapenasa Bahia.A economia 
de todos os Estadosnordestinosestao sendoalingidas 
pelas medidas. E nao atinge apenas a atividade de 
turismo, mas tambem a de transporte de carga. 

Quero chamar atencaoda FrenteParlamentar do 
Nordeste paraquetraternos essaqusstaocom 0 Ministro 
da Defesa, porque 0 que se avizinha ate 0 carnaval e 
uma sltuacao de extrema gravidade para a economia 
nordestina. Esteverso sera pequenoporque0 carnaval 
ocorrera no inicio de fevereiro. Sera desastroso se a 
nossa bancada, junto com os Governadores, nao lutar 
paradiminuirmos os efeitosnegativosdessas medidas 
de sequranca nos aeroportos. Porern, algumas delas 
dizem respeito ao real tratamento que as empresas 

aereas devem dar aos cldadaos e as economias dos 
Estados onde atuam. 

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados.Tramita nesta Casa proposta de emenda 
a Constituicao que, se aprovada, tornara mais justa a 
rernuneracao dos delegadosde policia em todo 0 Pais 
e cornqlra uma distor9ao hist6rica. 

Trata-se da PEC n° 549, de 2006, do Depu1ado 
Arnaldo Faria de Sa, sobre a qual gostaria de tecer 
alguns comentarlos. 

A proposta mereceu a criacao de Comissao 
Especial no ambito da Comissao de Constitulcao e 
Justica e de Cidadania e ali ja recebeu robusto e bem 
fundamentado parecertavoravet do Relatorda materia, 
Deputado Regis de Oliveira. 

Seu consistente arrazoado se baseia, em primeiro 
lugar, na pr6pria justificativa original da materia, esta 
tembern de s6lida basejuridica. Masvaialem, por relletir 
audiencias pUblicas realizadas na Comissao, consultaa 
juristasde renome, fartabibliografia e atemesmo parecer 
do SupremoTribunal Federal sobre 0 tema. 

Entretanto, em que pese posicao contra ria 
de entidades representativas do Ministerio PUblico, 
tambern manifestadana Comissao, a PECem questao 
fundamenta-se, acimade tudo,na pr6pria Constituicao 
Federal, que salvaguarda 0 principio de rsmunsracao 
igual para cargos de identicas atribuicoes. Alias, ao 
acolher a proposta, por unanimidade, desde logo a 
CCJ a considerou constitucional. 

a autor da proposta parte da evidencia de que 
os delegados de pollcia exercem tun90es poutlcas e 
de natureza juridica semelhantes as de promotores 
de [ustica e procuradores da republica durante a 
invsstiqacaocriminal.Assimsendo, deveriam perceber 
rernuneracao identica, 0 que, entretanto, nao ocorre. 

Hojeem dia,lembra 0 Relator, os salaries aviltados 
torcarn os delegadosde poucla a exercerem atividades 
paralelas para sobreviverem. As consequencias disso 
sao 6bvias. 

o delegado de polfcia, para seradmitido nafuncao, 
precisa ter comprovado saber juridico comparavel 
aos membros do Ministerio Publico. Basta vermos 0 
rigor de que reveste 0 processo de selecao desses 
profissionais. 

De igual modo, a natureza politica do cargo e 
comprovada pela autonomia e capacidade de analise 
com que agemna sua atividadeprofissional. Na esfera 
criminal, por exemplo, 0 delegado de poHcia tem a 
tarefa de realizar 0 inquerito, 0 mesmo que fazem os 
promotores e procuradores no inquerito civil. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de lernbrar, por tim, que a mudanca sugeridapela PEC 
n° 549, de 2006, resume-se a pequena aiteracao nas 
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Disposi¢es Constitucionais Gerais, no capitulo que 
trata do regime das carreiras dos policiais. 

Com essa medida, temos certeza, nossa 
consunncao flcara ainda rnais cicada, 

Muito obrigada. 
o SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem. 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente. assumo 
esta tribuna para parabenizar os Deputados Waldir 
Maranhao, Gastao Vieira. Carlos Ablcalll, Antonio 
Carlos Billi e Elismar Prado e as Deputadas Professora 
Raquel Teixeira. Angela Arnln, Maria do Rosario e 
Fatima Bezerra pela reallzacao, na Comissao de 
Educacao e Cultura. de audiencia publica para tratar 
das universidades estaduais e municipais. 

Sabemos que a expansiio da educacao publica 
universitariano Brasilpercorreuvariescaminhos. Um dales 
foi a expansao de faculdades e universidades astaduais, 
como a Universidade Estadual de Goias, com sede em 
Anapolis.hoje a universidadecom maisalunos no Centro
Oeste. No entanto, essas universidades cresceram sem 
infra-estrutura capaz de Ihes oIeracer 0 desenvolvimento 
do ensino. da pesquisa e de extensao, 

Quero saudar a reanzacao dessa audlencla no 
sentido de 0 Parlamento oferecer orcamento e apolo 
para que as universidades estaduais crescam, como 
cresceram no passado a Universidade Estadual de 
Sao Paulo - USP e universidades estaduais em Minas 
Gerais. no Parana e em todo 0 Brasil. Elas sao hoje 
centres de educaeao a service do Brasil. 

Por isso, registro 0 apelo a todos n6s no sentido 
de que neste Orcarnento destinemos verbas para as 
universidades estaduais. 

Aproveilo a oportunidade para saudar 0 Reitor 
Luiz Antonio Arantes. da Universidade Estadual de 
Golas, as Sras. Gisele e Kafia e os Srs. Joao Barreto. 
Joao Felipe. Anderson. enlim, assessores, estudantes 
e professores aqui presentes na luta pela universidade 
publica estadual brasileira. 

o SR. ALBANO FRANCO - Sr. Presidente. psco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ALBANO FRANCO (PSDB - SE. Pela 
ordem. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, com sanstacao, registro desta 
tribuna 0 25° antversarlo da Fabrica de Fertilizantes 
Nilrogenados de Sergipe, a FAFEN, localizada no 
Municipio de Laranjeiras e especializada na producao 
de ureia, fertilizante imprescindrvel para a elevacao da 

produtividade da agricultura brasileira, particularmente 
a do Nordeste. 

Pertencente ao Grupo PETROBRAS, a FAFEN 
a. sem duvlda, um marco na industrializacao do meu 
Estado. iniciada na dacada de 60 com a descoberta de 
pstroleo, gas natural e sais de potassic no rico subsolo 
sergipano. Hoje. com capacidade para produzir 650 mil 
toneladas/ano de uraia, a FAFEN responde por 34% 
da producao naclonal do insumo. 

A exploracao dessas riquezas pela PETROBRAS 
demarcouumnovodivisorde aguasna hist6riaeconOmica 
de Sergipe, do Nordeste e qulca do Brasii. ja que ampliou 
consideravelmente a produQiio brasileira de petroleo, 
alern de possibililar a exploraQiio da primeira mina de 
potassic do hemisferio ocidental, atualmente produzindo 
650 milloneladas/ano de cloreto de potassic, 

Dessa forma, Sr. Presidente, Sergipe a 0 ilnico 
Estado brasileiro a produzir 2 dos 3 nutrientes basicos 
para a agricultura: potassic e urela. 

No inlcio dos anos 9O.lutei para que a FAFEN nao 
fosse privatizada e continuasse sob a eficiente gestao 
da PETROBRAS.Felizmente, conseguimos esse intento 
graQas 11 sabra dectsao do ex-Presldente Itamar Franco, 
que a retirou do rol das estatais privatizaveis. 

Quero, por fim, congratular-me com a diretoria 
da FAFEN e da PETROBRAS. na pessoa do Gerente
Geral Rosildo Silva, por estes 25 anos desenvolvendo 
Sergipe e 0 Brasil. 

Muito obrigado. 
o SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente. peco a 

palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pela 

ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, a 
praticamente 1 ana das eleilt0es municipais que vao 
ocorrer em 2006. 0 Supremo Tribunal Federal decidiu 
uma importante questao que dlz respeito II troca de 
partido por parte de Deputados Federals, Deputados 
Estaduais e Vereadores. Aguardava-se essa dectsao 
para que 0 processo tivesse inlcio. 

As eleiltoes municipais do ana que vern 
praticamente se iniciaram. Nelas vamos assistir a urn 
grande debate sobre as necessidades do Pals. sobre 
o que a sociedade espera da nova geraQiiode politicos 
que vai assumir os mandatos municipais. 

o Brasil inteiro vai estar ligado nas eleiQoes 
municipals, a porta de entrada das eleiltoes de 2010, 
quando estarao em disputa os Governos Federal e 
Estaduais e as cadeiras nos Parlamentos Federal e 
Estaduais e vao-se confrontar as principais torcas 
poUticas nacionais. 
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As elei"oes de 2008 vao ser muito importantes. 
A principal disputa, sem duvida alguma, vai ser a 
elei~o para Pre/eito de Sao Paulo. Pelo tamanho e 
expressao potltico-econornica da Capital, e la Que vai 
dar-sa um contronto decisive para serem medidas as 
torcas polfticas do Brasil. 

Ospartidos politicos vao apresenfar seusmelhores 
candidates, para demonstrar sua torca, seu potencial, 
sua vontade de, em 2010, terem um resultado melhor. 

o PSDB, em Sao Paulo, vai apresentar seu 
candidato mais forte, com 0 maior apoio popular, Que 
ja demonstrou nas elei90es passadas seu prestlgio 
juntoapopulacao paulistana: 0 ex-Governador Geraldo 
Alckmin. Naotenho duvidade Que 0 PSDB, de ponta a 
ponta - nacional, estadual e municipal-, estara unido 
na construcao da sua candidatura vitoriosa. 

Muito obriqado, 
o SR. CARLOS SOUZA - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SA. PRESIDENTE (Nareio Rodrigues) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SA. CARLOSSOUZA(PRB- AM.Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, 0 Presidente Lulacumpriu suapalavra e nos 
deu 0 prazer de, mats uma vez, visitar 0 Amazonas. 

Abancada do Estado e0 Governador Eduardo Braga 
reivindicaram do Governo Federal a96es eletivas para 0 
disfrito industrial, que enfrenta um problema de falta de 
competftividade diante dos produtos oriundos da China, 
Que nosretiram a capaeidade de gera~o de emprego. 

S.Exa. assumiu 0 compromisso de Que nossop610 
industrial contlnuara pujante, competitivo e gerador 
de ernpreqos; aumentou,. em conformidade com 
promessa feita, a aliquota de irnportacao do IPI para 
determinados produtos - ar-condicionado, aparelhos 
de DVD, notebookse outros produzidos comopontade 
linha na Zona Franca de Manaus. Perdiam-se de 8 a 
10 mil empregos apenasna producaode aparelhos de 
ar-condicionado. S.Exa. adotouessa iniciativa pormeio 
de decreto. 0 distrito industrial continuara pujante. 

Eumapena queessa sensibilidadenaoparta de 
outrasautoridades brasileiras. 0 Governo deSaoPaulo, 
infelizmente, aumentou a ahquota do ICMS para os 
produtos fabricados naZona Franca de Manausde 12% 
para 18%. Em contrapartida, esses mesmos produtos 
fabricados em Sao Pauloficaram comallquota de 7%. 
Essa atitude demonstra falta de sensibilidade e de 
brasilidade. Pensarno Brasil e pensar no todo;pensar 
no Brasil e respeitar 0 Amazonas e a Amazonia. . 

o SA. ADAO PRETIO - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Nareio Rodrigues) - Tem 
V.Exa a palavra. 

o SA. ADAO PRETIO (PT - RS. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, ontem a 
noite, esta tribuna foi ocupada por um Deputado da 
bancada ruralista, do Rio Grande do Sui, Que disse 
que 0 Estado esta em pe de guerra em vista de 0 
MST estar desenvolvendo uma marcha rumo a uma 
fazenda produtiva. 

Aguerrilha noRioGrandedo Suiesta armada nao 
pelossam-terra, mas pelos ruralistas, Que bloquearam 
a passagem da marcha dos sem-terra em algumas 
eidades. Em Bage, os agricultores ficaram num 
pavilhiio, cedido pela Prefeltura, Que amanheceucom 
a cobertura furada a bala e pedra por /azendeiros. 0 
mesmo aconteceu em Sapucaia, onde tambernforam 
agredidos por fazendeiros. 

Amarcha dossem-terra tem0 objetivo de debater a 
relorma agraria coma sociedade, explicar 0Que representa 
um assentamenlo. E claro que 0 alvo e a Fazenda 
Guerra. Ela ocupa 30% do Municipio de coquolros do 
SuI. Quarenta Prefeltos de varies partidos, Presidentes 
de Camaras Municipais, sindicatos rurais e a FETAG 
assinaram documento reivindicando suadesapropracao, 
ja que ela s6 tem um proprietano e ta poderiam ser 
assentados 400 trabalhadores. Suaprodocao e vendida 
fora da regiilo e 0 dinheiro e gasto fora do Brasil. Os 
agricultores produziriam e gastariam ali mesmo. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se os 
agricultores quissssem mesmo invadir a Fazenda 
Guerra,nao anunciariam. Ocupacaose faz emsilencio 
e nao com alarde. Esse e apenas um pretexto, os 
ruralistas astao criando um tumulto, estao fazendo 
tempestade em copo d'aqua, 

Os ruralistas se preocupam com os brasileiros 
Que queremumpecacode terraparaproduziralimento, 
mas nao se preocupam com as multinacionais Que 
adquirern terrano RioGrande paraplantareucalipto. Ha 
um projeto para, em futuro pr6ximo, serem plantados 
100 mil hectares de eucalipto, podendo chegar a 400 
mil hectares. Issoaqredtra0 meio ambientee acabara 
com a agua na regiao. 

Com isso eles nao se preocupam. Mas se 
preocupam com os brasiletros Que querern terra 
para plantar alimento para sustentar sua familia e 
desenvolvera regiao. 

Muito obrigado. 

o Sr. Narcio Rodrigues, 1a vtce-Preskietv
te, deixa a csdeire da presid{mcia, que eocu
pada peto Sr. Arlindo Chinaglia, Presioente. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Apresentat;iio de proposit;oes. 

Os Senhores Deputados que tenham proposicoes 
a apresentar quelram faze-Io. 
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APRESENTAM PROPOSICtJES OS SRS.: 
Aulor 
ManalO 

Anlbal Gomes 
Waldir Maranhao 

Davi Alcolumbre 

Davi Alcolumbre 

Davi Alcolumbre 

Davi Alcolumbre 

Vignatti 

PerpCtua Almeida 

Dr. Talmir 

Silas Climara 

Jose Dado 

Silas Camara 

Silas Camara 

Silas Camara 

Proposi£io Ementa 
PL 2183/2007 

REQ I8 I6/2007 
PRC91/2007 

INC 1269/2007 

INC 1270/2007 

INC 1271/2007 

INC 127212007 

REQ 181712007 

PL 218412007 

PL 218512007 

RIC 1236/2007 

INC 1273/2007 

RIC 1237/2007 

RIC 1238/2007 

RIC 1239/2007 

Acrescenta 0 § 3°-A ao art. 8° da Lei n° 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, que dispoe sobre a legisla,ilo do imposto 
de renda pessoa fisica. 
Requer a retirada de assinatura de proposi£io. 
Institui 0 Sistema de Registro e Divulga,ilo de Atividades no 
Exerctcio do Mandato Parlamcntar e d8 outras providl!ncias. 
Sugere ao Ministmo da Fazenda a fnstala£io de urn Posto 
AVIlJ1"ado de Atendimento do Banco do Brasil no municipio 
de CaI,ocne, Estado do Amapa. 
Sugere eo Ministmo da Fazenda a instala£io de um Posto 
Avancado de Atendimento do Banco do Brasil no municipio 
de Pracuuba, Estado do Amapli. 
Sugere ao Minist«io da SaUde a realiza,io de uma Forea
Tarefa no combate ADengue DO estado do Amapa. 
Sugere eo Mini9t6rio da SaUde a realiza£io de campanha 
infonnativa sobre a Malaria DO estado do Amapa, inclusive nas 
areas rurais. 
Requer a revisio do despacho da presidl!ncie, nos tennos do 
art. 139, clc 32, X, do Regimento Interne da camara dos 
Deputados, em rela,io ao Projeto de Lei nO 2.505/2000 para 
que a Comissilo de Finaneas e Tributa,io se pronuncie sobre a 
referida proposi£io. 
Institui taxes de autoriza,ilo, regislro e fiscaliza,io relativas as 
atividades integrantes da indUstria do petr61eo e as atividades 
integrantes do abaste<:imento nacional de combustlveis. 
Altera 0 art. 7° da Lei n? 9.263, de 12 de janeiro de 1996, de 
modo a proibir a particip~ao direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros nas ~Oes e pesquisas de planejamento 
familiar. 
Solicita informaedes ao Ministro da Cil!ncia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de MANAQUIRI no Estado do 
Amazonas. 
Sugere ao Poder Executivo, por intermCdio do Minist~rio da 
Previdencia Social, a apresenta£io de projeto de lei para 
alterar a Lei nO 9.717, de 27 de novembro de 1998, que disp&: 
sobre os regimes proprios de previdl!ncia social do. servldores 
publicos. 
Solicfta informa~es ao Ministro da Ciencie e Tecnologia 
acerea dos recursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municlpio de MANAUS no Estado do 
Amazonas. 
Solicita infoI1JUll:6es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
aeerea dos recUJ'SOS previstos para serern alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de NOV A OLINDA 00 
NORTE no Estado do Amazonas. 
Solicita informa,iies ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
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serso aplicados no municipio de NOVO ARIPUANA no 
Estado do Amazonas. 
Solicits informaeoes ao Ministro da Ciencia e Teenologia 
accrca dos recursos previslos para serem alocados no Fundo 
Constitueional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de PAUINi no Estado do 
Amazonas. 
Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Teenologia 
acerca dos recursos previstos para screm aJocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
scrllo aplicados no municipio de RIO PRETO DA EVA no 
Estado do Amazonas. 
Solicita informaeoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos prcvistos para serem nlocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de SANTA !ZABEL DO RIO 
NEGRO no Estado do Amazonas. 
Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos pam serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
scrllo aplicados no municipio de SAO SEBASTIAO DO 
UATUMA no Estado do Amazonas. 
Solicita infomia~es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
aeerca dos TCCUrsOS previstos pam serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serao aplieados no municlpio de SILYES no Estado do 
Amazonas. 
Requer que oCOJTB Sessilo Selene conjunta com 0 Senado 
Federal em homenagem a Ernesto Che Guevara, pelo 40· 
aniversario de sua rnorte. 
Solicita infonna~cs ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
SCeTCa dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Conslitucional 'de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de TONANTINS no Estado do 
Amazonas. 
Solicita infonna~es ao Ministro da Cicncia e Tecnologia 
acerca do. recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, c que 
serso aplicados no municipio de URUCURITUBA no Estado 
do Amazonas. 
Solicits informacoes ao Ministro da Ciencie e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos pam sercm alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serilo aplicados no municipio de AMATURA. no Estado do 
Amazonas. 
Solicita informaeocs ao Ministro da Ciencia e TecnoJogia 
acerca dos recursos previstos para serem aIocados no Fundo 
ConstitucionaI 'de Financiarnento do Norte em 2007, e que 
serllo aplicados no municipio de APUf no Estado do 
Amazonas. 
Solicita infomia~Oe' ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca des recursos previstos para serem alocados no Fundo 
ConstitucionaI de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serilo aplicados no municipio de ANORf no Estado do 
Amazonas, 
Solicita informacoes ao Ministro da Cicncia e Tecnologia 
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acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do None em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de BARCELOS no Estado do 
Amazonas. 

Silas Cllmara RIC 125112007 Solicita informa~es ao Ministro da Ci!ncia e Tccnologia 
acerca dos recursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio eplicados no municipio de BENJAMIN CONSTANT no 
Estado do Amazonas. 

Silas CIlmara RIC 1252f2007 Solicita informa~ ao Ministro da Ci!ncia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serso aplicados no municipio de BOA VISTA DO RAMOS no 
Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1253f2007 Solicita informa~es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municIpio de BOCA DO ACRE no Estado 
do Amazonas. 

Silas CIlmara RIC 1254f2007 Solicita infonna~s ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
aeerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serno aplicados no municipio de CAAPIRANGA no Estado do 
Amazonas. 

Silas Cllmara RIC 1255/2007 Solicita informa~es so Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio eplicados no municipio de CARAUARI no Estado do 
Amazonas. .... 

Silas C/imara RIC 1256/2007 Solicita informa~es ao Ministro da Ciencia e Teenologia 
acerca dos recursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de CAREIRO DA VARZEA no 
Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1257f2007 Solicita inform~lIes so Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de CODAlAS no Estado do 
Amazonas. 

Silas Camara RIC 1258/2007 Solicita informacaes so Ministro da Ci!ncia e Tccnologia 
acerea dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serno eplicados no municipio de EIRUNEPE no Estado do 
Amazonas. 

Silas Cllmara RIC 12S9f2007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucionol de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serno eplicados no municlpio de GUAlARA no Estado do 
Amazonas. 

Silas Cllmara RIC 1260f2oo7 Solicita informa~ SO Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio eplicados no municipio de IRANDUBA DO Estado do 
Amazonas. 

Silas Camara RIC 1261/2007 Solicita inf0l1!!8f3es ao MiniBtro da Ciencia e Tecnologia 
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acerca dos recursos previstos para serem alocados no fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serlio aplicados no municipio de IPIXUNA no Estado do 
Amazonas. 

Silas CAmara RIC 1262/2007 Solicita informacdes so Ministro da Cicncia e Tccnologia 
acerca dos recursas previslos para screm alocados no fundo 
Constitucional de Financiamcnto do Norte em 2007, e que 
serilo aplicados no municfpio de JAPuM no Estado do 
Amazonas. 

Silas Camara RJC 126312007 Solicita informacdes ao Ministro da Ciencie e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de JURUA no Estado do 
Amazonas. . 

Silas Camara RJC 1264/2007 Solicita inronna~es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previslos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de financiamcnto do Norte em 2007, c que 
serso aplicados no municipio de ITAPIRANGA no Estado do 
Amazonas. ' 

Silas CBmara RIC 1265/2007 Solicita informacdes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no fundo 
Constitucional de financiamento do Norte em 2007, e que 
serlio aplicados no municipio de ITAMARATI no Estado do 
Amazonas. 

Sil as Camara RIC 1266/2007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia c Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no FLU1do 
Constiiucional de financiamento do Norte cm 2007, e que 
serilo aplicados no municipio de ITACOATIARA no Estado 
do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1267/2007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no fundo 
Constitucional de financiamenlo do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de HUMAITA no Estado do 
Amazonas. 

Silas Camara RIC 1268/2007 Solicita informaedes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no fun do Constitucional de 
Financiamento do None de 2003 a 2006, e aplicados no 
municfpio de AUTAZES no Estado do Amazonas, 

Si las Cilmara RJll269/2007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional dc 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municfpio de BOCA DO ACRE no Estado do Amazonas. 

Cida Diogo REQ I819/2007 Requer MOC;;AO DE LOUVOR a Fundacao Oswaldo Aranha, 
pela passagem de seu 40" aniversario de funda,ao. 

Silas Camara RIC 1270/2007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia c Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Conslitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de IPlXUNA no Estado do Amazonas. 

Silas COma", RIC 127112007 Solicits informacocs ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos reeursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de ITAMARAT1 no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 127212007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
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Financiamento do None de 2003 a 2006. e aplicados no 
municipio de JURUA no Estado do Amazonas. 

Silas CAIII8J1I RIC 1273/2007 Solicita infurma~ ao Ministro da Ci&lcia e Tecnologia 
acerca dos reeursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006. e aplicados no 
municipio de JAPURA no Estado do Amazonas. 

Silas Cliinara RIC 1274/2007 Solicita informa900s ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Finaneiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de ITAPIRANGA no Estado do Amazonas. 

Silas Ciimara RIC 1275/2007 Solicita informa96es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos a1ocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006. e aplicados no 
municipio de ITACOATIARA no Estado do Amazonas. 

Silas Ciim8J1l RIC 1276/2007 Solicita infonna¢es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitueional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de MANAQUIRl no Estado do Amazonas. 

Silas CAmara RIC 127712007 Solicita infonna¢es so Ministro da Ci&lcia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de NHAMUNDA no Estado do Amazonas. 

Siras Clim8J1l RIC 1278/2007 Solicita informal'5es ao Ministro da Ci&lcia e Tecnologia 
acerea dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do None de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de MAuES no Estado do Amazonas. 

Silas Ciimara RIC 1279/2007 Solicita informal'6es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constilucional dc 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de PARINTINS no Estado do Amazonas. 

Silas Ciim8J1l RIC 1280/2007 Solicita infurma¢es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos alocados no Fundo Constitueional de 
Financiamento do None de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de PAUINl no Estado do Amazonas. 

Silas CAmara RIC 128112007 Solicita informB9Oes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos a1ocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de PRESIDENTE FIGUEIREDO no Estado do 
Amazonas. 

Silas Cilmara RIC 128212007 Solicita informB9Oes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos a1ocados no Fundo Constitueional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006. e aplicados no 
municIpio de NOVO ARIPUANA no Estado do Amazonas. 

Silas Cllmara RIC 1283/2007 Solicita informB900s 80 Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos aJocados no Fundo Constiwcional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de SAO SEBASTIAO DO UATUMA no Estado do 
Amazonas. 

Silas CAmara RIC 128412007 Solicita informa96es ao Ministro da Ci&lcia e Tecnologia 
acerca dos recursos aJocados no Fundo Constitueional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006. e aplicados no 
municipio de sAo PAULO DE OLNENC;A no Estado do 
Amazonas. 
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Silas CAmara RIC 128512007 Solicito informa~Oes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos 'recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento 'do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de TONANTINS no Estado do Amazonas. 

Silas CAmara RIC 1286/2007 Solicita informaeees ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos reeursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento 'do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de URucARA no Estado do Amazonas. 

Silas Qlmara RIC 1287/2007 Solicita infonna~ocs ao Minislro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiarnento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
munielpio de uRUCURlTIJBA no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1288/2007 Solicita infonnao;;Ocs ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos aloeados no Fundo Constitucional de 
Finaneiamento do Norte de 2003 a 2006, e oplicados no 
municipio de V ARlNl no Estado do Amazonas. 

Silas CAmara RIC 1289/2007 Solieita informacdes ao Ministro da Ciencia e Teenologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitueional de 
Financiamcnto -do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de TEFE no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1290/2007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnclogia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento 'do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de TAPAvA no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 129112007 Sclicita informacoes so Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamcnto do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de TABATINGA no Estado do Amazonas. 

Silas CAmara RIC 1292/2007 Solicita informa~6es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de SILYES no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1293/2007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de SAO GABRIEL DA CACHOElRA no Estado 
do Amezonas. 

Silas CAmara RIC 1294/2007 'Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos aJocados no Fundo Constitutional de 
Financiamcnto do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de SANTO ANTONIO DO IC;A no Estado do 
Amazonas. 

Silas CAmara RIC 1295/2007 Solicita infcrmaeees ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento "do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de SANTA ISABEL DO RIO NEGRO no Estado 
do Amazonas. 

Silas Qlmara RIC 129612007 Solicita info~oes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de RIO PRETO OA EVA no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1297/2007 Solicita infonna~5es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
accrea dos rccursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
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municipio de NOVA OLINDA DO NORTE no Estado do 
Amazonas. 

Silas C8rnam RIC 1298/20W Solicita informa¢es ao Minis1m da Ci&tcia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constiwcional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de NOVO AIRAO no Estado do Amazonas. 

SilasCamam RIC 129912007 Solicita informa~ ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recUISOS alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de MARAA no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1300/2007 Solicita infonna~Oes ao Ministro. da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de MANlCoRt no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1301/2007 Solicita info~Des ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos reeursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municlpio de MANACAPURU no Estado do Amazonas. 

Silas Cfimam RIC 1302/2007 Solicita informa~es ao Minislro da Ciencia e Tecnologia 
aeerca dos recwsos alocados no Fundo Constitucional de 
Finaneiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de LABREA no Estado do Amazonas. 

Silas C8rnam RIC 130312007 Solicita informa~ ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constiwcional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de JUTAt no Estado do Amazonas. 

Sil as CIImara RIC 130412007 Solicita informalXies ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de MANAUS no Estado do Amazonas. 

Silas CIImara RIC 130512007 Solicita informalXies ao Ministro da Cienc;a e Tecnologia 
acerea dos recursos a1ocados no Fundo Constitucional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006. e aplicados no 
municipio de IRANDUBA no Estado do Amazones. 

Stlas Camara RIC 1306/2007 Solicita informa¢es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca do. recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de HUMAlTA no Estado do Amazonas. 

SilasCamam RIC 1307/2007 Solicita informalXies ao Ministro de Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de GUAJARA no Estado do Amazonas. 

Silas Ciimara RIC 1308/2007 Solicita infomtalXies ao Ministro da Ciencia e Tecnolcgia 
acerca do. reeursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de E1RUNEPE no Estado do Amazonas. 

Silas CIImara RIC 1309/2007 Solicita informal'6es ao Mini.tro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitueional de 
Financiamcnlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municIpio de CODAJAS no Estado do Amazonas. 

Silas Cfimam RIC 1310/20W Solicita informa¢es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
aecrca do. recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de COARI no Estado do Amazonas. 
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Sil as Qimara RIC 1311/2007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos aloeados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
rnuniclpio de CAREIRO no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1312/2007 Solicita inform~es 00 Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos a1ocados no Fundo Constitucional de 
Financiamcnlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de' CAREIRO DA VARZEA no Estado do 
Amazonas. 

Silas Cim8Jll RIC 1313/2007 Solicita infonna~ ao Ministro da Cil!ncia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de CARAUARI no Estado do Amazonas, 

Silas Camara RIC 1314/2007 Solicits informaeees ao Ministro da Cil!ncia e Tecnologia 
acerca dos recursos aloeades no Fundo Constitueional de 
Finaneiamento . do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de CANUTAMA no Estado do Amazonas. 

Silas Climara RIC 1315/2007 Solicita informacdes ao Ministro da CiSncia e Tecnologia 
acerea dos recursos aloeados no Fundo Constitucional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de CAAPJRANGA no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1316/2007 Solicita informaeoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Consritucional de 
Financiamcnto do Norte de 2003 a 2006, c aplicados no 
municipio de BORBA no Estado do Amazonas. 

N azareno Fonte1es REQ 1820/2007 Requer a constituicao de Comissao F..special para dar parecer a 
PEC n" 64/2007, que acrescenta a Alimentacao e a 
Comunicacao como Direitos Socials na Constitui~o Federal. 

Silas Camara RIC 1317/2007 Solicita informaeoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos reeursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de ENVlRA no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RIC 1318/2007 Solicita informaeoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos atoeados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de FONTE BOA no Estado do Amazonas. 

Silas Camara RlC 1319/2007 Solicita informa~es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de 'BOA VISTA DO RAMOS no Estado do 
Amazonas. 

Silas Camara RIC 1320/2007 Solicita informayOcs ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos aloeados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte dc 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de BERURI no Estado do Amazonas. ' 

Silas Camara RIC 132112007 Solicita informacoes ao Ministro da Cil!ncia e Tecnologia 
accrca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicades no 
municipio de. BENJAMIN CONSTANT no Estado do 
Amazonas. 

Silas Cimara RIC 1322/2007 Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e TecnoJogia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamenlo do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de BARREIRINHA no Estado do Amazonas. 

Silas Climara RlC 1323/2007 Solicita informaroes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
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Silas CAmara 

Silas Camara 

Silas Camara 

Silas CAmara 

Silas CAmara 

Silas Camara 

Silas CAmara 

Silas CAmara 

Sil as Cftmara 

Silas CAmara 

Silas Camara 

Sil85 CAmara 

RIC 1324/2007 

RIC 1325/2007 

RIC 132612007 

RIC 1327/2007 

RIC 1328/2007 

RIC 1329/2007 

RIC 133012007 

RIC 1331/2007 

RIC 133212007 

RIC 133312007 

RIC 133412007 

RIC 133512007 

acerca dos reeursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de BARCELOS no Estado do Amazonas. 
Solicita informa9Des ao Ministro da Ciencia e Tccnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de ATALAIA DO NORTE no Estado do 
Amazonas. 
Soliclta informa.5es ao Ministro da CiCncia e Tecnologia 
acerca dos recursos a1ocados no Fundo Constitucional de 
FiJUUiciamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de APut no Estado do Amazonas. 
Solicita infof1JUl\:oes ao Ministro da Ci!ncia e Tecnelogia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitueional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de ANORl no Estado do Amazonas. 
Solicita informa~ ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municIpio de ANAMA no Estado do Amazonas. 
Solicita informaQ<les ao Ministro da Cifncia e Tecnologia 
acerca dos reCUJ1lOS alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do None de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de AMATURA no Estado do Amazonas. 

Solicita informa9Des ao Ministro da Ciencia c Tecnologia 
acerca dos rcCUJ1l0S alocados no Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte de 2003 a 2006, e aplicados no 
municipio de ALVARABs no Estado do Amazonas. 

Solicita illforma9Des ao Ministro da CiCncia e Tecnologia 
acerca des recursos previstos para serem a1ocados 110 Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de MANACAPURU no Estado 
do Amazonas. 
Solicita informa~es ao Ministro da CiCncia e Tecnologia 
acerca des reeursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Conslitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
scriio aplicados no municipio de LABREA no Estado do 
Amazonas. 
Solicita informa\'&s ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de nrrAt no Estado do 
Amazonas. 
Solicita inform~es ao Ministto da Ciencia e Tccnologia 
acerea dos reeursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do None em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de ENVJRA no Estado do 
Amazonas. 
Solicita informaedes ao Ministro da Ciencia e Tccnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamenlo do Norte em 2007, e que 
serllo aplicados no municIpio de FONTE BOA no Estado do 
Amazonas. 
Solicila informa~ ao Ministro da Ciencia c Tccnologia 
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Silas Camara 

Silas Camara 

Silas Climara 

Silas Camara 

Silas Clima", 

Silas Camara 

Silas Camara 

Silas Camara 

Silas Camara 

Silas Camara 

RIC 1336/2007 

RIC 1337/2007 

RIC 1338/2007 

RIC 1339/2007 

RIC 1340/2007 

RIC 1341/2007 

RIC 1342/2007 

RIC 1343/2007 

RIC 1344/2007 

RIC 1345/2007 

acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamenlo do Norte em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de COARI no Estado do 
Amazonas. 

Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serso aplicados no municipio de CAREIRO no Estado do 
Amazonas. 
Solicita informacoes ao Minislm da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Conslitucional de FinanciamenlO do Norte ern 2007, e que 
serio aplicados no municipio de CANUTAMA no Estado do 
Amazonas. 
Solicita infonna~ ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do None em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de BORBA no Estado do 
Amazonas. 
Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiarnenlo do Norte em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de BERURJ no Estado do 
Amazonas. 
Solicita informacdes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de BARREJRlNHA no Estado 
do Amazonas. 
Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos rccursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do None em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de AUTAZES no Estado do 
Amazonas. 
Solicita informaeoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previslos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucional de Finaneiamenlo do None em 2007, e que 
serao aplicados no municipio de ATALAlA DO NORTE no 
Estado do Amazonas. 
Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem aJocados no Fundo 
Constitucional de Financiamenlo do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de ANAMA no Estado do 
Amazonas. 

Solicita informacoes ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serern alocados no Fundo 
Constitucional dc Financiamento do Norte em 2007, e que 
serso aplicados no municipio de ALVARAES no Estado do 
Amazonas. 
Solicita informa¢cs ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca des recUTSOS previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte ern 2007, e que 
serao aplicados no municipio de URUCARA no Estado do 
Amazonas. 
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Silas Cllmara RIC 134612007 Solicits informa\'Oes ao Ministro da Ci~ncia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de vARINi no Estado do 
Amazonas. 

Silas Cllmara RIC 1347/2007 Solicita informa~5es ao Ministro da Ci~cia e Tecnologia 
acerea dos recursos previstos pam serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiarnento do Norte em 2007, e quc 
serao aplicados no municipio de TEFE no Estado do 
Amazonas. 

Silas C6mara RIC 134812007 Solicita informacees ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos previstos pam serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de TAPAvA no Estado do 
Amazonas. 

Silas CIlmara RIC 1349/2007 Solicits informa¢es ao Minislro da Ci~ncia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de SAO PAULO DE 
OUVENc;A no Estado do Amazonas. 

Silas CIlmara RIC 135012007 Solicita infonna¢es ao Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerca des recursos previstos para serem a1ocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no munielpio de SANTO ANTONIO DO IC;:A 
no Estado do Amazonas. 

Silas camara RIC 1351/2007 Solicita informa¢es 80 Ministro da Cieneia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos para serem a1oeados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplieados no municipio de PRESIDENTE 
FIGUEIREDO no Estado do Amazonas. 

Vinicius Carvalho PL 218612007 Acrescenta 0 inciso VI e paragrafo unico ao art, 5° da Lei n" 
8.078, de 1990, para criar bases de dados referentes a acidentes 
de consumo. 

Silas camara RIC 1352/2007 Solicita informa¢es ao Ministro da Ci~ncia e Tecnologia 
acerca dos recursos previstos pam serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de PARINTINS no Estado do 
Amazonas. 

Silas CAmara RIC 135312007 Solicita informa¢es ao Mini.lro da Ci~cia e Tecnologia 
aeerca dos reeursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de NOVO AIRAo no Estado do 
Amazonas. 

Silas CAmara RIC 1354/2007 SGlicita info~Oes 80 Ministro da Ciencia e Tecnologia 
ecerca dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucionsl de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de MAuEs no Estado do 
Amazonas. 

Silas C6mara RIC 135512007 Solicita info~es ao Ministro da Ciencia e Teenologia 
acerca dos recursos previstos pam serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte em 2007, e que 
serio aplicados no municipio de MANlCORE no Estado do 
Amazonas. 
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Silas Camara 

Lira Maia " 

Rebecca Garcia 

Rebecca Garcia 

Man.ato 

Eduardo Valverde 

Armando Abllio 

Armando Abilio 

Vanessa Grazziotin 
Professor Setimo 

Amon Bezerra 

Antonio Carlos 
Magalhies Neto 
AnaArraes 

Marcio Franca 

Narcio Rodrigues 

PaesLandim 

Rodovalho 

RIC 1356/2007 

INC 1274/2007 

RIC 135712007 

RIC 1358/2007 

PL 2187/2007 

PL 218812007 

INC 127512007 

INC 1276/2007 

EMP2812007 
INC 1277/2007 

PL 21 89/2007 

INC 1278/2007 

REQ 1822/2007 

PL 2190/2007 

PL 2191/2007 

REQ 1823/2007 

REQ 1824/2007 

Solicita informacdes so Ministro da Ciencia e Tecnologia 
acerea dos recursos previstos para serem alocados no Fundo 
Constitucional de Financiamcnto do Nortc em 2007, e que 
seriio apJicados no municipio de MARAA no Estado do 
Amazonas. r: 
Sugere Il Casa Civil da Presidencia da Republica e aos 
Ministerios da Agriculture, Pecuaria e Abastecimento e do 
Descnvolvimento Agrario rnedidas para 0 aprimoramento da 
Coordcnaeao da polltica de Assistencia Tecnica e Extensiio 
Rural. 
Solicita ao Ministro da Saude, Sr. Jose Gomes Temponio , 
informa¢es referentes Il saude indigena no Estado do 
Amazonas. 

Solicita ao Ministro da Defesa Sr. Nelson Jobim, iaformacdes 
referentes aos aeroponos de Carauari-Alvl e Tefe-AM. 
Institui a Semana de Comemoracao do Centemlrio da 
Imigracso Japonesa pam 0 Brasil 
Dispile sobre a cria~.o da Fundaeao Universidadc Federal do 
Valc do Guapore, por dcsmembnunento da Funda~iio 

Universidade Federal de Rondonia - UFVG, e da outras 
providencia,s, 
Sugere ao Ministeno do Desenvolvimcruo, Industria e 
Cornercio Exterior a instala~iio de urna Zona de 
Processamento . de Exportacso • ZPE no Municipio de 
Esperanca, Estado da Paralba. 
Sugere ao Poder Executive, por intermedio do Minisleno do 
Planejamcnto, Oreamento e Gestio, 0 envic 80 Congresso 
Nacional de projeto de lei destinado a modilicar, nos termos 
que especifica, 0 texto do art. 3° da Lei n" 8.878, de II de maio 
de 1994, com a consequentc revogacao do paragrafo unico do 
art. 1° do Decreta n° 6.077, de lOde aOOI de 2007. 
Altern a redacao do artigo 3° do PL 210512007. 
Sugere ao Ministro de Estado da Previdencia Social a 
instala~o de posto dc atendimento do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS no municipio de Timon, no Estado do 
Maranhio. 
Estabelece normas para a utiliza~o de marea publicilllria pelo 
Govemo Federal e para seus investimentos em publicidade e 
propaganda. 
Sugere ao Ministerio da Saude 0 atendimento periodico de 
escolares em pastas de salide pr6x.imos aescola. 
Requer a retirada de tramitacao do Projeto de Lei n," 2.042, de 
2007. 
Obriga es montadoras de veiculos .a oferecer modelos jll 
adaptados a compradores portadores de deficiencia com 
isenl'iio dc \PI, confonne a Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995.. 
Institui 0 dia 06 de dezembro como Dia Nacional do 
Extcnsionista Rural, 
Requer a nilo apensa~ilo do Projeto de Resolucdo n° 87, de 
2007, aos Projetos de Resolucao n" 63, de 2000, e n° 191, de 
2001.
 
Requer a realizacac de Scssiio Selene, a lim de homenagear 0
 

Dia da Biblia.
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Felipe Maia INC 1279/2007 

Felipe Maia PL219212007 

Senado Federal PL219312007 

Jose Fernando PEC 16812007 
Aparecido deOliveira 
Marcelo Ortiz INC 1280/2007 

Guilhenne Campos RIC 1359/2007 

Solange Almeida PL2194/2007 

Edson Duarte PL2195/2007 

Edson Duarte RIC 1360/2007 

Nelson MaRiuezelli REQ 1825/2007 

Nelson Marquezelli REQ 182612007 

Nelson Marquczelli REQ 1827/2007 

Sugere ao Ministro daDefesa seja ampliada a oferta de CUlSOS 

de Fonnayiio de Aquavillrios M6dulo Especial, promovidos 
pela Marinha do Brasil, tendo como publico·alvo pescadores 
profissionais. 
DispOe sobre direitos educacionais dos 6rfllos residentes em 
abrigos colelivos sem fins lucrativos, 
Altera 0 Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941· 
C6digo de Processo Penal, para dar prioridade de tramitayiio 
aos procedimentos judiciais em processos de crimes de 
responsabilidade defuncionarios pUblicos. 

Extingue 0 foro especial porprerrogativa defun¢o. 

Sugere ao Ministro de Estado das Cidades a regulamenta¢o, 
pelo CONTRAN, do registro e liccnciamento dos quadriciclos. 

Solicita ao Ministro da Defesa e ae Ministro de Minas e 
Energia infonnayOcs accrca dos sistemas de seguranya de 
instala¢e,s das usinas hidrelttricas. 
Cria 0 Programa Nacional de Inclusiio ao Mercado de 
Trabalho, para mulheres beneficiadas pelo Programa Bolsa 
Familia, 
Elimina a exigencia do Exame de Ordem da OAB para 0 
exercicio daprofissiio de advogado, 
Solicita infonnayOcs ao Exmo. Sr. S6'gio Resende, Ministro 
da Ciencia e Tecnologia, sobre contrata9iio de empresa para 
constru9io deAngra 3. 
Requer regime de UIgencia na aprecia930 do Projeto de 
Decreto legislativo n° 325, de 2007 que "Susta os efeitos do 
Decreto nO 3.919, de 14 de setembro de 2001 (DOU, 
17/09/2001}." 

Requer regime de urgencia na apreciayiio do Projelo de 
Decreto Legislativo nO 324, de 2007 que "Susta os efeitos do 
artigo 4J da Portaria nO 35, de 24 de novembro de 2006, da 
Secretaria de Comtrcio Exterior, 6rgio do Ministmo do 
Desenvolvimento, IndUstria e Comercio Exterior". 
Requer regime de urgcncia na aprecia940 do Projeto de 
Decreto Legislative nO 323 de 2007, que "susta os efeitos do 
artigo 4°, parte final, da Resolu9iio nO 23, de 12 de dezcmbro 
de 2006, e do item 100C de seu anexo 10, reda9iio dada pela 
Resolu980 n° 235, de 07 de janeiro de 1998, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente." 
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VI- ORDEM DO DIA 

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS: 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Marcia Junqueira DEM 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4 

AMAPA 

Jurandil Juarez PMDB PMDB PSC PTC 
Lucenira Pimentel PR 
Sebastlao Bala Rocha PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Total de Amapa: 3 

PARA 

Asdrubal Bentes PM DB PMDB PSC PTC 
Bel Mesquita PM DB PM DB PSC PTC 
Lira Maia DEM 
Lucio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Goncalves PSDB 
Wladimir Costa PM DB PMDB PSC PTC 
ze Geraldo PT 
Total de Para: 8 

AMAZONAS 

Carlos Souza PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Praciano PT 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Camara PSC PMDB PSC PTC 
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Total de Amazonas: 5 

RONDONIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Lindomar Garcon PV 
Natan Donadon PMDB PM DB PSC PTC 
Tolal de Rondonia: 4 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Nilson Mourao PT 
Perpetua Almeida PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Sergio Petecao PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Acre: 4 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB 
Laurez Moreira PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Lazaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PMOB PSC PTC 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 5 

MARANHAO 

Carlos Brandao PSOB 
Oavi Alves Silva Junior PSC PMDB PSC PTC 
Juliao Amin PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Pedro Fernandes PTB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PMOB PSC PTC 
Sarney Filho PV 
Tolal de Maranhao: 7 

CEARA 

Ariosto Holanda PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Chico Lopes PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Eudes Xavier PT 
Eunlcio Oliveira PMDB PM DB PSC PTC 
Jose Airton Cirllo PT 
Jose Guimaraes PT 
Jose Linhares PP 
Jose Pimentel PT 
Leo Alcantara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PMOB PSC PTC 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceara: 13 

PIAui 

Atila Lira PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
B. Sa PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Julio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Tolal de Piau!: 4 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fatima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM , 
Total de Rio Grande do Norte: 2 

PARAisA 
• 

Armando Abflio PTB 
Damlao Feliciano PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Efraim Filho OEM 
Luiz Couto PT 
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Manoel Junior PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Romulo Gouveia PSOB 
Ronaldo Cunha Lima PSOB 
Vital do Rego Filho PMOB PMOB PSC PTC 
Wilson Santiago PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Paralba: 9 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Andre de Paula OEM 
Fernando Coelho Filho PSB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Inocencio Oliveira PR 
Marcos Antonio PRB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Pedro Eugenio PT 
Roberto Magalhaes OEM 
Wolney Queiroz POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Pernambuco: 10 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMOB PMOB PSC PTC 
Cristiano Matheus PMOB PMOB PSC PTC 
Francisco Tenorio PMN PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Joaquim Beltrao PMOB PMOB PSC PTC 
Mauricio Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 6 

SERGIPE 

Albano Franco PSOB 
Eduardo Amorim PSC PMOB PSC PTC 
Iran Barbosa PT 
Jose Carlos Machado OEM 
Mendonca Prado OEM 
Valadares Filho PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Serglpe: 6 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Antonio Carlos Magalhaes Neto OEM 
Claudio Cajado OEM 
Colbert Martins PMOB PMOB PSC PTC 
Edigar Mao Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fabio Souto OEM 
Fernando de Fabinho OEM 
Guilherme Menezes PT 
Joao Almeida PSOB 

Joao Carlos Bacelar PR 
Joao Leao PP 
Jose Carlos Araujo PR 
Jose Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSOB 
Udice da Mata PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Luiz Carreira OEM 
Marcos Medrado POT PSB POT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Mario Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Sergio Barradas Carneiro PT 
Sergio Brito PMOB PMOB PSC PTC 
Severiano Alves POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Tonha Magalhaes PR 
Uldurico Pinto PMN PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Veloso PMOB PmdbPscPtc 
Zezeu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 29 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Aelton Freitas PR 
Alexandre Silveira PPS 
Bilac Pinto PR 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSOB 
Elismar Prado PT 
Fabio Ramalho PV 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jo Moraes PCdoB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Jose Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Julio Oelgado PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Maria do Carmo Lara PT 
Mario de Oliveira PSC PMOB PSC PTC 
Mario Heringer POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Miguel Correa Jr. PT 
Paulo Abi-Ackel PSOB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSOB 
Saraiva Felipe PMOB PMOB PSC PTC 
Virgilio Guimaraes PT 
Vitor Penido OEM 
Total de Minas Gerais: 25 

ESPIRITO SANTO 

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PMOB PSC PTC 
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Lela Coimbra PMOB PMOB PSC PTC 
Manalo POT PSB POT PCdoS PMN PHS PRB 
Sueli Vidigal POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Espfrito Santo: 5 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMOS PMOS PSC PTC 
Andreia Zito PSOB 
Arnalda Vianna POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Ayrton Xerez OEM 
Brizola Nelo POT PSS POT PCdoB PMN PHS PRB 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico OAngelo PT 
Cida Dioqo PT 
Or.Adilson Soares PR 
Edmilson Valentim PCdoB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Edson Ezequiel PMOB PMOB PSC PTC 
Eduardo Cunha PMOB PMOB PSC PTC 
Felipe Bornier PHS PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Fernando Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
Filipe Pereira PSC PMOB PSC PTC 
Geraldo Pudim PMOB PMOB PSC PTC 
Hugo Leal PSC PMOB PSC PTC 
Jair Bolsonaro PP 
Luiz Sergio PT 
Mira Teixeira POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRS 
Nelson Bornier PMOB PMOB PSC PTC 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia OEM 
Simao Sessim PP 
Solange Almeida PMOB PMOB PSC PTC 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdaB 
Total de Rio de Janeiro: 28 

SAO PAULO 

Antonio Bulh6es PMOB PMOB PSC PTC 
Antonio Palocci PT 
Arlinda Chinaglia PT 
Arnalda Faria de Sa PTB 
Carlos Zarallini PT 
Celso Russomanno PP 
Claudio Magrao PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Oevanir Ribeiro PT 
Or. Nechar PV 
Or. Pinolli OEM 
Or.Talmir PV 
Or. Ubiali PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Ouarte Nogueira PSOB 
Emanuel Fernandes PSOB 

Fernando Chucre PSOB 
Janete Rocha Pieta PT 
Jilmar Talto PT 
Joao Dado POT PSS POT PCdoB PMN PHS PRS 
Joao Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly OEM 
Jose Eduardo Cardozo PT 
Jose Genoino PT 
Jose Mentor PT 
Labbe Neto PSOS 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSS PSB POT PCdoB PMN PHS PRS 
Marcelo Ortiz PV 
Milton Monti PR 
Paulo Malu! PP 
Paulo Pereira da Silva POT PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRS 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PMOB PSC PTC 
Reinaldo Nogueira POT PSB POT PCdoS PMN PHS 
PRB 
Renata Amary PSOB 
Ricardo Izar PTB 
Silvio Torres PSOB 
vadao Gomes PP 
Wailer lhoshi OEM 
William Woo PSOB 
Total de Sao Paulo: 40 

MATOGROSSO 

Carlos AbicaHI PT 
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Professor Victoria Galli PMOS PMOB PSC PTC 
Thelma de Oliveira PSOB 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 6 

DISTRITO FEDERAL 

Jofran Frejat PR 
Rodrigo Rollemberg PSB PSB POT PCdoS PMN PHS 
PRB 
Total de Distrito Federal: 2 

GOlAS 

Carlos Alberto Lereia PSOB 
Chico Abreu PR 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMOB PMOB PSC PTC 
tutz Bittencourt PMOB PMOB PSC PTC 
Pedro Chaves PMOB PMOB PSC PTC 
Pedro Wilson PT 
Protessora Raquel Teixeira PSOB 
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Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Junior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Gollis: 13 

MATO GROSSO DO SUL 

Antonio Carlos Billi PT 
Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PMDB PMDB PSC PTC 
Nelson Trad PMDB PMDB PSC PTC 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB PMDB PSC PTC 
Waldir Neves PSDB 
Total de Mato Grosso do Sui: 7 

PARANA 

Abelardo Lupion DEM 
Allonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PR 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Barbosa Neto PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Cezar Silvestri PPS 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo FR 
Gustavo Fruet PSDB 
Max Rosenmann PMDB PMOB PSC PTC 
Nelson Meurer PP 
Odflio Balbinotti PMOB PMDB PSC PTC 
Ratinho Junior PSC PMDB PSC PTC 
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC PMDB PSC PTC 
Total de Paranli: 16 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Carlilo Merss PT 
Dacio Lima PT 
Edinho Bez PMDB PMOB PSC PTC 
Fernando Coruja PPS 
Gervasio Silva PSOB 
Joao Matos PMOB PMOB PSC PTC 
Joao Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10 

RIO GRANDE DO SUL 

Adao Pretto PT 
Afonso Hamm PP 

Eliseu Padilha PMDB PMOB PSC PTC 
Enio Bacci PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PMOB PSC PTC 
Jose Otavio Germano PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB PSC PTC 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Moiling PP 
Sergio Moraes PTB 
Tarcfsio Zimmermann PT 
Vieirada Cunha PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sui: 21 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A Iista 
de pressnca registra 0 comparecimento de 292 Senho
ras Deputadas e Senhores Deputados. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Passa
se aaprecracao da materia que asta sobre a mesa e 
da constante da Ordem do Dia. 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) -Item 1. 

MEDIDA PROVIS6RIA N° 384·B, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

Contlnualiiio da votaliiio, em turno unl
co, da Medida Provis6ria n° 384·B, de 2007, 
que institul 0 Programa Naeional de Segu· 
ranlia Publica com Cldadania - PRONASCI, 
e dli outras provldeneias; tendo pareeer re
formulado do Relator da Comlssiio Mista, 
proferido em Plenlirio, pelo atendimento dos 
pressupostos eonstituelonals de releviinela 
e urgenel;i; pela eonstituelonalldade,/urldi· 
eidade e teeniea legislativa; pela adequaliiio 
financelra e 0IVamentil.ria; e, no merito, pela 
aproV8liiio desta, na forma do preleto de lei 
de eonversiio apresentado, e pela reieiliiio 
das Emendas de nOs 1 a 24 (Relator: Dep. 
Marcelo Melo). 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 3-9-07 
PRAZO NA CAMARA: 17-9-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 5-10-07 

(46 0 DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 18-12-07 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Sr.Presidente, requeremosa V. Ex·., nos 
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, 
a retirada da pauta da Medida Provis6ria n° 
384, de 2007, constante do Item 1 da presen
te Ordem do Dia. 

Sala das Sess6es, 9 de outubro de 2007. 
- Assina: Onyx Lorenzoni, Lider do Demo
cratas". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Luiz Sergio, que lalara contra a materia. 
(pausa.) 

Ausenle. 
Para encaminhar, concede a palavra ao Sr. 

Deputado Marco Maia. 
o SR. MARCO MAlA (PT - RS. Sem revisao do 

orador.)- Sr.Presidenle, queremos votarcom urgencia 
esta medida provis6ria para continuar 0 processo de 
votacao da male ria. Portanto, somos contra esse 
requerimento. • 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavraaonobreDepu1ado Roberto 
Magalhaes, que lalara a favordo requerimenlo. 

o SA. ROBERTOMAGALHAES (DEM- PE.Sem 
revisaodo orador.)- Sr.Presidente, nobres Deputados 
e Deputadas, nao e segredopara ninquemque eslamos 
na expectativa de iniciarmos a votacao, em segundo 
turno, da CPMF. Inclusive, anuncia-se nos corredores 
que e possive! que 0 Governo retire esla medida 
provis6ria para abrir caminho para 0 principal, 0 inicio 
da apreclacao e votacao dessa importanle materia 
tanto para 0 Governo como para a Oposicao - para 0 

Governo no sentido de aprova-la, para a Oposicao no 
sentido de, pelo menos, retarda-Ia. 

Entao, Sr. Presidente, acredito que seria mais 
simples se este requerimento apresentado pela 
Oposicao losse acatado. Esta medida provis6ria 
seria relirada de pauta e licaria livre para que todos 
pudessernos iniciar a discussao e votacao da proposta 
de emenda constitucional que pretende prorrogar e 
alterar a disciplina da CPMF. 

Pode parecer estranho que um Deputado de 
Oposicaodelenda essa tese, mas aconlece a Oposicao 
tern recebido reclarnacoes a respeito da poslcao 
ortodoxa, insistente e permanente de obstrucao, 
que e legltima. Nao lazemos segredo que queremos 
ganhar tempo para disculirmos melhor, para termos 
uma aprectacao mais segura e para que, alinal, a 

materia a ser levada depois ao Senado seja de melhor 
qualidade. Mas,de qualquerforma,sabemosque a hora 
que 0 Governo quiser ele pode revogar essa medida 
provis6ria - a qualquer hora. E isso nao esta lora de 
coqitacao, segundo a Casa esta inlormada. 

Sr. Presidenle, ja que muitos reclamam que 
estamos retardando as decis6es, que estamos 
obstruindo, estamos aqui dando uma prova de 
maturidade politica e oferecendo ao Governo e a sua 
bancada uma oportunidade de apressar 0 andamento 
para que cheguemos a discutir 0 principal no dia de 
hoje: 0 segundo turno da CPMF. 

Muito obrigado. 
o SR. LEONARDO VILELA - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V. Exa. a palavra. 
o SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Pela 

ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, esta medida provis6ria e 
claramente mal redigida, mal elaborada, tanto que 0 

Relalor, Deputado Marcelo Melo, retirou vanes artigos 
do textooriginalqueveio paraa Camarados Deputados. 
Entendemos que ela loi totalmente rnutilada e que 
houve rnudancas subslanciais no seu texto. 

Portanto, somos tavoravets ao requerimento de 
relirada de paula proposto pelo Democralas. a PSDB 
encaminha 0 voto "sim" ao requerimenlo. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao 0 requerimento de relirada. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - as 
Srs. Oeputados que 0 aprovam permaneyam como se 
encontram. (pausa.) 

REJEITADO. 
o SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Sem 

revisao do orador.) - Sr. Presidente, peco verlticacao, 
, 0 SR. ROBERTO MAGALHAES (DEM - PE. 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidenle, peco 
verificayao. 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Sem revisao do 
orador.) - Sr. Presidsnte, peco verilicayiio conjunta. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Verilicayao conjunta concedida. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidencia soliclta aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a lim de ler infcio a votacao pelo 
sislema eletronlco. 

Esta iniciada a votacao.
 
Queiram seguir a orlentacao do visor de cada
 

posto. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

votarn os Srs. Lideres? 
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o SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Pela 
ordem. sern ravlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PSDB esta em obstrucao. 
oSR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Como 

vota 0 OEM? 
o SR. ANTONIOCARLOS MAGALHAES NETO 

(OEM - BA. Pelaordem.Sem revisaodo orador.) - Sr. 
Presidente, 0 Democratas esta em obstrueao, 

o SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Como 
vota 0 PP? 

o SR. SANDES JUNIOR (PP- GO. Pela ordem. 
Sem revisaodo orador.) - Sr.Presidente, 0 PP orienta 
"nao" e convida todos os seus Deputados que estao 
nos gabinetes a viremvotar rapidamente. 

A onentacao do partido progressista e "nao". 
o SA. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Como 

vota 0 PR? 
oSR.LINCOLN PORTELA (PR - MG.Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, da mesma 
forma, 0 Partido da Republica convoca todos os seus 
Parlamentares a estarempresentespara a votacao, 

Nesta materia, encaminhamos 0 voto "neo". 
o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Como 

vota 0 PV? 
o SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem. 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PV quer 
votar.O PV vota "nao", 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Como 
vota a Minoria? 

o SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB - MG. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, a 
Minoria orienta sua bancada a entrar em obstrucao, 

o SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Como 
vota PT? 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PT vota 
"nao"e convida os Parlamentares da bancadaa virem 
rapidamenteao ptenarlo paraque possamos atinglr 0 

quorum. 
o SA. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Como 

vota 0 Bloco ParlamentarPMDBIPSCIPTC? 
o SR. PEDRO CHAVES (BlocoIPMDB - GO. 

Pela ordem.Sem revlsaodo orador.) - Sr.Presidente, 
o Bloco Parlamentar PMDB/PSCIPTC encaminha 0 

voto "nao". 
oSA.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como vota 

o Bloco Par1amentar PSBlPDTIPCdoBIPMNlPHSIPRB? 
o SA. BRIZOLA NETO (Bloco/PDT - RJ. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

Bloco Parlamenlar PSBIPDT/PCdoBIPMNIPHS/PRB 
vota "nao", 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PPS? 

o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela 
ordsm. Sem ravisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PPS esta em obstrucao. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota 0 Governo? 
o SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA. 

Pela ordem.Sem revlsao do orador.)- Sr.Presidente, 
o Governo tarnoem orienta "nao", 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Essa 
e uma previsao. Na hora em que 0 Governo orientar, 
sera "nao". 

o SR. COLBERT MARTINS - 0 que devera 
concretizar-se em um futuro pr6ximo. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Foi 
uma analise bem feita por parte do Deputado Colbert 
Martins. 

o SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Depulados, teremos arnanha, no Ministerio das 
Cornunlcacoes, assinatura decorwenlo mono importante, 
que e 0 Programa Nacional das Cidades Dig~ais, que, 
em uma primeira etapa, ira desenvolver, nas cidades 
de Almenara, em Minas Gerais, Cacique Doble, no Rio 
Grandedo Sui, Goias, no Estado de Golas, Garanhuns, 
em Pernambuco, Lavrinhas, emSaoPaulo, e Pindorama, 
em Tocantins, um processo que vai disponibilizar infra
estrutura de telecomunica¢es para esses Municfpios, 
provendo acesso a. Internet para empresas e 6rgaos 
publicos atraves dabandalargae integrando as diversas 
fontes de comencacao doGovemo, quesao hojedisperses 
em programas de sequranca e saude desenvolvidos pelos 
diversos Ministerios e que agora estarao sobre uma 
arficulaeao do Ministerio das Comunica¢es. 

Esse processo, para nos, do Estado de 
Pernambuco, nacidadede Garanhuns, na Universidade 
Rural, sera um instrumento de viabilizageo da 
mtra-estrutura de acessoa essa infovia de banda larga 
que ira possibilitarao Municfpiouma extensarede de 
comunica<;iio e de transrnissao de dados. 

Na verdade, essainiciativae urnplanopilotopara 
uma serie de outras cidades que serao incorporadas 
gradativamente ao Programa Nacional de Cidades 
Digitais, que proporclonara a Inclusao digital tao 
necessaria para 0 sistema educacional, para 0 sistema 
de sauds e para 0 sistemade seguran9a. Sem sombra 
de duvldas, significara um importante passona adocao 
dessaextensa rede de comumcacao que proporclonara 
a nossascidades acessibilidadea diversoscentrosde 
pesquisas, tats como telemedicina, ensinoa. distancia, 
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enlim, toda uma larga possibilidade que olerece a rede 
mundial de computadores. 

Queremos manifestar a satisfacao de estarmos 
participando desse processo, desde 0 prime/ro 
momento, quando interagimos com 0 Ministerio das 
Comunicacoes e com a Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, que e, sem duvida, a responsavel por 
todo esse processo em nosso Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Pereira da 
Silva, para uma Cormmicacao de Lideran~a, peio Bloco 
Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB. 

oSR.PAULO PEREIRA DASILVA (Bloco/PDT 
SP. Como Uder. Sem revisao do orador.)- Sr.Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, encontram-se 
nestaCasa dirigentes sindicaisdo Brasil inteiroesperando 
pela votacao da legaliza~ao das centrais sindicais. Quero 
agradecer ao PresidenteArlindo Chinaglia 0 seu trabalho. 
Alias, sei que S.Exa. nao gosta, mas gostaria de pedir 
aos nossos companheiros uma salva de palmas para 0 

Presidente Arlindo Chinaglia. (Palmas nas galer/as.) 
Quero tarnbern agradecer aos Deputados 

Vicentinho, Joao Dado e Roberto Santiago, Relatores 
dessa materia. 

Sr. Presidente, hoje a tarde tivemos uma reuniao 
com os Lideres da base do Governo. Eles me pediram 
que aceltassernos urn acordo - comunico isso tarnbern 
aos Deputados Roberto Santiago e Vicentinho - para 
votar a CPMF. Posteriormente, 0 primeiro item a ser 
votado seria 0 das centrais sindicais. 

Concordamos com a proposta porque, em nenhum 
momento, viemos para ca para impedir ou atrapalnar 0 

andamento dos trabalhos da Camara dos Deputados. 
Sabemos 0 quanta e importante legalizar as centra is 
sindicais no Brasil. Euma luta que vem desde 1930, 
quando os sindicatos cornscararn a se organizar no 
Brasil, passando por 1964, com a orqanlzacao do 
famoso Comando Geral dos Trabalhadores, e, ao final 
da ditadura, pela criacao da CUT, da CGT, da Forca 
Sindical, enfim, das demais centrals sindicais. 

Estamos na iminencia de votar aqul, talvez na 
proxima sessao desta Casa, a legaliza~ao das centrais 
sindicais. Para nos, seria uma grande satistacao se essa 
materia fosse votada, porque hoje as centrais sindicais 
ja participam da vida do Brasil. Em qualquer grande ou 
media cidade do Pars em que se fizer uma pssquisa, 
constata-se que as centrais tem 0 reconhecimento 
dos trabalhadores, Mas, infelizmente, as centrais 
sindicais ainda estao na clandestinidade, nao podem 
assinar acordos nem representar os trabaihadores 
na Justica do Trabalho e muito menos 'no Supremo 
Tribunal Federal. 

Ainda tenho multo tempo para lalar, mas como nao 
queroatrapalharos trabalhosda Casa,agradecoa todos os 
dirigentessindicais quevieramdosmais longinquosEstados 
do Brasil para 0 Ccngresso Nacional. Agrade~ tamoern 
aos Uderes e aos dernais Deputados a compreensao e 
a concordancia em receber os trabalhadores. 

Em nome das centrais sindicais, declaro que 
conlio no acordo que lizemos e na Prasldencia do 
Deputado Arlindo Chinaglia para que a votacao do 
projeto da legaliza~ao das centrals sindicais seja feita 
logo ap6s a votacao da CPMF. Como ja disse, sera 
um momenta hist6rico para esta Casa reconhecer a 
rsprssentacao maxima dos trabalhadores do Brasil. 

Sr. Presidente, repito que conlio no acordo feito 
com Uderes da base do Governo nesta Casa. Aqradeco 
aos Deputados do PSDB, com quem conversei muito 
ontem. Emboratenha havido poucacompresnsao do Uder 
daquelepartido,osOeputadosdo PSDBcompreenderam a 
lrnportancta de se votar 0 projeto das centrais sindicais. 

Agrade~ tarnbern aos Deputados do antigo PFL, 
o Democratas, que tiveram grande cornoreensao com 
as centrals, assim como aos do PPS, em especial ao 
Lider Fernando Coruja. 

Se conseguirmos votar arnanna, muito bern;senao, 
na proxima terca-teira, com certeza, estaremos de volta 
acreditando que nesta Casa havera a legaliza~ao 

definitiva das centrais sindicais. 
Pe~ uma salva de palmas a todos os Deputados 

presentes. (Palmas nas galer/as.) 
Em nome dos trabalhacores, agradecemos a 

todos os Depulados enos colocarnos a disposicao 
para mais esclarecimentos. 

oSR. SERGIOMORAES- Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlin do Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

oSR.SERGIO MORAES (PTB - RS. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PTB vota 
"nao" ao requerimento e aproveita para fazer urn apelo 
a todos os Deputados no sentido de que nao entremos, 
mais uma vez, na madrugada. Por sinal, fica a irnpressao 
para a comunidade de que estamos tentando realizar 
anoile urn service que deixamos de realizar durante 0 

dia. Nosso apelo e no sentido de que votemos durante 
o dia de hoje e nao sacririquemos Deputados com idade 
avancada, que 'icam de madrugada aguardando um 
debate que todos ja sabem 0 final. 

a PTB vota "nao", 
o SA.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota a PSOL? 
o SR.CHICO ALENCAR (PSOL- RJ. Pela crdem. 

Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, e preciso 
discutir com profundidade. A medida provis6ria em pauta 
solreu, grayas ao nosso debate, algumas importantes 
alteracoes. Percebo na Casa uma tendencla horrlvel, 
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que semprecondenamos, dese embutirnuma medida 
provis6riaoutras questoes,para que pelo menos haja 
a llusao de estarmos legislando. 

A postcao do PSOLe contraria ao adiamento. Mas 
queremos discutirtarnoem a prorroqacao da CPMFe da 
DRU, com a profundidade que 0 tema merece, com 0 

nossovotocontraessaspropostas de prorroqacao, para 
chegarmos a uma pauta de interesse da sociedade, 
nao s6 do movimento sindical, mas tamoern pelo voto 

.aberto no Parlamento e pelo fim do nepotismo. 
o SR. BETO ALBUQUERQUE (BlocoIPSB - RS. 

Pelaordem.Sem revlsao do orador.)- Sr.Presidente, 
gostariaque fosseregistrado0 voto 'nao" da Lideranca 
do Governo. 

Queremos reiteraroapelodirigido aaos Deputados 
da base do Governo no sentido de que venham ao 
plenario 0 rnais rapidamente possfvel, 

Esse requerimentoe protelat6rio, porque nao ha 
nada em jogo. A materia ja foi discutida;os destaques 
ja foram votados. Estamos aqui discutindo a redacao 
final, de forma pioneira, pelo painel eletronico. Esse 
requerimento quer atrasar os rumos da pauta. 

A nossa base tern que ester aqui. Quanto mais 
demorar para virem ao plenario, rnais demoramos 
para deliberar. 

o proximo item de pauta que vamos enfrentar 
ea prorrcqscao da CPMF. Equando vamos falar dos 
nossos compromissos com 0 Brasil, quando vamos 
dizer que queremos pagar 20 bilhoes de reais para 
Estados e Municlpios que tilm gestao plena da sauds, 
quando vamosdizerque,com6 bllhoes de reais, vamos 
pagar0 auxflio-doen~a, 0 auxnio-maternidade, 0 auxflio
desemprego e 0 Bolsa-Famflia. 

Queremos que a pauta avance. Por lsso, e 
precise atingir rapidamente0 quorum para esta Casa 
deliberar sobre a redacao final de medida provis6ria 
exaustivamerite discutida. 

Multo obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

Determino as Cornissoes da Casa que encerrem os 
seus trabalhos, porque se houveralguma delibera~ao 

a partir da Ordem do Dia e, posteriormente, algum 
questionamento, qualquer declsao sera nula. 

o SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr.Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. INOCENCIO OLIVEIRA (PR - PE. Pela 
ordem.Sem revisao do orador.)- Sr.Presidente, Sras. 
e Srs.Deputados,em varlas oportunidades tenho dito 
quea CAmara dos Deputados olsposdo melhorquadro 
de funclonarios publicos do Pars. 

Ha rnais ou menos 3 mesas, por sollcltacao do 
Sr. Ministro da lnteqracao Nacional, Geddel Vieira 
Lima, 0 Dr. Luiz AntOnio Souza da Eira, Consultor 
Legislativoda Camarados Deputados, foi requisitado 
para aquela Pasta. 

o Dr. Luize tunclonarto concursado desta Casae 
especializado em informatica. FezcursonaInglaterra e, 
entre representantes de todo 0 mundo, tirou 0 primeiro 
lugar. Ajudou-me a criaro CENIN, quando fui Presidente 
da Camara em 1993. Hoje 0 Dr.Luiz assumiu 0 posta 
de Ministro Interino da Integra~o Nacional, 0 que 
evidencia a altaqualnlcacao dos servidores da Camara 
dos Deputados. 

Parabenizo 0 Dr. Luiz Antonio da Eira e 0 Dr. 
Sergio Sampaio, que sempre acreditou no Dr. Luiz e 
nos bons tunclonarios da instltuicao, porque sempre 
privilegia os melhores. 

Parabenizo esta Casa, na pessoa de V.Exa., e 
o Sr. Ministro Geddel Vieira Lima pela sensibilidade 
necessaria e por ter colocado uma pessoa tao capaz 
e eficiente para ocupar interinamente a Pasta da 
Integra~ao Nacional. 

Ha 3 meses, repito, 0 Dr. Luiz AntOnio ainda 
trabalhavanaCamara, mas hoje eMinistro Interinoda 
Integra~ao Nacional, titular da Secretaria-Executiva, 
onde faz urn belo trabalho. 

E0 registro que fa~, Sr. Presidente.
 
Muito obrigado.
 
o SR. VITOR PENIOO - Sr. Presidente, psco a 

palavra pela ordem. 
o SR. PRESIOENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
o SR. VITOR PENrOO (OEM- MG.Pela ordem. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr.Presidente, sras. e 
Srs.Deputados, gostariade parabenizar 0 Governador 
Aecio Neves e toda a sua equipe pelo tancarnento do 
Programade Educa~ao Profissionale pelacriacao da 
Rede Mineira de Forrnacao Profissional. Com essas 
medidas, 0 Governador vai fazer de Minas Gerais 0 

Estado com 0 maior nurnsro de jovens matriculados 
em cursos profissionalizantes no Pals. 

Ate 201 0, 0 Governodo Estadopretendeinvestir 
217 milhoes de reais para atender 110 mil jovens. 
A partir do pr6ximo ana serao abertas 36 mil e 600 
vagas em cursos tecnicos na area de cornercio, 
cornunicacao, artes, gestao, imagem pessoal, lazer e 
desenvolvimento pessoal, meio ambiente, transportes, 
turismo e hospitalldade, geomatica, informatica, recursos 
pesqueiros, aqropecuarta. construcao civil, industria, 
mlneracao, qulmica, sauds e telecomunlcacoes. Os 
cursos serao distribuidos de acordo com a vocacao 
econOmica de cada regiao do Estado. 



Oulubro de2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Ouarta-feira 10 53267 

o programa sera implanlado em todas as 1.860 
escolas estaduais, de 853 municfpios mineiros queoferecem 
ensino rnedio, e tarnbern em inst~ui<;6es parceiras federais, 
municipais, filantropicas e privadas participantes da Rede 
Mineira de Fonmaqao Profissional. Serao beneficiados 
alunos queestao cursando 0 2° ou 0 3° ano. 

Jovens com idade entre 18 e 24 anos que ja 
tem diploma do Ensino Medio tambern terao a chance 
de voltar as salas de aula para se profissionalizarem 
e disputarem em melhores condicoes uma vaga no 
mercado de trabalho. 

Desde que implantou 0 choque de gestao na 
admmisfracao do Estado, em2003,0 Governador Aecto 
Nevesternajcancadoresultados importantfssimos. Em 
2002, quando assumiu 0 Governodo Estado, 0 deficit 
previsto noorcarnento erade 2,4 bilh6es de reais. Desde 
entaotoram adotadas medidas para reducao de gastos 
e aumento da arrecadacao que permitiram 0 equilibrio 
finanoeiro do Estado. Para 0 proximo ano, estao previstos 
no orcamento investimentos de 9 bilh6esde reais, 

Hoje, 0 comprometimento com a folha de 
pagamento do Estado gira em torno de 40%, um 
percentual aproximado que entendo ser nao so 
necessario, mas tambsm posslvel ser implementado 
gradualmente por Estados e municfpios em relacao 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Minas Gerais e 0 

Estadoque mais investe em sequranca pUblica: 13,5% 
do total da receita. Isso ocorre gra~as ao choque de 
gestao.0 Governo tambsm ampliou os investimentos 
em saude e educacao como jamais se fez na hist6ria 
desseEstadoem razao do cnooue de gestao, quenada 
mais e do que a cornpreensao de que 0 setor publico 
tem de ser eficlente, tem de apresentar resultados. 

Esses resultadosfazem desse um dos governos 
mais importantes da hist6ria de Minas. No entanto, 
gostaria depedirque0 Governador olhasse comcarinho 
para muitos municfpios que teriam uma capacidade 
muito maior de se desenvolverem se recebessem 
unidades de ensino profissionalizante. 

Entre eles, cito os municlpios de Nova Lima, 
Raposos, Sabara, Corinto, Caete, Ponte Nova, Rio 
Acima, Itabirito, Itapecerica, Serro, Ouro Preto, Rio 
Casca, Sao Pedro dos Ferros, Brumadinho, Santa 
Barbara, Funilandia, Paraopeba, Augusto de Lima, 
Camacho, SantoHipolito, Confins, Mario Campos, Sao 
Jose da Lapa, PedroLeopoldo,Felixlandia, Carmo do 
Cajuru, Claudio, Lagoa Santa, Vespasiano, Mariana, 
Santa Luzia, .Joao Monlevade, entre outros. 

Souconheoedordoesfor~doGovemadorparareduzir 

asdesigualdades regionais doEstado. Como representante 
detodosos mineiros naCamara Federal e tamoem como 
Presidente da Frente Partamentar Municipalista, coloco-

me a disposicao do governo para contribuir e encontrar 
solucoes para os municlpios mineiros. 

Se em cada cidade houvesse ao menos uma 
escola tecnlca, tenho certeza de que reduzirfamos 
drasticamente problemas como formacao de mao
de-obra e desemprego entre os jovens que buscam a 
primeira oportunidade no mercado de trabalho. 

Gostaria, mais uma vez, de parabenizar 0 meu 
amigo e GovernadorAeclo Nevespor apoiar 0 ensino 
profissionalizante e proporcionar umfuturomelhorpara 
dezenas de milhares de jovens. 

Obrigado. 
o SA. CHICO LOPES - Sr. Presidente, peco a 

palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB - CEo PeJa 

ordem. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr.Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, preliminarmente, devemos 
considerar que a categoria bancarla, pela sua larga 
experiencia de luta, busca envolver a clientela dos 
bancos no processo de nsqoclacao. Os trabaJhadores 
bancarios, por exemplo, respeitaram os segurados 
da Previdencia e deliberaram pelo funcionamento do 
auto-atendimento ate 0 dia 7, sexta-feira, data limite 
do pagamentodos beneffcios do INSS. 

Esse profundo respeito dos bancarios pela 
sociedade tambern ficaclaro quando eles reivindicam 0 

cumprimento da leido tempomaximonas filas, quando 
solicitam a extensao do horatio de atendimento a 
populacaocom asdevidas contratacoes detrabalhadores 
e, principalmente, quando lutam pelarsducaodastarilas 
bancaria e das taxas de juros. 

Eo nessaIinhade pensamento quee forjada a ideia 
da instnrmentallzacao por parte do Governo Federal, 
quepoderia aplicar uma regulaqao de mercado, atraves 
da reducao de tarifas bancarias no BASA, no BNB, 
no Banco do Brasil e na Caixa EconOmica Federal, 
forcando, assim, a iniciativa privada a buscar 0 equilibrio 
no que diz respeito a lei da oferta e da demanda, tao 
apregoada por quem tern lucros astronernlcos, 

Sao iniciativas como essas que remontam a 
unidade de atuacao da categoria bancarla e que, por 
consequencla, alcancarn as reivindlcacoes, nao no 
todo, mas em parte, da categoria. 

A Caixa Economica Federal, na data de ontem, 
dia 8 de outubro, ajuizou 0 dissldio coletivo no 
Tribunal Superior do Trabalho, 0 que nao arrefeceu 
a luta dos trabalhadores bancarlos. A orqanizacao 
dos trabalhadores respondeu com a radicalizacao do 
movimento, 0 que fez 0 Governo Federal ir a direcao 
da Caixapara umanova rodada de neqcciacoes, ainda 
na datade ontem,entrando pela madrugadade hoje,e 
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para apresentar uma proposta, que nao e a desejada 
pela categoria, mas atendeem parte a reivindicacoes, 
principalmente no que diz respeito a isonomia de 
tratamento. A novaolerta do Governopara encerrara 
greve traz uma propostade parnolpacao nos lucros e 
resultados, emque na urntratamento quasetsonomlco. 
pols os novosbancarios,contratadosap6s 1966, que 
ganhamsalarlosbem inleriores, receberao 4.100 reais 
e os anteriores a 1966 receberao 4.300 rears. 

o reajuste de 6"10 concedido a todos os bancarios 
apresenta umganho realde.nomlnimo, 1,3"10.0reajuste 
pede ch89arate0 Indica de 10,3"10, seconsiderado 0 pso de 
ingresso dacategoria. Agrande conquista convencionada e 
a 13"cesta alrnentacao, 0 quepopularmente osbancarios 
apelidaram de "cesta pent', ficando em delinttivo na 
conveneao coletiva dosbancanos, 

Alem das questoes relativas a greve dos 
trabalhadores da CaixaEconOmica Federal, a categoria 
bancarlatambem reivindica a atencao do Parlamento e 
do Governo Federal no tocanteasquestoes do sistema 
linanceironacional, queapresenta lus5esmilgnanimas, 
como a do cons6rcioSantander, que abocanha 0 ABN 
Real e ameaca a eX1inttao de milhares de postos de 
trabalho, principalmente no Brasil, quenaoe respaldado 
pela Resolu91io n° 156 da Organiza91io Internacional 
do Trabalho, dilerentemente dos palses europeus onde 
ha atuacao do Santander/ABN. 

Porlim, pedimos a atoneao dosSrs. Parlamentares 
e em especial do CADE (Conselho Administrativo 
de Delesa EconOmica), que arnanha devera apreciar 
e julgar a aquisicao do ABN Real pelo cons6rcio 
Santander/FortiS/RBS, para 0 caput do art. 170 da 
Oonstltulcao Federal, que diz : 

"Art. 170. A ordem econOmica, fundada 
na vatorlzacao do trabalho humane e na livre 
inlclativa,tem por lim assegurara todos exis
tencia digna, conlorme os ditames da justiea 
social, observados os seguintes princlpios: 

v- delesa do consumidor; 

VIII - busca do pleno emprego; (...)" 

Para nao me alongar, cito apenas esses 2 inci
50S. Isso e0 que diz a lei maxima do nosso Pais e e 
imperativo que seja observada. 

Era 0 que tinha a dizer. 
o SR. HUGO LEAL - Sr. Presidente, peco a 

palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. HUGO LEAL (Bloca/PSC - RJ. Pelaordem. 

Sem rsvlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. 

Deputados, ocupoa tribuna natardeemque discutimos 
o Programa Nacional de Segurantta Publica com 
Cidadania - PRONASCI para lalar de uma questao 
relativa asequranca publica. Nos ultlrnos dias, tivemos 
2 traqicos exemplos do grave problema da violencia 
no transite em nosso Pars. No interior de Sao Paulo, 
umpromotorde Justica,embriagado, atingiucom sua 
caminhonete uma motocicletae provocou a morte de 
3 pessoas, um casal e seu Who de 7 anos. Aqui, em 
Brasilia, 2 motoristas que laziam um "pega" na Ponte 
Juscelino Kubitschek causaram a mortede 3 mulheres, 
passageiras de um outro vstculo, que naoparticipava 
da corrida imprudente. 

Naopodemos chamar esses2 casosdeacidentes 
de transito: sao delitos de transito. Em ambos os 
casos,delitos multograves, que deveriam serpunidos 
exemplarmente. 

Temos assisttdo, cada vez rnals passiveis, aos 
acidentes de trans'to ocorridos no Pals. Inlelizmente, 
mortes no transite sao comuns. Sao rnais de 35 mil 
pessoas mortas a cada ano, sem que boa parte da 
sociedade se de conta do tamanho dessa tragedia. E 
como se, a cada 2 dias, houvesse um acidente como 
o do aviao da TAM em Congonhas. Masas catastrotes 
asreas causam cornocao, ganham as manchetes dos 
jornais, merecem a mobilizattao dosMinistros e aatenttao 
do Legislative. As mortesno transite nuncaconseguem 
a mesma atencao, S6chegam as primeiras paginas dos 
jornaisquandoenvelvem personalidades ouquandoos 
delitos sao tao escandalosos como os desses casos 
ocorridos agoraem Sao'Paulo e em Brasilia. 

Quantas pessoas precisarao morrer para que 
todos tenham a consclencla de que precisamos de 
um verdadeiro mutirao nacional para enlrentarmos 0 

grave problemada viorencia no translto? 
Sr. Presidente, Sras. e Srs.Deputados, em maio, a 

Comissao deVia91io eTransportes promoveu audiencia 
publica - porminha iniciativa, mascom0 apoiounanime 
de seusmembros - paradiscutir exatamente as mortes 
notransite, Reunimes agentes doGoverno, especialistas e 
parentes de vrtimas. Osdiagn6sticos foram diferentes, mas 
houve concordBncia empelo menes 2pontcs: para reduzir 
o numero devltimas, enecessario 0 enveMmento detodas 
as esleras do Poder Publico e tarnbern da sociedade. 
E essa redu91io s6 vira se investirmos igualmente em 
educacao e consclentizacao e ternbem em repressao, 

A parf r desse debate, loi elaborado urn documento 
com sugestoesparatodas as areas, urnapropostade 
Compromisso Publico para 0 Transite Seguro, que 
posteriormente YOU encaminhar, para registro nos 
Anais da Camara. 

Quais sao os compromissos necsssarios para 
enlrentarmos 0 desalio de salvar vidas de motoristas, 
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passageiros e pedestres? Do Governo Federal, pedimos 
a liberacao das vertJas retidas - mais de 1 bilhiio de 
reals desde a entrada em vigor do novo C6digo - para 
campanhas de ecucacao e conscienszacao; a duplicac;:ao 
do orc;:amento da Polfcia Federal, para permitir acoes 
mais efetivas para garantir a sequranca nas estradas; e 
a integrac;:ao dos bancos de dados da Saude, da Justica 
e do DENATRAN, para termos maior controle sobre as 
mortes e les6es, entre outras provldencias. 

Dos governos estaduais solicitamos acoes efetivas 
para a repressao a motoristas infratores, a reallzacao 
de vistoria anual para controlar a frota e a presenca 
do transite como disciplina no Ensino Medio. 

Do .Judiciario pedimos 0 compromisso com 
a criacao de varas especializadas nos delitos de 
transite para garantir mais celeridade e severidade 
nos processos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 0 

Legislativo nao pode ficar de fora desse rnutlraonacional 
que desejamos para enfrentar a traqedia do transite. 
Esta Casa tern muitas contribuiy6es a dar para esse 
debate. Na Comissao de Viac;:ao e Transportes estamos 
trabalhando intensamente para aperteicoar 0 C6digo de 
Transito Brasileiro e tambern para evitar a aprovacao 
de projetos que, nao obstante as boas intenc;:6es de 
seus autores, so servem ao que chamamos do lobby 
dos intratores: motoristas que desejam a anistia das 
multas, a reducao das penalidades, 0 fim dos pontos 
na carteira de habllltacao. 

5ei queexisteporpartedagrandemaioria doscolegas 
Pariamentares uma enorme preocupacaocom a violllncia 
no transite, Prova dissc e a rapida tramita<;ao de projeto 
de minhaautoriaestabelecendoque as penasatternativas 
para crimes de transijo sejam a prestacao de services 
em hospitais de emergencia, no Corpo de Bombeiros e 
em outros gnupos de resgate ou em instituiy6es para a 
recuperacao de acidentados, assegurando, assim, que 
o condenado pelo crime tenha a efetiva nocao do mal 
causado, ganhe consctencia da gravidade de seus atos 
e que sirva realmente como exemplo. Esse projeto ja foi 
aprovado por unanimidade na Comissao de Via<;ao e 
Transportes e na Comissao de Constnulcaoe Justic;:a e 
esta pronto para ser aprovado neste plenano, 

Tarnbem devemos destacarque esta em tramitacao 
na Casa 0 Projeto de Lei n° 308, de 2007, de autoria do 
nobre Deputado Pompeu de Ma"os, que tive ahoma 
de relatar na Comissao de Via<;ao e Transportes, para 
aumentaras penas parahomicfdiodolosoe lesaocorporal 
dolosa em crimes de transito quando 0 rnotorista estiver 
participando de "pega" au embriagado - justamente 
como nesses 2 casos recentes. 

A aprovacao desse projeto certamente tamoern 
ira contribuir para a punlcao mais etetiva dos crimes 

de transite, ja que a policia e a Justlca costumam 
considerar quase sempre que esses delitos sao de 
natureza culposa. 

Nos 2 casos, considero mesmo que esse 
entendimento e muito dlscuuvel: nao seria dolosa a 
a<;ao do promotor de Sao Paulo que dirigia bsbado, 
com uma lata de cerveja na mao, quando bateu com 
seu carro na rnotocicleta? Nao seria homicldio doloso 
tam bern 0 crime cometido pelo professor que bateu 
com seu carro em pleno "peg a" nas ruas de Brasilia e 
matou 3 pessoas inocentes? 

o certo e que a Camara dos Deputados precisa 
participar ativamente desse debate, debrucando
se sobre 0 C6digo de Transito Brasileiro, que acaba 
de completar 10 anos de aprovacao, Assinado em 
setembro, entrou em vigor em janeiro de 1998. 

Reitero aqui minha proposta, ia encaminhada il 
Presldencia desta Casa, de cnacao de uma Comissao 
Especial para analisar todos os projetos em tramitacao 
aqui na Camara e elaborar uma proposta unlca de 
aperfeic;:oamenlo da leqlstacao para assegurar os 
instrumenlos necessaries para a educacao dos 
motoristas e para a punicao dos infratores. 

Faco tarnbern um apelo para que 0 Governo 
Federal de avlolancia no transite a mesma prioridade 
concedida a seguranc;:a publica e forme um grupo 
interministerial para a determmacao de medidas etetivas 
e eficazes para a reducao do nurnero de mortos e 
feridos nas nossas estradas e vias urbanas. 

Como afirma a serle de reportagens publfcadas 
pelo jornal 0 Globo, a violencia no transite e uma 
traqedia braslleira. Devemos dar a estes 35 mil mortos 
anuais a mesma atencao que mereceram as 199 
vitimas do acidente em Congonhas. Nao podemos 
ficar insenslveis; deixar que essas vidas perdidas se 
transformem em nurneros. 

Em Sao Paulo,as vilimas do motorista embriagado 
foram Alessandro da Silva Santos, 27 anos; sua esposa, 
Alassandra Alves, 26 anos; e 0 filho do casal, Adriel 
Rian Alves, que tinha apenas 7 anos. 

Em Brasilia, as vitimas do "pega" foram Antonia 
Vasconcellos, Altair Barreto Silva e Cyntia de Assis. 

Nao devemos esquecer esses nomes; nao 
devemos deixar que eles virem nurneros nessa 
m6rbida estatlstica. 0 Brasil - autoridades publlcas 
e sociedade - precisa reagir contra essa tragedia e 
assumir integralmente 0 compromlsso de defender a 
vida e conter a escalada da violencla no transite. 

Muito obrigado. 
o SA. BERNARDO ARISTON - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
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o SR. BERNARDO ARISTON (BlocoIPMDB - RJ. 
Pela ordem. Semrevisao do orador.) - Sr. Presidente, na 
vota9iio realizada pelarnanha, acompanhei meu partido. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Concedo a palavra ao Deputado Vinicius Carvalho, 
como representante do PTdoB. 

o SR. VINiCIUS CARVALHO (PTdoB- RJ. Como 
Representante. Semrevisao docrador.) - Sr. Presidente, 
venho a esta tribuna para lalar sobre os chamados 
acidentes de consumo. Acabo dedarentrada naMesa de 
Casa ao Projetode Lei n° 2.1 66,que acrescenta inciso 
VI e paraqrato unicoao art.5°da Lein°6.076,de 1990, 
o C6digode Delesado Consumidor, para criar a base 
de dados relerentes a acidentesde consumo. 

Segundo pesquisa recante do INMETRO, os 
acidentes com produtos e serviqos no Brasil podem 
estar causando mais prejulzos econOmicos e sociais 
do que acidentes de transite e de trabalho. Dal a 
importanciade registra-Ios. 

Faz-senecessarloaprimorar a Lei n° 6.076,que 
completou 17 anos, para obrigar os estabelecimentos 
publicos eprivados deatendimentoa saude a registrarem 
e informarem os atendimentos vinculados a acidente de 
consume, que eaqueleacidentedecorrsntede deleito 
no produto ou no servic;o. 

o C6digo de Delesa do Consumidor, em seu art. 
44, preve a existencia de cadastros de rectsmaeoes 
fundamentadas contra fornecedores de produlos eserviqos, 
osquaissaopUb/ieas edevem serperiodicamente divulgados 
com0 objetivo de registrar a insatisla¢o do consumidor, 
melhorar 0 atendimentodofornecedor esolucionar conflitos 
de consumo, massilencia em rela9iio a latosmuilornais 
graves, como os acidentes de consumo. 

o Brasil carece de inlorma<;6es sobre acidentes 
de consumo. Como nao existe obrigatoriedade de 
registro desses acidentes, nao ha dados disponlveis 
sobre esse tipo de evento que possam subsidiar a 
implementa9iio de polfticas eletivas de proteeao a sauoe 
e aseguranc;a do consumidor. Emsuma, naosabemos 
quantas pessoas sao mortas e quantas sao leridas 
anualmente em decorrencia de acidentes de consumo, 
nemquantadinheiro egastopelasociedade no socorro 
aosacidentados, informa<;6es cruciais paraa formulac;ao 
de estratsqias para enfrentarproblema lao grave. 

Embora 0 C6digo de Defesa do Consumidor 
estabelec;a, em seu art. 4°, que a Polltica Nacional 
das Relac;6es de Consumo tem, entre seus objetivos, 
o respeito asauce e a seguranc;a dos consumidores; 
embora 0 C6digo igualmente sstabeleca, em seu art. 
6°, que e direito do consumidor dispor de protecao a 
sua vida,sauoee seguranc;a contra riscosprovocados 
por praticas no fornecimento de produtos e services: 
erribora nas Sec;6es I e 1\ do Capitulo IV ele trate da 

protecao a saudee a seguranc;a e da responsabilidade 
do lornecedor pelo fate do produto e do service,deixa 
de prover os instrumentos lndlspensaveis ao pleno 
alcance desses objetivos. 

Sem dlivida alguma, Sr. Presidente, um desses 
instrumentos lndispensaveis e um banco de dados 
que registre lntorrnacoes sobre os acidentes de 
consumo, pois mediantea sisternatlzacao e a analise 
dessas informac;6es, a msnsuracao da IreqOl!!ncia e 
da gravidade desses eventos, 0 conhecimento dos 
produtos e servic;os queapresentam risco, seraposslvel 
estabelecer polfticas voltadas principalmente a prevenir 
esses acidentes, mas tarnbem vottadas a facilitar a 
cobranca de eventuais indenizac;6es. 

Pelo acima exposto, solicito 0 indispensavel 
apoio dos nobres Depuladospara a aprovacao dessa 
iniciativa. 

Era 0 que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
o SR. CRISTIANOMATHEUS - Sr. Presidente, 

pec;o a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V. Exa. a palavra. 
o SR. CRISTIANO MATHEUS (Bloco/PMDB - AL. 

Pelaordem.Sem revlsao do orador.)- Sr. Presidente, 
na votacaoocorrida pela manha,votei de acordocom 
meu partido. 

o SA. EDUARDO AMORIM (BlocolPSC - SE. 
Pelaordem.Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, 
na votacao anterior, votei com 0 partido. 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Esta 
encerrada a votacao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidencia vai proclamar 0 resullado. 

VOTARAM 

SIM: 6 
NAO: 261 
ABSTEN90ES: 2 
TOTAL: 271. 

REJEITADO 0 REOUERIMENTO DODEP. ONYX 
LORENZONI, LfDER DO DEM, QUE SOLICITA A 
RETIRADA DE PAUTA DA MEDIDA PROVIS6RIA N° 
384, DE 2007. 

L1STAGEM DE VOTAf;AO 

Proposi~iio: MPV N° 384/2007 - REOUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA-
Infclo da vota~iio: 9-10-200716:26 
Encerramento da vota~iio: 9-10-2007 16:54 
Presldiram a Vota~iio: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da "ota~llo
 

Sim:
 
Nilo:
 
Abstencao:
 
Total da Votacao:
 
Art. 17:
 
Total Quorum:
 
Obstrucao:
 

Orienta~llo 

PmdbPscPtc:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb:
 
OEM:
 
PSOB:
 
PR:
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORlA:
 
GOV.:
 

Parlamentar
 
Roraima (RR)
 
Edio Lopes
 
Francisco Rodrigues
 
Marcio Junqueira
 
Ncudo Campos
 
Total Rorafma: 4
 
Amap4 (AP)
 
Evandro Milhomen
 
Fatima Pelaes
 
Jurandil Juarez
 
Lucenirn Pimentel
 
Sebasueo Bala Rocha
 
Tota' Amapll: 5
 
Par'(pA)
 
Asdrobal Bentes
 
Bel Mesquita
 
Beto Faro
 
Elcione Barbalho
 
Giovanni Queiroz
 
Lira Maia
 
LUcio Vale
 
Wandenkolk Gonyalves
 
ze Geraldo
 
Total ParA: 9
 
AmR7,onas (AM)
 
Carlos Souza
 
Praciano
 
Rebecca Garcia
 

8 
261 
2 
271 
I 
272 
47 

Partido 

PMDB 
OEM 
DEM 
PP 

PCdoB 
PMDB 
PMOB 
PR 
PDT 

PMOB 
PMOB 
PT 
PMDB 
PDT 
DEM 
PR 
PSDB 
PT 

PRB 
PT 
PP 

Nilo 
Nao 
Nao 
Obstruyiio 
Obstru~iio· 

Nao 
Noo 
Noo 
Nilo 
Obstruyoo 
Nlio 
Obstru\'Ao 
Nilo 

Bloeo Voto 

PmdbPscPtc Nilo 
4 Obstru~iio 

Obstrucso 
Nao 

PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb Nao 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Noo 

Niio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Niio 

PmdbPs<:Ptc Nao 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
PmdbPs<:Ptc Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 

Obstruyiio 
Nilo 
Obstruyilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Nilo 
Nao 
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Sabino Castelo Branco 
Silas Climarn 
Total Amazonas: 5 
Rondonia (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Emandes Amorim 
Lindomar Garcon 
Natan Donadon 
Total Rondonia: 5 
Acre (AC) 
Fernando Melo 
I1derlei Cordeiro 
Total Acre: 1 
Tountlns (TO) 
Joilo Oliveira 
Laurez Moreira 
Lazaro Botelho 
Moises Aveline 
NllmarRuiz 
Vicentinho Alves 
Total Tocandns: 6 
MaranhAo (MA) 
Cleber Verde 
Clovis Fecury 
Davi Alves Silva Junior 
Domingos Dutra 
FlavioDino 
Gestio Vieira 
Juliilo Amin 
Pedro Fernandes 
Pedro Novais 
Sebastillo Madeira 
Waldir Maranhio 
Total Maranbilo: 11 
Ceara (CE) 
Ariosto Holanda 
Amon Bezerra 
Chico Lopes 
Ciro Gomes 
Eudes Xavier 
Eugenio Rebelo 
F1avio Bezerra 
Jose Airton Cirilo 
Jose Guimariies 
Jose Linhares 
Jose Pimentel 
Leo Alclintara 
Manocl Salviano 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Raimundo Gomes de Matos 
Vicente Arruda 
zeGemrdo 
Total CearA: 19 

PTB 
PSC 

PT 
PT 
pm 
PV 
pMDB 

PT 
1'1'S 

DEM 
1'SB 
1'1' 
pMDB 
DEM 
1'R 

PRB 
DEM 
PSC 
pT 
1'edoB 
pMOB 
PDT 
pm 
PMDB 
PSDB 
1'1' 

pSB 
pm 
PCdoB 
pSB 
pT 
1'1' 
pMOB 
pT 
pT 
1'1' 
pT 
1'R 
pSDB 
PR 
pMOB 
pMDB 
PSDB 
pR 
pMOB 

NAo 
PrndbPscPtc Niio 

Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nio 

Pmdb1'scPtc Nilo 

Nio 
Obstru~lio 

Obstru~lio 

PsbpdtPCdoBpmnPhsPrb Nilo 
Nlio 

1'mdbPscPtc NAo 
Obstrueso 
Nilo 

Psb1'dtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
ObslnJ~ilo 

Pmdb1'scPtc Nilo 
Niio 

1'sbPdtPCdoBpmnPhsprb Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbpdtPCdoBpmnPhsprb Nilo 

Nilo 
1'mdbPscPte Nlio 

Obstru~ilo 

Nilo 

PsbpdtPCdoBpmnPhsPrb Nio 
Nilo 

1'sbPdtPCdoBPnmPhs1'rb Nilo 
1'sbpdtPCdoBpmnPhsPrb Nao 

Nilo 
Nio 

PmdbPscptc Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nio 
Nilo 
Nio. 
Sim 
NAo 

1'mdb1'scPtc NAo 
Pmdb1'scPtc Nio 

Obstrucso 
Nilo 

1'mdbPscPtc Nio 
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~Iauf (PI) 
Atila Lira 
B.Sa 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 
Osmar Jullior 
Paes Landim 
Total Piau!: 6 
Rio Grande do Norte (RN) 
Fatima Bezerra 
Felipe Maia 
Total Rio Grande do Norte: 2 
Paraiba (PO) 
Armando Abilio 
Damiao Feliciano 
Luiz Couto 
Manoel Junior 
Ronaldo Cunha Lima 
Vital do Rego Filho 
Wellington Roberto 
Total Paralba: 7 
Pernambuco (PE) 
AnaAnaes 
Andre de Paula 

.. Bruno Arnujo 
Carlos Eduardo Cadoca
 
Edgar Moury
 
Eduardo da Fonte
 
Fernando Coelho Filbo
 
Fernando Ferro
 
Inocencio Oliveira 
Jose Mendonca Bezerra
 
Pedro Eugenio
 
Raul Henry
 
Renildo Calheiros
 
Roberto Magalhiies
 
Silvio Costa
 
Wolney Queiroz
 
Total Pernambuco: 16
 
Alagoas (AL)
 
Augusto Farias
 
Carlos Alberto Canuto
 
Cristiano Matheus
 
Francisco Tenorio 
Joaquim Beltrio
 
Mauricio Quintclla Lessa
 
Olavo Calheiros
 
Total Alagoa", 7
 
Serg;pe (SE)
 
Iran Barbosa
 
Jackson Barreto
 
Jeronimo Reis
 
Valadares Filho
 
Total Serglpe: 4
 
Bahia (BA)
 
Alice Portugal
 

PSB 
PSB 
PMOB 
PT 
PCdoB 
PTB 

PT 
OEM 

PTe 
PDT 
PT 
PSB 
PSOB 
PMOB 
PR 

PSB 
OEM 
PSOB 
PSC 
PMDB 
PP 
PSB 
PT 
PR 
OEM 
PT 
PMDB 
PCdoB 
OEM 
PMN 
PDT 

PTB 
PMDB 
PMDB 
PMN 
PMOB 
PR 
PMDB 

PT 
PMDB 
OEM 
PSB 

PCdoB 

PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PrndbPsePtc 

PsbPdtPC<!oBPmnPhsprb 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPte 

PsbPdtPCdoBPmnPbsPrb 

PmdbPscPte 
PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPsePIC 
PmdbPscPte 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PmdbPscPIC 

PmdbPscPtc 

PmdbPscFtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

Niio 
Nao 
Nao 
Nao 
Nao 
Nao 

Nilo 
Obslru~ao 

Nilo 
Nao 
Nao 
Nao 
Obstru~iio 

Niio 
Nao 

Nao 
Obstru~o 

Obstrucao 
Nao 
Sim 
Nao 
Nao 
Nao 
Niio 
Obstru~iio 

Nao 
Obstrucao 
Nao 
Obstru~lio 

Nlio 
Nilo 

Nao 
Nilo 
Nilo 
Nao 
Nao 
Nao 
Nilo 

Niio 
Nao 
Nao 
Nilo 

Niio 
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Antonio Carlos Magalhlles Neta 
Colbert Martins 
Dartiel Almeida 
Edigar Mao Branca 
Edson Duane 
F61i" Mendon~a 

Fernando de Fabinho 
Guilherme Menezes 
loio Leilo 
lose Carlos Araujo 
Jose Rocha 
Joseph Bandeira 
Jusmari Oliveira 
Lidice da Mata 
Marcelo Guimariies Filho 
Marcos Medrado 
MArio Negromonte 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellegrino 
Sergio Banadas Carneiro 
Severiano Alves 
TOMiI Magalhiles 
Veloso 
Walter Pinheiro 
Zeuu Ribeiro 
Total Babia: 16 
Minas Gerais (MG) 
Ademir Camilo 
Aelton Freitas 
Ant6nio Andrade 
Aracely de Paula 
Bilac Pinto 
CarlOS Willian 
Elismar Prado 
Fabio Ramalho 
Fernando Diniz 
Gilmar Machado 
Jairo Ataide 
Joilo Bittar 
loilo Magalhiies 
Julio Delgado 
Juvenil Alves 
Leonardo Monteiro 
Lincoln Portela 
Luiz Fernando Faria 
Maria do Carmo Lara 
Maria LUcia Cardoso 
MArio de Oliveira 
Mauro Lopes 
Miguel Martini 
Narcio Rodrigues 
OdairCunba 
Paulo Abi-Ackel 
Saraiva Felipe 
Vitor Penido 
Total Minas Gerais: 18 

OEM 
PMOB 
PCdoB 
PV 
PV 
DEM 
OEM 
PT 
PP 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSB 
PMOB 
PDT 
PP 
PR 
PT 
PT 
PDT 
PR 
PMOB 
PT 
PT 

POT 
PR 
PMOB 
PR 
PR 
PTC 
PT 
PV 
PMOB 
PT 
OEM 
DEM 
PMDB 
PSB 
PRTB 
PT 
PR 
PP 
PT 
PMOS 
PSC 
PMOB 
PHS 
PSOB 
PT 
PSOB 
PMOB 
OEM 

ObsU'U~io 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPbsPrb Nilo 

Nao 
Nio 
Obstru~o 
Sim 
Nilo 
Nlo 
Nio 
Nio 
Nilo 
Nio 

PsbPdtPCdoBPmnPbsPrb Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Niio 

Nao 
Abstcn~o 

Nilo 
Nie 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NBo 
Nio 

PmdbPscPtc Nio 
Nio 
Nil" 

PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb Nilo 
Nio 

PmdbPscPtc Nilo 
Nilo 
Nio 

PmdbPscPtc Nilo 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Nio 
Nilo 
ObsU'U~io 

Nie 
PmdbPscPtc Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPm Nilo 

Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nile 
Nilo 

PmdbPscPtc NlIo 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc 8im 
PsbPdlPCdoBPmnPhsPm Nilo 

ObsU'U~;;o 

Nilo 
Obstru~ilo 

PmdbPscPIC Nilo 
Obstru~ 
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Esplrito Santo (ES) 
Camilo Cola 
Iriny Lopes 
Lelo Coimbra 
Manato 
R.ita Carnata 
Total Espfrlto Santo: 5 
Rio de Janeiro (R.I) 
Arnaldo Vianna 
Bernardo Ariston 
Brizola Neto 
Carlos Santana 
Chico AJencar 
Chico DAngelo 
Cida Diogo 
Dr. Adilson Soares 
Dr. Paulo Cesar 
Edmilson Valentim 
Edson Ezequiel 
Edson Sanlos 
Eduardo Cunha 
Eduardo Lopes 
Felipe Bornier 
Fernando Gabeira 
Fernando Lopes 
Filipe Pereira 
GeraJdo Pudim 
Hugo Leal 
Indio da Costa 
lair Bolsonaro 
Jorge Bittar 
Leo Vivas 
Luiz Sergio 
MBr<:elo ltagiba 
M iTO T ei xeire 
Pastor Manoal Fet'I'ei.... 
Rogerio Lisboa 
Sil vio Lopes 
Simao Sessim 
Solange Almeida 
Solange Amaral 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total RJo de Janeiro: 35 
Silo Paulo (SP) 
AldoRebelo 
Aline Correa 
Antonio BulhOes 
Arlindo Chinaglia 
Arnaldo Faria de Sa 
Arnaldo Madeira 
Clindido Vaccarezza 
Carlos Sampaio 
Dcvanir Ribeiro 
Dr. Nechar 
0._ Talmir 

PMOB 
PT 
PMOB 
PDT 
PMDB 

PDT 
PMDB 
PDT 
PT 
PSOL 
PT 
PT 
PR 
PR 
PedoB 
PMDB 
PT 
PMOB 
psa 
PHS 
PV 
PMDB 
PSC 
PMDB 
PSC 
DEM 
PI' 
PT 
PRB 
PT 
PMOB 
PDT 
PTB 
DEM 
PSDB 
PP 
PMDB 
DEM 
PR 
PTdoB 

PCdoB 
PI' 
PMOS 
PT 
pm 
PSOB 
PT 
PSOS 
PT 
PV 
PV 

PrndbPscPte Nilo 
Nilo 

PmdbPscPlc Nilo 
PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPlc Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
PmdbPscPte Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 

Nile 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nao 
Nao 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nile 
PmdbPscPlc Nao 

Nilo 
PmdbPscPlc Nilo 
PsbPdtPCdoBPnmPhsPrb Nao 
PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb Nilo 

Nao 
PmdbPscPte Nao 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nao 

Obstrucso 
Sim 
Niio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Nilo 

P.ndbPscPte Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Noo 
Obstrucso 
Obstrucilo 
Noo 

PmdbPscPte Nilo 
Obstru~ilo 
Nile 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nae 
Nilo 

PmdbPsePlc Nilo 
Art. 17 
Sim 
Obstrucao 
Nilo 
Obstro~iio 
Nao 
Nilo 
Nao 
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Or. Ubiali 
Emanuel Fernandes 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar 
Guilhenne Campos 
Janete Rocha Piela 
Joilo Paulo Cunha 
Jose Eduardo Cardozo 
Jose Genoino 
Jose Menlor 
LobbeNeto 
Luciana Costa 
Luiza Erundina 
Marcelo Ortiz 
MQrc:io Fran..
Milton Monti 
Nelson MarquezelH 
Paulo Maluf 
Paulo Pereira da Silva 
Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 
Rcinaldo Nogueira 
Ricardo Benoini 
Ricardo Izar 
Roberto Santiago 
Silvinho Peccioli 
Valdemar Costa Neto 
Vicentinho 
Total SAo Paulo: 40 
Mato Gro.so (MT) 
Carlos Abicalil 
ElieneLima 
Homero Pereira 
Pedro Henry 
V altenir Pereira 
Total Mato Grosso: 5 
Dlstrlto Federal (OF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejal 
Laerte Bessa 
Magela 
Oscrto Adriano 
Rodrigo Rollemberg 
Tadeu Filippelli 
Total Df.trlto Federal: 7 
GolAs (GO) 
Carlos Alberto Lcreia 
Chico Abreu 
tris de Araujo 
Jovair Arantcs 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel Teixeira 
Rubens Otoni 
Sandcs JUnior 
'r'enco 
Total Gobb: 13 

PSB 
PSOB 
PMDB 
PTa 
OEM 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PSOB 
PR 
PSB 
PV 
PSB 
PR 
PTB 
1'1' 
POT 
PSOB 
PT 
PSC 
POT 
PT 
PTB 
PV 
OEM 
PR 
PT 

PT 
1'1' 
PR 
PP 
PSB 

1'PS 
PR 
1'MOB 
l'T 
DEM 
PSB 
1'MOB 

PSDB 
PR 
PMDB 
PTB 
PMOB 
1'SOB 
PMOB 
PMOB 
PT 
PSOB 
PT 
1'1' 
PTB 

PsbPdtpCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Obsteucao 

PmdbPscPlc Absten,,110 
Nllo 
Obstcu"iio 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
NIIo 
Nilo 
Obstcu..110 
NlIo 

PsbPdtpCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Niio 

PsbPdtpCdoBPnmPhsPrb Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

PsbPdtpCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Obsteu..iio 
Nlio 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Nio 
Nilo 
Nio 
Obstru..io 
Niio 
Nilo 

Neo 
Nilo 
Nio 
Nilo 

PsbPdtpCdoBPmnPhsPrb Niio 

Sim 
Nilo 

PmdbPscl'tc Nilo 
Niio 
Obstn>,.ao 

PsbPdtpCdoBPmnPhsPrb Nilo 
1'mdbPscPrc Neo 

Obstru..iio 
Niio 

PmdbPscPtc Niio 
Niio 

Pmdb1'scPte Niio 
Obstru9llo 

PmdbPscPte Nilo 
PmdbPscPte Nllo 

Nllo 
Ob.tru~lIo 

Niio 
Niio 
Nilo 
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Mato Grosso do Sui (MS) 
Antonio Carlos Biffi 
Antonio Cruz 
Dagoberto 
Vander Loubet 
Wa'dirNeves 
Total Mato Grosso do Sui: 5 
Paran' (J'R) 
Affonso Camargo 
A1ceni Guerra 
Assis do Couto 
Barbosa Neto 
Dilceu Spcrafico 
Eduardo Sciarra 
Gustavo Fruet 
Hennes Parcianello . 
Luiz Carlos Hauly 
Marcelo Almeida 
Moacir Micheletto 
Nelson Meurer 
Odilio Balbinotti 
Ratinho Junior 
Takayama 
Total Paran': 15 
Santa Catarina (SC) 
Angela Amin 
Carlito Merss 
DecioLima 
Edinho Bez 
Fernando Coruja 
Joao Matos 
Nelson Goetten 
VaJdir Colatlo 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 10 
Rio Grande do Sui (RS) 
Adilo Pretlo 
AfunsoHamm 
Beto Albuquerque 
Darctsio Perondi 
Eliseu Padilha 
Germano Bonow 
Henrique Fontana 
Luciana Genre 
Luiz Carlos Busato 
Manuela DA vila 
Marco Maia 
Mendes Ribeiro Filho 
Paulo Pimenta 
Paulo Roberto 
Pepe Vargas 
Pompeo de Mattos 
Professor Ruy Pauletti 
Renato Moiling 
S~rgio Moraes 
Tareisio Zimmennann 
Vieira da Cunha 
Vilson Covatti 
Total Rio Gra"de do Sui' ZZ 

PT 
PI' 
PDT 
PT 
PSOB 

PSOD 
DEM 
PT 
PDT 
PP 
DEM 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
PMOB 
PMDB 
PI' 
PMDB 
PSC 
PSC 

PP 
PT 
PT 
pMOB 
PI'S 
PMOB 
PR 
PMDB 
PT 
PP 

pT 
PP 
PSB 
PMDB 
PMOB 
DEM 
pT 
PSOL 
PTB 
PCdoB 
PT 
PMOB 
PT 
PTB 
PT 
PDT 
PSDB 
PP 
PTB 
PT 
PDT 
PP 

Nilo 
Nio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Nao 
Obstrecso 

Obstrucao 
Obstru\Oao 
NBo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Nao 
Obstrucao 
Obstrucao 

PmdbPscPtc Nao 
Obsrrucao 

PmdbPscPlc Nao 
PmdbPscPtc Niio 

Nilo 
PmdbPscPtc Nao 
PmdbPscPtc Nao 
PmdbPscPlc Nilo 

Nao 
Nao 
NAo 

PmdbPscP,c Nao 
Obstrucso 

PmdbPscPtc Nao 
Nilo 

PmdbPscP,c Nilo 
Nao 
Nao 

Niio 
Nilo 

PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb Nao 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Nilo 

Obstrueao 
Niio 
Nilo 
Nilo 

psbpdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Nilo 

PmdbPsePte Nio 
Nao 
Nao 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Obs,ruCao 
Nao 
Nao 
Nilo 

psbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Niio 
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CENIN - Ooordenacao do Sistema EletrOnico 
de votacao 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - HA 
sobre a mesa e YOU submeler a votos a RedaC(iio 
Final. 

Antes, porern, hA requerimento sobre a mesa no 
seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos a V.Ex"., nos 
termos do art. 185, § 4°, do Reg/mento Interne 
da Camara dos Deputados, que seja concedi· 
da a veriflcacao de votacao da Reda9ao Final 
da Medida Provis6ria n° 384, de 2007 (Quebra 
de interstrcio). 

Sala das SessOes,9 de outubro de 2007. 
- Fernando de Fablnho, Vice·Uder do De
mocratas." 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Joss Genorno, que vai falar contra 0 requerimento. 

o SR. JOSE GENOiNO (PT - SP. Sem revlsao 
do orador.) - Sr. Presidente, este tato de certa 
maneira lnedito, que a a obstrucao para a vota9ao da 
redacao final, fate rarfssimo na hist6ria da Camara 
dos Deputados, tem uma justificativa: a votacao da 
CPMF.Queremos volar a CPMF porque ela vai atender 
a populacao mais pobre do Pars com sauce, com 0 

Bolsa-Famllia e com a Prevldencia, 
Por isso, Sr. Presidente, somos contra essa 

obstrucao da oposcao na reda9ao final. 
Votamos "nao", 
o SR. SERGIO PETECAO - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. SERGIO PETECAO (Bloco/PMN - AC. 

Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com 0 Bloco na votaeao anterior. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Fernando de Fabinho, que vai falar a favor da 
materia. 

o SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM - BA. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, alguns tatos ined~os tem tomado canta 
deste Partamento.Um deles a exatamente a revogaC(iio 
de medidas provis6rias. Estamos experimentando 
uma administracao, por parte do Presidente Lula, feita 
exclusivamente pormedidasprovis6rias e queIhepermite, 
na hora em que achar interessante, revogA-las. 

Comenta-se nos bastidores - espero que nao seja 
verdade - que a Medida Provis6ria n° 385, de 2007, 
tarnbern val ser revogada com a inten9ao de se colocar 

em votacao a CPMF, tributo que a populacao brasileira 
repudia, nao aceita. Mesmo asslrn, 0 Governo, na sua 
sanha de arrecadacao, continua lutando intensamente 
e fazendo 0 posslvel e 0 impossivel para aprovar 
esse imposto cruel, principalmente para 0 bolso do 
trabalhador brasileiro. 

A Medida Provis6ria nO 385 permite que 0 

trabalhador rural possa receber um salarlo minima 
para a sua sobrevivllncia depois que completa a 
idade em que nao tem mais condlcoes de trabalhar. E 
estarrecedor, pols se trata de uma materia importante 
para 0 trabalhador rural e que nao poderia, de maneira 
alguma, ser revogada. Temas de discuti-Ia, porque 0 

trabalhador rural brasileiro, aquele que vive no campo, 
nao pode ficar sem 0 seu salarlo, nilo pode deixar de 
recebs-lo mensalmente, porque a unica fonte de renda 
que tem a exatamente essa aposentadoria rural, criada 
em governos passados e que, gra9as a Deus, a quem 
o sustenta. 

Sr. Presidente, aqui buscamos, acima de tudo, 
chamar a atencao da populacao brasileira para a 
maneira como se manipula esta Casa, editando e 
revogando medida provis6ria. A quebra de interstrcio 
e exatamente para que tenhamos a oportunidade 
de ver quem sao os Deputados e Deputadas que 
vao votar favoravelmente a Medida Provis6ria n° 384. 
Vamos ter a sua digital, e isso a importante para que 
a populacao tenha conhecimento de que aqui estamos 
lutando bravamente, mesmo diante do fate de sermos 
Minoria. 

A CPMF, se aprovada em votacao de segundo 
turno nesta Casa, nao reeeberA0 voto de todos aqueles 
que pensam no povo brasileiro e que sabem que esse 
imposto a cruel, perverso e nao atende as expectativas 
divulgadas principalmente pelos Deputados Iigados 
ao Governo. 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

orientar,concedo a palavra ao nobre DeputadoLeonardo 
Vilela, que talara pelo PSDB. 

o SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, os 
partidos de Oposicao tllm um ponto de vista muito 
claro em relacao a edi9ao excessiva de medidas 
provis6rias por parte do Governo e a CPMF. Somos 
contrarlos a edi9ao exagerada de medidas provis6rias, 
um instrumento excepcional que acaba se tornando 
uma lnvasao a competllncia do Poder Legislativo, da 
Camara dos Deputados. Somos contra a CPMF, como 
a grande maloria do povo brasileiro. 

Quando usamos os artitrcios regimentais,eslamos 
dentro do direito da Oposlcao e da Minoria. Nao 
aceitamos que ninguam venha dar palpites nas nossas 
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estratsqtas, Estamos fazendo 0 que consideramos 
correto. Nao tenho duvida de que estamos aqui 
defendendo os interesses da populacao brasileira. 

o PSDB encaminha 0 voto "sim" ao requerimento 
de quebra de interstrcio. Queremos ver como cad a 
Deputado votara nesta medida provis6ria. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PSDB, 
"sirn". 

Como orienta 0 Democratas? (pausa.) 
o SR. WALDIR NEVES (PSDB - MS. Pela ordem. 

Sem rsvisao do orador.) - Sr. Presidente, esta multo 
clara a nossa posicao.Ha muitas opini6es divergentes 
com relacao aos fatos. Temos uma visao bem diferente 
da forma de se aplicar 0 dinheiro publico, enquanto 
outros vern aqui dar serrnao e lilfao de moral. Pessoas 
envolvidas ate 0 fio de cabelo com 0 rnensalao nao 
podem vir aqui nos dar lilfao de moral. Votamos "sim", 
contra a CPMF. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
orienta 0 Democratas? 

o SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM - BA. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
o Democratas continua pedindo a esta Casa que vote 
Iavoravet a esse requerimento, importante para que 
todos aqueles que acompanham, por lntermadlo da 
TV Camara, as votacoes de hoje saibam quais os 
Deputados que votaram a favor da MP n° 364. . 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao 0 requerimento. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os 
Srs. Deputados que 0 aprovam perrnanecarn como se 
encontram. (pausa.) 

REJEITADO. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) - Para 

orientacao de bancada a redacao final. 
Como votam os Srs. Lfderes? 
Como vota 0 Democratas? 
o SR. ROBERTO MAGAlHAES (DEM - PE. 

Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
o Democratas vota favoravelmente it redacao final, tal 
como foi feita. 

o SA. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP.Pela ordem. Sam revisiio do orador.) - Sr. Presidente, 
estorcamo-nos, atraves de recursos regimentais, para 
retardar esta votacao, 0 que era imperative para evitar 
a vinda da CPMF ao plenano.lntetizmente, 0 Governo, 
mais uma vez, comete uma violencia, ou seja, edita 
nova medida provisoria e retira a que constava na pauta. 
S6 nos resta lamentar. 0 voto e "nao". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Lideranca da Minoria? 

o SR. WALDIR NEVES (PSDB - MS. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, nao e surpresa 

a atitude do Governo, principalmente daquele que 
sempre criticou a privatizacao e agora privatiza 1.600 
quilornetros de estrada, mudando a relacao natural 
desta Casa com 0 Executivo, ou seja, retirando a 
medida provis6ria. Obviamente, somos contra a CPMF, 
o objetivo maior do Governo. 

Votamos "nao", 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ha 

sobre a mesa e YOU submeter a votes a seguinte 

REDA9AO FINAL: 

MEDIDA PROVlS6RIA N° 384-C, DE 2007 

PROJETO DE LEI DE CONVERSAO 
N°32, DE 2007 

Inslilui 0 Programa Nacional de Segu
ranea Publica com Cidadania - PRONASCI 
e da outras provid€mcias. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 10 Fica institufdo 0 Programa Nacional de 

Seguranlfa Publica com Cidadania - PRONASCI, a 
ser executado pela Uniao, por meio da arttculacao 
dos 6rgaos federais, em regime de cooperacao 
com Estados, Distrito Federal e Municipios e com a 
particlpacao das famflias e da comunidade, mediante 
programas, projetos e acoes de asslstencia tecnlca e 
financeira e mobilizayiio social, visando it melhoria da 
sequranca publica. 

. Art. 20 0 Pronasci destina-se it prevencao, con
trole e repressao da criminalidade, atuando em suas 
raizes socioculturais, articulando alf6es de sequranca 
publica e das politicas sociais. 

Art. 30 Sao diretrizes do Pronasci: 

1- prornocaodos direitos humanos, con
siderando as quest6es de genero, etnicas, ra
ciais, geracionais, de ortentacao sexual e de 
diversidade cultural; 

II - cnacao e fortalecimento de redes 
sociais e comunitarlas: 

III - prornocao da ssquranca e da con
vivencia pacifica; 

IV - rnodernlzacao das instituilf6es de 
sequranca publica e do sistema prisional; 

V - valorizacao dos profissionais de segu
ranca publica e dos agentes penitenciarios: 

VI - participacao do jovem e do adoles
cente em situacao de risco social ou em con
flito com a lei, do egresso do sistema prisional 
e famflias; 

VII - prornocao e intensificacao de uma 
cultura de paz, de apoio ao desarmamento e 
de combale sistematico aos preconceitos; 
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VIII - ressocializacao dos indivlduos 
que cumprem penas privativas de Iiberdade 
e egressos do sistema prisional, mediante a 
implementa«iiode projetos educativose pro
fissionalizantes; 

IX - intensificalfaoe amplialfaodas me
didas de enfrentamento do crime organizado 
e da corrupcao policial; 

X - garanlia do acesso ~ justica, espe
clalmente nos territ6rios vulneraveis: 

XI - garantia, por meio de medidas de 
urbanlzaeao, da recuperacao dos espacos 
publicos:e 

XII- observancla dos princlpiose diretri
zesdos sistemas de gestaodescentralizados 
e participativosdas polfticassociais e resolu
lf5es dos conselhos de pollticas sociais e de 
defesa de direitos afetos ao Pronasci. 

Art. 4° Saofocos prlorltanos dos programas, pro
jetos e acses que cornpoern 0 Pronasci: 

I - foco etario: populacao juvenil de 15 
(quinze) a 29 (vinte e nove) anos; 

II - foco social: jovens e adolescentes, 
em sltuacao de risco social, e egressos do 
sistema prisional e famllias expostas ~ vio
lencia urbana; e 

111- focoterritorial: regioes metropolitanas 
e aglomerados urbanosqueapresentem altos 
Indices de homicldios e de crimes violentos. 

Art. 5° 0 Pronasci sera executado de 
forma integrada pelos 6rgaos e entidades fe
derais envolvidos e pelos Estados, Distrilo 
Federale Municfpiosque a ele se vincuiarem 
voluntariamente, medianteinstrumento de co
operaeao federativa. 

Art. 6° Paraaderir ao Pronasci, 0 ente federative 
devera aceitar as seguintes condlcoes, sem prejufzo 
do dlsposto na legisla«iio aplicavel e do pactuado no 
respectivo instrumento de cooperaeao: 

1-parnclcacao na gestao e compromisso 
com as diretrizes do programa; 

II - compartilhamento das alfoes e das 
polrticas de sequranca, sociais e de urbani
zacao: 

III - comprometimento de efetivo policial 
nas alfoespara pacificalfaoterritorial, no caso 
dos Estados e do Distrito Federal; 

IV - disponibiliza«iiode mecanismosde 
comunlcaeao e lntormacao para rnobilizacao 
social e divulga«iio das alf5es e projetos do 
programa; 

V - apresemaeao de plano diretor do 
sistema penltenclario, no caso dos Estadose 
do Distrito Federal; e 

VI - compromisso de implementar pro
gramascontinuados de formalfao em direitos 
humanos para os policiais civis, policiais rnl
Iilares, bombeiros militares e servidores do 
sistema penltenciarlo. 

Art.7°Para finsde exscucao do Pronasci, a Uniao 
ficaautorizada a realizar convenios, acordos, ajustes ou 
outros instrumentoscongenerescom 6rgaose entida
des da adrnlnlstraeao publicados Estados, do Distrito 
Federal e dos Municlpios, assimcomo com entidades 
de direito publico e Orqanizacoes da SociedadeCivil 
de InteressePublico- OSCIP, observadaAlegislalfao 
pertinenle. 

Art. 8° A gestao do Pronascisera exercida pelos 
mlnlsterios, pelos6rgaos e demaisentidadesfederais 
nele envolvidos, bem como pelos Estados, Distrito 
Federal e Municfpios participantes, sob a coordenaeao 
do Ministerio da Justlca, na forma estabelecida em 
regulamento. 

Art. 9° As despesas com a execucao dos 
projetos correraoAcontadas dotacoesorearnentarias 
consignadas anualmente no orcamento do Ministerio 
daJustilfa, observados os Iim~es de rnovlrnentacao, de 
empenho e depagamento daprogramalfao oreamentaria 
e Iinanceiraanual. 

Art. 10. Ato do Poder Executivo regulamentara 
esta lei, inclusive no que se refere A avauacao, 
monitoramento, controle social e crlterlos adicionais 
de execucao e gestao. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na dala de sua 
publica«iio. 

Sala cas Ssssoes, 9 de outubro de 2007. 
Deputado Marcelo Melo, Relator. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os 
Srs.Deputados que a aprovamperrnanecarn como se 
enconlram. (Pausa.) 

APROVADA. 
A materia vai ao Senado Federal, incluindo 0 

processado. 
o SR. ROGERIO MARINHO - Sr. Presidente, 

pelf0 a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. ROGERIO MARINHO (Bloco/PSB - RN. 

Pela ordem. Semrovlsao doorador.) - Sr. Presidente, se 
aqui estivesse, teria acompanhado 0 voto do Bloco. 

o SR. PROFESSOR VICTORIO GALLI (Blocol 
PMDB- MT. Pelaordem.Sem revlsao do orador.) - Sr. 
Presidente, acompanhei a votacao do partido. 
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o SR. NELSON TRAD (Bloco/PMDB - MS. 
.Pela ordem. Sem rsvisao do orador.) - Sr. Presidenle, 
acompanhei a votacao do partido. 

o SR. NILSON MOURAO (PT - AC. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior, votei com 0 partido. 

o SA. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB - RJ. 
Pela ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com 0 partido na votacaoanterior. 

o SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP.Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, votei com 0 

PT na votacao anterior. 
o SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDS - PA. 

Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com a orlentacao do partido. 

o SR. JOSE CARLOS VIEIRA (DEM - SC. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, voto 
com a orientacao do partido. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Item 
2 da pauta. 

MEDIDA PROVISORIA N"385, DE 2007 
(Do Poder Executivo) 

Diseussao, em turno unlco, da Medida 
Provis6ria n° 385, de 2007, que aereseenta 
paragrafo unlco ao art. 1° da Lei n° 11.368, 
de 9 de novembro de 2006, para estender 
ao trabalhador rural enquadrado como eon
tribuinte individual 0 prazo previsto no art. 
143 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, 
Pendente de pareeer da Comissao Mista. 

PRAZO NA COMISSAO MISTA: 5-9-07 
PRAZO NA CAMARA: 19-9-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 7-10-07 

(460 DIA) 
PERDA DE EFICAcIA: 20-12-07 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requerior a V.Ex'., nos 
termos do inciso VI do art. 117, combinado 
com item 1, alinea b, inciso II, do art. 101, do 
Regimento Interno, a rebrada de pauta da Me
dida Provisoria n° 385, de 2007. 

Sala das Sessoes, 9 de outubro de 2007. 
- Leonardo Vilela, 1° Vice-Uder do PSDS". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Carlos Willian, que falara contra a materia. (pausa.) 
Ausente do plenarlo, 

Com a palavra 0 Deputado Luiz Sergio. 
o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem 

revisao do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista 

que concordaremos com a retirada de pauta, nao vou 
me inscrever contra para falar a favor. Por isso, retiro 
a minha inscricao, 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concede a palavra ao nobre Deputado 
Leonardo Vilela, que falara a favor da materia. 

o SA. LEONARDO VILELA (PSDS - GO. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, nas ultimas semanas, houve 
longas sessoes ordlnarias e varias extraordlnarlas 
que, muitas vezes, entraram pela madrugada. Muitos 
Parlamenlares, outras pessoas e a imprensa debitam 
aOposicao manobras de obstrucao, de retardamento, 
de protelacao de discussoes e votacoes, 

Na verdade, quem esta obstruindo a pauta da 
Camara dos Deputados e 0 Poder Executivo, que 
ja mandou a Casa neste ano dezenas de medidas 
provis6rias. Nunca se editaram tantas medidas 
provis6rias. Isso atrapalha 0 desenvolvimento normal 
dos trabalhos desta Casa. Cerca de 70% das sessoes 
deliberativas da Camara dos Deputados sao ocupadas 
por medidas provis6rias. Sobra muito pouco tempo 
para discutirmos projetos de leis e outras materias 
de interesse da sociedade brasileira propostas pelos 
Deputados Federais, porque as medidas provlscrias 
nao deixam. 

Agora mesmo estamos assistindo a varias medidas 
provisorias obstruirem a pauta. Na noite passada, 
fomos ate as primeiras horas de hoje, votando medidas 
provisorias editadas pelo Governo Federal. Quero 
chamar a atencaodas Sras. e Srs. Parlamentares para 
o fato de que nao e a Oposlcao que edita medidas 
provisorias, mas 0 Poder Executivo. Chamo a atencao 
tarnbem para a falta de cntenos na utilizacao desse 
instrumento, irnportante, necessario e que contribui 
para a democracia. 

Quando 0 Governo Federal, como fez alguns 
dias atras, edita uma medida provis6ria revogando 
outra, mostra que 0 crtterio de urgencia e relevancia 
era bastante discutfvel. Da mesma forma, quando uma 
medida provis6ria, como a n° 384, que acabamos de 
votar, e mutilada, tern 0 texto totalmente alterado pelo 
Relator porque estava mal redig ida, mal elaborada, 
isso mostra tarnbern que esse criterio eextremamente 
discutivel, Portanto, nos, da Oposicao, discutiremos 
sempre 0 cnterio adotado pelo Governo Federal em 
relacao a essas medidas. 

Ao concluir este encaminhamento, solieito, Sr. 
Presidente, a retirada do requerimento de retirada de 
pauta da medida provis6ria. 

oSR. PRESIDENTE (Mindo Chinaglia) - Retirado 
o requerimento. 
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o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 0 SA. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Muito 
a mesa requerimento de retirada de paula no seguinte bem, permila-me ponderer a V.Exa. que cessa a eficacla 
teor: da medida provis6ria a partir do dia 11 proximo.Entao, 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, a retirada da MP n° 385, de 2007, 
constante da pauta da presente sessao, 

Sala das Sessoes, - Dagoberto, Bloco 
PSB/PDT/PCdoBIPMNIPHSI PRB". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao. 

Para falar contra 0 requerimento, concede a 
palavra ao Deputado Luiz S~rgio. 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, em razao 
de que vamos concordat com a retirada de pauta, 
estou retirando a minha lnscrlcao da fala contraria ao 
requerimento. 

o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. 
Presidente, peco a palavra para uma questao de 
ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SA. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
- SP. Ouestao de ordem. Sem revlsao do orador.) 
Sr. Presidente, votamos a Medida Provis6ria n° 374. 
No entanto, ficou comprovado que 0 que foi votado 
aqul estava em desacordo com 0 que foi aprovado no 
Senado Federal. 

A ~poca, formulamos essa questao de ordem. 
Hoje, 0 Senado ja deliberou que realmente houve um 
lapso, ConseqOentemente. ficou acatada a questao 
de ordem no Senado Federal, que devera publicar e 
mandar para esta Casa. 

Entao, Sr. PreSidente, uma vez que votamos um 
texto diferentedaqueleque foi realmenteaprovado, ap6s 
a constataeao deste lato no Senado e 0 acolhimento 
da questao de ordem aqui lormulada, essa medida 
provis6ria nao passara a obstruir a pauta no instante 
em que isso lor divulgado, ou seja, a partir de hoje? 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Dado 0 

inusitado - segundo consta, ~ a primeira vez que isso 
ocorre -, temos de aguardar, seguramente, 0 envio do 
Senado Federal para a Camara dos Deputados, e, aqui 
chegando, vamos analisar para vermos 0 que lazer. 

Porque n6s votamos rigorosamente aquilo que 0 

Senado enviou. De lato, loi observado, mas n6s nao 
tfnhamos alternativa, lomos de acordo com aquilo 
que 0 Senado nos enviou. Ao haver 0 reconhecimento 
do Senado, cabe-Ihe enviar agora para a Camara, 
a, ao chegar aqui, vamos repartir com todos a 
responsabilidade. 

ar, realmente, problemas podsrao ocorrer de ordem, 
de natureza legal. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Creio 
que V.Exa. lem razao, mas eu you aproveilar sua 
qusstao de ordem e solicitar aAssessoria que ullime 
lntorrnacoes, inclusive para saber se estao mandando 
para ca ou nao, em que snuacao esta, 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr.Presidente, 
psco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
quando da votaQiio dessa Mp, eu liz quastao de ordem, 
o Deputado Ronaldo Caiado tarnbsm fez.0 Deputado 
lnocsncio Oliveira estava a frente dos trabalhos. Se 0 

Senado confirmasse 0 que n6s estavarnos talando, 
aquela votaQao estaria anulada. 0 Deputado lnocencto 
Oliveira disse isso. Eu quero que V.Exa. recupere as 
notas taquigraficas. Era 0 Deputado mocsnclo Oliveira 
que estava presidindo. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Neste 
momento, nao ha elementos da minha parte para 
precisar 0 que foi respondido. A Assessoria diz que 
nao foi, digamos, exatamente assim. Mas eu penso 
que n6s devemos estudar para.... 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA- Com todo 0 

respeilo a Assessoria, a paiavra de um Parlamentar 
merece respeito. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Claro. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Eu nem quero 
que V.Exa. acredite na minha palavra, 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu 
acredito. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA- Recupere a 
taquigrafia. 0 Deputado tnocencto Oliveira falou que, 
se isso ocorresss, a votacao estaria invalida. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - E 
o que vamos fazer. Tanto eque eu disse: nao tenho 
condiQoes de responder agora, a responsabilidade ~ 

minha, entao, YOU aguardar as informaQoes e, assim 
que as tiver, responderei mais objetivamente a essa 
observacao que tambern V.Exa. faz. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA- Porque, na 
verdade, ~ uma medida provis6ria ate anterior a esta. 
o Senado Federal nao deliberou, s6 informou que 0 

encaminhamento estava errado. Entao, a Camara dos 
Deputados tern de dar seqO~ncia aquela votacao. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Vamos 
avaliar. 

o SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente. peco 
a palavra pela ordem, para contraditar. 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP.Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, com todo 
a respeito, nao podemos analisar nenhum projeto se 
ele nao estiver na Casa; s6 quando chegar aqui e que 
poderemos discutir este assunto. 

Discutir agora esse assunto sera ta/vez para 
ganhar au para perder tempo, porque nao vai chegar 
a resultado nenhum. Quando a projeto chegar a esta 
Casa, tenho certeza de que V.Exa. vai apreciar, pedir 
as notas taquiqraficas e cumprir exatamente a que a 
Casa predeterminou. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Arlin do Chinaglia) 

Obrigado a V.Exa. 
o SA. SANDRO MABEL - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlinda ChinagIia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. SANDRO MABEL (PR - GO. Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nas ultimas 
votacoes, votei conforme orlentacao do partido, inclusive 
hoje pela manna, 

o SR. CLODOVIL HERNANDES (PR - SP. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, quero 
justificar meu voto e votar pelo meu partido, porque eu 
nao estava presente. 

o SR. BETINHO ROSADO (DEM - AN. Pela 
ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidenle, 
ausente na primeira votacao, se aqui estivesse, teria 
seguido a orrentacao segura da l.ideranca do DEM. 

o SR. MARCOS ANTONIO (Bloco/PAB - PE. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
na votacao anterior, votei cornorrne orlsntacao do meu 
partido. 

o SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB - PR. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente. 
votei conforme orlentacao do PMDB, na ultima 
votacao, 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Para 
encaminhar, concede a palavra ao nobre Deputado 
Arnaldo Faria de Sa, que falara contra a requerimento 
de retirada de pauta. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, sou contra a retirada desta medida 
provis6ria da Ordem do Dia, ate porque e uma arrnacao, 

apenas para ganhar tempo de chegar it Casa 0 Diario 
Olicial com a publicacao da rsvoqacao da MP. 

Na verdade, e um faz-de-conta, e a jogo do gato e 
do rata. 0 rata esta mandando no Plenario da Camara, 
faz a quer e a que bem entende, e vai mandar uma 
medida revogadora dessa medida provis6ria. 

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta 
Medida Provis6ria n° 385, que queremos seja votada, 
estende "ao lrabalhador rural enquadrado na categoria 
de segurado contribuinte individual, que presta servico 
de natureza rural, em carater eventual, a uma au mais 
empresas(...)". 

i Na verdade, estamos garanlindo a sltuacao do 
trabalhador rural. Essa extensao e extremamente 
importante, porque a Lei n° 11.368, de novembro de 
2006, diz: "Para a trabalhador rural empregado, a prazo 
previsto no art. 143 lica prorrogado par mats 2 anos". 
Portanto, prorroga a prazo, permilindo a possibilidade 
da aposentadoria rural. E esla medida provis6ria vem 
estender essa posicao para outros trabalhadores 
rurais. 

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Parlamentares, 
chegamos ao fundo do poco,0 Governo revoga medidas 
provis6rias e diz claramente que a faz para desobstruir 
a pauta. Quando as revoga para desobstruir a pauta, 
e porque as edita para obstruir a pauta. E agora, Sr. 
Presidente, vao tamar uma atitude indecorosa, porque 
como nao chegou ainda a publicacao da revoqacao, 
vao utilizar uma arlimanhade retirada de pauta para 
aguardar a publicacao ou a arrnacao da publicacao. 

. 0 nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio, 
Uder do PSDB, ja esta com 0 correio eletrOnico ali 
informando que a medida provis6ria foi revogada. A 
Mesa, como s6i acontecer, nao sabe de nada, nao 
sabe a que esta aconlecendo, virou um apendice do 
Poder Executivo - como Lula, conforme diz a Deputado 
Jose Anfbal. Na verdade, jicamas todos n6s neste jogo 
do laz-de-conta: vai relirar, nao vai relirar, vai revogar, 
nad vai revogar. Eo muita palhacada, Sr. Presidente, e 
a plor de tudo: com a cornplacencia de todos n6s, que 
acabamos aceitando esse jogo. 

Portanto, Sr. Presidente, para nao lazer parte 
desle jogo, para nao coonestar, somos contra a retirada, 
evitando um prejuizo ao trabalhador rural. 

o SA. GIACOBO - Sr. Presidente, peco a palavra 
pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaqlia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

•0 SR. GIACOBO (PR - PR. Pela ordem. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao anterior, 
votei conforme a orientacao do meu partido. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encarnlnhar, concede a palavra ao nobre Deputado 
Dagoberto. que talara a favor da materia. (pausa.) 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao, 

oSR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) -Como os 
Srs. Uderes orientam os votos de suas bancadas? 

PSDB. 
o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 

- SP. Pela ordem. Sem revlsao do crador.) - Sr. 
Presidente. evidentemente, em face dessa dificuldade 
incompreensrvel, nao sei se 0 sistema de comunlcacao 
do Senado Federal com a Camara dos Deputados a 
ainda 0 velho e quase esquecido correio a cavalo, mas 
o fate e que, pelos meios modernos de cornunicacao 
eletronica, a informa~ao da retirada da medida provis6ria 
por outra medida provis6ria ja chegou. 

Em face dessas fatos, encaminhamos contra esse 
requerimenlo de retirada. 

Sr. Presidente. 0 PSDB orienta 0 voto contra. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

o PT orienta sua bancada? 
o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem 

revisiio do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, n6s, do 
Partido dos Trabalhadores, entendemos que a muito 
importante 0 enquadramento do trabalhador rural 
,individual para que ele possa aposantar-se. Temos 
um compromisso hiS16rico com essa causa. 0 Governo 
certamente envlara a esta Casa uma nova proposicao, 
provavelmente um projeto de lei com urgllilcia. para que 
possamos aprovar a materia ainda nesta Legislatura. 

No sntanto, ha outros programas muito 
importantes, como 0 Bolsa-Famflia, que atende hoje 
11 milhoes de familias e cujos resultados concretos ja 
podemos comemorar - 6 milh6es de pessoas salram 
da pobreza absoluta -, e para dar conlinuidade a 
eles precisamos da CPMF. Dal a nossa concordancla 
com 0 requertmento. 0 essencial a manter a polflica 
economica. 

o SR. WALDIR NEVES (PSDB - MS. Pela ordem. 
Sem revisiio do crador.) - Sr. Presidente, nao aceilamos 
mais esta hipocrisia. 0 Congresso quer votar. Nao 
venham aqui com esse nhenhenhem de que sstao 
defendendo 0 trabalhador rural. Nao a nada disso. 
Estamos adiante de mais uma rnanobra, de mais uma 
interferllncia do Executivo neste Poder.Queremos volar, 
por isso somos contra a retirada. 

o Partido dos Trabalhadores Iinha de assumir a 
sua postura e parar de ficar dizendo que tem d6, que 
ama 0 trabalhador rural, mas, ao mesmo tempo, pedir 
a retirada de pauta da medida provis6ria s6 por causa 
da CPMF. Essa hipocrisia tinha de ser assumida. 

Somos contra a retirada. Se sao a favor do 
trabalhador rural, que votem a medida provis6rial 

A SRA. GORETE PEREIRA - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. GORETE PEREIRA (PR - CEo Pela 
ordem. Sem revisao da cradora.) - Sr. Presidente, 
votei com 0 partido. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 Democratas? 

o SR. ROBERTO MAGALHAES (DEM - PE. 
Pela crdem. Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, 0 

Democratas orienta 0 voto centrario ao requerimento. A 
retirada pura e simples da materia nao vai abrlr caminho 
para a CPMF, a nao ser que 0 Presidente da RepUblica 
revogue, 0 que adiscutrvel, a medida provis6ria. 

Nao queremos participar de um jogo que 
desconhecemos, que apenas tntutmos, ouvindo 
opini6es aqui e ali. 

Nosso voto a"nao" aretirada de pauta da medida 
provis6ria. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao 0 requerimento. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aqueles 
que forem tavoravels ao requerimento perrnanecarn 
como se acham. (Pausa.) 

APROVADO. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) 

Em consequencia, fica prejudicado 0 seguinte 
requerimenlo 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
regimentais, a retirada da Medida Provis6ria 
n° 365, de 2007. constante da pauta da pre
sente sessao, 

Sala das Sessoes, . - Luiz Sergio, U
der do PT." 

o SR. ANGELO VANHONI- Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ANGELOVANHONI (PT - PRo Pela ordem. 
Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, nas votacees 
anteriores, acompanhei a orientacao do meu partido. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente. 
peco a patavra pela ordem, 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, com a 
retirada de pauta da materia, acaba a Ordem do Dia. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Claro. 
Como a medida provis6ria esta trancando a pauta, 
dec/aro encerrada a Ordem do Dia. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Val-se 
passar ao horatio de 

VII - COMUNICACOES PARLAMENTARES 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (SIoco/PCdoS 
- AM. Pela ordem. Sem revisao da oradora.) - Sr. 
Presidente, na votacao anterior, votei conforme a 
orientacao do meu partido. 

. 0 SA. ANTONIO PALOCCI :. Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior, votei conforme a orientaeao do meu partido. 
• 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

a palavra 0 Deputado Leonardo Vi/ela, pelo PSDB. 
S.Exa. dividira 0 tempo do partido com 0 Oeputado 
Joao Almeida. 

o SR. LEONARDO VILELA (PSOB - GO. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares.M varias sessoesvimos discutindo essa 
questao das medidas provis6rias. As estalfslicas sao 
ex1remamente preocupantes: ia discutimos e votarnos 
cerca de 60 medidas provis6rias somente este ano. 
Dois tercos do tempo das sessoes deliberativas desta 
Casa toram ocupados com discussao e votacao de 
medidas provis6rias. Isso nos preocupa multo, porque 
o Executivo, ao editar essa quantidade exagerada de 
medidas provis6rias, acaba interferindona cornpetencia 
desla Casa para legislar. 

o Governo, alam de pautar os trabalhos da 
Camara, promovea obstrucao dos trabalhoslegislativos, 
ao nao permitir que malarias de autorla dos Deputados 
sejam discutidas e votadas. Esse excesso de medidas 
provis6rias, que, ainda por cima, nao obedecem aos 
criterios de urgencia, retevancia ou imprevisibilidade, 
prejudica 0 born funcionamento da Camara, porque 
elas vem direto para 0 plenario, nao sofrem 0 rito 
normal, nao passam pelas Cornissoes, nao estao 
sujeitas ao debale. Portanto, a contrlouicao que esta 
Casa poderia dar para aperfeicoa-las, para aprirnora
las fica comprometida. 

As medidas provis6rias sao importantes em casos 
de urgencia, de retevancia e de imprevisibilidade, mas, 
quando mai utilizadas, sao muito prejudiciais, e a que 

temos visto a uma enxurrada delas, uma verdadeira 
ditadura das medidas provis6rias. 

Quando 0 Governo quer obstruir a paula da 
Camara, quando nao quer que rnatanas de interesse 
dos Parlamentares sejam dlscutidas e votadas, edita 
medidas provis6rias. Ja quando precisa da pauta da 
Camara desobstruida, para aprovar rnaterias do seu 
interesse, edita outra medida provis6ria e revoga as 
anteriores ediladas. Ora, isso a um claro desrespeito 
ao Podsr Legislativo, a uma clara interterencta de urn: 
Poder em outro. Estamos assistindo a urn desequilibrio 
na independencia dos Poderes, independencia que, par 
sinal, a ciausuta pstrea da Constituicao Federal. 

Sr. Presidente, as oposicoes, ao se baterem 
contra 0 instituto da medida provis6ria editada de 
forma inconstitucional e ao obstruirem a pauta - nao 
queremos a prorroqacao da CPMF -, estao exercendo 
o seu papel, valendo-se de instrumentos regimentals 
legitimos, ja utilizadcs em outras circunstancias por 
Parlamentares que hoje fazem parte da base do 
Governo, E estamos sintonizados com a vontade 
da grande maioria da popoiacao brasileira. Quando 
dissemos aqui que nao queriamos votar em segundo 
turno a prorroqacao da CPMF, estavarnos apenas 
expressando 0 desejo da maioria esmagadora da 
sociedade brasileira, que nao quer aumenlo de carga 
tributaria. E quando propugnamos por uma Camara 
dos Oeputados independente, soberana, que nao 
seja subserviente as vontades do Executivo, tarnbern 
estarnos dando voz a vontade da imensa maioria da 
nossa populacao. 

Sras. e Srs. Deputados, continuaremos, sim, na 
nossa cruzada civica. Eprecise mudar os crlterlos de 
ediQao de medidas provis6rias. Esta Casa tem de reagir 
e trabalhar sintonizada com 0 desejo da populacao 
brasileira. 

AgradeQo-lhe a tolerancia, Sr. Presidente. 
A SRA. PERPETUA ALMEIDA - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
, 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
A SRA. PERPETUA ALMEIDA (Bloco/PCdoS 

- AC. Pela ordem. Sem revisao da oradora.) - Sr. 
Presidents, volei com 0 PCdoB na votacao passada. 

A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa, a palavra. 

A SRA. MARINHA RAUPP (Bloco/PMOS - RO. 
Pela ordem. Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, 
votei com 0 PMDB na votacao passada, 

o SR. PAULO PIAU - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. PAULO PIAU (Bloco/PMDB - MG. Pela 
ordem.Sem rsvlsao do orador.)- Sr.Presidente, votei 
conforme a orlentaeaodo rneu partido. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Concedoa palavraao nobre DeputadoJoao Almeida, 
pelo tempo restante do PSDB. 

oSR.JOAO ALMEIDA (PSDB - BA.Semrevisao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos sob arneaca de uma longa nolte de grande 
estorco da Camara dos Deputados para atender ao 
prop6sitodo Governodo Presidente Lula de prorrogar 
a cobranca da CPMF. 18m sido assim as ultlmas 2 
semanas: fazemos estorcos ingentes, em sessiies 
extraordinarlas que se sucedem e entram pela 
madrugada, com0 Presidente Arlindo, duro, cumprindo 
o papel que Ihe incumbem de aprovar a CPMF. 

E neste momento e util analisarmos como tem 
side nosso trabalho durante este ano. 0 que propos 
o Governo? Qual foi sua agenda legislativa? Que 
rnaterlas relevantes decidimos no plenarlo? 0 que 
veiodasComissOes paradeliberarmos em planarlo? Se 
fizermosum levantamento nao encontraremos nadade 
significativo 0 Plsnarlo, durante todoesteano aprovou, 
deliberou, discutiu apenas medidas provis6rias, das 
quais, 90%, talvez rnals, nao guardamcaraeterfstlcas 
essenciais de urgllncia e releviincia; grande nurnero 
delase absolutamente inconstitucional poressa razao, 
E, alern de medidas provis6rias? Agorae a CPMF, para 
aumentar a violenta carga trlbutaria que nos tllm sido 
imposta nos ultlrnostempos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nao ha 
mais 0 que dizer da CPMF. Muitos ja vieram a esta 
tribuna trazernurneros esclarecedores e lnquestlonaveis 
da desnecessidadede manter essa contribuicao que 
deveria ser provis6ria. SedependerdoPTe do Governo 
Lula, no entanto, ela sera perpetua, 

Ja Ioramfeitas as rnais diversas demonstrac;:iies 
do crescimento da receita do Pals, da melhoria 
do funcionamento da maqulna arrecadat6ria, da 
elevac;:ao dos indices de arrecadacao de Impostos, 
emcornparacao com 0 crescimento do PIB nos ultimos 
anos, comprovando que a CPMF ja nao tem mais 
razaode ser. Ja mostrarem tarnoern que aslinalidades 
para as quais a contribulcao foi concebida nao sao 
mais necessarias. A CPMF se justifica apenas para 
aumentar a arrecadaeao do Governo, que precisa 
alimentar sua sanha gastadora com despesas de 
custeio e contratacaode pessoal. 

o Governo alirma que nao houve aumento de 
contratacao de pessoal, que estaria havendoapenas 
a substituic;:ao de funclonarlos terceirizados por 

funclonarios concursados. No entanto, ontem, mais 
uma vez, ele loi desmentido. 0 Governo Lula tem 
aumentado 0 numero de funclonarlos terceirizados. 
Essae a verdade. S6porestarazao justifica-se 0 pleito 
do Governopela manutencao da CPMF. Maisdinheiro 
para mais gastanc;:a com custeio e compessoal, 0 que 
nao melhora 0 desempenhoda rnaqulna publica. 

Por isso estamos aqui resistindo, retardando a 
votacao, trazendo todos os elementos nscessartos a 
conslderacao do povo brasileiro. Se naoconseguirmos 
veneer essaluta,pelomenosque possamos aproveitar 
a oportunidade paraprestar os devidos esclarecimentos 
apopulacao, 

Muito obrigado. 

Durante0 discursodo Sr. Joao Almeida, 
o Sr.ArlindoChinaglia, Presidente, deixaa ce
deira da presidencia, que eocupadB pelo Sr. 
Inocencio Oliveira, 2° Vice-Presidente. 

o SR. GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, 
peco a palavrapela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (inocencloOliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR.GERALDO RESENDE (BlocolPMDB- MS. 
Pelaordem.Sem revlsao do orador.) - Sr.Presidente, 
na votacao anterior, votei com a ortsntacao do meu 
partido. 

oSR.RICARDO BARROS - Sr.Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (lnocsncio Oliveira) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

oSR.RICARDO BARROS (PP - PRo Pela ordem. 
Sem rsvlsao do orador.)- Sr. Presidente, votei com 0 

partido. 
A SRA.LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, peco 

a patavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (lnocencloOliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL - RS. Pela 

ordem. Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sras.e Srs.Deputados, ontem foi 0 anlversario de 40 
enosdo assassinato de CheGuevara, na localidade de 
La Higuera, Bolivia. A data exige uma reflexao sobre 
a importancia dessa figura para alern da imagem do 
rebelde sonhador. 

Che Guevarae um slrnbolode luta, reslstencia, 
entrega total a um ideal. 0 ideal de lazer do povo 
protagonista da construcao do seufuturo, da Iibertalfiio 
da espollacao imperialista do continente latlno
amerlcano. Sao muitosos seus admiradores, Mas sao 
muitos ternoern os que tentam transtorma-lo em uma 
imagem vazia deconteudo, Denossa parte, acreditamos 
quea luta deCheseguevivae necessaria. Seusideais 
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mais atuais do que nunca. Os embates que vive a 
America Latina, em especial a Venezuela, a Bolivia e 
o Equador, sao a prova inconteste de que as massas 
seguem buscandoumasalda pr6pria,seguemvigente 
na lutaantiimperialista, pelaverdadeira lndependencla 
do nossocontinente. Essa foia luta, essefoi 0 idealde 
Che Guevara. Esta tamMm e a luta no PSOL.Dlante 
da tralcao do PT e da velha Esquerda, transfigurada 
em nova Direita, muitos recusaram-se a abrir mao da 
lutasocialista e antiimperialista. Foicomestaconviccao 
que construtrnos 0 PSOLe que estamosempenhados 
na construcao de novas lideranyas, orqanizacoes 
populares, sindicais e estudantis quehonrem a mem6ria 
de Che, dando continuidade ao embate pelo quai ele 
entregou sua vida sem hesitacao. 

Sr.Presidente, pecoa transcricao nosAnaisdesta 
Casa de artigo escrito porNahuel Moreno, 15diasdepois 
doassassinate deChe, puollcado em23-1 0·67, nojornal 
LaVerdad, do Partido Revolucionano dosTrabalhadores 
- PAT, daArgentina, introduzido porumanotaexplicativa 
de Pedro Fuentes, por dscadas militante socialista na 
Argentina - pais onde nasceu Che Guevara - e hoje 
secretano de relacoes internacionais do PSOL. 

ART/GO A OUE SE REFERE A ORA
DORA: 

NOTA EXPLICATIVA 

Pedro Fuentes. 

A decada de 60 teve anos de levantamentos 
revofucionarios. A revoiucao cubana teve enormes 
consequencias em nosso continente.Ela abriu novos 
horizontes paraumainfinidade de lutadores que tinharn 
quese sujeitar aospartidos nosmoldesdosmovimentos 
nacionalistas burgueses ou nos partidos comunistas, 
que seguiam as ordens da concnlacao de classes 
emanadas de Moscou. Provocou 0 despertar de toda 
uma nova gerayao que abracou e se comprometeu 
com a causa da luta sociansta revolucionarta. 

Alemdessa enormevanguarda socialista, tambem 
reanimou 0 movimento de massas quepassou a lutarao 
redordasdemandas dernocraticas, nacionalistas e anti
imperialistas em todos os parses do continente. Eram 
doisprocessos relacionados: porumladeumavanguarda 
revolucionaria e por outroum movimento de massas ao 
redor dasreivindical{6es dernocraficas e anti-imperialistas 
que ressurgia sob novasformas de lutas, mais radicais, 
baseados noexemplo deCuba. Foialiqueporprimeira vez 
se uniram essesdoisprocessos paraproduzir a primeira 
revoluyao socialista de nossocontinente. 

Encabecadopor Fidel Castro, nasceu umgrande 
movimento nacional dernocranco contra a ditadura de 
Fulgencio Batista. Este movimento tinha um grande 

prestfgio e eraapoladoinclusive porsetoresburgueses 
qracas a luta de Fidel contra Batista. Ele surge anos 
antescom 0 desembarquedo barco Gramma,no qual 
encontravam-se lutadores. Umdesastre acabarnatando 
a quasetodos, com excecao de 12combatentes, dentre 
os quais Fidel e Che, que iniciam a luta guerrilheira 
na i1ha a partir do apoio dos camponeses ao decretar 
zonasliberadas e nelasrealizara reforma aqrarla. Esse 
movimento dernocratico, charnado 26 de julho, acaba 
por assumir 0 poder em 1°de Janeirode 1959, e logo 
ap6s da passos rumo a medidas anti-imperialistas 
como a naclonanzacao das usinas, e das companhias 
norte-americanas que dominavamCuba. 

Nossa corrente encabecada por Moreno, 
considerava a revolucao cubana como"0 acontecimento 
latino-americano mais importante deste seculo ate 
hoje, marcando 0 corneco da revolucao socialista em 
nosso continente. 

Tarnbem da origem a uma nova gerayao de 
dirigentese tendencia revoluconarla aescala continental: 
o castrismo. Saoseusdirigentes os Ifderes indiscutidos 
da Hevolucao cubana, Fidel Castro e Che Guevara". 
Com essa deflnicao, fizemos parte dessa tendencia 
revokrcionarla continental e das orqanizacoss que se 
formaram, primeiro a Orqanizacao Latino-americana 
de Solidariedade (OLAS) e depots a Tricontinenta!. 

Esse e 0 marco geral em que Moreno escreve 
o texto que reproduzimos. Mas tambern abarca as 
potermcas que ele e nossa corrente fizeram com a 
direyao cubana e em especial com Che. Foi Guevara 
quemtransladoupara 0 campoteoricoe proqrarnatico 
a experisncia dessa nova tendancia.Moreno criticava 
Guevara pela lato de generalizar a guerradeguerrilhas 
como a estrateqia universal para toda situacao e todo 
pals. Reivindicando a estrateqia da luta armada e a 
guerrade guerrilhacomo uma de suas tatleas, Moreno 
assinalava 0 engano da direcao cubana por querer 
reproduzir a experiencia de seupaisemtodosos outros. 
Era isso que inspiravagruposde her6icose decididos 
lutadores a fazer diversos focos guerrilheiros, semtamar 
em conta a situacao de seu pais e de seu movimento 
de massas.Isto resultouem queas guerrilhas ficaram 
isoladas da luta de classes de seus parses. Por isso 
houve graves derrotas;sendo a primeiraa experiencia 
paraguaia. 

Nessa epoca nossa corrente jogava-se em 
angariar apoio a expertencia' da luta camponesa de 
ocupacao de terras que estava lazendo Hugo Blanco, 
na regiao peruana de Cuzco. La, comecararn a se 
desenvolver tropasdeautodefesa. TamMm insistfamos 
na experiencia brasileira das Ligas Camponesas do 
Nordeste, encabeyadas por Juliao. Moreno e nossa 
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correnle tentaram por diferentes vias convencer a 
direqaocubana dessas realidades. 

Umdestaqueespecial merece tamcem a polltlca 
paraa sttuacao brasileira nesseperfodo. Evidenlemente 
e muito mais facil enxergaros processos e fazer seus 
balances depoisque eles tenham se dado. Mas a ideia 
de que a estrateqia era organizar a guerrilha 11 parte 
fez com que se desconhecesse um fate de enorme 
transcendsncla para a situacao Latino-americana 
que era a polltica imperialista - apoiada no setor mas 
reacionario da burguesia - de golpede estadonoBrasil 
e a consequents resistsncia do movimento da legalidade 
e dos suboficiais brasileiros. DiziaMoreno "quea grande 
tarefa era apoiar 0 movimento de massas brasileiros 
para frear e esmagar 0 golpe, sem depositara menor 
connanca na direqao deJoaoGoularteBrizola". E dizia 
tamoern que tsso teria valido mil vezes mais para a 
revoluqao brasileira e paraCuba revoluctonarla doqueos 
focos guerrilheires, porque significava umapolftica euma 
estrateqia precisapara metadeda America Latina. 

Entretanto, Moreno e nossa corrente nao 
duvidaram nunca de estar do mesmo lade da direqao 
cubana no enfrentamento ao imperialismo. Nesse 
sentido, saudamos 0 discurso de Che naTricontinental, 
no corneco de 67. 

Nessa perfodo 0 movimento trotskista e todos os 
dirigentes daIVintemacional entendiam que a operaqao da 
Bolivia naoeraapenas ummovimento deChee umgrupo 
de lutadores mas sim que se tratava de uma estrategia 
mililardo estado cubano, queconsiderava a Bolivia 0 elo 
mais fraco da cadeia, ondeteriade se concentrar a luta 
armada. Acreditavam que se nouvssse a revoluqao na 
Bolivia, esteria aberta umaguerra civil continental. E,nesse 
caso, a nossa tareta na Argentina e emoutros parses do 
continente sera somar-se a eta e apoiaresse guerra. 

Che estaracada vezmaisvigente. E sua imagem 
seracada vezmaisencontrada nasfuturas mobilizaq6es. 
EmSao Paulo, Brasflia, Porto Alegre, como0 e hojeem 
Caracas, na Bolivia,na Palestina ou em Beirute. Como 
disse um de seus melhores bi6grafos "Che percorre 
o mundo, porque os problemas contra os quais lutou 
seguem sem solucao"PedroFuentes. 

GUEVARA: Her61 e martlr da 
revoluliao permanente 

Nahuef Moreno 

Artigo publicado naLa Verdad, 23-1 0-67, peri6dico 
do PRT da Argentina. 

Com 0 assassinatode Che, n6s revolucionarios 
latino-americanos nao s6 perdemos nosso Ifder 
indiscutido, asslrn como Fidel, mas tarnbern 0 mais 
apaixonado lutadorda revoluqao permanente denossa 
epoca. Suapropria vidaobedece a umaprofunda 16gica, 

que e a da revolucao permanente. De revoiucionano 
pequeno-burgues em nosso palsquenao compreende 0 

peronismo. a dirigente do movimento psqueno-burques 
mais revoluclonano da America Latina, encabscado 
por Fidel. De ativistaestudantil argentino a guerrilheiro 
cubano. Dechefeguerrilheiro a construtor da economia 
socialista. Como tal, reivindica a lmportsncla do pr6prio 
processo revolucionario interna, da elevacao da 
consciencia das massas. 

Naoseduvidadeseucarater revolucionartc latino
americano, e nao deixa por urnminuto de indicar que 
Cuba e parte da revolucao continental. 

Em suas visitas 11 China, URSS e Africa 0 veem 
como adido dointernacionalismo proletarlo, darevoluqao 
mundial. De volta a Cuba, passa das deciaracoes e 
enunciados 11 preparacao da guerrilhano elomaisdebil 
da corrente capitalista sui americana: a Bolivia. Se 0 

enterraram podemos dizercomcastetao: "Naoenterram 
um cadaver, mas sementes revolucionarlas", 

Guevara, que arriscou a vida quantas vezes foi 
necessarlo, ateperde-Ia paraa revoluqao cubana e latina
americana, nao teve medo de enfrentar e dar resposta 
aos problemas maisgraves colocados pela revoluqao. 

Desde a defesa de Cuba ate a construcao do 
socialismo na etapa de translcao, passando pelas 
relacoes econemicasentre os paises socialistas, nao 
houve problema de irnportancia decisiva na luta dos 
trabalhadores que Guevara nao abordasse desde 0 

ponto de vista da revolucao permanente. 
A revoluqao permanente na Amerfca Latina como 

unica defesa certadeCuba. Ostrabalhos mais conhecidos 
deGuevara sobre a guerra deguerrilhas saocateg6ricos: 
a defesa da revoluqao cubana passa pela extensao da 
revolucao latino-americana. Ecomocilava 0 discurso de 
Fidel de 26 dejulhade 1963emseutrabalho "Guerra de 
guenilhas: urn rnetodo"; "E 0 dever des revolucionanos, 
principalmente neste momento, conhecer, percebere 
captar mudancas na correiacao de fOrl(Bs que se tem 
dada no mundo, e compreender que estas rnudancas 
tacililam a luta dos povos. 0 dever dos revoluconartos 
latina-americanos, nao e esperar que umamooenca na 
correlacao deforl(Bs produza 0 milagre de umarevoluqao . 
social na America Latina, mas fazer pleno uso de tudo 
quetavorel(B 0 movimento revolucionano nestscorrelacao 
de fOrl(Bs variavel e fazera revoluqao". 

Para quenao hajaduvidasdequese preconizava a 
revoluqao permanente, no mesmo trabalho citavaMarx: 
"Marxsemprerecomendou que uma vezque se tenha 
cornecado 0 processo revotucionario, 0 proletariado 
revolucionarto deve golpear e golpear sem descanso. 
Revoluqao que nao se aprofunda constantemente e 
uma revolucao que retrocede." 
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Com toda clareza, insistiaque havia uma astrateqia 
conlra-revolucionaria de conjunto em toda a America, 
dos exploradores nacionais e do imperialismo ianque e 
que a unica resposta e uma luta continental de conjunto. 
"Dado este panorama americano, e diffcil que haja 
vltoria e se consolide em um unico pals. A umao das 
torcas repressivas deve ser respondida pela uniao 
das [orcas populares. Em todos os parses nos quais 
a oprsssao das massas chega a limiles lntotaravets, a 
bandeira da rebellao deve ser levantada, e esta bandeira 
deve ter, por necessidade hlstonca, caracterrsticas 
continentais. A cordilheira dos Andes esta destinada a 
ser a Sierra Maeslra das Americas, como Fidel havia 
dito, e todos os imensos terrltorios'qua este continente 
encerra estao destinados a ser cenas de uma Juta de 
morte contra 0 poder imperialista." "Nao podemos dizer 
quais caractsrlsticas esta luta continental adquinra 
nem tampouco quanto tempo durara, mas podemos 
predlzer seu infcio e seu exito, porque e 0 resultado de 
circunstancias hist6ricas, econornicas e poiilicas 

inevltavels e seu curso nao pode ser detido. 
lnicia-la quando as circunstancias estiverem dadas, 
independentemente da situacao nos outros palses e 
a tareta das torcas revolucionarias em cada pais. 0 
desenvolvimento da luta determlnara a estrategia geral, 
a previsao do carater continental surge da analise das 
torcas opostas mas isto nao exclui - longe disso - um 
corneco independente. Assim como a iniciaQao da 
guerra revolucionana contribui para 0 desenvolvimento 
das condlcoes nos parses vizinhos." 

Che, junto com Fidel toram os me/hores porta
vozes da estrateqla e da teoria revolucionaria da direQao 
cubana: ha um unico processo revolucionario, a escala 
continental do qual Cuba e urn elo muito importante, 
porern somente um elo. A revolucao e' de conjunto, 
continental. 0 exito se obtera numa batalha total. 

A etapa de transicao como um processo 
revoluclonario. Em outubro de 1963 a revista cubana 
Nossa Industria publicou uma polemica apaixonante 
entre 0 Che e Alberto Mora, ministro do comercic 
Exterior, sobre as leis economlcas dominantes na 
epoca de transicao ao soclallsmo num pals atrasado 
como Cuba. Mora sustentava que tinha que deixar a 
economia cubana em seu conjunto e cada empresa 
se se desenvolveram automaticamente de acordo com 
as leis de oferta e demanda. Por exemplo, que cada 
empresa ou cooperative produziria os produtos cujos 
melhores precos pudessarn obler. Dito de outra forma, 
que cada empresa controtada pelos trabalhadores 
seguiria atuando como se fosse uma empresa 
capitalista, cujo unico objelivo e 0 maior lucre posslvel. 
Mora insistiu que 0 lucro de cada empresa e de cada 
trabalhador e 0 unico motor da economia de transicao. 

A conclusao do Ministerio do Comercio Exterior surgia 
por si s6: a centralizacao e planejamento da economia 
cubana sao sscundarlos, 0 lucre das empresas e dos 
trabalhadores e 0 mais importante. Tinha que se dar 
autonomia as empresas e pagar aos trabalhadores por 
producao, como era no capltalisrno. 

Guevara insistiu que a economia em marcha 
ao socialismo nao e uma economia capitalista nas 
rnaos dos trabalhadores e sim uma econornia que tern 
objetivos diametralmente opostos ao capitalismo. 0 
objetivode umaeconomia socialista e 0 desenvolvimento 
econornico do conjunto em beneficia do pais e dos 
trabalhadores e nao 0 lucro de tais empresas ou 
trabalhadores, apesar de ser um pals atrasado. Por 
isso era essenctal a centraltzacao e planejamento da 
economia nacional em seu conjunto. Se a producao 
de materiais para construcao de milhares de casas e 
uma necessidade dos trabalhadores cubanos, nem 
que esta producao seja deftcitaria, lem que taze-la, 
sustentava Guevara, porque e beneflca para 0 conjunto 
dos trabalhadores do pals. De acordo com 0 crlterto de 
Mora, se nao dava lucro nao se deveria fazer. 

Guevara tirava de sua analise te6rica conclusoes 
opostas a de Mora: havia que centralizar e planejar cada 
vez mais a economia cubana e ao inves de encorajar 0 

pagamentode prerniosaos trabalhadorespara levantar a 
producao isto tinha que ser obtido por malo da elevacao 
da moral socialista deles. Para Che a translcao da 
economia cubana devia estar acompanhada de um 
processo revotuclonario, que era a elevacao dessa 
consclencta nos trabalhadores cubanos. 

Como em todas as suas analises te6ricas e 
politicas, Che costumava passar por aito os detalhes, 
alguns aspectos da realidade, 0 atraso de Cuba, de seus 
trabalhadores,que exigemque se de grande importancia 
aos incentivos materiais. Dequalquerforma,sua insistencia 
na importancia do planejamento e centrahzacao como 
motoresdo desenvolvimentosocialista,como tamoern do 
progresso permanente da consciencia revolucionaria dos 
incentives morals dos trabalhadores era essencialmente 
correta. Com todos os erros te6ricos que fizeram, a 
posiQao de Che era a rsvoluconaria, a que apostava 
no desenvolvimento da consctencia revo'ucionaria das 
massas cubanas e a de Mora a oportunista, estalinisla, 
que queria apelar a rnetodos burgueses para obter 0 

desenvolvimento socialista. 
Esta polernica se insere no que vern sendo 

levanlado palos estalinistas da Iinha de Kruschov e 
os maofstas. Toda a vanguarda ravotucionaria mundial 
sabe que 0 estalinismo tem levantado a teona de que 
o soctausrno vai se construindo com apelo ao afa dos 
lucros ou dos satanos dos trabalhadores. Os maoistas, 
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ao contrario, crsem que 0 socialismo se construlra 
apelando a consctencia polltica das massas. 

A direliAo cubana fechou esta polemlca com uma 
posiliAo correta, de srnteses de ambas as poslcoes, 
porsrn destacando a contribuiliAo essencial feita por 
Che. Em 8 de maio de 1965, 0 presidente Dorlic6s deu 
a postcao oficial da dire9ao cubana sobre a polemica 
que estava ocorrendo: "Estamos muito contentes que 
o fator moral tenha sido incutido com os sstcrcoa do 
Ministario da Industria (Guevara) ao maximo. Sabemos 
que esta posi9ao Ioi adotada pelo ministro e aplaudimos 
sua doutrina, Nosso presente e nosso futuro dependem 
fundamental mente de nossa ideologia e nossa moral. 
Esta nao nega 0 princfpio fundamental que deve 
regular 0 pagamento do trabalho numa sociedade 
socialista; concretamente a cada urn, de acordo com 
o seu trabalho. Na nossa oplnlao este prlnctplo a total 
e consistentemente compatfvel com 0 princlpio que 
sublinha a lrnportancla dos estfmulos morais. Para 
harmonizar e sintetizar estes dois fatores, enquanto 
mantemos seu ajuste, devemos retorcar a cada dia a 
lrnportancia e a sxtensao de estfmulos morais como 
um dos objetivos de nosso trabalho econOmico." 

Opoe-se a polltica comercial da URSS, em defesa 
dos parses alrasados. Nao foi destacado 0 suficiente a 
batalha polrtica e te6rica que estava sendo levantada 
por Guevara contra este aspscto da polftica economica 
da URSS. 0 governo sovietico negociou com os outros 
palses socialistas como se fossem parses capnanstas. 
Troca as mercadorias por seu valor no mercado mundial 
e as vezes paga menos nos produtos dos parses 
socialistas atrasados. Estes parses, como era sob 0 

regime imperialista, tem que vender a URSS rnaterias 
primas por produtos lndustrials. 

Nessa troca a valores iguais tem ja uma explora9ao 
comercial, a mesma que tem os parses imperialistas 
com as na90es atrasadas no mercado mundial. 

Todo estudante de economia sabe que as materlas 
primas baixam ano a ana seu valor em rela9ao aos 
produlos industriais. Esta mesma relaliAo se da entre 
os parses soclalistas atrasados e a URSS. 

Guevara, revolucionario de uma s6 bandeira 
denunciou sem interrupcao essa injusli98 "burguesa" 
cometida pela URSS. No semlnarlo de solidariedade 
atro-aslatlco que ocorreu em Argel, em prlnctpios de 
1965, afirmou categoricamente: "0 desenvolvimento 
dos palses que vao tomando 0 caminho da liberdade 
deve ser apoiado pelos parses soclahstas; esta a minha 
profunda convlccao", 

. "Como pode ser considerado de benefl
clo rnutuo vender ao preco do mercado rnun
dial as rnaterias primas que custaram suor e 
sofrimento das massas dos parses atrasados 

e comprar ao preco de mercado mundial as 
maqulnas produzidas pelas grandes plantas 
automatizadas de hoje em dia? Eobriga9ao 
dos parses socialistas terminar com esta tacl
ta cumplicidade com os paises exploradores 
do oeste." 

Sua luta pela unidade econornica dos parses 
socialistas e atrasados. 

Nao conformado em denunciar indiretamente a 
concepcao falsa, burocratica, do comsrclo ex1eriordos 
governantes sovtsncos, Guevara da lodo um programa 
revolucionario essencialmente correto. 

"Uma profunda rnuoanca conceilual deve 
ser feita em relacao as rslacoes internacionais. 
Nao deve ser 0 cornsrcto internacional quem 
determina a polrtica, mas sim, 0 contrano, 0 

cornerclo internacional deve estar subordina
do a uma polltica fraternal perante aos outros 
povos." 

Internacionalisla convicto se opoe ao prop6sito 
de que cada governo socialista cuide de suas pscas, 
seu pals, e insiste na necessidade de uma unifica9ao e 
planejamento do conjunlo das economias dos diversos 
palses socialistas e atrasados. "0 desenvolvimento nao 
pode ser abandonado a uma completa improvisaliAo; 
a construcao da nova sociedade deve ser planejada. 
Planejamento a uma das leis do socialismo e sem 
socialismo naopodeexistir.Semumcorreto planejamenlo 
a imposslvel garanlir adequadamente uma rela9ao 
harmoniosa entre os vanes setores economicos de um 
pars que t€!m que produzir rapidamente os avances que 
requerem a epoca em que vivemos. 0 planejamento 
nao a um problema individual para cada um de nossos 
parses, com um desenvolvimentodesigual, proprietarios 
de algumas rnatertas primas ou produtores de certos 
produtos manufaturados ou semi-terminados, mas sim 
produzir outros produtos, em forma isolada. 

Por esta razao, 0 planejamento deve ser orientado, 
na verdade, desde 0 primeiro momento perante certa 
esoeclahzacao regional, de maneira que as economias 
de varlos parses possam ser complementares e desta 
maneira a integraliAo se faria sobre a base de um 
beneficio mutuo genuino." 

Como contrasta esta posi9ao com a batalha dos 
governos russo e chin€!s por defender sua autarquia 
ou independilncia no lugar de tender planejar suas 
economias de forma comuml 

E para nao haver duvldas do papel que faz jogar 
a economia no processo da revolu9ao mundial, nosso 
Che, supomos que a gritos, disse: "As armas nao 
devem ser consideradas mercadorias no nosso mundo; 
um deve entrega-Ias sem nenhum pagamento nas 
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quantidades requeridas pelos povos que necessitam 
delas," Pensa-se em Stalin, 0 te6rico do socialismo em 
urn unico pals, vendendo a preco de Duro e a conta
gotas as armas ao proletariado espanhol durante a 
GUerra Civil e nao se pode menos que admirar rnais 
e rnais este her6i e da revolucao permanente. 

Seu testamento: 0 internacionalismo 
revoluclonarlo, 

Os revoluclonarios do mundo inteiro consideram os 
guerrilheiros vietnamitas a vanguarda da revolucao. 

Consideramos a lalta de apoio total por parte da 
URSS e China uma tralcao, 

Nao na outro internacionalismo militante neste 
momento que nao seja lutar para que se ap6ie 0 
Vietnam do Norte e os guerrilheiros vietnamitas, e 
fazer a revolucao nos pr6prios parses. 

Essa e a posicao de Fidel. Em sua carta 
"testamento" Che insiste apaixonadamente no mesmo. 
Escutemo-Io: "Quando analisamos a sociedade 
vietnamita nos vern a angustia deste momento il6gico 
da humanidade. 

"0 imperialismo norte-americano e culpado de 
aqrassao. Seus crimes sao imensos e por todo 0 globo. 
Ja 0 sabemos, senhores! Mas tarnoem sao culpados 
aqueles que no momento de defini9ao vacilaram em 
fazer do Vietnam parte inviolavel do territ6rio socialista, 
correndo, sim, os rtscos de uma guerra de alcance 
mundial mas tarnbern obrigando os imperialistas norte 
americanos a uma decisao. E sao cuipad os os que 
rnantern uma guerra de insultos e trapacas cornecada 
ha urn born lempo pelos representantes das maiores 
potencias do campo sociausta, 

"Perguntemos, para obter uma resposta honesta: 
Esta ou nao lsolado 0 Vietnam, fazendo equilfbrios 
perigosos entre as potencias em conllilo? 

"E: que grandeza deste povo! Que estoicismo 
e valor deste povo! E que 1i9ao para 0 mundo enslna 
essa luta. 

"Mesmo daqui a muito tempo nao saberemos se 
o presidente Johnson pensava seriamente em iniciar 
algumas reformas necessaries ao povo, para limar 
arestas das contradicoes de classe que assomam com 
torca explosiva e cad a vez mais frequentes. 0 certo 
e que as melhoras anunciadas sob 0 pornposo tftulo 
de luta "por uma grande sociedade" tern caldo no ralo 
do Vietnam. 

"0 maior dos poderes imperialistas sentidos 
nas entranhas e 0 sangramento provocado por urn 
pals pobre e atrasado e sua fabulosa economia se 
ressente do estorco da guerra. Matar deixa de Ser 
o negocio mais comedo dos monop6lios. Armas de 
contencao, e nao em numero suficiente, e tudo 0 que 
tem os maravilhosos soldados, alern do amor a sua 

patria, a sua sociedade e urn valor a toda prova. Mas 
o imperialismo fica empantanado no Vietnam, nao ha 
caminho de salda e busca desesperadamente algum 
que Ihe permita rifar com dignidade este perigoso transe 
em que se encontra. 

Mas os "qualro pontes" do Norte e os "cinco"do Sui 
o atenuam, fazendo a mais decidida controntacao, 

'Tudo parece indicar que a paz, essa paz pracarla 
a que se tem dado tal nome somente porque nao 
se tern produzido nenhuma confrontacao de caratsr 
mundial, asta outra vez em perigo de romper-se ante 
qualquer passe irreversivel e inaceltavel, dado pelos 
norte americanos. 

"E a nos, explorados do mundo, qual eo 
papel que nos corresponde? Os povos dos tres 
continentes observam e aprendem sua li980 no 
Vietnam. Ja que, com a arneaca de guerra, os 
imperialistas exercem sua chantagem sobre a 
humanidade, nao temer a guerra e a raspos
ta justa. Alacar dura e ininterruptamenle em 
cada ponto de controntacao deve ser a tatica 
geral dos povos,' 

Se Trotsky foi 0 profeta e te6rico da revolucao 
permanente, Guevara e seu her6i, seu rnartir. Que 
cometeu erros, que nao era urn te6rico do calibre de 
Marx, Lenin ou Trotsky,que exaltou a tecnica guerrilheira 
do loco e as tres etapas, 'varnos criancasl", como 
diriam os camaradas cubanos aos pedantes unidos das 
confrarias esquerdistas da America e Europa, todos 
n6s sabemos. Rosa Luxemburgo nao fica atras em errar 
em alguns problemas te6ricos e Liebknecht nao sabia 
muito bem 0 que era dialetiea, e sao, sem embargo, 
grandes do proletariado e da revolucao universal. 

Nosso Guevara janao e tarnoem por direito proprio, 
por sua vida, por SeUS ensinamentos, por sua morte. 
Mas se isso nao bastasse, 0 seria por haver cunhado 
em SeU ultimo documento publico, sua carta testamento, 
a consigna e 0 programa dos explorados do mundo 
neste momento: "Fazer dois, tres, muitos Vietnam". 
"Com cantos traqlcos, com rajadas de metralhadoras 
e novos gritos de guerra e de vil6ria" juramos faze-to 
assim, Comandante Guevara. Descansa em paz. 

o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos 
Hauly. 

o SR. LUIZCARLOSHAULY (PSDB - PRo Pela 
ordem. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr.Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, no dia 9 de oulubro, 0 Service 
Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 
- SEBRAE completa 35 anos de funcionamento em 
prol do empreendedor e do desenvolvimento do Pais, 
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com 0 tortaleclrnento das micro e pequenas empresas 
brasileiras. 

Nascido de uma iniciativa do antigo Banco 
Nacional de Desenvolvimento EconOmico - BNDE 
e do Mlnlsterlo do Planejamento, 0 SEBRAE teve a 
denominacao inicial de Centro Brasileiro de Assistencla 
Gerencial a Pequena Empresa - CEBRAE. 

A sua inspiracao inicial foi 0 modelo de 
investimentos e iniciativas de apoio aos pequenos 
estabelecimentos, que eram desenvolvidos nas Regi6es 
Norte e Nordeste. 

No dia 9 de outubro de 1990, por meio do Decreto 
n° 99.570, 0 CEBRAE se desvinculou da admlnlstracao 
publica, tornou-se um servlco social autonorno e 
transformou-se no hoje Serlii90 Brasileiro de Apoio 
as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. 

A sua importiincia e medida pelo universe que 
abrange: 98% das empresas brasileiras. 

Sua batalha ardua mais recente e, com certeza, a 
que representa urn marco na sua hist6ria, foi a recente 
aprovacao da Lei Complementar n° 123, de 2003, que, 
regulamentando urn dispositivo constitucional, instituiu 
o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte. 

A incessante busca de formaliza9aodos neg6cios, 
gerar;aoderendae empregos,aumentandoalongevidade 
das empresas tem side um dos principais focos de sua 
atuacao, sem esquecer 0 processo de qualifica9ao do 
micro e pequeno ernpresarlo, com cursos, capacltacoss 
e services a ernpresarios, e tambsm a candidatos a 
ernpresarios e empreendedores. 

Ressallamos que, desde a aprovacao da citada 
lei complementar, cuja relatoria tive a honra de exercer, 
mais de 2,7 rnllhoes de empresas ja sao optantes do 
SIMPLES Nacional, representando uma vit6ria do 
SEBRAE e de toda a sociedade. 

Hoje 0 segmento das micro e paquenas empresas 
e0 motor propulsor do desenvolvimento do Pais, visto 
que responde por mais de 99,% dos neg6cios do Pais 
e que gera no seio das micro e pequenas empresas 
mais de 28 milh6es de empregos. 

Com 0 seu apoio para a abertura e expansao dos 
pequenos neg6cios, 0 SEBRAE tem transformado a 
vida das pessoas e contribufdo para 0 desenvolvimento 
sustentavel da sociedade. 

A sua mlssao principal e oferecer as micro e 
pequenas empresas condicoes necessarras para que 
possam sob reviver, prosperar e contribuir ativamente 
para 0 crescimento do Pals anaves da gera9ao de 
emprego e renda. 

Relembro que 0 papel do SEBRAE se torna mais 
imprescindivel porque, hoje, a inser9ao no mercado 
das micro e pequenas empresas ea solucao de que 0 

. Pars disp6e para enfrentar os problemas decorrentes 
da excessiva carga trlbutaria, do desemprego e do plfio 
crescimento econOmico. 

Em todas as nacoas modernas do mundo as 
micro e pequenas empresas sao 0 principal fator de 
lnclusao socioeconOmica, especialmente por sua 
capacidade rmpar de gerar empregos e renda. No 
Brasil, hoje, a partlcjpacao das micro e pequenas 
empresas no Produto Interno Bruto situa-se na casa 
dos 20%, tendendo, a medio prazo, a equiparar-se 
com as grandes empresas, como ocorre atualmente 
nos parses desenvolvidos. 

Parabenizo0 SEBRAE palo transcurso do seu 35° 
aniversario e manifesto a certeza de que a cada dia 
representara 0 setor com maior releviincia, tornando
se 0 principal agente do desenvolvimento sustentavel 
de nosso Pars no processo de gera9ao de emprego 
e renda. 

Multo obrigado. 
o SR. PAULO ROCHA- Sr. Presidente, peco a 

palavra pata ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
oSA.PAULO ROCHA (PT - PA. Pelaordem. Sem 

revisao do orador.) - Sr.Presidente, na votacaoanterior, 
votei de acordo com a orlentacao do partido. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado 
Ricardo Barros. 

oSR. RICARDO BARROS (PP - PRo Pelaordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, informo a 
todos que daqui a pouco, no Salao Nobre do Senado 
Federal, lanco 0 Iivro De Olho no Dinheiro do Brasil 
- Oryamento da Uniac, Agora Voce Pode Participar. 0 
livro diz respeito a nova Resolu9B.0 n° 1/06do Congresso 
Nacional, de que fui autor e que explica exatamente 0 
que mudou entre a resolucao anterior e esta. 

Portanto, a partir das 18 horas, no Salao Nobre 
do Senado Federal,aguardamos os companheiros para 
compartilharmos informa¢es valiosas para quem tern 
interesse em recursos do orcamento da Uniao. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado 
Zonta. 

o SR. ZONTA (PP - SC. Pela ordem. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Prasidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nesta oportunidade venho manifestar 
sinceros cumprimentos aos 40 anos de tundacao da 
Cooperativa Regional AlIa - COOPERALFA, sediada 
em Chapec6, Estado de Santa Catarina, comemorados 
no dia 29 deste meso Cabe ressallar que 0 nome "Alta" 
loi aprovado por representar grandeza, sendo a primelra 
letra dos alfabetos grego e sirlaco, e tarnbem a primeira 
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estrela de uma constelacao, e assim, "com poder de 
barganhar melhores precos", como defendiam os 
pioneiros. 0 avanco do mercado de graos e da producao 
animal em Santa Catarina, especialmente a suinocultura, 
ajudou no crescimento do sistema associatlvo. Com 0 

passar do tempo e a eminente expansao, a Alfa passou 
a desdobrar inumeras atividades e serviu de pilar para a 
eclosao de outras cooperativas e sociedades do mesmo 
genero, Vale ressaltar a gestao do Sr. Aury Bodanese 
que presidiu a COOPERALFA ate 31 de janeiro de 
1997, quando assumiu 0 cargo 0 entao Presidente 
Mario Lanznaster, aos quais enderecarnos nossos 
sinceros curnprirnentos. A Alfa chega aos 40 anos com 
faturamento anual de 700 milh6es de reais; carteira 
de 15 mil associados, localizados em 80 municipios; 
1,500 tunclonanos e gerando aos cofres pUblicos 4.5 
milh6es de reais anuais em tributos, sendo alicerce 
equilibrado na sulnocultura, avicultura, citricultura, 
bovinocultura de leite, bem como para as culturas de 
trigo, soja, milho e feijao. 

Cabe ressaltar tarnbern uma ssrie de programas 
de orblta cidada, desenvolvidos pela COOPERALFA, 
a exemplo da distribuicao de 18 milh6es de reais no 
programa Cota-Capital, plantas medicinals, ouvidoria 
geral atraves de liderancas corrumitarias, trabalhos com 
esposase jovens,programadequalidadee administracao 
rural, recolhimento de embalagens de agroquimicos, 
plantio direto na palha e de reflorestamento. 

Nesta oportunidade, manifeslando 
conqratulacoes a todos os produlores e colaborados 
da COOPERALFA. 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado 
Marcelo Itagiba. 

o SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMDB - RJ. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para 
reafirmar a minha posicao contra a CPMF. 

Meu posicionamento se da porque acredito que 0 

brasileiro ja tern uma carga tributana bastante elevada. 
Tantos impostos sacrificam 0 desenvolvimento e 0 

crescimento deste Pais. A populacao esta saturada. 
As pesquisas mostram que 0 Pais nao suporta mais 
qualquer tipo de imposto. 

Sr. Presidente, comnbuicao provisoria, provisoria 
e. Nao pode ser estabelecida de forma permanente. 
Por lsso quero manter meu posicionamento na votacao 
que ocorrera na noite de hoje contra a prorroqacao 
da CPMF. 

Era esta minha dsclaracao, e aqradeco por poder 
expressa-la, 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Continuando0 perfododasCorrumcacoes Parlamentares, 
concede a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de 
Sa, que lara uma cornunicacao pelo PTB. S.Exa. dispoe 
de ate 10 minutos. 

o SA. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, 
Deputados, uma das razoss que me faz vir a esta 
tribuna e a indigna~ao. Estamos fazendo urn jogo de 
faz-de-conta. A sessiio foi suspensa com a retirada da 
proposta pelos Deputados da base do Governo, que 
aprovaram a retlrada porque ainda nao chegou a Casa 
a revoga~o da medida provisoria, Com a revoqacao da 
medida provisoria, que, supomos, chegara il Casa as 19 
horas, a paula ticara desobstruida para cornecarmos a 
votacao em segundo turno a prorroqacao da CPMF. 

Toda a sociedade brasileira espera que 
respondamos "nao" a prorroqacao, 

Sem duvida nenhuma, nos teremos, a partir deste 
momento, a oportunidade de atender aos anseios da 
poputacao ou as detsrrmnacoes do Executivo, que 
manda e desmanda nesta Casa. 

Esta Casa sera transformada no palibulo da 
sociedade brasileira. Queremos ver quem ira para 0 

cadatarso, quem sera aquele que ira fazer 0 papel que 
a sociedade espera que nos nao tacamos aqui, que e 
prorrogar a CPMF. 

Sr. Presidente, sras. e Srs. Parlamentares, todos 
nos aguardamos com muita expectativa qual sera a 
poslcao do Governo, mas ja se vislumbra qual sera 
essa poslcao. Sera a de revogar a Medida Provisoria 
n° 385, aquela que iria estender aos trabalhadores 
rurais autonornos a possibilidade de requererem, ate 0 

ano de 2008, sua aposentadorla rural- aposentadoria 
rural que foi garantida por 15 anos, a partir da lei de 
1991, venceria em 2006, enos, por uma outra medida 
proviso ria, prorrogamos esse prazo por mais 2 anos. 
Eu tenho um projeto de lei tramitando na Casa que vai 
estender um pouco mais este prazo. 

Esta medida provisoria, iria permitir que nao 
apenas os trabalhadores rurais empregados, mas 
tarnbern os trabaihadores rurais autonomos tivessem 
esse mesmo tipo de Iratamenlo. Mas com essa 
revoqacao, sem duvtda nenhuma, esses trabalhadores 
rurais ficam prejudicados. 

Eu estranho que para atender a sanha da 
CPMF prejudiquem os trabalhadores rurais, Talvez os 
trabalhadores rurais, atravss dos seus movimentos, 
nao saibam que esta medida provisorla esta sendo 
prorrogada. 

Na verdade, este Governo nao esta preocupado 
com os trabalhadores rurais, nao esta preocupado com 
os trabalhadores urbanos, haja vista que s6 espera a 
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votacac da CPMF para mandar uma nova versao da 
reforma previdenciaria. 

E os senhores se lembram que a ultima reforma 
previdenciaria, sob a egide desle Governo, teita no ano 
2003, em apenas 1 ano, foi que gerou os mensaleiros, 
hoje denunciados ao Supremo Tribunal Federal? Isso 
parece que nao faz parte desla Casa. Etes sstao por 
ar, lodos sattitantes, III vonlade, como se nao fosse 
com eles que livesse aconlecido aquele eplsodio. Mas 
foi aqui, em 2003, nssta Casa, na votacao da rstorrna 
da Previdllncia. 

Lembra-se, Oeputado Jutahy Magalhaes, do rolo 
avassalador? E ninguem entendia por qull. Porque a 
reforma da Previdllncia de FHC levou 4 anos para ser 
votada, inclusive chegou a ser derrotada no seu infcio 
e, depois de muila cornposleao, foi aprovada. A de Lula 
foi aprovada em apenas 1 ano, nas duas Casas, aqui 
e no Senado. L6gico, III custa dos mensaleiros. 

Na verdade, esse Governo eu costumo dizer que e 
a terceirizacao de governo neoliberal. Nenhum governo 
liberal faria mats para 0 sistema financeiro do que asta 
fazendo 0 Governo Lula. Por isso eu digo que 0 Governo 
Lula e a terceirizacao de governo neoliberal. 

Esta aqui: "Grupo espanhol vence leilao da Regis e 
da Fernao Dlas". Ja esta decidido que a Fernao Dias e a 
Regis Bittencourt ja estao leiloadas, e a concasslonarla 
espanhola de rodovias OHL arrematou os Irechos em 
leilao das rodovias federais Regis Bittencourt, BR-116, 
entre Sao Pauloe Curitiba, e Fernao Dias, BR-381, 
entre Belo Horizonte e Sao Paulo. 

A OHL tarnbern venceu 0 tereeiro tote rodovlarlo 
llcltado no leilao. A concessionarla levou 0 Irecho 382.3, 
que liga Curitiba a Florian6polis, e envolve as rodovias 
BR-116, BR-376 e BR-101, conhecida como Rodovia 
do MERCOSUL. 

E pior, Sr. Presidente, sabemos a que custo essa 
empresa concessionarla vai poder operar. Vai colocar 
pracas de pedaqto em tudo quanto e canto da rodovia. 
Inclusive n6s temos um protesto porque sabemos que 
la em Mairipora, divisa com Sao Paulo, ainda na Grande 
Sao Paulo, ja tera uma praca de pedagio. Nao entendo 
por que, s6 hoje que ganharam 0 leilao e ja estavam 
definidas quais seriam as pracas de pedaqlo: ja estava 
tudo acertado; ja havia inclusive uma grande rebeliao 
na cidade de Mairipora - eu quero aqui cumprimentar 
o Prefeito AntOnio Aiacyda, 0 Glauco, Presidente da 
Camara, e toda a sociedade - para protestar contra 
esse jogo de cartas marcadas. Sem duvlda alguma, 
o prejufzo e muito grande para aqueles que estao a 
poucos quilOmetros da cidade de Sao Paulo e que iraQ 
ler que pagar alto pedagio para a exploracao dessa 
concessao que ia esta decidida. 

Eu ale nao sou contra a concessionaria, nao sou 
contra a pnvatizaeao, mas eu estranho que esse que 
esta no Governo hoje era contra ludo isso antes. Eu me 
lembro de que na epoca de FHC fizeram barricadas, 
fizeram balburdia, fizeram arruacas, fizeram ludo contra 
as prlvatlzacoes de FHC. Alias, tem ale um movimenlo 
encetado por algumas enlidades ligadas a este Governo 
que querem a reestatlzaeao da Vale do Rio Doce - s6 
dando risada mesmo, nao e Deputado Jutahy? 

Agora, no mesmo momento em que talarn na 
reastatizacao da Vale, esta aqui: "Leilao da concessao 
da Regis Bittencourt e da Fsmac Dias ja foi vencido pela 
OHL". Aqueles que nao sabem tomem conhecimento 
agora e se informem, porque, sem duvida alguma, e 
uma coisa extrema mente preocupanle. 

Mas, voltando ao tema central da minha 
rnanltestacao, YOU ate a catada da noile, a altas horas 
da madrugada lutar contra a prorroqaeao da CPMF 
Contribui~ao Provis6riasobre Movimenta~o Rnanceira, 
que, sem duvida nenhuma, sera um desgaste para todo 
o Congresso Naclonal, porqus a sociedade nao quer 
mais a ororroqacao da CPMF. E n6s estaremos aqui 
lutando para impedir que ela possa ser prorrogada. 

Ja conseguimos, estoicamente, um grande 
resultado, porque a maioria do Governo e folgada, 
passa de 350 Parlamentares, e a Oposi~ao nao chega a 
100 Parlamentares. Mas nesse jogo, desigual e desleal, 
temos conseguido, regimenlalmente, pelo menos 
retardar a votacao da Contribuicao Provis6ria sobre 
Movimentagao Financeira, que agora e permanente. 

E a alegagao daqueles que dizem da extrema 
necessidade desta votacao e que se a CPMF nao for 
aprovada, a saude vai piorar. Piorar mais ainda? Ja esta 
tao ruim. Eu nao estou entendendo. Everdade, eu sei 
que ela esta ruim. Es6 ir la no Norte, Nordeste, aqui na 
Grande Sao Paulo, no Rio de Janeiro, que a gente vai 
ver como esta ruim. E, na verdade, a i1usao era de que, 
com a CPMF, tudo seria resolvido. Nao foi. A situa~ao 

esta complicada, esta um caos total: taltarn medicos, 
medicos basicos, medico clfnico, medico pediatra, 
medico ginecologistas, medico ortopedista. Ali, coisa 
simples, de primeiro socorro, nao exige nem grandes 
especialistas, de grandes nosocOmios. Eaquele medico 
da unidade basica de saude que pode prestar 0 primeiro 
socorro, que vai dar um alfvio para a sua snuacao, 

Sabemos que a CPMF nao resolve e e por isso 
que n6s estamos lutando contra, porque e uma alfquota 
linear. Eta atinge tanto 0 rico quanto 0 pobre no mesmo 
percenlual- 0,38% para 0 Ze Mane e 0,38% para 0 Dom 
Mane. Quer dizer, e uma coisa que nao tem diferen~. 

Ela deveria ser, pelo menos, uma alfquota diferenciada, 
atingir mais quem tem um patarnar maior. 0 nobre 
Deputado Ciro Gomes, como grande economista que 
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e, sabe disso. Entao, poderiamos ficar num patarnar 
menor,ou ate isentar aqueles queHimfalxas salanals 
ala um determinado patamar.Isso tem de mudar.Pelo 
menosisso, pelomenos essa vergonha, e assumirmos 
a posicao de que a uma allquota desleal para quem 
tem menores salaries. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. SUELI VIDIGAL - Sr. Presidente, peco a 

palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
A SRA. SUELI VIDIGAL (Bloco/PDT - ES. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votacoes anteriores, votei com 0 meu partido. 

o SR. JURANDY LOUREIRO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SA. JURANDY LOUREIRO (Bloco/PSC - ES. 
Pela ordem. Sem revlsaodo orador.)- Sr. Presidente, 
votei com 0 meu partido. 

o SA. REGINALDO LOPES - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra, 

o SA. REGINALDO LOPES (PT - MG. Pela 
ordem. Sem revisaodo orador.)- Sr.Presidente,votei 
com 0 partido nas votacoes anteriores. 

o SR. MARCIO REINALDO MOREIRA - Sr. 
Presidente, peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra, 

o SA. MARCIO REI NALDO MOREIRA (PP- MG. 
Pelaordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
nas votacoes anteriores, votei com 0 partido. 

o SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, na Ultima 
votacao, votei com 0 PTB. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Fica 
justificado, nobre Deputado. 

oSA.PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) -Concedo 
a palavra, pelo DEM, ao iiustre Deputado Fernando de 
Fabinho. S.Exa. dispoe de ate 5 minutos. 

o SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM - BA. 
Sem ravisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a tribuna no dia de hoje para 
comentara reportagem Crimevirouepidemia na Bahia, 
publicada no jornal ATarde. 

o conteudo da materia a preocupante. Todos 
os baianos - e eu, de forma especial, na condicao de 
representante de Feira de Santana, municipio com 
quase 600 mil habitantes e trigesima primeira cidade 
do Pals, multo maior do que 13 Capitals brasiieiras 
- nos ultimos tempos, sentimos na pele 0 clima de 
violencia reinante no Estado. 

o Governador Jaques Wagner muito cnttcou a 
sequranca publica, a saude e a educacao no nosso 
Estado.Mas 0 que estamos vendo agora, no in/cio do 
seu Governo, a a Bahiaapresentar indices sofriveis na 
educacao, na sauce e na sequrancapublica. 

Recentemente, pessoas de diversos bairros e de 
algunsdistrilos de Feira de Santana estiveram no meu 
gabinete paracobrar participaQiio maisativa naouestao da 
seguranQa publica. Fuientaoao31°Batalhaode Infantaria 
e ao 1° Batalhao daPolfcia MilHar da Bahia; pOOi a alguns 
Deputados que intercedessem junto a Secretaria de 
SeguranQa doGovernoe, via fax, contactei com aSecretaria 
de SeguranQa para mostrar 0 quanta a populacao do 
Municfpio de Feira de Santana esta sofrendo. 

A Polfcia Militar tem feito 0 que pode nos bairros 
e distritos de Feirade Santana, mas, infelizmente, nao 
consegue diminuir 0 Indice de criminalidade. 

Para completar e, psicologicamente, todos 
ficarem ainda mais preocupados, existe a arneaca de 
os delegados entrarem em greve, 0 que sera muito 
ruimpara os que procuram seguranQa juntoas Polfcias 
Civil e Militar. 

N6s, polfticos, representantes daquela terra 
e do Estado, nos sentimos na obrtqacao de cobrar 
do Governo do Estado, da Secretaria de SeguranQa 
Publica e dos Comandos das Pollcias Militar e Civil 
mais eficiencia, embora saibamos 0 quanta isso a 
dificil, por falta de recursos. 

Eo preciso, entao, forte participacao do Governo 
Federal no sentido de disponibilizar recursos para 0 

Governodo Estado, a fim de que,com a jun9aodesses 
recursos aos do Estado, haja mais homens nas ruas, 
novos equipamentos sejam adquiridos, enfim, 0 setor 
de sequranca publica baiano tenha uma estrutura 
capaz de dar securance a populacao de toda a Bahia, 
especialmente a do Municipio de Feira de Santana. 

Ao encerrareste pronunciamento, Sr. Presidente, 
nao poderia deixar de me referir a CPMF, tribute que a 
rnaiorlada poputacsocritica e repudia,pois sofre suas 
consequencias diretamente. 

Todos sabem 0 quanta ele representa, 
principalmente aqueles que ganham satano minimo 
e recebem 0 salario por intermedio de bancos. No 
momento em que retiram 0 dinheiro para fazer a feira, 
por exemplo, a CPMFa cobrada. E justamenteeles, Sr. 
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Presidente, precisavam, no minimo, de uma aliquota 
diferenciada ou mesmo de lsencao. 

o Governo argumenta que a sauce prsclsa 
desses recursos - e n6s bem sabemos da situacao 
em que ela se encontra, das dificuldades que enfrenta. 
Se 0 Governo pensa assim, nao deveria ter votado 
a DRU, porque ela Ihe da 0 dire ito de desvincular 
20% dos recursos orcarnentarios a seu bel-prazer, A 
argurnentacao, portanto, deveria ser mais compatlvel 
com a realidade, e, assim, nao estarfamos aqui 
criticando a retirada desse dinheiro da sauce. 

Queremos, pois, mostrar a populacao brasileira 
que estamos aqui atentos, mesmo sabendo ser minoria. 
Estamos votando contra a CPMF e a favordaqueles que 
aqui nos colocaram para defender seus reais interesses. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao i/ustre Deputado Luciano Castro, 
para uma Oornunlcacao de Lideran~a, pelo PRo 

o SR. LUCIANO CASTRO (PR - RR. Como 
Uder. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, venho 
a tribuna registrar 0 espetacular e ate surpreendente 
resultado oblido pelo Governo no lei/ao da concessao 
de rodovias federais. 

Para que V.Exas. tenham ideia, 0 trecho da BR
153 que vai da divisa de Minas Gerais/Sao Paulo a 
divisa de Sao Paulo/Parana foi absorvido no leiliio com 
39,99% de desaqio: 0 trecho da BR-116 entre Curiliba 
e a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sui 
com desagio de 39,35%. E houve rodovia em que 0 
desagio chegou a 65%. 

Esse resultado, sem duvida alguma, foi muito 
bom para 0 Pals. Significa a possibi/idade de outras 
concess6es paraimportantes rodovias laderais; significa 
a possibilidade de direcionamento de capital privado, 
inclusivedo exterior, para essas rodovias,0 que reduzira 
os custos do Governo. 

Parabenizo 0 Presidente Lula e 0 Ministro dos 
Transportes, Mredo Nascimento, pela iniciativa, 

Era 0 que eu tinha a dizer. 
o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 

Continuando0 periodo deCornunlcacoesParfamentares, 
concedo a palavra ao ilustre Deputado Ayrton Xerez, 
pelo DEM. S.Exa. disp6e de 5 minutos. 

o SR. AYRTON XEREZ (DEM - RJ. Sem revisao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem, deixamos este plenarlo por volta das Oh30min 
para votar um programa muito esperado por todos, 
o Programa Nacional de Seguran~a Publica com 
Cidadania - PRONASCI. 

Com eleito,0 que se esperavaser uma a~o efetiva 
contra a violencia no Pais acabou se transformando 
num quase nada. 0 Programa foi cortado na sua 
parte substantiva. Sobraram apenas as dlretrizes 
genericas de um programa que, a rigor, nao traz solucao 
nenhuma. 

Hoje, as 9h, ja experimentando 0 sol da Capital 
Federal, fomos, com a Comissao Parlamentar de 
tnqusrho do Sistema carcerano, fazer uma diligencia 
na Papuda, area de 600 hectares, equivalente a 600 
campos de futebol do tamanho do Maracana, onde 
se encontram assentados complexos presidlarlos que 
abrigam cerca de 7.500 detentos em regime fechado 
e em regime sernl-aberto, 

E n6s, membros da Comissao Parlamentar de 
lnquerito, pudemos entao constatar que 0 padrao 
presidia rio do Distrito Federal e superior - aliSs, nao 
poderia deixar de ser - ao do sistema prisional das 
outras Unidades da Federa~ao.lnclusive, Sr. Presidente, 
este pronunciamento podera ter releviincia se os Srs. 
secretanos de Administra~o Penitenciaria nos Estados 
estiverem antenados a arquitetura prisional, elemento 
fundamental para a boa operacionalidade do sistema 
presldiarlo, A arquitetura, bem entendida a engenharia 
para a construcao desses presidios, e fundamental para 
a sequranca dos apenados e daqueles que guarnecem 
os presidios. Com isso, reduz-se 0 custo operacional 
das unidades, vez que projetos padronizados podem 
ser absorvidos pelas adrninlstracoes estaduais, para 
que nao inventemos aroda novamente. 

Alguns podem ate achar estranho que eu 
traga questao como essa para debate nesta Casa, 
mas a verdade, senhores, e que, quando se fala 
em sequranca, temos de falar tarnbern na qusstao 
penltenciana nacional.Como sabemos,alguns presIdios 
sao comandados pelo crime organizado, nao pela 
autoridade estadual, e e necessario que se coloque 
um ponto final nessa pratica. 

Aqui em Brasilia, na Papuda, live a satisfacao de 
conhecer profissionaisda area policial que estao fazendo 
um belfssimo trabalho, inclusive com 0 desenvolvimento 
de atividades produtivas pelos detentos. No Complexo 
da Papuda, ha cerca de 1.500 detentos em regime 
serni-aberto que mantern oficinas, fabricam cadeiras 
de rodas, executam servlco de alfaiataria e recuperam 
carteiras escolares. 

As bandeiras dos Jogos Pan-Americanos, no 
Rio de Janeiro, por exemplo, foram produzidas por 
prestdiarios, num trabalhc que tende a ressoclallza-los, 
que tende a reinserHos no contexto da sociedade. 

Parece-me contradit6rio, Sr. Presidente, que, 
ao mesmo tempo em que somos levados a aprovar 0 

PRONASCI, com recursos da ordem de 600 mi/h6es de 
reais/ano, nao enxerguemos a realidade das inslitui~6es 

de sequranca existentes e nao Ihes atribuamos mais 
recursos. 

Muito obrigado. 
o SR. DJALMA BERGER - Sr. Presidente, peeo 

a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. DJALMA BERGER (Bloco/PSB - SC. Pela 
ordem. Sem rev/sao do orador.) - Sr. Presidente, na 
votacao anterior, votei de acordo com a orientacao do 
meu partido. 

o SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Tem V.Exa. a 
palavra. 

o SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMOB 
CEo Pela ordem. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos pr6ximos dias 
16 e 17 do corrente mss, devera reallzar-se em Belern, 
Estado do Para, Congresso Nacional dos Defensores 
Pub'icos, evento que congregara representantes da 
importante categoria incumbida de patrocinar causas 
de pessoas carentes nas vanas instancias judiciais 
do Pafs. 

Arern de conterencistas quaiificados, 0 conclave 
rsunlra os integrantes da Defensoria da Uniao e dos 
Estados com vistas ao debate de temas atuais, que 
certamente estarao direcionados para um ainda e 
mais proficiente desempenho dos pesados encargos 
atribuldos aos membros da laboriosa c/asse. 

Ressalte-se, por oportuno, que 0 congresso se 
efetivara no instante em que a Camara dos Deputados 
apresta-se para deliberar acerca de proposta de 
emenda a Constituicao, de autoria do ex-Deputado 
Roberto Freire, acolhida por unanimidade no ambito 
de Comissao Especial, para 0 enaltecimento da rnlssao 
cumprida por aqueles que se dedicam ao nobilitante 
encargo. 

Tendo /ntegrado a aludida Comissao e presidido 
varias auoiencias publicas, pude trocar ide/as com 0 

Relator da materia, 0 Oeputado Nelson Pellegrino, 
sobre a retevancla da proposicao, da qual a grande 
beneficiaria sera, sem duvida, a propria comunidade. 

Inclufda, M alguns meses, na Ordem do Dia 
por dsterrninacao do Presidente Arlindo Chinaglia, a 
materia vem sendo prejudicada em face da apreciacao 
de pletora de medidas provlsorias, privilegiadas no 
tramite regimental, que Ihes garante encimar a pauta 
dos trabalhos ordinaries. 

Por motivos politicos e orcamsntanos, na corrente 
semana esta prevista, igualmente, a discussao, em 
segundo turno, da PEC alusiva a CPMF, de vital 
interesse do Governo, uma vez que a sua prevlsao, 
no exercfcio de 2008, e alcancar 0 teto de 40 bilhoes 
de reais, de conformidade com 0 que 0 Ministro Paulo 
Bernardo, do Pfanejamento, enfatizou em recenle 
debate na Comissao Mista de Pianos, Orcarnentos 

Publicos e Fiscalizacao, dirigida pelo Senador Jose 
Maranhao. 

Ultrapassada a CPMF, bem que poderia a 
Mesa Diretora diligenciar 0 imediato exame da PEC 
n° 487, conjugadamente com a de n° 144, remetida 
surpreendenlemente por iniciativa do Poder Executivo, 
com altsracoes da vsrsao anterior, embora haja visive/ 
inclinacao a assegurar preferencia ao primeiro texto. 

Na minha ultima estada em Fortaleza, ouvi da 
Presidente da ADPEC, Dra. Francilene Brito Bessa, 
apelo instante para que continuasse a desenvolver 
estorcos com vistas a garantir a iniciativa original a 
natural prevalencia, com as alteracoes introduzidas 
pelo representante baiano. 

Depois dela seguir-se-a a do Deputado Pompeu 
de Mattos, referente a recornposicao numsrlca dos 
Legislalivos municipais, iguaimente indefinida desde 
2005, com prejulzos aos que se senliram prejudicados 
por Resolu9ao datada de 2004, com a assinatura do 
entao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro 
Sepulveda Perlence. 

Contia-se, pois, em que as Licsrancas das diversas 
bancadas nao se escusarao de endossar 0 presents 
apelo, aprovando os citados projetos, a cornecar pela 
PEC que reconhece justas postulacoes dos defensores 
pubticos da Uniao e das unidades federadas. 

A enervante protelacao registradaedesestimulante 
para aqueles que persistem em reiterar admiracao e 
respeito ao Parlamento Nacional. 

o SR. LEONARDO PICC/ANI - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SA. LEONARDO P1CCIANI (BlocoIPMDB - RJ. 
Pela ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, 
nas votacoss anteriores, votei com 0 partido. 

o SR. BETO MANSUR - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. BETO MANSUR (pP - SP. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacoss 
anteriores, votei com 0 partido. 

o SR. PRES/DENTE (Inocencio Oliveira) 
Continuando as Cornunicacoes Parlamentares, concede 
a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde, pelo 
PT. S.Exa. dispoe de ate 10 minutos. 

o SA. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Sm. 
Depulados, a dor de colovelo que afiige 0 Democralas 
e 0 PSDB e muito forte. E eu ate entendo 0 porque 
dessa dor: foram as 2 derrotas que sofreram - a derrota 
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eleiloral em 2006 e tambern a derrota politica, a derrota 
do projeto de Governo. 

Entao, certamente, essa dor de cotovelo val 
ser manilestada, nao nas ruas, porque a populacao 
brasileira ainda ap6ia multo lortemente 0 Presidente 
Lula, mas, slrn, onde tiverem espaco institucional, 0 
Parlamento, porque aqui somos elites, 

Nao e III toa que 0 Tribunal Superior Eleitoral 
apontou que quase 600 polfticos de maneira geral, mas 
principalmente do OEM e do PSDB, loram cassados, 
pela pratica de compra de votos. Essa era a maneira 
que a elite brasileira chegava ao Parlamento - 0 abuso 
do poder econornico, Feram cassados 69 integrantes 
do OEM, entre eles Deputados, Preleitos e Vereadores, 
acusados nao s6 da compra, mas tarnbernde trocarem 
votos por dentadura e tudo 0 rnais que se possa 
lrnaqinar, 

E6bvioque eles ternpresencenestaCasa, embora 
sempre tenham side minoria na sociedade brasileira. 
E isso porque a sociedade brasileira nao e composta 
apenas de industriais e de banqueiros, mas tarnbsrn de 
trabalhaderes, de dona de casa, de desempregados, 
de camelos, de sem-terra e de camponeses. 

Perque loi uma derrota politica? Porque0 modele 
de Pais que essa elite construiu, durante 500 anos, 
cornecaa lazer aqua,A absurda concentracao de renda 
existente no Brasil e os priviiegios de classe elitista ate 
agora mantidos cornecam a cairo 

Quero dar urn exemplo para aqueles que 
ainda duvidam da irnportancia das a~oes sociais, 
da importancia das polfticas sociais de urn Governo 
dernocratlco e popular como 0 de Lula, e chama em 
especial a atsncao do povo do Nordeste e do Norte, 
onde estao os maio res Indices de desigualdade do 
Pals. Saibam todos que 40% das vendas daquela 
vendinha, daquele pequeno supermercado de bairro, 
daquele botequim, daquela leira livre sao provenientes 
da renda das polfticas sociais do Governo. 

E quem sao as pessoas beneficiadas? Sao 
aquelas que recebem 0 Bolsa-Famflia, sao aquelas 
que recebem benenctos de prestacao continuada 
da Previdencia Social, isto e, 0 idoso, 0 portador de 
necessidades especiais. 

As elites sao contra essas pollticas sociais perque 
aqueles que passaram a integrar 0 mercado consumidor 
de massa nao vao mals trocar voto por dentadura, 
nao vao mais trocar voto por telha, pols se tornaram 
cldadaos, passaram a ler acesso a escola, passaram 
a ter acesso a asststencla medica. 

1550 provoca realmente uma grande dor de 
cotovelo, porque em 8 anos eles nada fizeram. Em 
2002, 39% da populacao brasileira estava abaixo da 
iinha de pobreza, com uma renda per capita inlerior 

a R$60,00 per rnes, Hoje, sao apenas 19% os que 
se mantsm naquela condi'tao, ou seja, 6 miihoes de 
pessoas deixaram de ser mtseravsts no Brasi\. 

S.Exas. nao entendem nem querem entender 
isso; nao admitem que 6 milhoes de brasileiros tenham 
se tornado cldadaos de lata, nao vao ser mais massa 
de manobra, nao vao poder mais ser escravizados 
em lazendas de multos que estiio neste Congresso 
Nacional. Muitos daqueles que sentam nas cadeiras 
deste plenario lalam sobre pobres, sobre idosos, sobre 
camponeses, mas lalam s6 de boca. Emero embuste 
polftico-eleitoral, pranca seguida ha muitos e muitos 
anos. 

Nesta Casa, Sr. Presidente, nao nos devemos 
intimidar, porque somos maioria, aqui e la lora. Durante 
multo tempo lomos minoria - em termos socials, la lora, 
ja eramos maioria -, em razao de urn perverso modele 
eleitora\. A democracia brasileira era distorcida, porque 
o Parlamento nao expressava a vontade da materia do 
povo. E mesmo com essa distoryiio polftico-eleitoral, 
depois de varias tentativas, depois de lorte inser'tao 
junto III sociedade civil organizada e aos excluldos, 
o movimento social organizado conseguiu chegar 
ao Governo. E chegamos ao Governo sem prometer 
pacote econ6mico, sem prometer lazer milagres em 
curto prazo de tempo. Foi duro 0 trabalho de ajustar 
a economia, uma economia arrasada, uma economia 
que devia bilhoes de d61ares ao FMI, uma economia 
que lortalecia III classe elitista em lace dos elevados 
juros entao pratlcados no Pals, uma economia em 
que poupanca interna se esvala para os mercados 
internacionais. 

Hoje, com 0 firme ajuste fiscal posta em pratica, 0 
Brasil e c1assilicadocomo 0 quinto pais rnais atraente 
para investimentos. Este ano, 0 Pals vai crescer 
em Indices jamais aicancados nos ultimos 15 anos. 
Oito milMes de pessoas passaram a ter carteira de 
trabalho assinada. Seis miih6es de pessoas deixaram 
a Iinha de rnlserla absoluta, passaram a ter cidadania, 
passaram a ser sujeitos e nao mais objeto de pohticas 
assistencialistas. 

Obviamente, ainda M muito a ser Ie ito. Por 
exemplo, lortaleeer as condi'toes que levam III paz. 
A criminalidade e a vlolsncla urbana tElm urn eixo 
basico: razoesculturaise sociais.Essevies, porsrn,vern 
sendo atacado de maneira transversal pelo PROUNI, 
pelo PRONAF, pelo Programa de Alfabeliza'tao de 
Jovens e Adultos, pelo Bolsa-Famflia, pelo PRONASCI, 
recern-cnado por medida provis6ria e que se destina 
III prsvencao, controle e repressao da criminalidade, 
atuando em suas raizes s6cioculturais, articulando 
a~oes de sequranca publica e das polfticas socials. 
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Sr. Presidente, fomos hoje ao Complexo 
Penltenciarlo da Papuda, aqui, em Brasflia. La, 
constatamos que 70% a 80% do contingente carcerarlo 
acomposto por afrodescendentes, muitos sao jovens de 
19 a 29 anos e a grande maioria provern de familia de 
baixlssirna renda au que vive em situa~ao de fragilidade 
social. 

Sera que a solucao para esse problema aconstruir 
presidios, armar uma guarda pretoriana, tal como se 
ve no filme Trapa de Elite, em que a solucao para 
combater a criminalidade agerar mais violencia? Ou 
sera que a solucao a a Governo atacar as razoes 
que geram violencia? Apostarnos em que as pessoas 
nascem boas. A vida de dificuldades aque as levam 
a cometer infracoes. 

Compreendendo esse contexte, buscou 0 Governo 
construir programas sociais, tal como a que capacita 
um reservista a ser Ifder social e a que escolhe rnaes 
- mulheres que tern amor materna - para serem Ifderes 
comunltarias. Ao [overn que por infelicidade tenha 
cometido uma infra~ao anecsssano dar uma segunda 
chance, capacitando-o para ser um orienlador, um !fder 
comunitario, e nao joqa-lo num presidio. 

Foi dessa forma que a Colombia combateu a 
criminalidade infanto-juvenii. Ou sera que devemos 
combats-la com tiros, com mortes, com a fortalecimento 
dos grupos de extermrnio, como querem alguns, porque 
entendem que violencia se combale com violencia? 
Segundo essa gente, negro, pobre au excluldo bom 
a a que esta morto, porque a elite branca brasileira 
nao consegue conviver com a diversidade cultural e 
etnica, 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 

Continuando as Cornunlcacoes Partarnentares, concedo 
a palavra ao iiustre Deputado Pompeo de Mattos, pelo 
Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PAB. 
S.Exa. dispoe de ate 10 minutos. 

o SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT 
AS. Sem rsvisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, assistimos a sessao do Supremo 
Tribunal Federal que deliberou, par iniciativa de alguns 
partidos com assento na Casa, se a mandata pertence 
ao partido au ao Parlamentar. Mandados de sequranca 
impetrados peto DEM,pelo PSDB e pelo PPS requeriam 
fosse devolvido ao partido a mandata de Parlamentares 
cham ados infieis, que trocaram esses partidos por 
outras aqrerniacoes. 

Curiosamente, pediu-se algo sabre 0 qual 0 

Supremo Tribunal Federal nao decidiu e houve a tomada 
de declsao sabre a que nao fora pedido. Os partidos 
nao ganharam 0 que pediram e 0 Supremo decidiu 
sabre a que nao foi pedido: fidelidade partidaria. 

Aplaudo a decisao da Suprema Corte. Estava na 
hora de se criar um fato que constrangesse esta Casa 
a ter um pouco rnals de vergonha e tratar a questao 
polftica como questao politica, porque somas pollticos, 
e nao botamos ordem sequer na Casa, a ponto de 
a opiniao publica pensar que somas sem-vergonha. 
Digo que nemtodos somos. Mas, na verdade, que 
parece, parece. 

Clto um exemplo: na reforma parttdaria, esta 
Casa tinha de ter tomado uma atltude: a mandata e 
do Parlamentar? E! Esta decldido. 0 mandata e do 
partido? E. Judo bem. Mas que decida! 0 Supremo esta 
decidindo sabre a que nao deliberamos aqui, e vlmos 
a tribuna para nos queixar. Pura irresponsabiiidade 
nossa! 

Alias, ja vi esse fiime na questao dos Vereadores. 
A regra felta pelo Constituinle aerrada! 0 art. 29, Inciso 
IV, da Constitulcao Federal, e equivocado! Par causa de 
um equlvoco, houve todo um desarranjo na cornposicao 
das Carnaras Municipais. Esta Camara ficou 1, 2, 3, 
4 anos e nao fez a dever de casa. 0 Supremo fez a 
que as Parlamentares nao fizeram. AI todos vieram 
reclamar dele. Mas reclamar do que, se podiam ter 
feito e nao fizeram? 

Como reclamaram, tomei uma atilude: apresentei 
proposta de emenda a Constituicao para disciplinar a 
composlcao nurnerica das camaras de Vereadores, 
proposta que, como avos de gansa, esta chocando aqui 
ha 4 anos, vergonhosamentel Val ocorrer nova a elei~o 

para Vereador e a Casa nao disciplinou a assunto! E a 
que a Supremo decidiu, esta decidido. Bem-feilo que 
ele tenha tomado essa atltude e colocado um pouco 
de ordem nesta Casa, porque as Parlamentares daqui 
nao conseguem taze-io. 

Mas, Sr. Presidente, nesta alocucao, quem 
rememorar 0 que eu disse quando da decisao do 
Supremo sabre a cornposicao das cameras Municipais, 
declsao que todo mundo aplaudia, porque ia diminuir a 
numero de Vereadores. Eu disse, entao: ''Vaidar errado. 
Euma lei malfelta, equivocada. Juiz nao sabe fazer lei. 
E Deputado e Senador, que sabem, nao fazem". 

E deu errado.Todos sabem que a regra relaliva as 
Camaras Municipais esta errada, ale porque dirninuiu a 
nurnsro de Vereadores, mas nao a gasto. As Camaras 
continuam gastando a que gastavam no passado au 
rnais, Municipios como Saplranga, IjuI, Santa Aosa, 
Cruz Alta, que tinham 21 Vereadores e qastavarn 
determlnado valor, agora, com 10, gastam a mesma 
au mais. 

Quanta a fidelldade partidaria, a Supremo errou 
nova mente. Ate 0 aplaudo pelo que fez, mas fez 
erradamente. A curto prazo, da a irnoressao de que 
esta certo, mas esta errado. 
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You deixar 0 que pense registrado aqui: ate a 
semana passada, 0 mandato era do Parlamentar - 0 

que era errado, porque mandato nao pode ter dono; a 
partir da semana passada, 0 mandato passou a ser do 
partido - 0 que esta errado de novo, porque mandato 
nao pode ter dono. 

Mandato nao a do Deputado, nem do partido! 
Tantoa verdade que, quando peco Yolo, levo 0 partido 
junto;e 0 partidos6val se eu lor junto.Ninguam vola em 
mim sozinho, nem no PDT sem mim.0 voto a casado, 
Euliz 107 mil votos na eleiyao para DeputadoFederal. 
Se eu nao losse do PDT, nao teria esses votos, pelo 
menos nao todos; mas 0 PDT sem mim nao terla os 
107 mil votos. Af esta a diferenya. 

Enlao, mandatonaotern dono.Alias, sedonotivesse, 
seria 0 povo, que emprestaseu votoao Parlamenlare 
ao partido, por 4 anos, para desempenharem lunyOes 
em lavor dele, povo. Entao, Parlamenlar e partido nao 
podem adonar-se do mandato. 

S6que,do jeitoqueesta,a regra estamal,porque, 
sendo 0 Parlamentar 0 propriettlrio do mandate, ele 
deixa 0 partido mal. Passando para 0 partido, 0 que 
acontece? 0 partidobriga com 0 Parlamentar, expuisa
o e 0 deixa na mao. 

Entao, lem de haver uma regra de coabttacao, 
De que maneira? Pelo meu projeto que esta Casa 
rejeitou na relorma polrtica. 0 Deputado se elege, e 
se quiser sair do partido, sai; se lor expulso, nao tern 
problema, leva 0 mandato. S6 que, para concorrer Ii 
reeleiyiio, ele tern de estar liliado no partido pslo qual 
vai se candidatar M 4 anos. Sign~ica dizer que ele s6 
pode se reeleger pelo partido pelo qual se elegeu; se 
rnudar de partido, nao lem reeleiyiio. 

SabemV.Exas., Srs.Deputados,quem vai trocar 
de partido? Ninguam. Com isso, 0 Parlamentar nao 
troca de partido nem 0 partido nao vai querer expulsa
10, porque nao toma 0 mandato dele, nao ganha nada. 
Essa solucao amarra os dois. 

You dar urnexemplo, Presidente Inocencio Oliveira, 
sobreumacasa e urn pradio. Ata hojea regraa assim: 0 

Deputado se elege, vaimorarnumacasa,que a suapor 
4 anos.Leva0 partido, de parceiro, de amigo; brigacern 
o partido, cerrecern 0 partido da casae alia-saa outro. 

Pelaregra do SupremoTribunal Federal, acentece 0 

contrarlo: 0 Parlamentar vaimorar nacasado partido. E 0 

queacenlece seelee 0 partidobrigam? 0 partido axpulsa 
o Parlamentar dacasae licadedonodo campinho. Entao, 
a casanilo podesernemdo Parlamentar nemdo partido. 
o Parlamentar terndemorarnumprediopertencente ao 
partido, masque0 apartamento pertenya ao Parlamentar. 
Ou saja, para morarali, 0 Parlamentarternda rsspeltar 
as ragrasdo Condomlnio, e 0 partido, que a 0 dono do 
predio, nao pode invadir 0 apartamento do Deputado, 

Respeila-se a privacidada a viva-se no coletivo. Essa 
a a dilerenya fundamental: urn lica amarrado ao outro. 
E a isso que 0 povo quer.0 povo nao quer ver donos 
de partido expulsando Parlamentar nem Parlamantar 
sendo dono de mandato. 

Elao verdade esse raciocfnio que a lidelidade 
partidaria eraa granderegrada diladura, pols obrigava 
os Parlamentares a seram fieis aos partidos e os 
partidos liais Ii diladura. E at dilava-se 0 que linha de 
ser leito. 0 grande avanco loi acabar com a diladura 
dos partidos, mas entregarampara os Parlamenlares, 
e de rnanelra errada. 

Estou reapresentando esse projeto.Trata-ss de 
urn projelo de responsabilidada polrtica partidaria. 0 
partido tem de ser rasponsavel pelo seu Parlamentar 
e 0 Parlamenlar tern de ser rasponsavel pelo partido. 
Essa a lundamenlalmente a dilerenya. E isso 0 que 
prego a a isso que quero. 

Sampre lui do PDT. Ja briguai no partido, ja 
apanhei, ja bali, mas nilo recuei.FuiVereadordo PDT, 
Preleito, dois mandates de Deputado Estadual, astou 
no terceiromandato lederal, e jamaisIroqueide partido. 
Mas nem partido nem 0 Parlamentarpodam ser dono 
do mandato. Eles ternde coabitar,de conviver, porque 
o dono do mandato e0 povo. 0 povo 0 empresta aos 2 
por4 anos;depois, os 2 teraomais4 se sacomportarem 
bern e souberem conviver. 

Essa a a minha posieao, a isso que eu dalendo. 
Estou reapresentando esse projeto, repito, e 

espero que esta Casa, pelo amor de Deus, nao lique 
dependendodo Supremo para lazer polltica, porqua 0 

lugar de lazer polftica e de lazer leis aqui. La, a 0 lugar 
de julgar.S6 que os Ministro do STF estao lazando leis 
e n6s nem polftica lazemos. 

Vamos lazer leis e regular apolflica, leis que 
regulem homens a nao homens que regulam as leis. 

o SR.JADER BARBALHO - Sr.Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JADER BARBALHO (Bloco/PMDB - PA. 
Pela ordem. Sem revisaodo orador.) - Sr.Presidente, 
votei com 0 partido nas vOlayOes anteriores. 

o SR. ANTONIO ROBERTO - Sr. Presidente, 
paco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a paravra. 

o SR. ANTONIO ROBERTO (PV - MG. Pala 
ordem.Sem revlsaodo orador.) - Sr.Presidente, vote! 
com 0 partido na votacao anterior, 

o SR. CIRO PEDROSA - Sr. Presidenle, peco 
a palavra pela ordem. 
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o SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

oSA. CIRO PEDROSA (PV- MG. Peiaordem.Sem 
revisiio do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme 0 PY. 

.0 SR. ZE GERALDO - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ZE GERALDO (PT - PA. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei com 
o partido. 

o SR. RODOVALHO - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

• 0 SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. " 

o SA. RODOVALHO (DEM - DF. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, para justificar 
a minha ausencia nas votacoes anteriores. 

VIII - ENCERRAMENTO 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS ASESSAO OS SRS.: 

RORAIMA 

Edio Lopes PMDB PMDB PSC PTC 
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 3 

AMAPA 

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Fatima Pelaes PMDB PMDB PSC PTC 
Tolal de Amapa: 3 

PARA 

Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PMDB PSC PTC 
Giovanni Que/roz PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Jader Barbalho PMDB PMDB PSC PTC 
Vic Pires Franco OEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PMDS PSC PTC 
Tolal de Para: 7 

AMAZONAS 

Marcelo Sera/im PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Rebecca Garcia PP 
Tolal de Amazonas: 2 

RONDONIA 

Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PMDB PSC PTC 
Moreira Mendes PPS 
Tolal de Rondonia: 3 

ACRE 

Flaviano Melo PMDB PMDB PSC PTC 
IIderlei Cordeiro PPS 
Tolal de Acre: 2 

TOCANTINS 

Joao Oliveira DEM 
Nllmar Ruiz DEM 
Total de Tocanlins: 2 

MARANHAO 

Cleber Verde PRS PSS PDT PCdoB PMN PHS PRS 
CI6vis Fecury DEM 
Domingos Dutra PT 
Flavio Dino PCdoB PSB PDT PCdoS PMN PHS PRB 
Gastao Vieira PMDB PMDB PSC PTC 
Pedro Novais PMDB PMDS PSC PTC 
Ribamar Alves PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRS 
Roberto Rocha PSDB 
Sebastiao Madeira PSDB 
Waldir Maranhao PP 
Total de Maranhao: 10 

CEARA 

Anfbal Gomes PMDB PMDB PSC PTC 
Arnon Bezerra PTB 
Ciro Gomes PSS PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Eugenio Rabelo PP 
Flavio Sezerra PMOB PMDB PSC PTC 
Gorete Pereira PR 
Paulo Henr/que Lustosa PMDB PMDB PSC PTC 
Vicente Arruda PR 
zs Gerardo PMDB PMDB PSC PTC 
Tolal de Ceara: 9 

PIAui 

Ciro Nogueira PP 
Marcefo Castro pMDB PMDS PSC PTC 
Osmar Junior PCdoS PSS PDT PCdoS PMN PHS 
PRB 
Paes Landim PTS 
Total de Piaui: 4 

RIO GRANDE DO NORTE 

Betinho Rosado DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDS PMDB PSC PTC 
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Rogerio Marinho PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB Joao Bittar OEM 
Total de Rio Grande do Norte: 3 Joiio Magalhiies PMOB PMOB PSC PTC 

Juvenil Alves PRTB 
PARAiBA Luiz Fernando Faria PP 

Marcondes Gadelha PSB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Paralba: 3 

PERNAMBUCO 

Bruno Araujo PSOB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PMOB PSC PTC 
Edgar Moury PMOB PMOB PSC PTC 
Eduardo da Fonte PP 
Jose Mendom;a Bezerra OEM 
Raul Henry PMOB PMOB PSC PTC 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Silvio Costa PMN PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Pernambuco: 9 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Olavo Calheiros PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Alagoas: 2 

SERGIPE 

Jackson Barreto PMOB PMOB PSC PTC 
Jer6nimo Reis OEM 
Total de Sergipe: 2 

BAHIA 

Oaniel Almeida PCdoB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Felix Mendonc;a OEM 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimariies Filho PMOB PMOB PSC PTC 
Mauricio Trindade PR 
Paulo Magalhiies OEM 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 7 

MINAS GERAIS • 

Ant6nio Andrade PMOB PMOB PSC PTC 
Ant6nio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Carlos Willian PTC PMOB PSC PTC 
Edmar Moreira OEM 
Fernando Oiniz PMOB PMOB PSC PTC 
Jatro Ataide DEM 

Marcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes OEM 
Maria Lucia Cardoso PMDB PMOB PSC PTC 
Mauro Lopes PMDB PMDB PSC PTC 
Miguel Martini PHS PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PMDB PSC PTC 
Total de Minas Gerais: 19 

EspiRITO SANTO 

Camilo Cola PMDB PMOB PSC PTC 
Rita Camata PMDB PMDB PSC PTC 
Total de Espfrito Santo: 2 

RIO DE JANEIRO 

Bernardo Ariston PMDB PMDB PSC PTC 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edson Santos PT 
Eduardo Lopes PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Fernando Gabeira PV 
Indio da Costa DEM 
Jorge Bittar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Leo Vivas PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Leonardo Picciani PMDB PMOB PSC PTC 
Marcelo Itagiba PMOB PMDB PSC PTC 
Rogerio Lisboa DEM 
Silvio Lopes PSDB 
Solange Amaral OEM 
Total de Rio de Janeiro: 14 

SAO PAULO 

Aldo Rebelo PCdoB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Aline Correa PP 
Antonio Carlos Pannunzio PSOB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Candido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSOB 
Edson Aparecido PSOB 
Francisco Rossi PMOB PMDB PSC PTC 
Frank Aguiar PTB 
Guilherme Campos DEM 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jose Anfbal PSDB 
Julio Semeghini PSDB 
Marcio Franea PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Michel Temer PMDB PMDB PSC PTC 
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Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Renato Souza PSOB 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli OEM 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSOB 
Vicentinho PT 
Total de Sao Paulo: 24 

MATOGROSSO 

Pedro Henry PP 
Valtenir PereiraPSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Mato Grosso: 2 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
Laerte Bessa PMOB PMDB PSC PTC 
Magela PT 
Os6rio Adriano OEM 
Rodovalho OEM 
Tadeu Filippelli PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Distrito Federal: 6 

GOlAS 

rris de Araujo PMOB PMOB PSC PTC 
.Joao Campos PSOB 
Leonardo Vilela PSOB 
Marcelo Melo PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Goias: 4 

MATO GROSSO DO SUL 

Oagoberto PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Mato Grosso do Sui: 1 

PARANA 

Alceni Guerra OEM 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Oilceu Sperafico PP 
Hermes Parcianello PMDB PMDB PSC PTC 
Luiz Carlos Hauly PSOB 
Marcelo Almeida PMOB PMOB PSC PTC 
Moacir Micheletto PMDB PMOB PSC PTC 
Osmar Serraglio PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Parana: 9 

SANTA CATARINA 

Ojalma Berger PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Jose Carlos Vieira OEM 
Paulo Bornhausen OEM 
Valdir Colatto PMDB PMDB PSC PTC 

Vignatti PT
 
Total de Santa Catarina: 5
 

RIO GRANDE DO SUL 

Bela Albuquerque PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Oarcisio Perondi PMOB PMOB PSC PTC 
Germano Bonow OEM 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Manuela DAvila PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Matteo Chiarelli OEM 
Total de Rio Grande do Sui: 7 

DEIXAM DE COMPARECER A SES
SAOOSSRS.: 

RORAIMA 

Maria.Helena PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Roraima: 1 

AMAPA 

Oalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PSB PDT PC daB PMN 
PHS PRB 
Total de Amapa: 2 

PARA 

Gerson Peres PP
 
Nilson Pinto PSOB
 
Total de Para: 2
 

AMAZONAS 

Atila Lins PMOB PMOB PSC PTC 
• Total de Amazonas: 1 

RONDONIA 

Mauro Nazif PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Rondonia: 1 

ACRE 

Gladson Cameli PP
 
Henrique Afonso PT
 
Total de Acre: 2
 

TOCANTINS 

Osvaldo Reis PMOB PMOB PSC PTC
 
Total de Tocantins: 1
 

MARANHAO 

Nice Lobao OEM
 
Total de Maranhao: 1
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PIAul 

Alberto Silva PMOB PMDB PSC PTC 
Mussa Oemes OEM 
Total de Piau!: 2 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fabio Faria PMN PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Joao Maia PR 
Sandra Rosado PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Rio Grande do Norte: 3 

PERNAMBUCO 

Armando Monteiro PTB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Wilson PT 
Jose Mucio Monteiro PTB 
Mauricio Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Total de Pernambuco: 6 

ALAGOAS 

Givaldo cartmbao PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Total de Alagoas: 1 

BAHIA 

Jorge Khoury OEM 
Jose Carlos Aleluia DEM 
Roberto Britto PP 
Total de Bahia: 3 

MINAS GERAIS 

Bonifacio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Jaime Martins PR 
Jose Santana de Vasconcellos PR 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintao PMOB PMOB PSC PTC 
Rafael Guerra PSDB 
Total de Minas Gerais: 9 

ESplRITO SANTO 

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSOB 
Neucimar Fraga PR 
Rose de Freitas PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Espirito Santo: 3 

RIO DE JANEIRO 

Oeley PSC PMOB PSC PTC 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Total de Rio de Janeiro: 4 

sAo PAULO 

Abelardo Camarinha PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB 
Arnaldo Jardim PPS 
Ivan Valente PSOL 
Jose Paulo T6ffano PV 
Ricardo Tripoli PSOB 
Total de Siio Paulo: 6 

PARANA 
Alex Canziani PTB 
Chico da Princesa PR 
Or.Rosinha PT 
Luiz Carlos Setim OEM 
Rocha Loures PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Parami: 5 

SANTA CATARINA 

Ceiso Maldaner PMDB PMOB PSC PTC 
Tolal de Santa Catarina: 1 

RIO GRANDE DO SUL 

Cezar Schirmer PMOB PMOB PSC PTC 
Claudio Oiaz PSOB 
Maria do Rosario PT 
Total de Rio Grande do Sui: 3 

o SR. PRESIDENTE (Inocllncio Oliveira) - En
cerro a sessao, antes lembrando que hoje, terca-feira, 
9 de outubro, foi convocada sessao extraordinaria as 
19h05min, com a seguinte 

ORDEM DODIA
 

URGENCIA
 
(Art. 62, § 6° da constmncao Federal)
 

Discussiio
 

1
 
MEDIDA PROVIS6RIA N° 385, DE 2007
 

(00 Poder Executivo)
 

Discussiio, em lurno unlco, da Medida 
Provis6rla n° 385, de 2007. que acrescenta 
panigrafo unlco ao art. 1° da Lei n° 11.368, 
de 9 de novembro de 2006, para estender 
ao Irabalhador rural enquadrado como con
trlbuinte Individual a prazo previslo no art. 
143 da Lei n° 8.213, de 24 de jUlho de 1991. 
Pendente de parecer da Comissiio Mista. 

PRAZO NA COMiSsAo MISTA: 5-9-07 
PRAZO NA CAMARA: 19-9-07 
SOBRESTA A PAUTA EM: 7-10-07 

(46° DIA) 
PERDA DE EFICACIA: 20-12-07 
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MATERIA SUJEITA A DISPOSI~6ES ESPECIAIS 2007, que prorroga os prazos previstos no 
(Art. 202, cic art. 191 do Regimento Interno) eaput dos arts. 76 e 84 do Ato das Dispo

Diseussiio si~oes Constitueionais Transit6rias e da 

outras provideneias.2 
Tendo apensadas as PECs nOs 23/07,PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUI~AO 

N" 558-C, DE 2006 50/07, 66/07, 90/07, 112/07, 113/07 e 
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Oulros) 139/07. 

Diseussao, em segundo turno, da Pro (Encerra-se a Sessaa as 18 bores e 25 

posta de Emenda a Constituh;:iio n° 50, de minutos.) 

• Ata da 280a sesaao, Extraordinaria,
 
Noturna, em 9 de outubro de 2007
 

Presidencia dos Srs. Arlinda Chinaglia, Presidente; 
Nercio Rodrigues, 1° Vice-Presidente; Inocencio Oliveira, 2° Vice-Presidente 

AS 19 HORAS E 6 MINUTOS COMPA Lucenira Pimentel PR 
RECEM ACASA as SRS.: Sebasliiio Bala Rocha PDT PSB PDT PCdoB PMN 

PHS PRB 
Arlinda Chinaglia Presentes Amapa: 7 
Narcio Rodrigues 
Inocencio Oliveira PARA
 

Osmar Serraglio
 
Asdrubal Bentes PMOB PMOB PSC PTC 

Ciro Nogueira 
Bel Mesquita PMOB PMOB PSC PTC 

Waldemir Moka 
Beta Faro PT 

Jose Carlos Machado 
Elcione Barbalho PMDB PMOB PSC PTC 

Manato 
Giovanni Queiroz PDT PSB PDT PCdoB PMN

Arnon Bezerra PHS PRB 
Alexandre Silveira Jader Barbalho PMOB PMOB PSC PTC 
Oeley Lira Maia OEM 

Lucio Vale PR Partido Bloeo 
Nilson Pinto PSOB 
Paulo Rocha PT RORAIMA 
Vic Pires Franco OEM
 

Angela Portela PT Wandenkolk Goncalves PSOB
 
Wladimir Costa PMOB PMOB PSC PTC
 Edio Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
zs Geraldo PT Francisco Rodrigues OEM 
Zenaida Coutinho PSOB Luciano Castro PR 
Zequinha Marinho PMOB PMOB PSC PTC Marcia Junqueira OEM 
Presentes Para: 16

Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSOB AMAZONAS 
Presentes Roraima: 7 

Carlos Souza PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
AMAPA Marcelo Serafim PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 

Praciano PT 
Oalva Figueiredo PT Rebecca Garcia PP 
Oavi Alcolumbre OEM Sabino Castelo Branco PTB 
Evandro Milhomen PCdoB PSB PDT PCdoB PMN Silas Camara PSC PMOB PSC PTC 
PHS PRB Vanessa Grazziotin PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
Fatima Pelaes PMOB PMDB PSC PTC PHS PRB 
Jurandil Juarez PMOB PMDB PSC PTC Presentes Amazonas: 7 
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RONDONIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garcon PV 
Marinha Raupp PMDB PMDB PSC PTC 
Mauro Nazif PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PMDB PSC PTC 
Presentes Rondonia: 8 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PMDB PSC PTC 
IIderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourao PT 
Perpstua Almeida PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Sergio Petecao PMN PSB PDT PedoB PMN PHS PRB 
Presentes Acre: 6 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB 
Joao Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Lazaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PMDB PSC PTC 
Nllmar Ruiz DEM 
Vicentinho Alves PR 
Presentes Tocantlns: 7 

MARANHAO 

Carlos Brandao PSDB 
Cleber Verde PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
CI6vis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Junior PSC PMDB PSC PTC 
Domingos Dutra PT _ 
Flavio Dino PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Gastao Vieira PMDB PMDB PSC PTC 
Juliao Amin PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PMDB PSC PTC 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PMDB PSC PTC 
Ribamar Alves PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sabastlao Madeira PSDB 
Waldir Maranhao PP 
Presentes Maranhao: 17 

CEARA 

Anfbal Gomes PMDB PMDB PSC PTC 
Ariosto Holanda PSB PSB PDT PedoB PMN PHS PRB 

Chico Lopes PCdoB PSB PDT PedoB PMN PHS PRB 
Ciro Gomes PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Eudes Xavier PT 
Eugenio Rabelo PP 
Eunfcio Oliveira PMDB PMDB PSC PTC 
Flavio Bezerra PMDB PMDB PSC PTC 
Gorete Pereira PR 
Jose Airton Cirilo PT 
Jose Gulrnaraes PT 
Jose Linhares PP 
Jose Pimentel PT 
Leo AlcAntara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PMDB PSC PTC 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PMDB PSC PTC 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
zsGerardo PMDB PMDB PSC PTC 
Presentes CearA: 21 

PIAU! 

Atila Lira PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
B. Sa PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Julio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PMDB PSC PTC 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Junior PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Paes Landim PTB 
Presentes Plaui: 7 

RIO GRANDE DO NORTE 

Betinho Rosado DEM 
Fabio Faria PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Fatima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB PSC PTC 
Joao Maia PR 
Rogerio Marinho PSB PSB PDT PedoB PMN PHS PRB 
Presentes Rio Grande do Norte: 7 

PARAlBA 

Armando Abllio PTB 
Darnlao Feliciano PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Marcondes Gadelha PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHSPRB 
ROmulo Gouveia PSDB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
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Vital do Rego Filho PMDB PMOB PSC PTC 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMOB PMOB PSC PTC 
Wilson Santiago PMDB PMOB PSC PTC 
Presentes Paraiba: 12 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Andre de Paula OEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araujo PSOB 
Bruno Rodrigues PSOB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PMOB PSC PTC 
Edgar Moury PMOB PMDB PSC PTC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Jose Mendonr;:a Bezerra OEM 
Jose Mucio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Mauricio Rands PT 
Pedro Eugenio PT 
Raul Henry PMOB PMOB PSC PTC 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Roberto Magalhaes OEM 
Silvio Costa PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Wolney Queiroz PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Presentes Pernambuco: 22 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto canute PMOB PMOB PSC PTC 
Cristiano Matheus PMOB PMOB PSC PTC 
Francisco Tenorio PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Givaldo Carimbiio PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Joaquim Beltrao PMOB PMOB PSC PTC 
Mauricio Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMOB PMOB PSC PTC 
Presentes Alagoas: 9 

SERGIPE 

Albano Franco PSOB 
Eduardo Amorim PSC PMOB PSC PTC 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PMOB PSC PTC 

Jeronimo Reis OEM 
Mendonr;:a Prado OEM 
Valadares Filho PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Presentes Sergipe: 7 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Antonio Carlos Maqalhaes Neto OEM 
Claudio Cajado OEM 
Colbert Martins PMDB PMOB PSC PTC 
Daniel Almeida PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Edigar Mao Branca PV ,. 
Edson Duarte PV 
Fabio Souto OEM 
Felix Mendonr;:a OEM 
Fernando de Fabinho OEM 
Guilherme Menezes PT 
Joao Almeida PSOB 
Joao Carlos Bacelar PR 
Joao Leao PP 
Jorge Khoury OEM 
Jose Carlos Araujo PR 
Jose Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSOB 
Lfdice da Mata PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Luiz Bassuma PT 
t.uiz Carreira OEM 
Marcelo Guirnaraes Filho PMOB PMOB PSC PTC 
Marcos Medrado PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Mario Negromonte PP 
Mauricio Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhiies OEM 
Sergio Barradas Carneiro PT 
Sergio Brito PMOB PMDB PSC PTC 
Severiano Alves PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Tonha Magalhaes PR 
Uldurico Pinto PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Veloso PMOB PMOB PSC PTC 
Walter Pinheiro PT 
Zezeu Ribeiro PT 
Presentes Bahia: 37 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Aelton Freitas PR 
AntOnio Andrade PMOB PMOB PSC PTC 
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Antonio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Carlos Willian PTC PMOB PSC PTC 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira OEM 
Eduardo Barbosa PSOB 
Elismar Prado PT 
Fabio Ramalho PV 
Fernando Oiniz PMOB PMOB PSC PTC 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Alaide OEM 
JO Moraes PCdoB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Joao Bitlar OEM 
Joao Magalhaes PMOB PMOB PSC PTC 
Jose Fernando Aparecido de OlivPV 
Julio Oelgado PSB PSB POT PCdoS PMN PHS PRB 
Juvenil Alves PRTB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Ouintao PMOB PMOB PSC PTC 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes OEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lucia Cardoso PMOB PMOB PSC PTC 
Mario de Oliveira PSC PMOB PSC PTC 
Mario Heringer POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Mauro Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
Miguel Correa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSOB 
Paulo Piau PMOB PMOB PSC PTC 
Rafael Guerra PSOB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSOB 
Saraiva Felipe PMOB PMOB PSC PTC 
Vir!jllio Guimaraas PT 
Vitor Penido OEM 
Presentes Minas Gerais: 45 

EspiRiTO SANTO 

Camilo Cola PMOB PMOB PSC PTC 
Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PMOB PSC PTC 
Lelo Coimbra PMOB PMOB PSC PTC 
Rita Camata PMOB PMOB PSC PTC 
Sueli Vidigal POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Presentes Espirito Santo: 6 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMOB PMOB PSC PTC 
Andreia Zito PSOB 
Arnaldo Vianna POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Ayrton Xerez OEM 
Bernardo Ariston PMOB PMOB PSC PTC 
Brizola Neto POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico OAngelo PT 
Cida Oiogo PT 
Or.Adilson Soares PR 
Or. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valentim PCdoB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Edson Ezequiel PMOB PMOB PSC PTC 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMOB PMOB PSC PTC 
Eduardo Lopes PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoB PMN PHS PRB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
Filipe Pereira PSC PMOB PSC PTC 
Geraldo Pudim PMOB PMOB PSC PTC 
Hugo Leal PSC PMOB PSC PTC 
Indio da Costa OEM 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bitlar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Leo Vivas PRB Psb Pdt PCdoB PMN PHS PRB 
Leonardo Piceiani PMOB PMOB PSC PTC 
Luiz Sergio PT 
Marcelo Itagiba PMOB PMOB PSC PTC 
Miro Teixeira POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Nelson Bornier PMOB PMOB PSC PTC 
Otavio Leite PSOB 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia OEM 
Rogerio Lisboa OEM 
Silvio Lopes PSOB 
Slrnao Sessim PP 
Sotange Almeida PMOB PMOB PSC PTC 
Solange Amaral OEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Presentes Rio de Janeiro: 43 

SAO PAULO 

Aldo Rebelo PCdoB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Aline Correa PP 
Antonio Bulhoes PMOB PMOB PSC PTC 
Antonio Carlos Pannunzio PSOB 
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Antonio Palocci PT 
Arnaldo Faria de Sa PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Candido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarallini PT 
Celso Russomanno PP 
Claudio Magrao PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Pinoni DEM 
Dr.Talmir PV 
Dr. Ubiali PSB PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Duarte Nogueira PSDB 
Edson Aparecido PSDS 
Emanuel Fernandes PSDS 
Fernando Chucre PSDS 
Francisco Rossi PMDS PMDB PSC PTC 
Frank Aguiar PTS 
Guilherme Campos DEM 
Janete Rocha Pieta PT 
JilmarTallo PT 
Joao Dado PDT PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Joao Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen OEM 
Jorginho Maluly OEM 
Jose Anibal PSOS 
Jose Eduardo Cardozo PT 
Jose Genorno PT 
Jose Mentor PT 
Jose Paulo T6ftano PV 
Julio Semeghini PSOS 
Lobbe Neto PSOS 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSS PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Marcelo Ortiz PV 
Marcie Franca PSS PSS PDT PCdoB PMN PHS PRS 
Michel Temer PMOS PMOS PSC PTC 
Milton Monli PR 
Nelson Marquezelli PTS 
Paulo Malut PP 
Paulo Pereira da Silva PDT PSS PDT PCdoS PMN 
PHS PRS 
Paulo Renato Souza PSOS 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PMOS PSC PTC 
Reinaldo Nogueira PDT PSS PDT PCdoS PMN 
PHS PRS 
Renato Amary PSOS 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTS 

Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Silvio Torres PSDS 
Vadao Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSOS 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi OEM 
William Woo PSDS 
Presentes Sao Paulo: 64 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT 
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Professor Victorio Galli PMOS PMOS PSC PTC 
Thelma de Oliveira PSOS 
Valtenir Pereira PSS PSS PDT PCdoS PMN PHS PRS 
Wellington Fagundes PR 
Presentes Mato Grosso: 8 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Laerte Sessa PMOS PMOS PSC PTC 
Magela PT 
Osorio Adriano OEM 
Rodovalho OEM 
Rodrigo Rollemberg PSS PSS PDT PCdoS PMN 
PHS PRS 
Tadeu Filippelli PMOS PMOS PSC PTC 
Presentes Distrito Federal: 8 

GOlAS 

Carlos Alberto Lereia PSOS 
Chico Abreu PR 
Iris de Araujo PMOS PMOS PSC PTC 
Joao Campos PSOS 
Jovair Arantes PTS 
Leandro Vilela PMOS PMOS PSC PTC 
Leonardo Vilela PSOS 
Luiz Sillencourt PMOS PMOS PSC PTC 
Marcelo Melo PMOS PMOS PSC PTC 
Pedro Chaves PMOS PMOS PSC PTC 
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSOS 
Ronaldo Caiado OEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Junior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTS 
Presentes Goias: 17 
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MATO GROSSO DO SUL 

Anlonio Carlos Silfi PT 
Antonio Cruz PP 
Oagoberto POT PSS POT PCdoS PMN PHS PRS 
Geraldo Resende PMOS PMOS PSC PTC 
Nelson Trad PMOS PMOS PSC PTC 
Vander Loubet PT 
Waldir Neves PSOS 
Presentes Mato Grosso do Sui: 7 

PARANA 

Abelardo Lupion OEM 
Alfonso Camargo PSOS 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra OEM 
Alfredo Kaefer PSOS 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto POT PSS POT PCdoS PMN PHS PRS 
Cezar Silvestri PPS 
Oilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra OEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSOS 
Hermes Parcianello PMOS PMOS PSC PTC 
Luiz Carlos Hauly PSOS 
Marcelo Almeida PMOS PMOSPSC PTC 
Max Rosenmann PMOS PMOS PSC PTC 
Moacir Micheletto PMOS PMOS PSC PTC 
Nelson Meurer PP 
Odllio Salbinotti PMOS PMOS PSC PTC 
Ralinho Junior PSC PMOS PSC PTC 
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC PMOS PSC PTC 
Presentes Parana: 24 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Carlito Merss PT 
Decio Lima PT 
Ojalma Serger PSS PSS POT PCdoB PMN PHS PRS 
Edinho Sez PMOS PM'OS PSC PTC 
Fernando Coruja PPS 
Gervasio Silva PSOS 
Joao Matos PMOS PMOS PSC PTC 
Joao Pizzolatti PP 
Jose Carlos Vieira OEM 
Nelson Goetten PR 
Paulo Sornhausen OEM 
Valdir Colatto PMOS PMOS PSC PTC 
Vignatti PT 

Zonta PP 
Presentes Santa Catarina: 15 

RIO GRANDE DO SUL 

Adao Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PSB POT PCdoS PMN 
PHS PRS 
Oarcfsio Perondi PMOS PMOS PSC PTC 
Eliseu Padilha PMOS PMOS PSC PTC 
Enio Bacci POT PSS POT PCdoS PMN PHS PRS 
Germano Sonow OEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMOS PMOB PSC PTe 
Jose Otavio Germano PP 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Susato PTS 
Manuela OAvila PCdoS PSS POT PCdoS PMN 
PHS PRB 
Marco Maia PT 
Matteo Chiarelli OEM 
Mendes Ribeiro Filho PMOB PMOS pse PTC 
Onyx Lorenzoni OEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTS 
Pepe Vargas PT 
Pompeo de Mattos POT PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRS 
Professor Ruy Pauletti PSOS 
Renato Moiling PP 
Sergio Moraes PTS 
Tarcfsio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha POT PSB POT PedoB PMN PHS PRS 
Vilson Covatti PP 
Presentes Rio Grande do Sui: 28 

1- ABERTURA DA SESSAO 

o SA. PRESIDENTE (lnocenclo Oliveira) - A lista 
de presenca registra na casa 0 comparecimento de 
473 Senhoras Oeputadas e Senhores Oeputados. 

Esta aberta a sessao. 
Sob a protscao de Oeus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos os nossos trabalhos. 
o Sr. Secretario procedera ~ leitura da ata da 

sessao anterior. 

11- LEITURA DA ATA 

oSR.WILLIAM WOO,servindocomo 2°Secrelilrio, 
procede ~ leilura da ata da ssssao antecedente, a qual 
e, sem observacoes, aprovada. 

o SR. PRESIDENTE (lnocencio Oliveira) - Passa
se a leitura do expediente. 
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III - EXPEDIENTE 
Nao ha expediente a ser lido. 
oSA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Passa

se as 

IV - BREVES COMUNICAC;:OES 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Renato 

Moiling. 
o SA. RENATD MOlLiNG (PP- RS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, goslaria de registrar nesta Casa que tive 
a honra de participar, na condlcao de Presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa do Setor Coureiro
Calcadista e Moveleiro, no dia 8 de outubro, de jantar 
comemorativo aos 35 anos de fundacao do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia do Couro, Cal~ado e Artefalos 
- IBTEC, evento realizado em meu Estado, 0 Rio 
Grande do Sui, na cidade de Novo Hamburgo, e que 
contou com a participacao das principais llderancas 
do setor coursiro-calcadista. 

Anfltriao da solenidade, 0 Presidente do IBTEC, 
Rui Guerreiro, enfatizou durante a comernoracao 
a irnportancia de "mais uma vez reunir todos os 
segmentos do setor para mostrar a torca e a uniao 
de lodas as enlidades". Rui Guerreiro e advogado 
especializado em Direito Empresarial, com pos
graduacao em Processo Civil e Direito Tributario, com 
MBA em Gestae Empresarial, e atua como conselheiro 
jurldico de grandes empresas em varies pontos do Pais. 
A sua gestao sucede a do ernpresario Martinho Fleck, 
que deixou a presldsncia em dezembro ultimo, depois 
de 10 anos de dedicacao a institulcao. 

Durante 0 evento foram feitas home nagens aos 
prolissionais que contribuiram para 0 crescimento do 
setor, com a entrega do Troleu Destaque Profissionais do 
Setaro Os troteus levaram 0 nome de Arlindo RUdolpho 
Weber, escolhido pela sua tmportancia na hist6ria do 
setor calcadlsta brasileiro. Ele e um dos idealizadores 
da industria Paqueta Calcados, fundada em 20 de 
junho de 1945. Com 62 anos de fundacao, a Paqueta 
Calcados e hoje uma das maiores industrias do setor 
na America Latina. 

A seguir os que receberam a homenagem por 
sua atuacao: 

• Destaque Exporlacao:Joao Carlos Hartz, 
a quem live a honra de entregar 0 trofeu: 

• Destaque Calcados: Ernani Reuter; 
• Destaque Couro: Mario Marchini; 
• Destaque Tecnico em Couto: Dieter 

Lehmann; 
• Destaque Tscnicc em Calcados: Fer

nando Oscar Geib; 

• Destaque Componentes: Plfnio Fleck; 
• Destaque Lojas: Antonio Spolador; 
• Destaque Estilismo: Aldo Pospichil; 
• Destaque Artefatos: Vidal Veicer; 
• Destaque Maquinas: Delete Schmidt; 
• Destaque Tecnologia: Omar Pucci; 
• Destaque Personalidade do Setor: Mar

cus Vinfcius Pratini de Moraes; 
• Destaque Imprensa: Grupo RBS- Nel

son Pacheco Sirotsky; 
• Destaque Meio Ambiente: Sindicato 

das lndustrias de Calcados de Tres Coroas 
- Arnaldo Slovinski Moraes. 

Na categoria Empresas S6cias-Fidelidade, re
ceberam 0 troteu: 

• Arnapa do Sui; 
• Amazonas Produtos para Calcados 

Llda.; 
• Artecola lndustrias Quimicas Llda.; 
• Calcados Jacob SA; 
• Industria de Calcados Wirth Llda.; 
• Plfnio Fleck SA Ind. e Com.; 
• Industria de Polfmeros Delta Llda.; 
• Schrnldt Irmaos Calcados Llda. 

Foi tambem realizada, dentro da proqrarnacao do 
evento, homenagem especial ao Deputado Julio Cesar 
Redecker, lalecido no ultimo mes de ju/ho. 

Hist6rico do IBTEC 

o IBTEC, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
toi criado em 7 de outubro de 1972, como Instituto 
Brasileiro do Couro e Alins, e inicialmente era um 
nucieo do Sistema FIERGS. A carencla de informa~6es 

sobre novas tecnologias na producao de calcados e a 
necessidade de ter uma instituicao que pesquisasse 
alternativas para 0 desenvolvimento operacional das 
empresas lizeram com que um grupo de smpresanos 
se unisse em torno da cria~ao do Instituto. 

A primeira sede do institute, enquanto nucleo 
da FIERGS, foi em Estancia Velha, junto da Escola 
Tscnica de Curtlmento. Mais tarde, para estar mais 
pr6xima dos ernpresarios, a entidade foi transferlda 
para a sede da Associacao Comercial e Industrial de 
Novo Hamburgo. 

Em 1976, a instltuicao teVe 0 nome mudado para 
Centro Tecnol6gicodo Couro, Catcados e Afins, e passou 
a ser entidade independente. Em 1984, finalmente 0 

CTCCA conquistava sede propria, a Rua Araxa, 750 
- Novo Hamburgo, onde ainda hoje funciona. 

, Desde a sua cnacao, a entidade vem contribuindo 
significativamente e prestando importantes services, 
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lnformacoes e, principalmente, coordenando pesquisas 
aplicadas ao setor courelro-calcadista, 

A estruturacao do entao CTCCA foi feita para 
atender em 3 frentes - 1 deparlamento tacnico 
buscava mtormacoes sobre novos equipamentos e 
novos processos e apolava as empresas associadas, 
fazendo adsquacoes em sua estrutura operacional, 
para garantir ganhos de competitividade. A proposta 
era a de buscar informa~6es sobre as novidades no 
mercado de equipamentos e maqumas e orientar as 
industrlas na implementa~ao de mudancas que Ihes 
garantissem ganhos de producao, Ao mesmo tempo, 
a entidade criava um laboral6rio da qualidade para a 
realiza/iiio de ensaios ffsicos e quimicos nos caleados 
e nas materias-prirnas, lornecendo Iaudos tecnlcos de 
qualidade, exigidos pelos importadores americanos 
como garantia da qualidade dos produtos brasileiros. 

A outra frente de atuacao do CTCCA era a 
da dlssermnacao da informa~ao tacnlca atraves da 
revista Tecnicouro, criada para levar aos ernpresarios 
e tecnicos do setor as lntormacoes sobre tudo 0 

que acontecia no mundo em terrnos de novidades 
tecnol6gicas. 

Em 2000, 0 IBTEC passa a abrigar em sua 
diretoria todas as entidadesdo setor coureiro-calcadista. 
A decisao de incorporar todas as representacoes na 
diretoria loi do entao Presidente Martinho Fleck, que 
queria com isso gerar um c1ima de uniao, criando 
condicoes de trabalho para atender todas as instiincias 
do sistema. 

A f6rmula enconlrada para concretizar 0 projelo 
de reunir as entidades foi a de insthucionallzar, atraves 
do estatuto do 18TEC, que as vice-presidenclas do 
insliluto seriam exercidas pelos presidentes de cada 
entidade. Desta forma, tem-se a inteligEmcia da cadeia 
produtiva reunida, e tomando decis6es que beneficiam 
lodos os elos da economia coureiro-calcadista. 

A necessidade de obter reconhecimento junto aos 
organismos nacionais e internacionais fez com que a 
dire/iiio mudasse 0 nome do CTCCA. Internamente, 0 

objetivoera 0 de ser reconhecidapor institui~6es Iigadas 
ao fomento, e externamente, porque a denorninaeao 
insliluto agrega a sua rnissao, fortalecendo a imagem 
e 0 reconhecimento. 

Como instituto, a posslvel trabalhar de forma 
mais ampla. Institui~oes universilarias, por exemplo, 
reconhecemuma entidadeque tenha estadenomlnacao. 
E, principalmente junto as instanclas de fomento a 
pesquisa, que identificam na nomenclalura "instituto" 
a legitimidade necessaria para atuar como instilui~ao 

de pesquisa. 
A rnudanca de nome tambam teve como objetivo 

atender a necessidade de um novo posicionamento, 

condizente com as exigencias da evolu~ao do 
mercado. 

Assim, em dezembro de 2005, a dire~ao 

apresentavaa nova marca, e 0 nome: Instituto 8rasileiro 
de Tecnologiado Couro, Cal~do e Artefatos -IBTEC. A 
mudanca levou a insmui/iiio a resgatar as suas origens, 
ja que a primeira denornlnacao era de instituto. 

o IBTEC a a tnstituicao de pesquisa do setor 
responsevelpelo desenvolvimentode novas lecnologias 
para 0 conforto e a saude dos pas e a certiticacao 
dos caleados e arlefatos, atraves do controle de 
qualidade leilo atraves de ensaios ffsicos e qufrnicos 
que atestam a qualidade dos produtos finais ou em 
desenvolvimento. 

o instituto lem como vlsao "ser gestor da 
inteligencia do sistema calcadista com visiio holfstica 
de futuro", e, como missao, "promovera eficacia coletiva 
do complexo calcadista", em conjunto com as demais 
entidades empresariais. 

Um des destaques do IBTEC a a confiabilidade e 
a sequranca que os seus services trazem ao mercado, 
pois as industrias do setor precisam comercializar 
seu bens no mercado internacional e precisam da 
csrtltlcacao, que pode ser solicilada ao 18TEC,marca 
internacionalmente reconhecida na testagem da 
qualidade de produtos acabados e de componentes 
para calcados. 

Atraves de iniciativa ousada e em parceria com 
outras entidades do setor, foi aicancada a certifica/iiio 
internacional junto ao Satra Technology Centre, que 
abre diversas portas para as empresas brasileiras 
exportarem no mercado mundial. 

o IBTEC atua em parceria com as demais 
entidades do setor,desenvolvendoalividades e projetos 
de pesquisa e busca novas tecnologias para 0 sistema 
calcacista.0 IBTECatua em areasque viio da realizaeao 
de testes da qualidade em catcados, componentes e 
rnaterias-prlrnas, atraves de seu laborat6rio qulmico 
e ffsico-mecAnico, aos testes de conforto, atraves de 
seu laboral6rio de blomecanica, medindo os nlvels de 
conforto dos calcados, 

Na areaoperacional, 0 Institutomaotemumaequipe 
de consultoria que ap6ia as industrias de todo 0 Parsna 
busca de melhorias que garantam maior produtividade 
e onrnlzacao de resultados, obtendo um diferencial 
na qualidade dos produtos oferecidos aos mercados 
nacional e internacional para 0 produlo final. 

A estrutura interna do IBTEC e constltufda de 
4 nucleos: 0 Nucleo de Controle da Qualidade, que 
respondepelos laborat6riosffsico/mecanicoe qulmico; 0 

Nucleode Relaclonamento com 0 Mercado, responsavet 
pelos projelos em feiras, cursos, consultorias, revista 
Tecnlcouro e pela venda de todos os servicos da 
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entidade; 0 NOcleo do CEBEC, responsavel pelas 
pesquisas e pelos ensaios na area de biornecanica; e 
o NOcleo Administrativo-Financeiro. 

Alem disso, 0 IBTEC sedia a Secretaria do ABNT/ 
CB-11 - comne Brasileiro do Couro e Calcados da 
Associacao Brasileira de Normas Tecnicas, responsavel 
pela criacao de todas as normas do sistema 
calcadista. 

Com a preocupacao de oferecer as empresas 
brasileiras agilidade e services que promovam a 
competitividade internacional, 0 IBTEC filiou-se ao 
Satra TechnologyCentre, da Inglaterra, e possui ensaios 
acreditados pelo INMETRO, pela Rede Metrol6gica 
do Rio Grande do Sui, pelo INOR - Instituto da 
Normanaacao na Seguranya, SaOde, Qualidade, 
Produtividade, Avaliacoes e Jufzo Arbitral e pela ABNT 
- Assoclacao Brasileira de Normas Tacnicas. 

A sua atual Diretoria tem a seguinte 
composicao:
 

Presidenle: Rui Guerreiro;
 
Vice-Presidente de Relayoes Institucionais: Enio Erni
 
Klein.
 

Conselhos Tecrxcos
 

Couro:
 

Vice-Presidente: Umberto Ciliao Sacchelli;
 

Diretor: Cezar MOiler.
 

Calcado:
 

Vice-Presidente: Elcio Jacomelli;
 

Diretor: Heitor Klein.
 

Componentes:
 

Vice-Presidente: LuIs Claudio Amaral;
 

Diretor: Evandro Daniel Wolfart da Silva.
 

Maquinas:
 

Vice-Presidente: Raul Ludwig;
 

Diretor: Rogerio de Moura.
 

Meio Ambiente:
 

Vice-Presidente: Jose Waldir Dilkin;
 

Diretora: Janete Maino.
 

Ensino:
 

Diretor: Kurt Joaquim Lull.
 

Services:
 

Vice-Presidente: Fatima Daudt;
 

Diretor: Hugo Springer.
 

Recursos Humanos e Ayao Social:
 

Vice-Presidente: Marli Aumondi;
 

Diretor: Luciano Lima. 

Moda e Design: 

Vice-Presidente: Juan Almada; 

Diretor: Aldo Pospichil. 

Lojistas: 

Vice-Presidente: Marconi Leonel Matias dos Santos; 

Diretor: Raul Viega da Rocha. 

lnovacao Tecnol6gica: 

Vice-Presidente: Sergio Knorr Velho; 

Diretor: Aluisio Otavio Vargas Avila. 

Artefatos de Couro e Artigos de Viagem: 

Vice-Presidente: Vidal Veicer; 

Diretor: Martin Sezefredo Mattes. 

Associado: 

Vice-Presidente: Elenor Joao Bruxel; 

Diretor: Cesar H. BOndchen. 

Jurldico: 

Vice-Presidente: Marciano Buffon; 

Diretor: Flavio B. Jeckel. 

Vestuario: 

Vice-Presidente: Roberto Chadad; 

Diretor: Baltazar Guedes. 

Conselho Cientffico: 

Dr. Alberto Carlos Amadio, Dra. Deyse Borges Macha
do, Dr. Luiz Antonio Peroni, Dr. Milton Zaro, Dr. Aluisio 
Otavio Vargas AVila, Dra. Susana Cristina Domenech 
e Dra. Mariliz Gutterres. 

Conselho Fiscal: 

Renato Kunst, Alexandre Glaser, Ernani Reuter e Mar
tinho Fleck. 

Com 0 intuito de buscar constante atualizacao e 
desenvotvlrnento de seus conhecimentos, assim como 
ditundi-Ios, 0 IBTEC rnantem parcerias com: 

- FGVlDecision- FundayaoGetOlio Vargas. 
A parceria foi firmada em maio de 2003 e serviu 
paraestimular a qualificacao do complexo calca
dista. As aulas da FGV estao senoo desenvolvi
das no proprio IBTEC.Os cursosestao Iigadosao 
setor calcadista e a qestao empresarial. 

- UDESC - Universidade do Estado de 
Santa Catarina. A parceria, firmada no ano 
de 1997, foi ampliada durante 0 ano de 2002, 
como resultado do incremento nos trabalnos 
de certlncacao de conforto em calcados, 
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- UFRGS- Universidade Federal do Rio 
Grandedo SuI. Foiassinado em 2002 0 corwe
nio que vlabilizara 0 trabalhode parceriaentre 
o IBTEC e a UFRGS, na realizaQao conjunta 
de projetos de pesquisa, assessoria tecnlco/ 
cientflica, treinamento, aperfelcoarneoto de 
pessoal, permuta de inlormaQoes tecnlcas e 
tecnol6gicas, elaboracao de liIeraturatecnica, 
artigos, cartilhas, entre outros. 

- UFSC- Universidade Federal de Santa 
Catarina. Convenio assinado em abrilde 2002, 
viabiliza parceria com 0 IBTEC nas areas de 
pesquisa tecnico/cientflica e trabalhos inter
laboratoriais. 

- SEDAI- Secretariado Desenvolvimen
to e cos Assuntos Internacionaisdo Governo 
do Rio Grande do SuI. 

- FundaQao EscolaTecnica LiberatoSal
zano Viera da Cunha. 0 conv/lnio preve 0 

aproveitamento dos estudantes em estaqlos 
no IBTEC. 

- USP- Universidade deSaoPaulo. 0 con
v/lnio tem0 objetivo derealizar reunioes tecnoo
cientfficas score biomecllnica do calcado, 

- UFSM - Universidade Federal de Santa 
Maria.0 convenlotem 0 objetivode desenvol
verpesquisas tecnico-eientfficas sobreblorne
canica do calcado, 

No ambito internacional, 0 IBTEC mantern con
venios com: 

- INESCOP - Instituto Tecnol6gico del 
Calzado y Conexas, da Espanha; 

- CTC- CentroTecnol6gico do Calcado, 
de Portugal; 

- Compagnie Europeennsde la Chaus
sures, da Franca, 

Sao ainda entidades parceiras do IBTEC: 

- ABECA - Assoctacao Brasileira dos 
Estilistas de Calcados e Alins; 

- ABIACAV - Associacao Brasileiradas 
lndustnas de Artelatos de Couro e Artigos de 
Viagem; 

- ABICALQADOS - Associacao Brasileira 
das tndustrlas de Calcados: 

- ABLAC- Assoclacao Brasileirade to
jistas e Artefatos de Calcados; 

- ABQTIC - Associacao Brasileira dos 
Qulmicos e Tecnicos da Industriado Couro; 

- ABRAMEQ- AssoclacaoBrasileirade 
Maquinas e Equipamentos paraos Setoresdo 
Couro, calcaoos e Alins; 

- ACI-NH- AssoclacaoComercial e In
dustrial de Novo Hamburgo, Campo Bom e 
EstanciaVelha; 

- AICSul- Assoclacao das Industriasde 
Curtume do Rio Grande do Sui; 

- ASSrNTECAL - AssoclacaoBrasileira 
de Empresas de Componentes para Couro, 
Calcados e Artelatos; 

- CICB - Centro das lndustrias de Cur
tumes do Brasil. 

Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.Deputados, agradecendo 0 honrosoconvi
te que recebi paraparticiparde tao importante evento, 
que enche de orgulho a classe empresarial qaucha e 
- por que nao dizer? - brasileira. 

Muito obrigado. 
o SA. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SA. PRESIDENTE (InocencioOliveira)- Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO. 

Pelaordem.Sem revlsao do orador.)- Sr.Presidente, 
votei de acordo com a ortentacao do meu partido na 
votacao anterior. 

o SR. LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra, 

o SR. LEONARDO MONTEIRO (PT- MG.Pela 
ordem.Sem revlsaodo orador.)- Sr.Presidente, votei 
de acordocoma ortentacao do meupartidona votaQao 
anterior. 

o SA. PRESIDENTE (lnocencloOliveira) - Com 
a palavra 0 Sr. Deputado Lincoln Portela. 

o SR. LINCOLN PORTELA (PR - MG. Sem 
revisao do orador.)- Sr. Presidente, a base aliada do 
Governo esta preparada para a votacao da proposta 
de prorrogaQiio da CPMF. 

Em seguida, penso que os Lfderes desta Casa 
precisam reunir-se para, na concteao de Parlamentares 
de representantes do povo, adotar uma poslcao em 
retacao ao fate de que0 Poder Executivo legisla,atraves 
de medidas provis6rias - e sou da base governista 
-, bem como 0 SupremoTribunal Federal, atravesde 
loterpretacoes modulares da constmneao Federal. 

Pergunto: relens dos Poderes Executivo e 
Judtciario, nestasttuacaodiflcif, 0 que podemos fazer, 
se 0 PI, 0 "Partidoda Imprensa", domina os trabalhos 
desta Casa? 

Era 0 que tinha a dizer. 
o SA. EUNiclO OLIVEIRA - Sr.Presidente, peeo 

a paJavra peraordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. EUNiclO OLIVEIRA (Bloco/PMOB - CEo 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, se 
aqui estivesse, teria votado de acordo com a orientacao 
do PMOB. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Oeputado Luiz Bassuma. 

o SR. LUIZ BASSUMA (PT - BA. Pronuncia a 
seguinte discurso) 

D/SCURSO DO SR. DEPUTADO LU/Z 
BASSUMA QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REV/SAO, SERA POSTER/ORMENTE 
PUBLICADO. 

o SR. LEONARDO aUINTAO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SA. LEONARDOaUINTAO (Bloco/PMOB- MG. 
Pela ordem. Sem rsvisao do orador.) - Sr. Presidente, 
volei de acordo com a orlentacao do PMOB nas ultimas 
votacoes. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Oeputado Eduardo Valverde. 

o SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, daqui a pouco os 
telespectadores da TV Camara asslstirao a debates e 
pronunciamentos que podsrao causar certa contusao, 
Alguns discursos serao contrartos a prorroqacao da 
·CPMF. Com eles tentarao justificar que a impasto 
e injusto, cobrado de pobres e ricos. Mas e 6bvio 
que aqueles que taiarao contrariamente aCPMF nao 
acreditam no que dizem. Querem esconder uma poslcao 
potttlca, 

A CPMF e destinada ao financiamento da rede 
publica de saude e da Previdencia Social. Tern uma 
finalidade social firma, de resgatar as excluidos. Muitos 
se sentem incomodados em ver pessoas comendo, 
empregadas e nao tendo de pedir favor a politicos. 
Certamente isso causa certo descontorto, porque fere 
a status quo. 

Mas a argumento mats forte encoberto ea de que 
a CPMF combate a soneqacao, A maio ria dos tributos 
cobrados no Pais sao sonsqavets. Sonega-se muito no 
Brasil. Somente com um tributo ediffcil senegar, e a 
descoberta dos sonegadores se torna possivel porque 
se abre uma brecha para cruzar mtorrnacoes, 

Par que nao talarn contrariamente acobranca da 
COFINS? Par que nao atacam a CIOE, a ICMS, cuja 
aliquota foi aumentada no Rio Grande do Sui? Par 
que atacam a CPMF? Porque ela e descontada no 
banco. E apenas aque/es que movimentam alta soma 

de recursos em sua conta bancaria - muitas vezes 
acobertados pelo sigilo bancario - nao querem que 
essa intormacao seja cruzada par ocasiao da analise 
da dectaracao do Impasto de Renda. Eo com essas 
lntorrnacoes que a Receita Federal pode saber quem 
esta sonegando neste Pals. 

Na verdade, aqueles que vao discursar 
contrariamente 11 CPMF estao encobrindo a poslcao 
da classe dominante, que nao gosta de financiar a 
area social, a Estado, e vao tentar iludir a sociedade 
brasileira com um discurso muito tacll, Porque e facil 
fazer discurso populista e demag6gico. 

Eo importante que as trabalhadoras e as 
trabalhadores que assistem a este debate saibam que 
a Programa Balsa Familia, a beneffcio de prestacao 
continuada, a programa da CONAB e a politica de 
reajuste do salarlo minima estao pautados pela 
aprovacao da proposta de prorroqacao da CPMF. 

o SR. LUIZ BASSUMA - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. LUIZ BASSUMA (PT - BA. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, votei de 
acordo com a orientacao do meu partido nas votacoes 
anteriores, inclusive nas sessoes antericres. 

Quero justificar a minha ausencia e reiterar que 
votei de acordo com a onentacao do meu partido. 

o SA. JOSE FERNANDO APARECIDO DE 
OLIVEIRA - Sr. Presidente, peco a palavra pela 
ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JOSE FERNANDO APARECIDO DE 
OLIVEIRA (PV - MG. Pela ordem. Sem revisao do 
orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com a 
orisntacao do PV na votacao anterior. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Oeputado Marcelo Itagiba. 

o SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMOB - RJ. 
Sem revlsao do crador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Oeputados, nesses dias, temos discutido multo questoes 
relativas 11 area de seguranya publica. Aprovamos nesta 
Casa medida provis6ria encaminhada pelo Governo 
Federal.Alias, nem sei par que a proposta governamental 
foi enviada par meio de medida provis6ria, se nela 
nao estavam presentes as requisitos de relevancia e 
urgencia. As normas ali contidas sao proqramatlcas. 
Nada ha de auto-execucao em rslacao aos problemas 
da area da seguranya publica. 

Vejam V.Exas. de que forma a seguranya publica 
e tratada neste Pais. 
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Se formos compilar os dados doTribunalde Contas 
da Uniao, veremos que apenas 0,3% das despesas 
publicas foi carreado para a sequranca publica no ano 
que passou. Ou seja, ba completo e total desinteresse 
pelo assunto neste Pars. 

Quando falamos em sequranca publica, temos 
de pensar principalmente naqueles que estao por 
tras dos atos do setor, nos agentes pUblicos, nos 
policiais que nao foram de forma alguma agraciados 
pelo PRONASCI. 

Nao adianta adquirir equipamentos modemos 
e viaturas novas, se 0 homem nao estiver motivado, 
lreinado, preparado, acima de tudo bem remunerado, 
porque somenle com boa remuneracao a que teremos 
policiais qualificados, que dariio tranqullidade afamilia 
e, desta forma, poderao melhorar 0 combate ao crime 
nas ruas das grandes cidades. 

Espero, caso venha a ser aprovada a proposta de 
prorroqacao da CPMF - e votarei conlrariamente a ela, 
quero deixar isso bem claro -, que parte dessa verba 
seja efetivamente gasta naquilo que a a necessidade 
precipua do povo brasileiro: seguranca publica. Nada da 
CPMF a gasto em soucacao: nada a gaslo efetivamente 
em saude: nada a gasto em sequranca publica, 

Temos de fazer, isto sirn, a grande revolucao 
de investir na qualilicaeao dos agentes publioos 
responsavels pela sequranca publica. Niio podemos 
continuar a ver os agentes administralivos da Polfcia 
Federal abandonados, sem honrar os compromissos, 
sem receber a justa remuneracao de que necessitam 
para exercer 0 bom lrabalho de apoio a atividade 
policial. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) .: A 
Presidencia convoca os Srs. Parlamentares presentes 
nas diferentes dependsncias da Casa a virem ao 
plenario, pois a sessiio extraordmarta teve inlcio com 
a presence de 157 Srs. Deputados. 

Assim que for atingido 0 quorum de 257, vamos 
cornecar a votar. Iniclalmente, os requerimentos de 
retirada de paula da mataria e outros mais. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra. 

o SR. EDUARDO SCIARRA (DEM - PRo Sem 
revisiio do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Depulados, hoje teve inlcio a Iicita~o para a concassao 
da adrninistracao de algumas rodovias federais do 
Brasil, passados 4 anos e 9 meses do Governo lula. 

E importante tracar um paralelo com processo 
similar que ocorre no Maxico, que, no prazo de 10 
meses, modslou, Iicitou e colocou em operacao um 
projeto de concessiio de rodovias. E 0 Brasil, nopecando 
na 4 anos e 9 meses, trabalha algo que a populacao 
espera ha tantos anos. 

o caos no setor logfstico tem nas rodovias 
um componente muito importante. Evidentemente, 
esse processo ainda pode demorar muito, devldo 
aos questionamentos jurfdicos que podem ocorrer. E 
fundamental que tenhamos a nocao de que 0 Governo 
esta perdendo oportunidade num momenta favoravel no 
mundo dos investimentos externos e internos, por niio 
estar melhorando a infra-estrutura do Pafs.Infelizmente, 
por falta de planejamento, por falta de acao deste 
Governo, estamos perdendo esta oportunidade. 

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer 
que, nesse processo, 0 Governo do Estado do Parana, 
que tem combatido tanto a concessiio de rodovias 
federais, pelos precos cobrados nos pedaqlos, entrou 
nessa licita~o com a sua empresa publica, a COPEl, 
e ficou em quinto lugar. Imaginava poder reduzir 0 

preco dos pedaqlos. Esse a mats um vexame que 0 

Governador Roberto Requiiio nos faz passar, 
o SR. JOSE GENOiNO (PT - SP. Sem revisiio 

do orador.) - Sr. Presidenle, Sras. e Srs. Deputados, 
vamos iniciar 0 debate sobre a proposta de prorroqacao 
da cobranca da CPMF. Eimportante a discussiio da 
noite de hoje, bem como a aprovacao desta proposta 
emenda constitucional. 

E importante dizer, para 0 esclarecimento da 
opiniao publica,que a CPMF se transformou,ao longodo 
seu processo de implanlacao, desde 0 Governo anterior 
ao de tuta, em financiadora fundamental de polfticas 
publicas: sauds publica, 42,1 %; Previdencia Social, 
21,1%; Fundo de Combate e Erradicacao da Pobreza, 
principalmente 0 Programa Boisa Familia, 21,1%. Os 
restantes 15,8% sao destinados a Desvlncutacao de 
Receitas da Uniao - DRU, sendo, em sua maioria, 
aplicados no financiamento de proqramas socials. 

Alam do mais, a CPMF a elemenlo importanle 
do equillbrio fiscal e do ajusle do pacto federativo, na 
medida em que rnunosEstados, em rela~iio ao SUS e a 
outros programas socials, dependem desses recursos, 
no valor aproximado de 40 bilhiies. 

Eclaro que 0 nosso Governo tem trabalhado com 
a polltica de dssoneracao setorial. Temos de discutir 
reforma tributaria ampla e abranqents no senlido da 
progressividade. A CPMF a uma necessidade nos 
dias de hoje, para 0 nosso Governo, em fun~ao do 
financiamento das pollticas publicas. 

Sr. Presldente, nesta noite, durante 0 debate da 
materia, faremos a defesa desta proposta de emenda 
constitucional, apreciada em segundo turno, como 
elemento fundamental de financiamento das pollticas 
sociais voltadas para a populacao mais pobre. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. JOAO DADO - Sr. Presidente, peco a 

paravra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JOAO DADO (Bloco/POT - SP. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior, votei de acordo com a orientacao do meu 
partido. . 

o SA. ZEQUINHA MARINHO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

'0 SR. PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ZEQUINHA MARINHO (BlocolPMOB - PA. 
Pelaordem.Sem revisao do orador.)- Sr. Presidente, 
nas votacoes anteriores, votei de acordo com a 
ortentacaodo meu partido, 0 PMOB. 

o SR. FABIO FARIA - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordern, 

o SR. PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra, 

o SR. FABIO FARIA (Bloco/PMN - RN. Pela 
ordem. Sem revisao do crador.) - Sr. Presidente, na 
votacao anterior, votei de acordo com a orientacao do 
meu partido. 

o SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (InocencioOliveira)- Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. LINCOLN PORTELA (PR - MG. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, antes 
de 0 proximo orador subir a tribuna, convocamos os 
membros do Partido da Republica paravirem a plenario, 
Eles estao em uma rauniao do partido que [a esta 
terminando. Que venham rapido: Haveravotacaoaqui 
hoje ate as 3h, 4h da rnanha, 

Muito obrigado, Sr.Presidente. 
o SR. RONALDO CAIADO - Sr.Presidente, peco 

a palavra para uma questao de ordem. 
o SR. PRESIDENTE (InocencioOliveira) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
oSR. RONALDO CAlADO (OEM - GO.ouestac 

de ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Oeputados, infelizmente, euestava ausente 
nomomento em queV.Exa. comunicou ao Plenarto desta 
Casa que 0 texto repassado a Camarados Oeputados 
sobre a Medida Provis6ria n°374,conforme reconhecido 
pela area administrativa do Senado Federal, omitiu 0 

paraqratounlco do art. 3° apresentadopelo PSOB. 
Sr. Presidente, votamos uma medida provis6ria 

em que 0 Oeputado Jose Pimentel utilizouexatamente 
a ausencia daquele paraorato unlco, que revogava 
o artigo da lei limitando as parcelas em, no mfnirno, 
1,5% da receita Ifquidados Estados, 0 Que penalizou 
o parcelamentoem 240 meses. 

Oiante disso, a questao de ordem Que formulo 
a V.Exa. e: diante da resposta do Senado Federal, 
reconhecendo a falha - e votarnos aqul mesmo cern 
as notas taquiqraficas embasadas no relat6rio do 
Oeputado Jose Pimentel, que excluiu aquela emenda 
em decorrencia da ausencia do paraqrato unico -, 
essa medidaprovis6rianao teriade voltarexatamente 
nestemomento, trancando a pauta,sendo rediscutida, 
ja que foi totalmente alterada com 0 acrescimo feito 
no Senado Federal? 

Sr. Presidente, e essa a questao de ordem que 
formulo a V.Exa. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Esta materia ja foi decidida pelo Presidente Arlindo 
Chinaglia.Levantadaquestao de ordem pelo Uder do 
PSOB, Antonio Carlos Pannunzio, 0 Presidente disse 
Que estava aguardando a cornurucacao do Senado 
Federal - que por certo chaqara - paraantao analisar 
a materia. 

Naquela oportunidade emQue estavarnos votando, 
a Camara naotinhaoutraalternativa senao votar0 texto 
que 0 Senado tinha encaminhado. Seria urn contra
sensosea Camara votasse outrotexto. Entao, votamos 
exatamente0 Que 0 Senado mandou. 

V.Exa. tera a resposta Quando 0 Presidente Arlindo 
Chinaglia responder. Mandarei juntar esse pedido de 
V.Exa. a questao de ordem formulada pelo Oeputado 
Antonio Carlos Pannunzio. 

o SR. JACKSON BARRETO - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JACKSON BARRETO (BlocoIPMOB - SE. 
Pelaordem.Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, 
na votacao anterior, vote; com 0 meu partido. 

. 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
- Concedo a palavra ao Oeputado Antonio Carlos 
Magalhaes Neto. 

o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
(OEM- BA. Sem revisao do orador.)- Sr. Presidente, 
Sras. e Srs.Parlamentares, ocupoa tribunadestaCasa 
para chamar a atencao para certos procedimentos 
Que estao sendo adotados pelo Governo do Estado 
da Bahia, na gestao do Partido dos Trabalhadores, 
do Governador Jaques Wagner, Que nao tern agido 
com a devida transparsncta e 0 devido cuidado com 
a coisa publica. 

Agora mesmofoi rompido urncontrato que estava 
em vigor e haviaside assinadopeloGovernopassado, 
com a instituicao financeira nacional BRADESCO. 
Quando assinado, tal contrato teve 0 apoiamento do 
MinisterioPublicodo Estado, doTribunal deContas do 
Estado e do Presidente doTribunal de.lustica do Estado. 
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Governador Jaques Wagner rompeu esse contrato sem 
dar nenhum tipo de justilicativa a institui.;:ao linanceira, 
que tinha 0 dever de atender ao funcionalismo publico 
do Estado da Bahia. 

o Governador tinha 0 direito de rediscutir 0 

contrato e abrir um processo de llcitacao para escolha 
de uma instilui.;:ao Iinanceira que pudesse prestar 
esse service de atencao as folhas de pagamento dos 
funclonanos pUblicos. Mas nao, escolhe 0 Banco do 
Brasil, num claro vies ideol6gico de estatlzar 0 setor 
bancario na Bahia, sem estabelecer a conlrapartida 
que 0 Banco do Brasil daria para os cofres publicos 
da Bahia, sem respeilar aquilo que e mandamento 
para a admlnistracao publica, que e a realizacao de 
um processo Iicital6rio, para 0 bem do Erario publico. 
As diversas instilui.;:oes linanceiras nacionais teriam 
oportunidade de, numa concorrsncia publica, oferecer 
suas propostas para 0 Eslado da Bahia. Venceria 
aquela que desse 0 maior retorno aos cofres pUblicos 
do nosso Estado. Mas nao, escolheu 0 Banco do Brasil, 
decidiu que seria esla instltuicao e sequer disse qual 
seria 0 beneffcio que 0 Banco do Brasil daria para 0 

Governo do Eslado. 
Isso tern de ser objeto de um acompanhamenlo 

multo rigoroso por parte do Ministerio Publico da 
Bahia, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
da sociedade baiana, nao apenas pela questao do 
rompimento do contrato, mas sobretudo pela escolha 
arbitraria, individual, politica e ideol6gica do Banco do 
Brasil. Se 0 Banco do Brasil quer-se transformar na 
instilui.;:aoque atsndera ao funcionalismo batano, nao 
M nenhum problema, mas que fa.;:a jus a isso, sobretudo 
recompensando os cofres pUblicos da Bahia. 

Agrade.;:o a oportunidade queV.Exa.me concedeu, 
Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 
Presidencia convoca os Srs. Parlamenlares para que 
venham ao plenarlo, Assim que 0 quorum atingir 257 
Deputados a Presldencla lnlclara a Ordem do Dia. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Depulado Barbosa Neto. 

o SR. BARBOSA NETO (Bloco/PDT - PR. 
Sem rsvlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Comissao de Defesa do Consumidor deu 
um grande passe na ultima reuniiio para que haja a 
possibilidade de 0 usuario de services de prestacao 
continuada cancelar 0 service no momenta em que 
bem entender. 0 Projeto de lei n° 589/07, de autoria 
do Deputado Vinicius Carvalho, do PTdoB do Rio de 
Janeiro, vai obrigar as empresas a disponibilizarem um 
lelelone e um canai direto para 0 alendente, de maneira 
que um cidadao que tem um service de prestacao 
continuada possa cancelar imediatamente esse servtco, 

Aquele usuarlo de cartao de credlto, de teletonia lixa ou 
celular, talvez 0 assinante de qualquer jornal ou revista, 
que antes era embromado palos atendentes, por meio 
ate de argumentos s6rdidos, que esperava horas a fio, 
aquele a quem eram oferecidas novas tarifas ou pianos, 
que era ludibriado, nao mais existira com esse projeto, 
do qual tive a sanstacao de ser 0 Relator. 

Esse projeto e uma grande conquista para 0 

consumidor.Aquele cidadiio, que anles era embromado, 
agora passa a ler um protocolo que e gerado 
imediatamente ao ser leita a Iiga,.ao. Em 24 horas, 
o servico tem que ser interrompido, e, nos pr6ximos 
7 dias, e gerada uma fatura com todos os debilos 
remanescentes, que nao vao atern da data em que 0 

service foi cancelado. 
Essa e realmente uma grande conquista da 

Comissao de Defesa do Consumidor. Agora 0 projeto 
sera anallsado pela Comissao de Constitui,.ao e Justi.;:a 
e de Cidadania. 

Tenho certeza de que esse projeto vai significar 
um ganho muito grande, principalmente para n6s, 
usuaries, que fomos enrolados ou que sotrfarnos 
com os argumentos e artiffcios vaos utilizados palos 
bem Ireinados atendentes de services de call center, 
que ludibriavam 0 consumidor, e este nao conseguia 
cancelar 0 service. 

Parabens a Comissao de Defesa do Consumidor 
e a esta Casa, porque esse service vai disponibllizar 
essa grande conquista aos usuaries de services de 
presta.;:aocontinuada em lodo 0 terril6rio brasilelro. 

Muilo obrigado, Sr. Presidente Inocencio 
Oliveira. 

o SR. MAURIcIO RANDS (PT - PE. Sem revtsao 
do orador.)- Sr.Presidente,DeputadoInocencioOliveira, 
nobres pares, venho regislrar algumas realizacoes do 
Governo Eduardo Campos profundamente importantes 
para a popula.;:aodo Estado de Pernambuco. 

Ontem,0 GovernadorEduardoCamposapresentou 
o novo plano e a nova estrutura orcamentaria da 
FACEPE- Fundagiio de Amparo a Ciencia e Tecnologia 
do Estado de PernambUCO. 

Chamo a atencao para 0 comparativo dos 
recursos oreamentarios deslinados nesle primeiro 
ano de Governo do companheiro Eduardo Campos a 
FACEPE com os 8 anos dos governos anteriores, das 
torcas conservadoras de Pernambuco. 

Em 2006, para que tenhamos uma ideia, 0 

Orcarnento do Estado de Pernambuco destinou a 
FACEPE apenas 3,6 rnllhoes de reais. Onlem, 0 

Governador Eduardo Campos garantiu recursos de 
30 milhoes de reais por ano. Ao longo, portanto, desses 
4 anos, a FACEPE vai receber, apenas do Governo de 
Pernambuco, com recursos orcarnentariospr6prios, 100 
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milh6es de reais, para incentivo ao desenvolvimento 
tecnol6gico do Estado. 

No momento, Pernambuco recebe grandes 
investimentos do Governo Lula e do Govemo do Estado. 
S6 com a terraplanagem da Relinaria Abreu e Lima, 
em lpojuca, Oeputado Pedro Eugenio, vai haver 0 
investimento de 470 milh6es de reais. Pernambuco 
recebe 0 p610 de poliester e 0 petroqufmico, alern de 
investimentos em ciencia e tecnologia. Porlanto, eum 
Estado vocacionado para 0 conhecimento. 

Pernambuco tem, proporcionalmente, na sua 
populacao, os maiores indicadores de producao 
cientffica, de doutores, mestres e pesquisadores, que 
geram conhecimentos. 

Sr. Presidente Inocencio Oliveira, isso e 0 que 
esta sendo feito em apenas um ano na area de 
ciencia e tecnologia pelo Governo Eduardo Campos, 
que hoje unilica todas as torcas progressistas em 
Pernambuco. 

Parabsns, Governador Eduardo Campos! 
Parabens, partidos que fhe diio sustentacaol Parabens, 
povo de PernambucoI 

o SR. PAULO BORNHAUSEN (OEM - SC, 
Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidenle, Sras. e srs. 
Oeputados, n6s hoje vamos encaminhar 0 segundo 
turno da votacao da CPMF. 

Eu quero lazer um registro. Na semana passada, 
o Presidente da Republica, Sr. t.uiz tnaclo Lula da 
Silva, foi ao meu Estado lazer uma visita. Nesse seu 
caminho, no caminho da grande gestlio, do choque de 
gestiio, loi lazer a lncorporacao do BESC ao Banco do 
Brasil e anunciar mais alguns programas que nao viio 
ser cumpridos ou obras que seriio feitas com dinheiro 
da iniciativa privada. 

Mas, como 0 Presidente tinha de dar protecao a 
sua Llder no Senado, a Senadora fdeli Salvatti - que 
niio pode mais sair de casa, andar de carro, conversar 
com as pessoas, andar de aviao, onde eabordada e 
solre cobrancas pel a sua posicao pusitanlme, uma 
posf<;:iio dilerente da que teve ao fongo da sua vida-, 
resolveu bota-Ia debaixo das suas calcas, para poder 
proteqe-ia. E foi ta estapear 0 povo catarinense e, em 
geral, 0 povo brasileiro. Alias, se dependesse de Santa 
Catarina, 0 Sr. Presidente da Republica estaria hoje 
de pljamas, em algum lugar deste Brasil, e nao no 
Palacio do Planalto, porque ia perdeu, no primeiro e 
no segundo turnos da reeleicao, para Geraldo Alckmin, 
um candidato do povo catarinense. 

Ora, Sr. Presidente, 0 Presidente da Republica foi 
dizer aos catarinenses e aos brasileiros que a CPMF e 
um imposto justa; que a CPMF eo aumento de imposto 
- que ele disse niio existir - eporque 0 brasileiro esta 
ganhando mais. Quem na sociedade esta ganhando 

mais, a nao ser aqueles que participam da corrupcao, 
da qual este Brasil esta permeado, a partir do PlanaIto, 
do mensaliio, do d61ar na cueca e de tudo issoque esta 
acontecendo nesse escandalo continuado? 

Sr. Presidente, quero repudiar a atitude do Sr. 
Presidente da Republica de ir a um Estado onde psrdeu 
elei<;:iio no primeiro e segundo turnos para debochar 
do seu povo, e nao 56 dele, mas do Brasil. 0 IBOPE 
ja confirmou que 54% do povo brasileiro sao contra a 
CPMF; mais de 13% querem que ela termine em doses 
homeopaticas, mas que termine. 1550 totaliza quase 70% 
da populacao. Vejo aqui Oeputados que vem defende
la, dizendo que estamos equivocados. Cerca de 626 
reais e 41 centavos e 0 que cada familia brasileira 
paga, por ano, de CPMF - empregado, desempregado, 
funclonarlo publico ou da lnlclativa privada. 

Por isso, hoje continuaremos em reslstancla 
dernocratlca contra esse imposto, contra a carga 
tributaria e contra 0 acinte da corrupcao que come 
solta neste Pais, patrocinada pelo Palacio do PlanaIto 
e pelo partido que comp6e a base, cujo Sr. Presidente 
da Republica e 0 seu chefe. 

Por isso, estaremos juntos na reststsncla 
dsmocrattca. Eu citei 0 PT e quero citar de novo a 
condicao do Sr. Presidente da Republica, que foi ao 
nosso Estado, junto com seu partido, defender a CPMF, 
brigando com os ernpresarios que estiio defendendo 
a sociedade brasileira desse imposto injusto. 

Por is so, x6, CPMF! Menos- impostos, mais 
oportunidades, e a CPMF que se acabe, que pare de 
ser cobrada do brasileiro! No que diz a Constituicao, 
queremos 0 cumprimento da lei. 0 que 0 Supremo 
Tribunal Federal fez agora com a fidelidade, que 0 taca 
tarnbern com a CPMF 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
oSR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. 

Pela ordem. Sem revislio do orador.) - Sr. Presidente, 
quero uma intorrnacao: chegou il Mesa alguma coisa 
em rela<;:iio a medida provis6ria? 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Chegou e a retirada de pauta ja foi publicada no Diario 
Olicia!. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - V.Exa. poderia 
disponibilizar? 

, 0 SA. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Pois 
nao, YOU mandar distribuir. 

o SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JAIME MARTINS (PR - MG. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, nas votacoes 
anteriores, votei de acordo com a orlentacao do 
partido. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
a palavra 0 Deputado Luiz Carlos Hauly. 

o SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, esta chegando 
a hora de votarmos a famigerada CPMF. 0 Governo 
esta perdendo a grande oportunidade de fazer um 
entendimento nacional para reduzir a carga tributaria. 
Temos a mais alta carga trlbutarla e a mais alta taxa 
de juros conhecida. 0 Brasil e considerado um dos 
parses rnals injustos no mundo. 

o Sr. Presidente da Republica esta equivocado 
ao dizer que, no Brasil, paga rnais imposto quem ganha 
mais. Que iniustica, Presidente Lula! 0 senhor, apesar 
da origem trabalhista, tributa os rnais pobres 2 vezes 
mais do que os ricos. 0 Govemo Lula nao pratica justiea; 
perpetua e amplia, isso sim, 0 fossa da injusti"a entre 
ricos e pobres. A carga trlbutarla incidente sobre as 
famflias de renda ate 2 salaries mrnimos e de 48,8%, 
contra 26% da cobrada dos mais ricos. 0 Governo da 
a Bolsa-Farnllla com uma mao e com a outra recolhe 
rnetade do benetrcio. Infelizmente para 0 Brasil, esse 
modele nao faz crescer, nao faz prosperar, nao distribui 
renda. 

Somos contra a CPMF, Sr. Presidente. 
o SR. DELEY - Sr. Presidente, peco a palavra 

pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. DELEY (Bloco/PSC - RJ. Pela ordem. Sem 

revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao anterior, 
votei de acordo com a orientacao do meu partido. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado sebasuao Bala 
Rocha. 

o SR. SEBASTIAO BALA ROCHA (Bloco/PDT 
- AP. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, 0 Globo Rep6rter da ultima ssxta
feira fez um passeio clnematoqrafico pelas belezas 
exuberantes do meu Estado do Arnapa, Mostrou a 
nossa belfssima capital, Macapa, situada no marco 
zero do Equador, a capital do meio do mundo; mostrou 
a Fortaleza de Sao Jose, 0 maior forte construldo 
no Brasil no secuto XVIII; mostrou cunau, que foi no 
passado uma comunidade quilombola cujos escravos 
trabalharam na construcao da Fortaleza de Sao Jose 
de Macapa, hoje Parque do Forte; mostrou o Olapoque, 
de natureza exuberante; mostrou Calcoene e seu sltto 

arqueol6gico, que, provavelmente, foi um observat6rio 
astron6mico indigena M mais de 2 mil anos; mostrou 
Sucuriju, que e uma i1ha no Oceano Atlantico onde nao 
ha agua doce eonde a agua das chuvas e recolhida em 
calhas para ser consumida no verao: mostrou a linda 
Praia de Goiabal e a Cachoeira de Santo Antonio, no Rio 
Jari, de beleza fenomenal. Enfim, 0 Globo Rep6rter da 
ultima sexta-feira foi um convite aconternplacao desse 
santuario magnifico que e 0 Estado do Amapa, 

Sr. Presidente, 72% do territ6rio do Amapa tem a 
cobertura f10restal protegida, e todas as nossas areas 
indrgenas estao demarcadas. Temos 0 maior parque 
de florestas tropicais do mundo, com quase 4 milhiies 
de hectares. 

Esse e 0 Arnapa., um convite a conternplacaol 
o SR. SERGIO BARRADAS CARNEIRO - Sr. 

Presidente, peeo a palavra para uma questao de 
ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SA. SERGIO BARRADAS CARNEIRO (PT 
- BA. ousstao de ordem. Sem revisao do orador.) 
Sr. Presidente, segundo informa,.oes que obtivemos, 
a Oposicao esta prometendo que a noite sera longa 
-teriam ate sldo encomendadas latinhas de RedBull. 
Pergunto a V.Exa.: uma vez atingido 0 quorum, nao 
poderramos dar logo inicio aOrdem do Dia? 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Poder 
podemos, a partir de um quorum de 257 Deputados, 
ate porque M requerimentos a votar. Mas sera melhor 
a iniciarmos com quorum de 308, uma vez que a 
materia objeto da pauta e uma emenda aOonstituieao, 
que requer quorum qualificado. 

o SR. VIRGILIO GUIMARAES - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. VIRGILIO GUIMARAES (PT - MG. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, eu 
pediria a V.Exa. que fizesse computar a presence de 
quem usar a palavra, conforme dispiie 0 Regimento. 

E aproveitoa ocasiao para dizer que, nas votacoes 
anteriores, licompanhei a onentacao do meu partido. 

A SRA. JO MORAES - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. JO MORAES (Bloco/PCdoB - MG. Pela 
ordem. Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, na 
votacao anterior, se aqui eu estivesse, teria votado 
segundo a orlentacao do meu partido. 

o SR. PRESIOENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Daniel Almeida. 
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o SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB- BA.Pronuncia 
o segu/nte discurso) 

D/SCURSO DO SR. DEPUTADO DA
N/EL ALME/DA QUE, ENTREGUE AO ORA
DOR PARA REV/SAO, SERA POSTER/OR. 
MENTE PUBLICADO. 

a SR. FLAVIANO MELO _ Sr. Presidente, peco 
a palavra pela crdem. 

a SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) _ Tern 
V.Exa.a palavra. 

a SR. FLAVIANO MELO (Bloco/PMOB _ AC. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) _ Sr. Presidente, 
na votacao anterior, votei com 0 PMOB. 

a SR. MAURO NAZIF _ Sr. Presidente, peco a 

palavra pela ordem.
a SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) _ Tern 

V.Exa.a palavra. 

a SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB - RO. Pela 
ordern, Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei 
de acordo com a onentacao da minha bancada. 

a SA. JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS 
- Sr. Presidente, peco a palavra pela ordem. 

a SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 
V.Exa.a palavra. 

a SR. JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS 
(PR - MG. Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidente, se eu estivesse aqui, teria votaria com 0 

meu partido. 
a SR. MARCELO SERAFIM - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. • 
a SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 

V.Exa.a palavra. 
a SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB - AM. 

Peta ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
com certeza M sobre a mesa requerimentosde retirada 
de pauta ou alqo parecido, e ja M quorum regimental 
para 0 inicio das votacoes, que hoje devem ir longe. 

Assim sendo, sera que nao podemos comecar 
pelo menos a defender os requerimentos, enquanto 0 

Presidente ArIindo Chinaglia se dirige ao plenario? 
a SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tern 

a palavra 0 Oeputado Luiz Couto, do PT. 
a SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Sem revlsao do 

orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, desejo 
registrar nos Anais desta Casa nota em que 0 Oiret6rio 
Municipal do Partido dos Trabalhadores de Pombal, 
Parafba, externa indignaQao contra as declaracoes 
ambfguas, contradit6rias e irresponsaveis do atual 
Prefeitoda cidade, que demonstra tolal tattade convlvio 
com 0 processo dernocratico. 

Quero tarnbem, Sr. Presidente, consignar outra 
materia: manifesto do povo indfgena potiguara sobre as 

razoes que levaram a aldeia da Vila de Monte-Mor, em 
Riorinto, Parafba,a ocupar por tempo indeterminado a 
sede da AdministracaoExecutiva Regional da Funda,ao 
Nacional do indio - FUNAI em Joao Pessoa. 

Ha urn parecer da Procuradora Federal da 
FUNAI para que se de prosseguimento aos estudos de 

identifica,ao e delimila,ao da erra indigena Potiguara de 
Monte-Mor, mas 0 Coordenador-Geral de Identifica,ao 
e Oelirnltacao da FUNAI enviou mensagem em que 
informa que isso nao poderia ser feito. Por isso, os 
Indios da aldeia Monte-Mar do Rio Tinto, Paralba, 
ocupam a sede da FUNAI e afirmam que s6 saem de la 
com a decisao para 0 prosseguimento dos estudos de 
identificaQao e delimitaQao da Terra Indigena Potiguara 
de Monte-Mor. 

Sao essas duas rnaterlas Sr. Presidente, que eu 
gostaria de registrar nos Anais da Casa. 

Muito obrigado. 
NOTA E MANIFESTOA QUESE REFE

RE a ORADOR: 

Aldeia Vila de Monte-M6r/Rio TintolPB, 7 de 
outubro de 2007 

Asociedade civil e as autoridades brasileiras, 
• 0 povo indfgena Potiguara vern, por meio deste 

manifesto, comunicar as razoes que nos levaram a 
tomar a dscisao de ocupar, por tempo indeterminado, a 
sede da Administracao ExeculivaRegional da Funda,ao 
Nacional do indio - FUNAI, em Joao Pessoa - AERI 
Joao Pessoa. 

No dia 31 de julho de 2007, a Procuradoria 
Federal da Funai, Gabriela Barbosa Peixoto, enviou 
ao Departamento de Assuntos Fundiarios do 6rgao, 
parecer recomendandoque a Funai desse continuidade 
ao processoadministrative de identiticacaoe dellrnltacao 
da Terra lndlqena Potiguaira,cujo relat6rio foi publicado 
no Diario Oficial da Uniiio em 21 de maio de 2004, 
com 7.487 hectares, entre os municipios de Rio Tinto 
e Marca,ao, no Iitoral norte do estado da Paraiba. 

o parecer foi emitido em razao de embargos 
de dsctaracao movidos por invasores nosso territ6rio 
tradicional, contra decisao do Superior Tribunal de 
.iusnca - STJ, que reconheceu 0 direito - e, no 
nosso entender rnais do que isso, 0 dever do Estado 
brasileiro demarcar a TI Potiguara de Monte-M6r. No 
entendimento da Procuradoria Federal da Funai, os 
embargos decrarat6rios interpostos nao impedem a 
continuidade do processo administrativo. Assim se 
pronuncia a Procuradora Gabriela Barbosa Peixoto: 
"(...j ha respaldo para 0 prossegu/mento do estudos de 
identifica,ao e delimitacao da terra indigena Potiguara 
de Monte-M6r (...)". 



53322 Quarta-feira 10 DIARIO DA CAMARADOS DEPUTADOS Outubro de 2007 

Apesar desse parecer, 0 Coordenador Geral de 
IdentificaQao e Dellmitacao da Funai - CGID, Paulo 
Jose Brando Santilli, enviou, no dia lOde agosto de 
2007, urna mensagem aAERlJoao Pessoa, informando 
que a CGUID aguardava a analise da Procuradoria 
Especializada do 6rgao. alsm do julgamento em tramite 
dos Embargos Declarat6rios expedidos pelo STJ. para 
retomar 0 processo demarcat6rio da TI Potiguara de 
Monte-M6r. 

Nada mais incoerente do que essa mensagem, 
uma vez que a Procuradoria Especializada do 6rgao 
se manifestara 10 dias antes sobre 0 assunto, 
recomendando a continuidade de tal procedimento. E 
essa tem side a desculpa dos gestoras da Funai para 
nao cumprir seu papel constitucional de demarcar e 
proteger os tenit6rios indfgenas. 

Nao bastasse a orntssao do Estado, centenas de 
famflias indfgenas. da aldeia Vila de Monte-M6r, estao 
sendo arneacadas de despejo pela Companhia de 
Tecidos Rio Tinto. A razao de tal erneaca, e 0 atraso no 
pagamento de alugueis cas casas onde essas famllias 
residem. Nada e mais agressivo contra 0 nosso direilo 
ao territ6rio que tradicionalmente ocupamos, do que 
o de sermos tratados como inquilinos. que devem 
obrigaQoes a urna empresa que invadiu nossa terra e 
escravizou por mais de 50 anos 0 nosso povo. 

Senhores daquele territ6rio, nossos pais e rnaes 
de famnia sao obrigados a alugar seu trabalho, em troea 
de migalhas, porque nossa terra sagrada esta quase 
completamente tomadapelo latifUndio da cana-de-acucar, 
o que nos resta sao poueas faixas de terra, na maioria 
das vezes impr6pria para a pratlca da agricultura. 

Arneacados de despejo, impedidos de prover 
dignamente 0 nosso sustento e, ainda, esquecidos 
pelo Estado que tem 0 dever constitucional de proteger 
nossos direitos, somos obrigados a tornar esta atitude, 
de ocupar a sede da Funai em Joao Pessoa, ate que 
o Governo Federal se digne a cumprir 0 que Ihe cabe, 
demarear a Terra Indigena Potiguara de Monte-M6r. 
garantir a posse exclusiva aos seus verdadeiros donos. 
os indios Potiguara. Nao podemos asslstlr calados 
essa snuacao, ver a mem6ria de nossos ancestrais, 
que derramaram seu sangue sobre essa terra, ser 
desrespeitada e, tampouco, ver comprometido 0 futuro 
de nossos filhos e netos. 

Os coboco nao quer briga 
Os caboco nao quer guerra 
Salve a nosso padroeiro 
Monte-M6r e nossa terra 

POVO INOfGENA POTIGUARA 

"0 Partido dos Trabalhadores (FT), atravss de sua 
Comissao ExecutivaMunicipal de Pombal.vem a pUblico 

para externar a sua indignaQiio com as declaracoes 
ambfguas, contradil6rias e lrresponsaveis do atual 
Prefeito. Ugo Ugulino Lopes publicadas no site da 
Radio Liberdade 96 FM de Pombal (com a materia "Dr. 
Ugo diz que foi "escanteado" no governo Jairo e que 
prefeilura estava em estado de calamidade"]. 

Nessas declaracoes 0 Prefeito afirma que nao fez 
devassa na AdministraQiio. nem existe perseguiQao. ao 
mesmo tempo em que tarnbem afirma que a Prefeitura 
esta em estado de calamidade e que demitiu os 
comissionados porque a fotha estava alta e porque 
Jairo tamosm assim 0 fizera. 

Ora,se oprefeilo naofezdevassanaadministraQao. 
ate porque nao teve tempo para faze-Io, como pode 
dizer,com tantapressa e conviccao,que a AdministraQiio 
asta em estado de calamidade? Por que nao aceilou 
a Comissao de TransiQiio. sugerida pelo PT, para que 
a antiga AdministraQiio pudesse passar, de maneira 
formal, por escrito, todo um inventario do que havia 
deixado na Prefeitura. de Ativo e Passivo? E por que. de 
forma tao apressada e irresponsavei esta visivelrnente 
tentando macular a adrnlnlstracao e a mem6ria do 
Prefeito Jairo? 

Por outro tado, nem 0 PT e nem a populacao de 
Pombal consegue acreditar que as dernissoes sumartas 
de todos os que faziam a AdministraQao "lrabalhando 
para todos" nao fcram perseguiQiio polltica, ou, pior 
ainda, nao foram para se vingar do Prefeito Jairo, ja 
que foi 0 pr6prio prefeilo que disse: "Demiti todos os 
cargos comissionados. porque ele fez isso no inlcio 
da sua administracao, colocando 0 pessoal que Ihe 
dava apoio". 

S6 esqueceu de mencionar que as oircunstanclas 
foram completarnentediferentes,Jairo passou dois anos 
de seu governo com 0 mesmo corpo administrativo 
que encontrou na prefeitura, vindo a fazer urna reforma 
administrativa parcial no infcio deste ano porque ja 
era publico e not6rio 0 boicote que vinham fazendo a 
AdministraQiio do Prefeilo Jairo. 

Outrossim, nao tem 0 menor cabimento a 
desculpa apresentada pelo Senhor Prefeilo de que 
fez as exoneracoes porque a folha estava alta, ate 
porque 0 inesperado falecimento de Jalro ocorreu no 
dia 26 e a "guilhotina" - Decreto que exonerou todos os 
colaboradores da Aomlntstracao do Prefeito Jairo -foi 
publicada no dia imediatamente posterior, ou seja, no 
dia 27 de setembro, logo em seguida a posse do atual 
Preteito, que ocorrera no final da tarde deste mesmo 
dia. Portanto nao haveria como ele saber desse dado, 
apresentado agora como justificativa para esse ato 
irresponsavel e desumano, de que supostamente a 
folha de pessoal estaria alta, cerca de 60%, inclusive 
porque quando a comissao formada pelas Executivas 
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Estadual e Municipal do PT estiveram em audlencla 
com 0 Prefeito, este afirmou que a folha estava em 
75% e ja era dia 3 de outubro, mostrando que a nova 
administracao naotinha, ao certo,conhecimento desses 
dados mesmo depois de varies dias que ja haviam 
tomado posse. 

Ademais, a prova maior de que 0 Decreto 
exonerador foi realmenteperseguicao pollticae que esta 
dispostoem seuArtigo primeiro, atemdas exoneracoes 
de todososcargosde confiancae assimassemelhados, 
tambsm a resclsao de todosos contratos de prestadores 
de services, inclusive os dos funcionarios do Samu, 
Farrnacia Popular, Caps, Creas, e todos os outros 
programas que tem, inclusive, sua ramuneracao 
assegurada por verba federal. 

A vontade se de fazer urna "Caca as Bruxas" foi 
tanta que sequer avaliaram as perdasque a populacao 
pombalense iria ter com tal atilude, a exemplo do que 
aconteceucom 0 Samu que correu series riscos de ser 
levado de nossa cidade porque, sob ordens do Senhor 
Prefeilo, deixou de atender urgencias medicas, ja que 
todos os Iuncionarlos, com treinamento adequado, 
tiveram seus contratos rescindidos. 

Tarnbem e inverldica a anrrnacao de que seria 
impraticavet 0 pagamento em dia da folha de pessoal, 
pols, como todos sabem a Adrninistracao do Prefeito 
Jairo foi pioneira em pagar aos funclonarios efetivos 
a partir do dia vinte, dentro do rnes trabalhado, coisa 
que vinha fazendo ha varies meses. 

E no que se refere aos comissionados, estes 
eram pagos entre os dias 10 e 15 do mes posterior ao 
trabalhado. E a prova maior de que 0 pagamento da 
folha de pessoal era plenamente realizavs' e 0 fate de 
que 0 novo prefeito pegou a Adminlstracao com todos 
os pagamenlos de toda a folha de pessoal em dia, 
inclusive a nossa adrnlnlstracao deixou dinheiro em 
conta para pagamento da folha do rnes de seternoro, 
coisa que ainda nao ocorreu. 

Diante de todas essas iniqOidades, de todas 
essas irresponsabilidades, da insensibilidade da atual 
Administra<;:ao para com a farnflia, os amigos e os 
nmclonarios do entao Prefeito Jairo, assimcomoda lalta 
de compromisso com toda a populacao de Pombal, 0 

Partido dosTrabalhadores torna publico 0 seu repudio 
a tats atitudes e reafirma 0 seu compromisso com 0 

povo de Pombal e que, se agora nao mais estamos no 
governo desse grande Municipio, estaremos do outro 
tado, fazendo oposicao responsavele propositiva para 
que Pombal continue nos trllhos do progresso e para 
que todo 0 trabalho e os sonhos do companheiro Jairo 
nao sejam jogados fora". 

Executive Municipaldo PartidodosTrabalhadores 
em Pombal 

0 SR. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, peco a 
palavra peta ordem. 

0 SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

0 SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ.Pela ordem. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, convocada para 
as 19h05min, esta sessao se destina a votacao da 
CPMF. 

Ha um grande numero de requerimentossobre a 
mesa, ja atingimos 0 quorum para Inicio da Ordem do 
Dia e ja faz de 1 hora que a sessao comecou. 

Entao, seria razoavelque lnictassemosa Ordem 
do Dia. 

0 SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A 
Presidencia comunica a V.Exa. que 0 Presidente Arlinda 
Chinagliaja ssta se dirigindoao plenarioe 0 secretano-
Geral da Mesa esta trazendo toda a materia para 
podermos dar inicio aOrdem do Dia. 

0 SR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra, 

0 SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB - MA.Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votacoes anteriores, votei conforme a ortentacao do 
Bloco. 

0 SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
Concedo a patavra ao lIustre Deputado Leonardo 
Vilela. 

0 SR. LEONARDO VILELA (PSDB - GO. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, todos n6s, Parlamentares, em especial 
os do Estado de Golas, fomos surpreendidos com 
fate acontecido neste final de semana em Goiania: urn 
ernissario do Presidente do Senado e do Congresso 
Nacional, 0 Senador Renan Calheiros, estevenaquela 
cidadecom 0 intuitode grampear0 telefone do Senador 
Marconi Perillo, do PSDB,eo do SenadorDemostenes 
Torres, do Democratas, e de fllrna-los, de forma lIegal, 
com 0 claro objetivo de innmtda-tos, em tuncao do 
posicionamento que adotaram nos processos aos quais 
responde 0 Senador Renan Calheiros. 

Essa tentativa lIegal, imoral e antietlca de 
intimidacao nos deixa a todos indignados, e neste 
momento, no apartamento do Deputado Jose Anfbal, 
esta ocorrendo ato de desagravoa esses 2 Senadores 
de Golas e tambem aos Senadores Pedro Simon e 
JarbasVasconcelos, doPMDB, que,de formatruculenta, 
torarn retirados da Comissao de Constituicao, Justica 
e de Cidadania do Senado. 

Quero desta tribuna, em meu nome, bem como 
em nomedo Lider do PSDB,AntonioCarlos Pannunzio, 
da nossa bancada, e no do L1der da Minoria, Zenaldo 
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Coutinho, expressar solidariedade aos Senadores 
Demostenes Torres e Marconi Perillo, vltimas dessa 
tentativa de tntirnidacao. 

Nao tenho duvidas de que S.Exas. agem em 
consonancla com a opiniao publica do Pals e, por 
isso, continuarao honrando 0 mandato que Golas Ihes 
conferiu. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr.Presidente, 
peeo a palavra para uma questao de ordem. 

o SR. PRESIDENTE (lnocsnclo Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTS - SP. 
Ouestao de ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. 
Presidente, 0 art. 67 do nosso Regimento prevll: 

"A sessao extraordinana, com curacao de 
quatro horas, sera destinada exclusivamente iI 
discussao e votacao das rnaterias constantes 
da Ordem do Dia". 

Passou cerca de 1 hora do inlcio da sessao, mas 
nao cornecou a Ordem do Dia, a despeito de termos 
atingido quorum. 

Ao final da noite, os partidos da base reclarnarao 
de a vota9ao ter ido ate tarde por culpa da Oposicao. 
A Oposicao nao tomou providAncia alguma ainda. Ate 
agora, quem esta retardando 0 inlcio dos trabalhos e 
a Mesa. 

Como esta e uma sessao extraordlnaria, solicito 
a V.Exa que de inrcio a Ordem do Dia. 

o SR. PRESIDENTE (InocAncio Oliveira) - Falei 
agora com 0 Presidente Arlindo Chinaglia. que esta 
chegandoao plenario.As atribui9QeS da Presidllncia nao 
permitiram que S.Exa. chegasse antes. mas, assim que 
chegar, mlciara a Ordem do Dia. Nao havera prejulzo 
algum, tendo em vista que teremos oportunidade de 
votar a materia durante toda a noite. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 
peco a palavra para recorrer da questao de ordem. 

o SR. PRESIDENTE (lnocencio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTS - SP. 
Ouestao de ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidente, respeitosamente. quere recorrer da daclsao 
de V.Exa. porque e evidente que, regimentalmenle, a 
Ordem do Dia linha que ser iniciada. 

o SR. PRES/DENTE (Inocllncio Oliveira) - Eu 
gostaria de dizer a V.Exa. que tarnoem considerasse 
o fate de que nao ha nenhuma materia na mesa para 
que comecemos a Ordem do Dia. 

oSR. ARNALDO FARIA DE sA -J<\ foi distribulda 
a paula. e da pauta consta materia para ser votada. 
A medida provis6ria ja foi retlrada, mas permanece a 
PEC da CPMF. 

o SR. PRESIDENTE (InocAncio Oliveira) - V.Exa. 
tem razao nessa parte. mas quanto iI materia, 0 que 
vou ler? 

o SR. CHICO ABREU - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (lnocsnclo Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. CHICO ABREU (PR - GO. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
da manna, votei com 0 meu partido, PRo 

o SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peco 
a palavra para uma questao de ordem.. 

o SR. PRESIDENTE (InocAncio Oliveira) - Tem 
V.Exa. a palavra, para uma questao de ordem. 

o SR. ONYX LORENZONI (OEM - RS. Ousstao 
de ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
e so uma questao de ordem em rela9iio ao art. 82 
que determina quando cumprido 0 nurnero mlnimo 
regimental e havendo materia... 

Temos requerimentos de retirada do projeto da 
CPMF. Evidentemente n6s ternos condlcao para votar 
a materia. Ha nurnero regimental e n6s queremos 
trabalhar, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) 
- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro 
Benevides. 

o SR. MAURO BENEVIDES (SlocO/PMDS - CEo 
Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras. 
e Srs, Deputados, transcorreu nesta segunda-feira 0 

quarto anlversarto de vigllncia do Estatuto do Idoso, 
diploma legal que teve 0 objetivo de amparar todos 
quantos se acham enquadrados na chamada terceira 
idade, exigindo 0 apoio do Poder Publico e da propria 
coletividade. 

Em todas as unidades federadas foram levadas 
a efeito prornocoes alusivas ao evento, reclamando
se 0 cumprimento efetivo das normas do mencionado 
diploma, muitas das quais permanecem inobservadas 
por parte das autoridades competentes nos arnbltos 
federal, estadual e municipal. 

Constituindo ponderavel contingente de pessoas, 
o idoso merece referencia expressa na chamada Carta 
Cidada, juntamente com a crtanca, 0 adolescente, a 
mulher, 0 negro, 0 deficiente e 0 Indio, explicitados 
no texto elaborado pela Assernbleia Nacional 
Constituinte, dando lugar a uma legisla9iio ordinaria 
com a explicitacao dos encargos devidos aUniao, aos 
Estados e aos Municfpios. 

No meu Estado, varias entidades assumiram 
postcao de vanguarda no relembrar do significativo 
acontecimento, postulando, ao mesmo tempo, dos 
governos uma a9ao eficaz que assegure integral 
respeito as diretrizes vigorantes. 
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A diretoria colegiada do Sindicato dos 
Trabalhadores da Universidade Federal do Ceara 
divulgou nota oficial a respeito, intitulada Perebens 
aos Aposentados da UFC, citando expressamenle 0 

art. 3° do Estatuto, que assim prsceltua: 

"Art. 3° E obriqacao da famflia, da socie
dade e do Poder Publico assegurar ao idose, 
com absoluta priorldade, a efetivaqao do direito 
a vida, a saude, a allmentacao, a educacao, a 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, a ci
dadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito 
e a convivencia familiar e comunitaria", 

Ao registrar, desta tribuna, a deflueneia do Dia 
Nacional do Idoso, desejo saudar 0 transcurso da 
auspiciosadata,conclamando as autoridadescompetentes 
a cumprirem, integralmente, os princlpios legais inseridos 
no texto do Estatuto, vigente desde 2003. 

o SR. POMPEODE MATTOS (Bloco/PDT - RS. 
Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tragedias similares entre si abalararn 
a opiniao publica nacional nos ultimos dias. 

Em um caso, urn promotor que dirigia uma 
caminhonele Ranger voltava de urn sltlo as margens 
do Rio Tiete quando invadiu a pista contra ria e bateu 
de frente com uma motocicleta. Na mota estavam 
Alessandro da Silva Santos, 27 anos, a mulher dele, 
Alessandra Alves, 26, e 0 filho do casal, Adriel Rian 
Alves, 7. Em con sequencia do impacto, os 3 morreram 
no local. 

Em Brasilia, uma traqedia na Ponte JK ocorreu 
no ultimo sabado. Paulo Cesar Timponi, de 49 anos, 
participava de um racha. Sateu num carro. Tres 
passageiras que viajavam no banco de tras sem cinto 
de seguranqa foram lancadas na pisla. Morreram. 0 
responsavel fugiu. No velculo que dirigia, havia latinha 
de cerveja e um litro de uisque, indlcios de que leria 
ingerido alcool, 

Em outra tragMia, 4 jovens entre 16 e 19 anos 
morreram em urn acidente de mota na SR-101 em 
Tubarao, no sui de Santa Catarina. A suspeita e de 
que eles estariam participando de urn racha. 

o acidente aconteceu por volta das 4h pr6ximo 
ao Morro do Formigao. Mateus Duarte de Oliveira, de 
19 anos, Everton Nazario Rabello, 18, Tiago Pacheco 
Goncalves, 19, e Ederson Mendes, 16, residiam em 
Jaguaruna e haviam participado da testa de aniversarode 
uma /anchonete no Municipio de Capivari de Baixo. 

Tarnbern em Santa Catarina, imagens gravadas 
most ram dezenas de pessoas participando ou assisnnoo 
a rachas. 

Cabe a ssta Casa cumprir a sua parte e levar 
adianle iniciativas que inibam acoes desse genero, 
que desafiam a lei e destrocarn famflias. 

Ha 2 meses, esta Casa, mais especificamente a 
Comissao de Viaqao e Transportes, aprovou 0 Projeto 
de Lei n° 308/07, de minha autoria, que preve punicao 
rnais rigorosa para 0 rnotorista que participar de racha 
ou dirigir embriagado. 

. 0 lexto, aperfeiqoado por algumas rnodlticacoes 
feitas pelo Deputado Hugo Leal (PSC/RS), aguarda 
agora deliberacao na Comissao de Constitulcao e 
Justiqa e de Cidadania para poder seguir ao Senado 
Federal. 

De acordo com a proposta, se houver tesao 
corporal provocada pelo racha, 0 motorista podera 
pegar de 3 a 8 anos de prlsao. Em caso de morte, a 
pena sobe para de 5 a 15 anos de prisao. Alualmente, 
ela varia de 6 meses a 2 anos de detencao, 0 projeto 
modifica os arts. 291 , 306 e 308 e revoga 0 art. 292 do 
C6digo de Transite Brasileiro (Lei n° 9.503/97). 

Pelo projeto, tanto a embriaguez no transite 
como a participacao do motorista em compstlcao nao 
autorizada deixam de ser considerados crimes de 
menor potencial ofensivo, mesmo que nao produzam 
vltimas. 

, Sendo assim, esses crimes nao poderao mais 
ser julgados no ambito da Lei 9.099/95, que regula 
o funcionamento dos Juizados Especiais Civeis e 
Criminals, que se referem as lntracoes de menor 
potencial ofensivo. 

o texto admite a instauracao de tnquerito po/icial 
para investigar crimes de lesao corporal culposa no 
transitoe mantern 0 dispositivo do projeto que estabelece 
que conduzir 0 vefculo em estado de embriaguez, ou 
sob efeito de substanclas entorpecentes, ja constitui, 
por si so, condicao necessaria para a configuraqiio do 
crime de transite. 

Ouanto a participacao em racha, 0 subsfifufivo 
tarnbern rnanternas penas mais rigorosas previstas. E 
necessario punlr exemplarmente os praticantes desses 
lragicos eventos, para 0 bern da seguranqa de todos 
os usuanos do translto, 

o SR. ARNON BEZERRA (PTS - CEo Pronuncia 
o seguinle discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Depulados, em 1997, quando 0 roubo de cargas no 
Brasil causava prejuizos de R$420 mil hoes, 0 nobre 
Deputado Mario Negromonle (PP - SA) apresentou 
o Projeto de Lei Complementar n° 187, que criava 
o Sistema Nacional de Prevsncao, Flscalizacao e 
Repressao ao Furto e Roubo de Veiculos e Cargas. Ap6s 
8 anos de trarnitacao, a proposicao fol aprovada. 

No perfodo em que a proposta permaneceu 
tramitando, as quadrilhas especializadas em roubo 
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de cargas se multiplicaram e se fortaleceram. No fim 
da decada de 90 do seculo passado, eram registradas 
10 mil ocorrenclas do crime, por ano, em todo 0 Pals. 
Em 2004 foram 11,7 mil. No mesmo perfodo, os 
prejufzos saltaram de R$400 rnllhoes para mais de 
R$l bilhao por ano, apesar de as transportadoras 
investirem anualmente R$3,3 bilhoes na contratacao de 
services de escolta armada, rastreamento por satellte, 
monitoramento e contratacao de mlltclas - medidas 
que elevaram em 16% 0 preco do frete. 

A Lei Complementar nO 121, de 9 de fevereiro 
de 2006, cnou 0 Sistema Nacional de PrevenQao, 
Fiscalizacaoe Repressaoao Furto deVefculose Cargas. 
a inciso VI do art. 2° da lei em questao estabelece que 
os 6rgaos competentes da area de transito deverao 
"empreender a modernizaQiio e a adequacao tecnol6gica 
dos equipamentos e procedimentos empregados nas 
atividades de prevencao, fiscalizaQiio e repressao ao 
furto e roubo de velculos e cargas". No seu r artigo, 
a Lei Complementar n° 121 determina que 0 Conselho 
Nacional de Transite estabelecera "os dispositivos 
antifurto obrigat6rios nos vefculos novos, safdos de 
fabrica, produzldos no pars ou no exterior". 

a projeto que deu origem a essa lei foi considerado 
um duro golpe contra 0 crime organizado no Pars. No 
que diz respeito ~ aQao do Governo, 0 texto propos 
uma politica nacional de combate a esse crime, aQoes 
conjuntas entre as esferas de Governo e crlacao de 
sistema de troca de lntorrnacees entre os 6rgaos 
responsaveis pela repressao, A integraQiio entre as 
Policias e entre elas e as Receitas Federal e Estaduais, 
por exemplo, perrnitira uma atuacao mais efetiva contra 
as quadrilhas. Hoje, ao apreender mercadorias sem 
origem comprovada, a Receita da prazo de 30 dias para 
a apresentacao da nota. Caso nao haja comprovacao, a 
multa e expedida. mas a Receita nao tem a obrigaQao 
de informar ~ Pollcia sobre a ocorrencia. 

Outra expectativacom retaQiio ~ LeiComplementar 
n° 121 era a de que toda a frota brasileira serla obrigada 
a circular com chips no prazo maximo de 5 anos. 
Eles funcionariam como um tipo de placa eletrOnica, 
que armazenaria dados do velculo, incluindo chassi e 
numero do Registro Nacional de Velculos Automotores 
- RENAVAM. Nesse prazo, os Estados precisariam 
ter instalado os primeiros sistemas que permitiriam a 
identiticacao e a localizacao automanca do vefculo. 

Ate 0 lim de novembro do ano passado, 0 Governo 
ja deveria ter definido 0 padrao tecnol6gico que iria 
orientar a instalacao de chips em carros de todo 0 Pars. 
No momento, talta apenas 0 Conselho Nacional de 
TrAnsito - CONTRAN regulamentar a obrigatoriedade 
do sistema. Por tras do projeto esta a possibilidade de 
aprimorar a gestao do trans ito, monitorar carros que 

tenham sido roubados e ampliar 0 controle fiscal de 
velculos em sltuacao irregular, com atraso de rnultas, 
IPVA e seguro obrigat6rio, por exemplo. as benetrcios 
sao claros. 

as 6rgaos estaduais de transito deverao espalhar 
antenas nas vias pubticas para ler e identificar os 
aparelhos no momento em que um carro delas se 
aproximar. A tecnologia podera ter varias finalidades, 
que vao da identificacao de veiculos roubados e 
furtados ate a fiscalizaQiio de infraQoes, monitoramento 
do translto e alguns modes de cobranca eletrOnica 
- como os pedagios urbanos - sem a necessidade 
de cabine. 

A not/cia triste e surpreendente, Sr. Presidente, e 
que parace existir forte lobbyda industriaautomobilistica 
que infelizmente paralisou no Conselho Nacional de 
TrAnsito a rsqulamentacao da Lei Complementar nO 
121, que manda instalar esses dispositivo anlifurto nos 
verculos de passeio e carga. a chip rastreia 0 velculo 
furtado, com indice de recuparacao de 100%, e deve 
ser esse 0 problema visto pelos lobistas da industria 
automobilistica. Do jeito que ssta, Sr. Presidente, 
parece que a industria nao quer perder 0 mercado 
garantido pela bandidagem: cerca de 350 mil veiculos 
sao furtados por ano no Pars. E, clare, 350 mil novos 
velculos sao vendidos. 

as fatos sao esses, Sr. Presidente: a Lei 
Complementar nO 121 foi sancionada ha 20 meses 
pelo Vlce-Presidente no exerclcio da Presidencia, mas 
o lobby dos fabricantes de carros tem impedido sua 
regulamentaQao. 

A pergunta que devemosfazer e: a quem interessa 
essa demora na regulamentaQao da Lei Complementar 
nO 121? Por que essa procrastmacao em proposta tao 
modema, de tao grandes beneflcios para 0 condutores, 
para os 6rgaos fiscalizadores e para a economia do 
Pars? 

Ja transformada em lei, faltando apenas a 
regulamentaQiio, essa proposta dara ao setor de 
transporte de cargas condlcoss de ssquranca que 
ja he multo nao existem. Nos ultlrnos anos, 0 custo 
do seguro subiu 40% e, consequentemente, foram 
e/evados os precos das mercadorias transportadas. A 
aQiio das quadrilhas coloca a vida dos motoristas em 
risco e prejudica toda a populacao, 

Apelo com muita veernencia ao Ministro das 
Cidades, Sr. Marcio Fortes de Almeida, ao Diretor 
do DENATRAN e Presidente do CONTRAN, Sr. 
Alfredo Peres da Silva, no sentido que tomem as 
medidas necsssarias 0 rnals rapido possfvel para 
a requtamentacao desse dispositivo legal da mais 
alta lrnportancla, Edesnecessarlo frisar novamente 
a relevancia da Lei Complementar n° 121 para a 
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poputacao e para a economia em geral. S6 mesmo 
interesses escusos e pouco republicanos, para usar 
um termo do memento, podem estar obstando no 
CONTRAN a reqularnentacao dessa lei. 

o Parlamento e a Na9ao esperamos que 0 
interesse do povo e do Pars prevalsca. 

Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
oSA.FERNANDO COELHOFILHO (Bloco/PSB 

- PE. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, Pernambuco recebeu, na ultima 
sernana, a visita da Ministra do Turismo, Marta Suplicy, 
que levou ao Estado a decisao do Governo Lula de 
finalmente implantar a segunda etapa do Programa 
de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - 0 
PRODETUR II. 

Estao previstos, inicialmente. investimentos de 13 
milh6es de reais, destinados aarnpllacao e amelhoria 
da estrada que liga os balneanos de Porto de Galinhas e 
Maracaipe, cujo edital para a obra devera ser publicado 
em 90 dias, e tarnbern a qualiticacao profissional dos 
agentes turisticos pernambucanos. 

Sao duas iniciativas da maior irnportancia, porque 
abranqern tanto a questao da infra-estrutura quanto 
a da qualificacao profissional, dois pontos essenciais 
para 0 desenvolvimento do turismo no Estado e no Pais. 
Pernambuco e 0 Nordeste disp6em de extraoromario 
potencial para atrair cada vez mais turistas nacionais e 
estrangeiros, dadas as condcoes climaticas, a beleza 
das praias, a diversidade da paisagem e a hospitalidade 
do povo nordestino. Porlanto, e fundamental a reallzacao 
de investimento em infra-estrutura e na preparacao da 
rnao-de-obra. 

o Governo do Presidente Lula definiu, dentre as 
prioridades do seu projeto de desenvolvimento para 
o Brasil, que 0 turismo passe a receber tratamento 
digno, condizente com sua importancia de segmento 
provido de grande capacidade para movimentar a 
economia, gerar renda, divisas e empregos, no exercfcio 
de atividades nao poluentes, com carater de inclusao, 
por isso, com maior impacto nas rela96es econornicas 
e sociais como um todo. 

o programa, idealizado pela Ministra Marta 
Supiicy, de oferecer pacotes de viagens pelo Brasil a 
precos mais acessiveis para pessoas aposentadas, e 
outro exernplo de apncacao pranca que contnbot para 
o aumento de demanda por services de todo 0 setor, 
especialmenle nos perfodos considerados de baixa 
temporada. Os beneficios sao amplos e se difundem 
pelos mais varlados setores da estrutura envolvida, 
desde a rede hoteleira, a gastronomia, 0 cornsrclo, 0 
artesanato, a cuitura regional. 

Fazem parte da dectsao governamental em 
fortalecer 0 turismo nacional 0 recente lancarnento 

do PAC especffico para 0 setor e a referida visita 
da Ministra ao Nordeste. anunciando a liberacao de 
recursos e atendendo a justas e antigas reivindica96es 
do Estado de Pernambuco e de loda a regiao. 0 
Governo pernambucano esta seriamente empenhado 
em dar a sua contrapartida, formalizando convenios e 
investindo na melhoria da qualifica9ao profissional dos 
Irabalhadores engajados na area do turismo. 

. Uma providenoa importante e necessaria, definida 
pelo Governador Eduardo Campos, e a realizacao 
imediata de um ample diagn6stico dos problemas 
enfrentados pela industria do turismo no Estado, 
visando aorqanizacao de eficiente programa estadual 
de qualificacao profissional. 

A irnplantacao do PRODETUR II, Sr. Presidente, 
aicancaoa gra9as a um amplo processo de neqoclacao, 
irrplicara a apucacao total de 125 milh6es de d61ares 
em Pernambuco, dos quais 75 milh6es de d61arestem 
origem em convento firmado entre 0 BID eo Governo 
Estadual, que dara em contrapartida 0 correspondente 
a 20 milh6es de d6lares, enquanto outros 30 milh6es 
de d61ares satrao do Ministerio do Turisrno, cabendo 
destacar ainda a participacao do Banco do Nordeste. 

A parceria dos Governos Estadual e Federal em 
diferentes areas e agora tambern no turismo, sobre a 
qual tenho feito inurneras referencias nesta tribuna, 
possibilila oportunidade impar a que Pernambuco 
desenvolva amplo programa de aproveitamento das suas 
potencialidades, inclusive, invest indo na recuperacao 
de pontos turisticos historlcos, fazendo-o com ousadia, 
pensando grande e com responsabilidade, e cumprir 
igualmente 0 prop6sito de se tornar modelo para 0 
Brasil no combate ao turismo sexual. 

Ja se vislu rnbrarn resultados positives dessa 
nova visao, como, por exemplo, 0 interesse ·de 
duas companhias aereas americanas - a American 
Airlines e a Delta - em terem voos regulares entre 
Pernambuco e os Estados Unidos, 0 que, sem duvida, 
retorcara a visibilidade do Estado como p610 turlstlco 
internacional. 

Ao fazer esse registro. cumprimento 0 Governo de 
Pernambuco, em especial a Companhia Pernambucana 
de Turismo e a Ministra Marta Suplicy, responsavel por 
implantar nao apenas 0 PRODETUR II, mas todas as 
demais iniciativas do Governo Lula com 0 objetivo de 
revolucionar a forma de se incentivar 0 turismo em 
nosso Pais, seja proporcionando mais oportunidades 
de viagens entre os brasileiros, seja atraindo maior 
nurnsro de estrangeiros para desfrutarem de nossas 
belezas naturals, do nosso clima e da hospitalidade 
dos brasileiros. 

Da mesma maneira como vem fazendo em tantas 
outras areas, Pernambuco ingressa em um lempo novo 
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para 0 turismo regional, realizando novos investimentos, 
concedendo mais incentivos e buscando melhorar a 
inlra-estrutura e qualidade dos services prestados 
por esse setor de suma trnportancia para 0 nosso 
Estado. 

Muito obrigado. 
o SR, NATAN OONAOON (Bloco/PMDB - RO. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr.Presidente, Sras.e 
Srs. Deputados, na pr6xima quinta-Ieira, 11 de outubro, 
um importante municipio do Estado de RondOnia 
completa rnais urn ana de emanopacao polltica e 
administrativa. Trala-se do Municipio de Ariquemes, 
localizado pr6ximo a capital do Estado, Porto Velho. 

Apenas para saber urn pouco da hist6ria do 
municipio, 0 nome Ariquemes e uma homenagem a 
triba indigena Arikemes, habitantes originais dessa 
regiao. Esses indios falavam 0 txapakura, dentro do 
grupo lingilfstico tupi; a tribo foi extinta, mas gravou 
seu nome na hist6ria de Ariquemes. 

Por volta de 1794, 0 Vale do Jamari, onde surgiu 
o nucleo que deu origem ao Municipio de Ariquemes, 
era conhecido pela abunoancta de suas especiarias 
nativas, destacando 0 cacau e 0 latex da seringueira. A 
regiao habitada por extrativistas e Indios possula varios 
seringais, principalmente 0 Seringal Papagaios. Nessa 
epoca, a regiao amazOnica era desconhecida. 

A ocupacao do Vale do Jamari ocorreu por volta 
de 1900, principalmente durante 0 primeiro ciclo da 
borracha, mas sua ocopaeao eletiva cornecoua partir de 
1909 com a construcao da Iinha telegrafica de Cuiaba a 
Santo AntOniodo Rio Madeira, uma maratona de muito 
trabalho e sacrflclo, cuja expedicao era chefiada pelo 
Marechal candido Mariano da Silva Rondon em sua 
terceira viagem pela Amazonia. 

Em 1915, essa regiao foi delimitada pela 
Resofucao n° 735, de 6 de outubro, e denominado 
3° Distrito do Municfpio de Santo AntOnio do Rio 
Madeira. Perfodo de grande migrayao nordestina, com 
os imigrantes ocupando terras, extraia as riquezas 
naturals, especialmente 0 latex da borracha, de grande 
procura internacional. 

No dia 11 de fevereiro de 1976, a primeira arvors 
foi derrubada surgindo a Nova Ariquemes. A vila passa 
a ser chamada de Vila Velha. Houve tentativa de 
erradicacao do vilarejoinicial, visto ser ele cortado ao 
centro peia BR-364, que Ihe servia de eixo. Apesar das 
tentativas, 0 povo ali reside e manteve-se em grande 
parte ocupando a area atualmente inclulda no plano 
urbano, que representa uma referencia hist6rica do 
municipio. Ainda hoje, podern-se encontrar alguns 
pioneiros da imigrayao nordestina e seus descendentes 
do segundo cicio da borracha, rutnas da instalacao do 

posta telegrafico, 0 mastro, alem de alguns m6veis, 
constituindo-se em mem6ria viva daquela epoca. 

Em 11 de outubro de 1977, por meio da Lei nO 
6.448, Ariquemes adquire sua emancipacao politica 
com a instalayao polftica do municipio no dia 21 de 
novembro. 

Sr. Presidente, quero parabenizar este pujante 
municipio e,principalmente,os pioneirosque acreditaram 
no desenvolvimento do promissor Estado. 

Nao ha duvidas de que um rrumlolpio, um Estado, 
um pals se desenvolve gra,.as ao esforco de pessoas 
com vlsao de futuro, pessoas comprometidas com a 
sociedade. 

Meu muito obrigado. 
o SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, 0 plenarlo da Camara dos Deputados 
aprovou a Medida Provis6ria n° 384/07, que institui 
o Programa Nacional de Seguranya Publica com 
Cidadania. 0 PRONASCI preve acoes soclals e de 
sequranca na prevencao e controle da criminalidade 
em conjunto com Estados e Municlpios. 

o sistema prisional brasileiro tera 37,8 mil vagas 
destinadasexclusivamentea jovens de 18 a 24 anos, em 
novas penitenciariasou unidadesque serao reformadas. 
Do total de vagas previstas, 33,4 mil sao para homens 
e 4,4 mil para mulheres. 

As acoes do PRONASCI tem foco nos jovens 
em situacao de risco e vulnerabilidade social de 11 
regiees metropolitanas que apresentam os maiores 
indices de violencia. 

o programa tarnoem preve a construcao de 
m6dulos de sauds, educacao e informatica nos 
estabelecimenlos prisionais. Outra medida e a oferta 
de programas de anabenzacao, acelaracao e elevacao 
da escolaridade por meio da sducacao protissional, 
alern de curso preparat6rio para 0 Exame Nacional do 
Ensino Medio - ENEM. 

o PRONASCI propos ainda a ramissao da pena 
para os jovens que estudam: cada 20 horas de estudo 
- divididas em 5 dias, com 0 limite de 4 horas diarias
podem significar 1 dia a menos na prtsao,Para isso,eles 
terao de ser aprovados em um exame de cernncacao 
de soucacao de jovens e adultos. 

Serao investidos R$6,707 bilhees no programaate 
2012,sendoqueR$483milheesforamdescontingenciados 
para serem aplicados ainda este ano. De acordo com 
o Ministro da Justica, Tarso Genro, os resultados do 
programa serao de medlo e longo prazos. 

E0 ataque as tontes onde a criminalidade se 
reproduz, como a baixa qualidade dos presidios, que 
sao as vezes cursos superiores de criminalidade. 
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A aprovacao dessa medida e de grande significado 
para conter a violencia tao ascendente no Pals. A 
questao da violencia em praticamente todos os Estados 
brasileiros, principalmenle com 0 envolvimento de 
jovens, e algo que exige algumas e rapidas iniciativas, 
sobretudo em areas rnenos favorecidas, como e 0 

caso da Regiao Norte. Eo PRONASCI e uma dessas 
iniciativas que vem dar resposta a sociedade com 
propostas efetivas e concretas no sentido de dar 
oportunidade principalmente a juventude que se 
encontra em situacao de conflito. 

o grande rnerlto do PRONASCI e identificar 0 

jovem como 0 principal foco dessa proposta inovadora. 
o programa nao trabalha exclusivamente com a 
repcessao, mas tarnbem com lnclusao social para com 
isso reduzir os Indices de violencia e tratar no Brasil a 
sequranca publica de forma mais seria. 

Ternesde comemorar, pois 0 crime organizado e a 
corrupcao nos sistemas penitenciarlo e policial poderao 
ser enfrentados. Teremos uma assoclacao de poUticas 
socia is com politicas de sequranca publica. 

Inicialmente, 0 PRONASCI sera implementado em 11 
regioes metropolitanasbrasileiras:Belem, Belo Horizonte, 
Brasllia (entorno), Curitiba, Macei6, Porto Alegre, Hecite, 
Rio de Janeiro, Salvador, Sao Paulo e Vit6ria. 

Outro assunto que destaco nesta oportunidade, 
Sr. Presidente, sao os inventivos que 0 Governo Federal 
val fazer na area cultural. 0 Programa Mais Cultura, 
iniciativa inserida na agenda social que 0 Presidente 
Lula esta implemenlando, ensejara a reducao das 
desigualdades no Pals. 

Inovador,0 programa assegura, amplia eaprofunda 
a polftica publica para a area defendida e praticada pelo 
Ministerio da Cultura, nos uttlmos 5 anos, em suas 
3 Iinhas de acao: Cultura e Cidadania, que aborda 
a cidadania, as identidades e a diversidade; Cidade 
Cultural, que visa a quatiflcacao do ambiente social e 
ao direito a cidade; e Cultura e Renda, que focaliza a 
ocupacao, a renda e 0 financiamento da cultura. 

o Presidente Lura afirmou que, embora estejam 
previstos investimentos de R$4,7 bilhoes ate 2010 para 
o programa, ainda sera posslve! conseguir cerca de 
R$ 1 bilhao em recursos para 0 proximo ano, por meio 
das emendas orcarnentanas. 

Considerado pelo Governo Federal um 
megaprograma na area de cultura, 0 Mais Cultura sera 
implantado ate 2010 nos seguintes tocals: territ6rios de 
vulnerabilidade social, ou seja, 53 municipios com os 
maio res Indices de violencta e 1.242 rnunicfpios com 
os menores Indices de educacao basica. 

Era 0 que tinha a dizer. 
A SRA. ANA ARRAES (Bloco/PSB - PE. 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, qualificar nosso povo e um fator 
determinante para 0 desenvolvimento do nosso Pais. 
Deixo meu voto de louvor ao Governador do Estado de 
Pernambuco, Eduardo Campos, que lancou, no dia 4 de 
outubro, 0 Programa Qualifica Pernambuco, de 2007. 
Esse programa vai oferecer mais de 25 mil vagas para 
cursos profissionalizantes em lodo 0 Eslado. 

Quero ressaltar que 0 investimento nesse 
programa sera de quase R$30 milhoes. Das mais 
de 25 mil vagas oferecidas, um total de 80% serao 
destinadas aos jovens. Os programas envolvidos nesse 
projeto serao gratuitos ou custeados com uma bolsa 
de R$600,00. Esses cursos terao em media uma carga 
horaria de 200 horas aulas. 

Sr. Presidente esse e um programa voltado para 
trabalhadores sem ocupacao, benefictarios de pollticas 
pUblicas de trabalho e renda, alern de pessoas que 
trabalham como autonornos, cooperativadas, de forma 
associativa ou outras formas de economia solidaria, A 
capacltacao vai priorizar as potencialidades do nosso 
Estado; seja dos investimentos existentes ou daqueles 
que estao em fase de implanta9ao, ou ainda, da vocacao 
produtiva dos nossos municfpios, para que os jovens e 
adultos qualificados tenham a oportunidade de disputar 
uma vaga no mercado de trabalho ou ler a capacidade 
empreendedora para criar e gerir sua propria atividade 
produtiva. 

o trabalho de qualiticacao em Pernambuco sera 
dividido em 5 trsntes: Jovem Aprendiz, Preparando para 
o Prlmeiro Emprego, Emprego Social, Juventude Zona 
da Mata e Juventude Cidada. Cada um deles com um 
publico especifico e uma qualifica9ao que vai alender 
as necessidades dos pernambucanos dos mats diversos 
municipios, sejam na regiao metropolitana, no Agreste, 
na Zona da Mata e no Sartao. 

Tarnbern faz parte do programa convocar os 
ernpresariospara a responsabilidadesocial.Par exemplo, 
o Programa Emprego Social. Quem absorver os jovens 
treinadosdesse programareceberado Govemo um bonus 
de R$300,00 por 6 meses. Esse incentivovale para quem 
mantiver0 jovem por no minimo um ana na empresa.Para 
participar do Programa de Qualifica((il.o os interessados 
devem procurer a unidade da Agt'lncia do Trabalho da 
sua cidade ou a Prefeilura de cada municipio. 

Finalizo lembrando, mais uma vez, que 0 nivel 
de escolaridade e a qualiticacao profissional sao 
comprovadamente falores que diferenciam um candidato 
na busca por esse lugar no mercado de trabalho. Por 
isso, acoes como essas devem ser incentivadas cada 
vez mais. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 

de deixar meu veto de reconhecimento a S.Exa. 0 Sr. 
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Eduardo Campos, Governadorde Pernambuco e S.Exa. 
o Sr.AristidesMonteiroNeto, secrstario de CiElncias e 
MeioAmbiente de Pernambuco pela ralnauquracao da 
EscolaTecnica Agamenon Magalhaes. Vale salientar 
a preocupacao do Governo de Pernambuco com a 
elaboracao participativa e dernocratica das poHticas 
a lange prazo da educacao profissional. 

Todos os pernambucanosse orgulhammuito da 
nossa hist6ria delutae daconstrueao deumasociedade 
mais justa. Mas a nossa hist6ria tarnbern foi marcada 
pela disseminal(lio do saber e do conhecimento. 

Prestes a completar 80 anos, a Escola Tecnica 
Agamenon Magalhaes estava praticamentefechada. 

Prezado Presidente, Pernambuco noanopassado 
registrou a pffia marca de apenas 1.748 tscnicos 
formados. Comos investimentos feitos pelaatualgestao 
do Estado, esse nurnerodeveatingira marcade 4.328 
ate0 final de2008. Aproximadamente R$4 milhoes foram 
empregados na melhoriadas mstatacoss e na compra 
de novos equipamentos paraos laborat6rios. Estemes 
comscam os cursos de Qulmica Industrial, Mecanica, 
Edificat;:6es, Informatica e Design de Interiores. 

Prezados Parlamentares, em Pernambuco, os 
recursos alocados para investimentos em educacao 
profissional ja somamR$8milh6esneste anade 2007. 
No proximo ano, a meta e investir algo em torno de 
R$10 milh6es. 

Eborn sempre lembrar que as aeees nao estao 
restritasa capital pernambucana, 0 interior do Estado 
tamoern estasendocontemplado. Ascidades deEscada, 
Palmares, BornJardim e SerraTalhada tarnbem estao 
recebendo recursos para suas escolas aqrotecnicas, 
Alem disso, tambsrn estao sendo reestruturados os 
Centros Tecnol6gicos de Caruaru, Araripina e Petrolina, 
entre outras a~es. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ressaltando que qualificar nosso povo 
e urn fator determinante para seu desenvolvimento, 
mas isso e apenas 0 comeco. Muitas outras a~6es 

na Area da educacao profissionalizante estao por vir. 
Tudo lsso para atender grande numero de jovens do 
nossoEstado que merecem a oportunidade de estudar 
e se profissionalizar para se inserirem no mercado 
de trabalho e participarem do desenvolvimento de 
Pernambuco. 

Muito obrigada. 
o SR. FERNANDO DE FABINHO (DEM - BA. 

Pronuncia 0 seguintediscurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, 0 Brasil realmente nao trata bern 
seus idosos. Ecomo se eles tivessem perdido seus 
direitos civispelomotivo de seremmaisvelhos, pararem 
de trabalhar ou simplesmente ficarem doentes, por 
causa do cansaco dos muitos dias vividos, que se 

transformaram em desconslderacao, desrespslto, 
descompromisso, ingratidao e dor. 

Depois de trabalhar 3D, 35, 40 anos, 0 idoso no 
Brasil naoconsegue serreconhecido comotrabalhador 
que ajudou a desenvolver nosso Pals. Por ser mats 
velho, quase todos os segmentos sociais e daeconomia 
o tratam como urn cidadao de segunda classe, cujos 
direitos,ate mesmoos constitucionais, saocerceados. 
Esse processo cruel acorriqueiro, da rotinada nossa 
soeledade. 

Nossos idosos sao maltratados continuamente, 
de forma met6dica, como se fosse uma estrategia, de 
prop6sito fascista, que afasta nossos pais e av6s da 
convivElncia socialeos impedede serem reconhecidos 
como cidadaos emtodasuaplenitude. Elestrabalharam, 
criaram seus filhos e pagam impostos, apesar da 
aposentadoria injustae de poucovalor monetarlo, 

Sr. Presidente, os idosos se transformaram 
em chefes de famflia, porque, por meio de suas 
aposentadorias, ternsustentadoseus filhos,a maioria 
desempregada ou ganhando muito pouco. 0 dinheiro 
dos idosos tern side uma valvula de escape para a 
diminuil(lio dastensosssociais, ja que e empregado no 
sustentodos maisjovens,muitosdosquais,por causa 
dlsso, nao saem as ruas a fim de cometercrimes. 

Apesar do comprovado valor dos nossos pais e 
av6s, a sociedade de mercado insiste emtrata-los como 
cidadaos de segunda classe. Insiste em vEl-los como 
a\go ultrapassado, 0 que nao corresponde a verdade, 
porque os seres humanos nao sao ultrapassados, 
apenas envelhecem. Porisso, querodenunciar urn setor 
do mercadoque se transformou emverdugoparacom 
os mais velhos do nosso Pars, que e 0 segmentodos 
bancos e das instituicoesfinanceiras. 

Osegmento, Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, 
esta a impor limites a concessao de ernprestlrnos 
aos clientes idosos. Os custos dos financiamentos, 
dos emprestirnos sao maiores para essa parcela da 
populacao brasileira, porqueasempresas seguradoras 
alegam riscodemorte.No Brasil, pessoas com maisde 
65 anossao,aosolhosdosdiversostiposde mercado, 
clientes de risco, e por esse motivo seus prazos sao 
curtos para quitar quaisquer dlvidas. 

As reclamacoes sao imensas e constantes por 
parte dos idosos, que se sentem humilhados em seu 
pr6prio Pals. As inslituit;:6es financeiras, para nao 
ficar malvistas, nao se negam a fazer ernprestimos 
e financiamentos, contudo, as condit;:6es propostas 
aos clientes idosos sao tao diffceis que inviabilizam 
o neg6cio. Os idosos de baixa renda sao os rnais 
prejudicados, porque, com os prazosde paqarnentos 
curtos, nao conseguem os empresumos e com isso 
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Iicam impedidos de, por exemplo, comprar a casa 
propria. 

Assim, os Iimites para pagamentos impossibilitam 
a compra de lrnovelse par isso 0 Governo lem anunciado 
que vai modificar todo 0 processo de emprestimo 
irnobillario e com isso frear 0 Impeto mercantilista das 
seguradoras. Circunstancias similares acontecem com 
os pianos de sauce e com a aquisicao de autornovels, 
o que e um absurdo, porque os idosos, tarnbern nesses 
casos, licam aver navios. 

A Lei n° 10.741/03, que e 0 Estatuto do Idoso, 
estabelece prioridade para os idosos quando da 
aqulsicao de trnoveis residenciais. Alem disso, reserva 
3% das unidades habitacionais para atendimento ao 
ldoso, bem como·compatibiliza as regras das linanceiras 
com seus subsidios. Mas a lei esta a ser inviabilizada, 
porque, como disse antes, os prazo de linanciamento 
sao curtos e as prestacoes sao muito altas por causa 
do seguro. 

Outro lator que nao ajuda os mais velhos e que a 
taxa que considera a idade do segurado e associada ao 
valor do saldo devedor. Esse mecanisme visa arnortlzar 
a dlvida do cliente e com isso haver reduc;:ao no valor 
do seguro. Como 0 mutuario muda de laixa etaria todo 
ano, a amortizacao da divida nao acontece, porque ele 
e novamente reenquadrado e com isso, em vez de ele 
ter diminufdo 0 valor de seus pagamentos, passa a 
pagar rnais, 0 que e uma deslac;:atez e extremamente 
injusto. 

Sr. Presidente, 0 Governo Federal tem de intervir, 
mas, pelo que vejo, sua intervencao esta a demorar, 
enquanto os pais e os avos deste Pais ficam em uma 
situacao de humilhacao, sem poder ao menos ser 
titulares de seus arnpresttrnos porque tem de recorrer 
a lamiliares e amigos que tern menos idade e por 
isso socorrem seu lamiliar idoso. Do contrario, seria 
impossivel certa parcela de brasileiros ter acesso ao 
financiamento. 

Quero ressaltar tambem que os idosos mais 
humilhados sao os de baixa renda. Por isso, pretendo 
elaborar projeto de lei que estabelece regras para que as 
seguradoras nao imponham normasque impossibilitam 
o crsdito para aquelas cidadaos que passaram dos 65 
anos.O Estatuto do Idoso nao permite a desigualdade. 
Pelo contra rio, ele fortalece a cldadania daqueles 
que estao no outono de suas vidas. Nao e posslvei 
que 0 Brasil dernocratico, que se translormou em urn 
Estado democratico de Direito, permita que interesses 
empresariais liquem acima da cidadania. Nossos pais 
e nossos avos merecem toda a nossa adrniracao e 
todo 0 nosso respeito respeito e, conseqOentemente, 
a cidadania plena. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. 0 plano de sauce da Fundacao 
de Seguridade Social (GEAP) desde 0 dia 17 de 
novembro de 2006 nao atende a seus segurados em 
hospitais, clfnicas e laboratorios credenciados, 0 que e 
um absurdo, porque as pessoas que utilizam lal plano 
de sauce continuam a paqa-lo, sem, entretanto, receber 
atendimento rnedlco-hospitalar, atern de nao receber 
quaisquer satistacoes. 

o GEAP, Sr. Presidenle, e um fundacao que 
oferece aos servidores publicos lederais asslstencia 
social, previdencia complementar, bem como programas 
e pianos de saude, Muitos segurados da minha cidade, 
Feira de Santana, na Bahia, que pagam 0 plano de sauce 
e nao tem atendimento adequado em contrapartida, 
estao em situacao ditrcil, porque nao tem dinheiro 
para arcar com atendimento medico, bem como os 
hospitals e cllnicas nao aceitam 0 plano para atender 
seus titulares e dependentes. 

Conhec;:o pessoas, como a Sra. Angela Maria 
Carvalho e seu marido Adelvino Ribeiro, que estao a 
passar por dificuldades de sauce porque 0 plano GEAP 
nao e reconhecido pelos profissionais de saude, que 
se recusam a atsnde-los. Na snuacao deles ha muitos 
leirenses e baianos de todo 0 Estado, que tarnbern nao 
conseguem ser atendidos por causa do GEAP,que nao 
repassa 0 dinheiro pago pelos segurados as cHnicas, 
aos hospitais e aos taboratorios. 

o GEAp, que e lederal, nao paga a quem deve, e 
por isso seus associados licaram nessa situacao, grave 
e perigosa, ja que nao tem acesso ao atendimento de 
sauds, Muitos de meus conterraneos telelonam para 
Brasilia em busca de intorrnacoes e 0 GEAP nao da a 
minima satistacao, tato este que retrata sua insensatez, 
incornpetencia e lalta de seriedade para tratar com 
aqueles que sao a essencia de sua existencia, os 
tunclonarios que se associaram ao plano de saude. 

o marido de D. Angela, que edo Mlnlsterlo dos 
Transportes, liga para a instituicao para denunciar 0 

que esta a acontecer, mas 0 Ministerio responde que 
o problema e do GEAp, que, por sua vez, afirma que 
o problema e dos Transportes. Na verdade, 0 GEAP e 
o Ministerio estao a lazer as pessoas de bobas, sem 
se preocupar com as consequsncias que a lalta de 
atendimento medico-hospitalar pode causar a saude 
das pessoas. . 

A lalta de atendimento medico tem agravado a 
saude de muitos cidadaos que estao aposentados 
ou nao e que precisam dar sequencia a tratamento 
de saude, Nao e possivel que 0 GEAP tenha tanta 
irresponsabilidade quanta a sua atividade, que e a de 
proporcionar atendimento medico a seus segurados, 
que pagam, regiamente, as mensalidades cobradas. 
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Sr. Presidente, os segurados do GEAP ligaram 
paraaAssessoria deImprensa dessa empresa. Segundo 
umdosassessores, 0 problema estana rede prestadora 
de servicos de Feira de Santana e em setemoro tudo 
seria resolvido. Acontece queja estamosemoutubroe 
nadaloi resolvido, ou seja, 0 GEAPcontinua a enganar 
por causa de suas irresponsabilidades e os ctdadaos 
continuam sem acesso aos hospitals e aos medicos, 
o que e uma verdadeira lasflma, total insensatez e 
lalta de respeito. 

Gostarla multoque 0 GovernoFederal, por meio 
do Ministeno da Saude, resolvesse a situacao e punisse 
quemtiverde punir. De umacoisatodos n6s sabemos: 
os segurados do GEAP merecem respeito e, sendo 
assim, devem receber satisfacoes. 

Etudo 0 que eu tenho para dizer no momento, 
Sr.Presidente. 

Solicito que este discurso seja veiculado em A 
Vozdo Brasil e publicadonos 6rgaosde cornunicacao 
desta Casa. 

Muito obrigado. 
o SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Oeputados, queroparabenizar 0 Governador da Bahia, 
Jaques Wagner, pelo que tem feito pela cultura na 
Bahia. Ao indicar para 0 comando da Secretaria de 
Cultura do Estado 0 experiente homem das artes 
MarcioMeirelles, 0 Governador ja tinha bemclaropara 
que lado se moveria a cultura: em direQao a maioria 
da populacao, 

Ocorre que antes a distribuiQao das verbas de 
cultura privilegiava unspoucos, os mesmos desempre, 
os que beijavam as rnaos do poder, muitos dos que 
taziarn daculturabaianaumprodutoinsosso, repetitivo. 
Cercade 80%das verbas oliciaisde culturaficavam na 
regiao metropolitana, onde 0 tom e 0 ritmo de acesso 
era 0 mesmo ha anos, e sempre para os mesmos. 

Marcio Meirelles loi ousado. Resolveu enfrentar 
a snuacao que dominava a cultura da Bahia e, 
democraticamente, distribuir os recursos com todo 0 

Estado. Ele parte de um pressupostocultural 6bvio: a 
culturabaiananao se resume acapital.Pelocontrario, 
se o Estado e riqufssimo em cultura - alinal estamos 
no Nordeste -, e lunQao do Governo permitir que 
todas as producoes culturais tenham condicoes de 
se manifestar; que 0 artista seja apoiado; que 0 povo 
tenha acesso acultura. 

Antes, sejamos honestos, 0 Fazcultura era 
somente para estes poucos privilegiados. Era uma 
ditadura sobre os recursos da cultura - uns poucos 
recebiam muito. Hojea sltuacao mudou. E 0 argumento 
de Governo para a rnudanea e irretocavel: se 80% da 
populacao mora fora da regiao metropolitana, temos 

que levar a maior parte dos recursos oflclals para 
atender a esse povo. 

Ao contrarlo do que insinuam os inimigos de 
JaquesWagner, naoexiste umacrisenaculturabalana. 
Pelocontrario, pela primeiravez a culturabaiana esta 
sendo lormulada e implernentada delormadernocratica. 
Eum novo modelo que implementou vartos pontos: 

- 50%dos recursos do Fazcultura foram 
destinadosa projetos do interior do Estado; 

- as cotas de participacaoem seleQaes 
publicas do Fundo de Cultura agora contem
plam comunidades indlgenas, qullornbolas e 
produtores do interior do Estado, incluindo a 
zona rural; 

- loi institufdo um teto de participaQao 
por proponente do Fazcultura em R$500 mil, 
excetoparacinema e patrim6nio, e para0 Fa· 
zcultura em R$400 mil para manutencao de 
instituiQaes culturais; 

- loram criadas novas formas de apoio 
paraprojetos de pequenomontante, para mao 
nutenQao e lntercambio de grupos artlsticos 
(uma antiga relvindlcacao da classe artlstl
cal; 

- foipriorizada a distrlbuicao de recursos 
atravesde editais; 

- 0 Governodeixou de ser um exclusivo 
linanciadorda culturaparase tornar umartlcu
ladorde modelos de sustentabilidade, estimu
lando a diversidade de lontes de recursos; 

- ficou limitadoem 80% 0 valor flnancia
do para manutoncaode lnstituicoes: 

- loi lirmada parceriacom 0 Oesenbahia 
paraa concsssao de rnlcrocredito para traba
Ihadores culturais; 

- loi constituldo um programa de capa
cltacao em gestao cultural; 

- foi instituldo0 F6rumde Oirigentes Mu· 
nicipais de Cultura, comrepresentantes dos26 
territ6rios de identidade. Maisde 7 mil pessoas 
se reuniramem 161 municlpios, e dar a cons
truQiio do Plano Estadual de Cultura. 

Naoexistemais0 modelepatrimonialista de gerir 
recursos do Estado. 

Portanto, naome espanta que exista umaespecie 
de movimento tentando derrubar tais propostas. Ea 
prova de que a polltica do Governo para a cultura 
esta incomodando aqueles que se beneficiavam com 
a antiga ditadurada cuitura. 

ParabensJaques Wagner. 0 caminho e esse! 
o SR. EUNiclO OLIVEIRA (Bloco/PMOB - CEo 

Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr.Presidente, Sras. e 
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Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para registrar urn 
fate auspicioso:0 crescimentoconsideravelda economia 
do Ceara, no corrente ano, com aumento substancial 
das exportacoes do Estado para 0 competitivo mercado 
externo. 

Ate 0 mes de julho ultimo, tmnarn side conclufdos 
neg6cios envolvendo 632 produtos, 172 a mais do 
que foi exportado no ano de 1996. Houve, sobretudo, 
uma diversificacao nas exportacoes, muito embora 0 

forte dos neg6cios com 0 exterior continue polarizado 
em 4 produtos basicos: calcados, couros, texteis e 
castanha de caiu, que vem propiciando apreclavet 
crescimento de empregos diretos e indiretos em todas 
as regiaes do Estado. Deve-se reconhecer, ainda, ter 
havido aumento significativo tarnbern de exportacoes 
de murnerosoutros produtos, com Indices consideraveis 
em frutas, rosas. contsccoes, m6veis, tambores de 
freio e ate margarina. 

As rosas cearenses, sobretudo, estao sendo 
exportadas para a Europa e os Estados Unidos, 
competindo em qualidade com as rosas hotandesas, 
de reconhecida tradiQao no mercado internacional. 
E a tsndencia e de crescimento continuado, com 0 

aprimoramento das tecnicas de cultivo, envolvendo, 
ja ha algum tempo, grupos estrangeiros instalados na 
Serra da Ibiapaba, no norte do Estado, com grande 
experiencia no cultivo de vanes tipos de rosas. 

Outra area, com reais possibilidades de expansao 
e 0 da fruticultura, que vem apresentando indices 
expressivosde crescimento,com melhoraproveilamento 
dos perlmetros irrigados nas diversas regi6esdo Estado, 
abrangendo, atualmente, 35 mil hectares. A fruticultura 
cearense rnelhoroumulto em quatidade, com 0 emprego 
regular de avancadas tecnologias, e a assistencia de 
tecrncos especiaiizados. 

Entre os produtos do setor fruticultura, com maier 
aceltacao por importadores estrangeiros, estao 0 melao 
e a manga. 

. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
sxportacao de produtos cearenses para 0 exterior, 
por grupos empresariais fortes, tende a crescer, de 
forma consistente, devendo os neg6cios firmados no 
corrente ano superar a estimative de urn bilhao de 
d61ares, 0 que e, deve-se reconhecer, urn fate da maior 
tmportancta para 0 desenvolvimento econ6mico de 
um Estado que tem sido submetido, secularmente, 
ao martfrio de grandes secas. A meta pretendida pelo 
Estado esta pr6xima de ser atcancada, de acordo 
com levantamentos feitos, recentemente, na area de 
cornerclafizacao de produtos cearenses exportados 
para varios parses. 

Os bons resultados alcancados indicam que a 
economia cearense esta se consolidando de forma 

sustentavsl, com a modernlzacao de seu parque 
industrial e a consequsnte adsquacao as exigencias 
do mercado internacional, com a vantagem de ser 0 

custo operacionalbern menordo que 0 de outros palses, 
nos quais a mao-de-cora e muito mais alta. 

Segundo avaliacoes de expertos em exportacoes, 
o Ceara conseguiu, afinal, conquistar a confianca e a 
credibiiidade de importantes grupos econ6micos do 
exterior, 0 que tern motivado empresas cearenses a 
por em execucao ambiciosos projetos de rnodemizacao 
em suas areas de atuacao, 

A abertura do mercado inlernacionaf foi, nao 
ha como negar, urn avanco consloeravel para 0 

desenvolvimento do Estado, com 0 consequents 
aumento do rnercado de trabalho e a geraQao 
continuada de ofertas de empregos diretos e indiretos. 
Essa saudavel estrategia autoriza acreditar-se na 
reduQao dos problemas com que tern convivido 0 setor 
produtivo cearense, secularmente, sob impacto de 
grandes secas. 

Sr. Presidente, S18s.e S15. Deputados, 0 registro 
do crescimento da economia cearense, no corrente ano, 
comsuperacaodasestimativasfeitas,veioacompanhado 
de uma outra noticia animadora: a abertura do mercado 
externo nao esta timitada apenas ao setor industrial, 
com producao em longa escata, para exportacoes 
regulares. As possibilidades de neg6cios com grupos 
internacionais estao chegando, tambern, a pequenos 
produtores, agrupados em cooperativas. Eo 0 caso do 
artesanato, que vern se expandindo significativamente, 
propiciando a realizacao de exportacoes de artigos 
regionais para varies parses, entre os quais a Alemanha, 
a Espanha, a Inglaterra e a Franca. 

Dadossobrea exportacaodo artesanato cearense, 
no corrente ano, reqlstram promissor crescimento de 
neg6cios, com apreciavel geraQao de divisas para 0 

Estado. 
Na pauta dos 632 produtos exportados, no ano 

em curso, para 0 exterior, os artigos de artesanato vern 
apresentando bons indices de crescimento, tendo side 
conclutdos bons neg6cios com a cornerclatizacao de 
artigos de tecelagem, rendas, cerarnicas, bijuterias, 
cnapeus de palha, ceramicas, bordados, xilogravuras 
e trabalhos diversos em madeira. 

Considerando as grandes possibilidades de 
arnpliacao da atividade artesanal, principalmente no 
literal, 0 Sindicato dos Artesaos Autbnomos do Ceara 
- SIARA vern desenvolvendo ambicioso programa de 
arreqlrnentacao dos artesaos em todo Estado. Hoje, 
ja sao 1.500 associados. 

Assistidos palo SIARA, os artesaos cearenses 
negociam com grupos estrangeiros, buscando amptiar 
a comerclalizacao de produtos divers os. 0 trabalho 
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desenvolvido pelo SIARA vem recebendo apoio do 
Governo do Estado e da Uniao, afraves dos organismos 
de desenvolvimenlo econ6mico regional, como 0 Banco 
do Brasil e 0 Banco do Nordeste do Brasil - BNB, 
com a concessao de financiamenlo a longo prazo. Os 
arteseos recebem, ainda, asslstencia de tecnlcos do 
SEBRAE-CE. 

Para assegurar a conlinuidade das negocia<;:6es 
com grupos eslrangeiros, inleressados em importar 
arligos arlesanais do Ceara, 0 SIARA vem promovendo 
um programa de especializacao dos artesaos, 
incentivando a partlcipacao de grupos do Estado em 
teiras inlernacionais, como ocorreu, recenlemente, 
em eventos realizados na Alemanha e na Espanha. 
E ja programa a ida de artssaos as teiras que serao 
realizadas na Franca, em janeiro do pr6ximo ano e em 
Miliio, na ttalla, em maio de 2008. 

Sr.Presidente, Sras.e Srs. DepU1ados, a economia 
cearense tem, asslrn, condi<;:6es de manter-se em 
expansao, com crescimento continuado e sustentavel. 
Grupos cearenses mantsrn, hoje, neg6cios regulares 
com empresas de 145 parses, estando em curso 
entendimentos para arnpliacao desse nurnsro, 0 que 
signiticara abertura de novas oportunidades de trabalho, 
em diterentes areas e a consequents gera<;:iio de mais 
empregos diretos e indiretos. 

Passo a abordar outro ass unto, Sr. Presidente. 
Sr.Presidente, Sras.e Srs.DepU1ados, 0 Govemador 

Cid Gomeslancouhoje0 maior programade investimentos 
naarea desaudedoceara, numa pareena com 0 Ministeno 
da Sauds e tinanciamento do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BIRD. serao destinados R$766 
milh6esparaa construcaode novoshospitalsde referenda 
rio interiordo Estado,policllnicase centros odontol6gicos, 
alern da cnacao do primeiro banco de sangue de cordao 
umbilical do Pals. 

Os projetos do MAPP da saoee - Monitoramento 
de A<;:iSes e Projetos Prlorltarlos ill. toram aprovados 
e boa parte dos recursos asta disponivel. Seriio 
R$122 milh6es de recursos pr6prios do Governo do 
Eslado, R$216 milhiSesdo emprsstlrno contraldo com 
o BIRD, R$233 milhiSes repassados pelo Governo 
Federal como recursos adicionais e R$195 milhiSes, 
que correspondem ao reajusle da tabela do Sistema 
Unico de sauds (SUS). 

Somente para 0 cusleio serao destinados R$l 00 
milhiSespor ana pelo Ministerio da sauce, sendo R$8 
milhiSes e 396 mil a mals, todo mils, para a rnanutencao 
do dia-a-dia de hospitals, ambulat6rios e demais 
equipamentos da rede de media e alta complexidade. 
A primeira parcela ja cornecou a ser repassada neste 
ultimo mils de setembro. 

Seriio repassados R$4 milh6es para a consmcao 
dos hospitals do Cariri e da regiiio Norte, beneticiando 
3 milhiSes de pessoas. Tarnbern estiio garantidos 
R$69 milhiSes para a construcao de 20 pouclmicas. 0 
governador anunciou, alnda, 0 reaparelhamento das 
Unidades de Terapia Intensiva, UTI neonatal e Unldades 
de Cuidados lnterrnediarlos de 20 municfpios. 

Os 21 hospitals p610 receberlio cerca de R$895 
mil, dos quais R$750 mil deveriio garantir a contratacao 
de anestesistas 24 horas. Os 113 hospitais de pequeno 
ports receberiio recursos de R$697 mil reals, os 32 
hospitais tntermedianos rsceberao R$l ,3 milhiio e os 
13 hospltais de rnedio porte serao contemplados com 
R$139 mil. Os valores serao repassados aos hospitais 
todos os meses. 

Em Fortaleza, alern da ampnacao de 100% do 
repasse para 0 Instituto Jose Frota (IJF), passando de 
R$200 mil para R$400mil rnensais,Cid Gomes anunciou 
que 0 Governo assumra 25% do custeio do Servi90 de 
Alendimento M6vel de Urgencia (SAMU), destinando 
R$l77 mil mensalmente e ainda 0 pagamento de 1.800 
agentes do Programa saude da Familia, totalizado 
R$684 mil reais por meso 

Alem de todas as medidas anunciadas, 0 Ceara 
sera 0 primeiro Estado do Pais a possuir um banco 
de sangue de cordiio umbilical. Os recursos para a 
construcao do banco ja estiio garantidos no MAPP e 
sao da ordem de R$l rnllhao, 

Todos conhecemos a lmportancla da rede pUblica 
de saude, principalmente para a populacao de baixa 
renda, e as diticuldades encontradas no atendlmento. 
Porem, essas medidas lancadas hoje confirmam a 
preocupacao do Governo do Eslado e do Governo 
Federal com a melhoria da qualidade do atendimento 
na area de saude, 0 Ceara, no entanto, sera um p610 
de reterllncia no setor . 

Mullo obrigado. 
A SRA. PERPETUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB 

- AC. Pronuncia 0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, 0 comandante Che Guevara 
tombava ha 40 anos. Lutou por um mundo mais justo 
e socialmente igualita.rio. Morreu pela liberta<;:iio 
sconemlca, polltica e social da America Latina. 

Morreu e tornou-se um her6i latino-americano 
com seu rosto eslampado em camisetas e cartazes 
por todo 0 mundo. Sua imagem de rebelde, de idealista 
sensibiliza milhares de incontormados. Porern, muitas 
vezes se esquece que Che lutou pela Iiberta<;:iio da 
America Latina do julgo imperialista, pela conquista do 
socialismo e peia construcao do homem e da mulher 
novos. Niio podemos reduzi-Io a um simples rebe/de, 
uma especie de roqueiro. 
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Com 0 objetivo de registrar nesta Casa a hisl6ria 
e a luta de um dos maiores Icones da America Latina, 
transcrevo texlo do historiador Auguslo Buonicore, 
publicado no portal Verme/ho, no dia 2 de outubro de 
2007, intitulado: 

"Che Guevara nas trilhas da revolucao 
latino- americana" 

"...Ernesto Guevara de la Serna nasceu 
em 14 de junho de 1928 na Argentina. Filho 
de familia de pequenos produtores rurais de 
erva-mate. Cresceu usufruindo a vida de um 
membro das classes medias sul-americanas. 
Mas, desde muito cedo, Ernesto sofreu com 
os seus problemas de saude, Aos dois anos 
apareceu-Ihe a asma, que 0 acompanhou, 
como um fantasma, durante toda sua vida, 
inclusive nos seus derradeiros dias nas sel
vas bolivianas. 

Ironicamente, aquele que seria conside
rado 0 mais temido comandante guerrilheiro 
latino-americano, foi declarado inapto para 0 

service militar no seu proprio pais. Guevara, 
entao, matriculou-se na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Buenos Aires. 

A doenca, no entanto, nao enfraqueceu 0 seu 
esplrito lndornavel: pelo contrario, ela 0 impulsionou 
a ultrapassar todos os Iimites. Com 23 anos comprou 
uma rnotocicleta e, ao lado de um amigo, percorreu di
versos parses da America Latina. Em 1953 se formou 
em medicina e partiu novamente em outra aventura 
para conhecer mais e melhor seu sofrido continente. 
Passou pela Bolfvia e depois seguiu para a Guatema
la, onde havia um governo'democratico e popular, di
rigido por Jacobo Arbenz. Este havia expropriado as 
terras da poderosa empresa norte-americana United 
Fruit. Nesta ocasiao Guevara comprou alguns Iivros 
marxistas e passou a estuda-Ios com afinco. 

o jovem Guevara, que apoiava 0 gover
no, se alistou para trabalhar num programa 
de saude entre a poputacao indlgena, mas 
foi obrigado a ficar num posta medico na ca
pital guatemalteca. Em 18 de junho de 1954 
o presidente Arbens foi derrubado do poder 
por rnercenarios apoiados pelos EUA. Gueva
ra tentou organizar um grupo de jovens para 
resistir a invasao, Afirmaria mais tarde: 'Na 
Guatemala era necessario lutar, porern quase 
ninquern lutou'. 

o jovem medico argentino, fichado como 
'perigosocomunista', for incluldo nas temidas 
'listas negras' dos condenados amorte e obn
gada a se refugiar no consulado argentino. 0 

novo governo conservador, servilmente, de
volveu as terras nacionalizadas aUnited Fruit, 
retirou os direitos trabalhistas dos camponeses 
pobrss, prendeu, torturou e assassinou varlos 
mililantes de esquerda. 

Guevara extraiu deste traqico aconteci
mento as suas primeiras - e inesqueclveis -li
goes sobre a luta emancipacionista na America 
Latina. Ele concluiu que: 10 0 imperialismo nor
te-americano era 0 principal inimigo dos povos: 
20 a luta revoluclonarla seria 0 urncomeio para 
se conquistar um poder democratlco, popular 
e sociahsta: 30 as burguesias nacionais ja ha
viam esgotado 0 seu papel na luta revolucio
naria antiimperialista no conlinente. 

Guevara passou dots meses asilado no 
consulado argentino e, entao, seguiu com ou
tros refugiados para 0 Mexico. Ali entrou em 
contato com elementos da oposicao cuba
na, ligados ao movimento '26 de jutho', que 
o convidaram para participar dos pianos para 
derrubada do ditador FUigencio Batista. Es
creveu ele: 'Falei com Fidel uma noite toda. E 
ao amanhecer ja era 0 medico de sua futura 
expedlcao, Na realidade, depois de minhas 
carninhadas por toda America Latina e do 
arremale na Guatemala, nao era necessario 
muito para incitar-me a entrar em qualquer re
votucao contra um tlrano', Amarrava-se assim 
o destino do jovem medico argentino com 0 

da revolucao cubana. 
Depois de um ana de preparativos, em 

novembro de 1956, 82 homens partiram para 
Cuba a bordo do Granma. Antes de chegar ao 
seu objetivo a expedicao foi descoberta pelas 
torcas armadas do ditador cubano e, ap6s os 
duros combates, ficou reduzida a apenas 15 
homens, que se refugiaram nas Sierra Maes
tra, Os poucos sobreviventes uniram-se aos 
camponeses pobres, que Ihes serviram de 
base de apoio para 0 intclo da acao guerrilhei
ra. Em pouco tempo Che assumiu 0 coman
do da 2" col una de guerrilheiros. No dia 10 de 
janeiro de 1959 as suas tropas conqulstararn 
a cidade de Santa Clara e 0 ditador Batista 
fugiu de Cuba. Tres dias depois os 'barbudos' 
de Fidel entraram triunfantes em Havana e 
Guevara foi nomeado governador militar da
quela provincia. 

A revolucao vitoriosa foi profundamente 
popular, assentada nos camponesese nos tra
balhadores urbanos, e cumprlu todos os seus 
compromissos.0 governo revolucionartoexpro
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priou os latitundios, muito dales pertencentes 
a companhias norte-americanas. Quando as 
refinarias norte-americanas localizadas em 
Cuba se recusaram a refinar petr61eo vindo 
da URSS, 0 governo cubano as nacionalizou. 
Em represalia, Washington suspendeu a com
pra de acucar, vlsando sufocar a economia da 
i1ha. A cada pressao dos norte-americanos, 0 
governo cubano radicalizava ainda rnais as 
suas posicdes antiimperialistas. A revolucao 
feii rapidamente mudando seu carater, de na
clonal-dernocrattca passou a ser socialista. 

Em abril de 1961 ocorreu a tentativa de 
invasao de Cuba por mercenartos, pagos e 
apoiados pela CIA, na Bahia dos Porcos. As 
tropas invasoras foram destrocadas em pou
cas horas. Fidel rompeu definitivamente com 
os norte-americanos e se afirmou marxista
leninista. 

Ainda neste ano Che representou Cuba 
na reunlao da Organiza~ao dos Estados Arne
ricanos, ocorrida no Uruguai, que foi convo
cada especialmente para condenar 0 novo 
regime cubano e excluf-lo da orqanlzacao, 
Neste conclave Guevara denunciou firmemen
te os pianos do imperialismo contra a i1ha e 
defendeu 0 governo de Fidel da acusacao de 
estar tentando exportar a revotucao para a 
America Latina. Declarou ele: 'Nao podemos 
deixar de exportar exemplos, como querem 
os Estados Unidos, porque 0 exemplo e algo 
espirilual que ultrapassa as fronteiras. a que 
damos de garantia e que nao exportaremos 
a revolucao, darnos a garantia de que nao se 
rnovera urn fuzil de Cuba, que nao se rnovera 
uma s6 arma de Cuba, para luta em nenhum 
outro pals da America'. 

Continuou: '0 que nao podemos asse
gurar e que as ideias de Cuba deixem de irn
plantar-se em algum outro pals da America. a 
que asseguramos a esta Conterencia e que, 
se nao se tomarem medidas urgentes de pre
vencao social, 0 exemplo cuba no penetrara 
nos povos e, entao, aquela exctamacao (...) 
de Fidel em 26 de juiho e que foi interpretada 
como uma aqressao, se tornara uma realidade. 
Fidel disse que se mantiveram as atuais con
di~oes socia is 'a cordilheira dos Andes sera a 
Sierra Maestra da America'. 

Na volta Guevara passou pelo Brasil e foi 
condecorado pelo presidente J!lnio Quadros. 
Poucos dias depois, sob forte pressao da direi
ta, 0 presidente brasileiro renunciaria, abrindo 

uma crise politica e militar que conduziu 0 pars 
a beira de uma guerra civil. 

Em outubro de 1962 aconteceu uma nova 
crise com os EUA. a governo norte-ameri
cano descobriu que Cuba possula mlssels 
nucleares e passou a exigir que fossem ime
diatamente desmontados. Houve, entao, uma 
nova arneaca de invasao e 0 mundo chegou 
bastante pr6ximo de uma guerra nuclear. as 
sovietlcos recuaram e, unilateralmente, sem 
acordo com os cubanos, decidiram retirar os 
mlsseis da i1ha. Fidel e Guevara sentiram-se 
trafdos pelos russos. 

Em 1961 Guevarafoi indicado para Minis
tro da Industria. Defendeu uma industrializayao 
rnais rapida e a centralizacao mater da econo
mia. Por suas poslcoes entrou em contlilo com 
os sovietlcos que defendiam uma Cuba nao
industrial que se concentrasse na producao de 
acocar - numa especis de divisao internacional 
do trabalho 'scciallsta', Polemizou tarnbern em 
torno da predornlnancia de incentivos materiais 
para 0 aumento da produtividade do trabalho 
e advogou a necessidade de uma emulayao 
assentada fundamentalmente na ideologia 
socialista. Como ministro Guevara visitava as 
tabrlcas e canaviais e participava dos traba
Ihos manuais. Ele foi 0 principal incentivador 
do trabalho voluntario na prooucao, seguin
do exemplo dos primeiros anos da revolucao 
sovietlca, as membros dos minlsterlos e das 
universidades, uma vez por seman a, ajuda
yam no corte de cana ou exerciam outro tipo 
de trabalho, manual e produtivo. Afrente deste 
estorco estava 0 ministro e presidente do Ban
co de Cuba, Ernesto Che Guevara. 

Guevara valorizava muilo 0 aspecto ide
016gico tambern na ccnstrucao do chamado 
'hom em novo', ou seja, de urn novo human is
mo sooialista. Em '0 que deve ser urn jovem 
comunista', escreveu ele: '0 que se coloca para 
todo jovem comunista e ser essencialmente 
humano, ser tao humane que se aproxime 
do melhor dos humanos. Purificar 0 melhor 
do homem atraves do trabalho, do estudo, da 
pratica da solidariedade continua com 0 povo 
e com todos os povos do mundo; desenvolver 
o maximo de sensibilidade, ate 0 ponto de 
sentir-se angustiado quando em algum canto 
do mundo urn homem e assassinado e ate 0 
ponto de senlir-se entusiasmado quando em 
argum canto do rnundo se levanta uma nova 
bandeira de Iiberdade' . 
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Outras serras, outras trincheiras 
No entanlo, Che nao se adaplou bern na 

lun~ao de Ministro de Estado e acabou pedindo 
para ser substituldo no cargo A partir de 1964 
tornou-se uma especie de relacoes exteriores 
da revolucao cubana, viajando para varies 
palses da America Latina, Africa e Asia. Em 
1965, misteriosamente, desapareceu da vida 
publica e renunciou atodas 'suas responsabi
lidade junto ao governo e a dire~ao do Partido 
Comunista Cubano. Isto era necsssario tendo 
em vista 0 novo projeto revoiuctonarto que ele 
iria se envolver. 

Na sua carta de despedida aFidel escre
veu: 'Outras serras do mundo requerem meus 
modestos estorcos. Eu posso fazer aquilo que 
Ihe evedado devido asua responsabilidade a 
frente de Cuba, e chegou a hora de nos sepa
rarmos (...j Declaro uma vez mais que eximo 
Cuba de qualquer responsabilidade, a nao ser 
aquela que provern do seu exemplo. Se minha 
hora final me encontrar debaixo de outros ceus, 
meu ultimo pensamento sera para 0 povo e 
especialmente para ti, que te digo obrigado 
pelos teus ensinamentos e pelo teu exemplo, 
ao que tentarei ser fief ate as ultimas conse
qOencias dos meus atos; que estive sempre 
identificado com a polltica externa da nossa 
revoiucao, e continuo a estar; que onde quer 
que me detenha sentirei a responsabilidade de 
ser revoluclonario cubano, e como tal atuarei. 
Nao lamento por nada deixar nada materiai 
para minha mulher e meus IiIhos. Estou feliz 
que seja assim. Nada peco para eles, pois 0 

Estado os provera com 0 suficiente para viver 
e para ter lnstrucao', Esta carta e urn vee
mente desmentido aos boatos que correram 
o mundo - e loram usadas pelos inimigos da 
revoiucao cubana - sobre urn posslvel rornpl
mento de relacoes entre os dois revoluciona
rios cubanos. 

Depois de participar de uma frustada 
tentativa revolucionaria no Congo, ele par
tiu secreta mente para a Bolivia. Este pals foi 
escolhido por sua tocanzacao central, que, 
acreditava, permitiria estender 0 movimento 
guerrllheiro por lodo continente latino-ame
ricano. Em marco de 1967 0 pequeno grupo 
guerrilheiro coman dado por Che foi descober
ta pelos 6rgaos de repressao. Num primeiro 
momento ele obteve algumas vit6rias sobre 
o desorganizado exercito boliviano, mas logo 
entraram em a~ao os 'rangers', treinados pelos 

norte-americanos no Panama, com 0 apoio de 
'tecnico'da CIA. 

A experiencia da guerrilha boliviana re
velou os equivocos de muitas das concepcoes 
polilico-militares defendidas pelo revonrclona
rio cubano, entre elas: a aftrrnacao de que ja 
existiriam as condlcoes objetivas para eclosao 
de uma revotucao socialista em toda America 
Latina, cabendo apenas a acao energica de urn 
pequeno grupo de revo'ucionarlos para que se 
constitulssem as condlcoes subjetivas. 

No inleio de outubro eram apenas 17 os 
guerrilheiros que permaneciam vivos ao lado 
de Che - urn nurnero maior do que 0 que se 
alojou na Sierra Maestra em 1956 -, mas as 
condicoes eram-Ihes completamente adver
sas. A guerrilha atuou numa zona hoslil, em 
condlcoes bastante diferentes das existentes 
na serras cuban as. Os camponeses compu
nham uma massa ainda atrasada e que nao 
tinha a tradicao revolucionaria dos camponeses 
cubanos. A principel torca social de esquerda 
na Bolivia, os mineiros, havia side esmaga
da pelo governo em junho de 1967. Esta era 
uma prova de que as revolucdes nao podem 
ser copiadas. 

Nos seus ultlrnos dias, Guevara escre
veu: 'Dia de anguslia que em certo momento 
pareceu ser 0 nosso ultimo dia (...) 0 exsrcito 
esta mostrando maior efetividade de acao, e 
a massa camponesa nao nos ajuda em nada 
e se converte em delatores'. Estes eram cla
ros sinais que uma traqsdia estava prestes a 
ocorrer. A situacao exigia recuo, mas ja era 
tarde demais. 

No dia 8 de outubro de 1967 0 pequeno 
grupo foi cercado e massacrado. Che acabou 
sendo ferido em combate e preso. No dia se
guinte foi executado lIegalmente por ordens do 
governo do general Barrientos. que temia que 
urn julgamenlo publico pudesse se transformar 
num palanque para as ideias revolucionarias 
de Che. 0 corpo do comandante guerrilheiro 
foi enterrado clandestinamente e por mais de 
30 anos 0 local permaneceu desconhecido. 

Sobre 0 traqico desaparecimento de Che 
e as esperancas que ele semeou, cantou 0 po
eta e compositor cuba no Pablo Milanas: 'Nao 
porque calstesiTua luz e menos alta./ Urn cava
10 de fogol Sustenta a tua escultura guerrilheirai 
Entre 0 vento e as nuvens destas serras./ Nao 
porque foi calado as silenciol E nao porque te 
queimaram,l Porque Ie dissimularam sobre a 
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terra,! Porque te esconderaml Em cerniterlos, 
casques e pantanos/ Vao impedir que te en
contremos./ Che comandante, amigo ...' 

Muito obrigada. 

oSr. Inocencio Oliveira,2° Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidiJncia, que eocu
pada pelo Sr. Arlinda Chinaglia, Presidente. 

VI- ORDEM DO DIA 

PRESENTES as SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS: 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSOB 
Total de Roraima: 4 

AMAPA 

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Fatima Pelaes PMOB PMOB PSC PTC 
Lucenira Pimentel PR 
Sebastiao Bala Rocha POT PSB POT PCdoB PMN 
PHSPRB 
Total de Amapa: 5 

PARA 

Bel Mesquita PMOB PMOB PSC PTC 
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMOB PMOB PSC PTC 
Jader Barbalho PMOB PMOB PSC PTC 
Lira Maia OEM 
Lucio Vale PR 
Nilson Pinto PSOB 
Wandenkolk Gon~alves PSOB 
ze Geraldo PT 
Zenaida Coutinho PSOB 
Zequinha Marinho PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Para: 11 

AMAZONAS 

Car10s Souza PRB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Marcelo Serafim PSB PSB POT PedoB PMN PHS PRB 
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Silas Camara PSC PMOB PSC PTC 
Vanessa Grazzlotin PCdoB PSB POT PCdoB PMN 
PHSPRB 
Total de Amazonas: 6 

RONDONIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Mauro Nazif PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Natan Oonadon PMOB PMOBPSC PTC 
Total da Rondonia: 4 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMOB PMOB PSC PTC 
Nilson Mourao PT 
Perpetua Almeida PCdoB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Total de Acre: 4 

TOCANTINS 

Lazaro Botelho PP 
Moises Avelino PMOB PMOB PSC PTC 
Nllmar Ruiz OEM 
Vicenlinho Alves PR 
Total de Tocantlns: 4 

MARANHAO 

Cleber Verde PRB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
CI6vis Fecury OEM 
Oavi Alves Silva Junior PSC PMOS PSC PTC 
Oomingos Outra PT 
Gastao Vieira PMOB PMOB PSC PTC 
Juliao Amin POT PSB POT PCdoS PMN PHS PRB 
Pedro Fernandes PTB 
Professor Setimo PMOB PMOS PSC PTC 
Ribamar Alves PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Sarney Filho PV 
Sebastiao Madeira PSOB 
Waldir Maranhiio PP 
Total de Maranhiio: 12 

CEARA 

Ariosto Holanda PSB PSB POT PedoB PMN PHS PRB 
Arnon Bezerra PTS 
Chico Lopes PedoB PSB POT PedoB PMN PHS PRB 
Eudes Xavier PT 
Eugenio Rabelo PP 
Eunfcio Oliveira PMOB PMOB PSC PTC 
Flavio Bezerra PMOB PMOB PSC PTC 
Gorete Pereira PR 
Jose Guimaraes PT 
Jose Linhares PP 
Jose Pimentel PT 
Leo Alcantara PR 
Manoel Salviano PSOB 
Marcelo Teixeira PR 
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Mauro Benevides PMDB PMOB PSC PTC 
Paulo Henrique Lustosa PMOB PMOB PSC PTC 
Vicente Arruda PR 
Ze Gerardo PM DB PMOB PSC PTC 
Total de ceara: 18 

PIAui 

Atila Ura PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
B. Sa PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Julio Cesar OEM 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Junior PCdoB Psb Pdt PCdoB PMN PHS PRB 
Paes Landim PTB 
Total de Piaui: 6 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fabio Faria PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Fatima Bezerra PT 
Felipe Maia OEM 
Henrique Eduardo Alves PMOB PMOB PSC PTC 
Rogerio Malinho PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Rio Grande do Norte: 5 

PARAiBA 

Armando Abflio PTB 
Damiao Feliciano PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Marcondes Gadelha PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Ronaldo Cunha Lima PSOB 
Wilson Braga PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Paraiba: 7 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Andre de Paula OEM 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PMOB PSC PTC 
Edgar Moury PMOB PMDB PSC PTC 
Fernando Coelho Filho PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Fernando Ferro PT 
Inocencio Oliveira PR 
Jose Mendon9a Bezerra OEM 
Jose Mucio Monteiro PTB 
Mauricio Rands PT 
Pedro Eugenio PT 
Raul Henry PMDB PMOB PSC PTC 
Roberto Magalhaes DEM 
Silvio Costa PMN PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 

Wolney Queiroz PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Pernambuco: 16 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMOB PMOB PSC PTC 
Francisco Tenorio PMN PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Joaquim Beltrao PMOB PMOS PSC PTC 
Tolal de Alagoas: 4 

SERGIPE 

Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMOB PMOB PSC PTC 
Jer6nimo Reis OEM 
Valadares Filho PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Sergipe: 4 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Antonio Carlos Magalhaes Neto OEM 
Colbert Martins PMOB PMDB PSC PTC 
Daniel Almeida PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Edigar Mao Branca PV 
Fabio Souto OEM 
Felix Mendon9a OEM 
Guilherme Menezes PT 
Joao Almeida PSOB 
Joao Leao PP 
Jose Carlos Araujo PR 
Jose Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSOB 
Udice da Mata PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira OEM 
Marcos Medrado PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Mario Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Sergio Barradas Carneiro PT 
Sergio Brito PMOB PMOB PSC PTC 
Seveliano Alves PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Tonha Magalhaes PR 
Veloso PMOB PmdbPscPlc 
Walter Pinheiro PT 
Zezeu Ribeiro PT 
Tolal de Bahia: 27 

MINAS GERAIS 

Ade~ir Camilo PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Aelton Freitas PR 
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Alexandre Silveira PPS 
Antonio Andrade PMOB PMOB PSC PTC 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifacio de Andrada PSOB 
Carlos Willian PTC PMOB PSC PTC 
Eduardo Barbosa PSOB 
Elismar Prado PT 
Fabio Ramalho PV 
Fernando Oiniz PMOB PMOB PSC PTC 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide OEM 
Jo Moraes PCdoB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Joao Billar OEM 
Joao Magalhaes PMOB PMOB PSC PTC 
Jose Fernando Aparecido de Oliveira pV 
Jose Santana de Vasconcellos PR 
Juvenil Alves PRTB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Ouintao PMOB PMOB PSC PTC 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcia Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes OEM 
Maria do Carma Lara PT 
Mario de Oliveira PSC PMOB PSC PTC 
Mauro Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
Miguel Correa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMOB PMOB PSC PTC 
Saraiva Felipe PMOB PMOB PSC PTC 
Virgrlio Gulmaraos PT 
Vitor Penido OEM 
Total de Minas Gerais: 38 

ESPIRITO SANTO 

Iriny Lopes PT 
Jurandy Loureiro PSC PMOB PSC PTC 
Manato POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Rila Camala PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Esplrito Santo: 4 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMOB PMOB PSC PTC 
Andreia Zilo PSOB 
Amaldo Vianna POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Ayrton Xerez OEM 
Chico Alencar PSOL 
Chico OAngelo PT 
Cida Oiogo PT 

Oeley PSC PMOB PSC PTC 
Or. Adiison Soares PR 
Or. Paulo Cesar PR 
Edmilson Valenlim PCdoB PSB POT pedoB PMN 
PHS PRB 
Edson Ezequiel PMOB PMOB PSC PTC 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMOB PMOB PSC PTC 
Eduardo Lopes PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Felipe Bornier PHS PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMOB PMOB PSC PTC 
Filipe Pereira PSC PMOB PSC PTC 
Geraldo Pudim PMOB PMOB PSC PTC 
Hugo Leal PSC PMOB PSC PTC 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Billar PT 
Luiz Sergio PT 
Marcelo Itagiba PMOB PMOB PSC PTC 
Miro Teixeira POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Nelson Bornier PMOB PMOB PSC PTC 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rodrigo Maia OEM 
Rogerio Lisboa OEM 
Silvio Lopes PSOB 
Sirnao Sessim PP 
Solange Almeida PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Rio de Janeiro: 33 

SAO PAULO 

Aline Correa PP 
Antonio Bulh5es PMOB PMOB PSC PTC 
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB 
Antonio Carlos Pannunzio PSOB 
Arlinda Chinaglia PT 
Arnalda Faria de Sa PTB 
Arnalda Madeira PSOB 
Carlos Zarallini PT 
Claudio Magrao PPS 
Clodovil Hernandes PR 
Oevanir Ribeiro PT 
Or.Nechar PV 
Or.Talmir PV 
Or. Ubiali PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Edson Aparecido PSOB 
Emanuel Fernandes PSOB 
Fernando Chucre PSOB 
Frank Aguiar PTB 
Janete Rocha Pieta PT 
Jilmar Tallo PT 
Joao Oado POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Jorginho Maluly OEM 
Jose Anfbal PSOB 
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Jose Eduardo Cardozo PT 
Jose Genolno PT 
Jose Mentor PT 
Jose Paulo T611ano PV 
Julio Semeghini PSOB 
Lobbe Neto PSOB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Marcio Franca PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Michel Temer PMOB PMOB PSC PTC 
Milton Monti PR 
Nelson MarquezelJi PTB 
Paulo Malu! PP 
Paulo Pereira da Silva POT PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Paulo Renato Souza PSOB 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC PMOB PSC PTC 
Reinaldo Nogueira POT PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Renato Amary PSOB 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli OEM 
Silvio Torres PSOB 
Vicentinho PT 
William Woo PSOB 
Total de Sao Paulo: 48 

MATOGROSSO 

Carlos Abicalil PT 
Eliene lima PP 
Homero Pereira PR 
Pedro Henry PP 
Professor Victorio Galli PMOB PMOB PSC PTC 
Thelma de Oliveira PSOB 
Vallenir Pereira PSS PSS POT PCdoS PMN PHS PRB 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 8 

DISTRITO FEDERAL 

Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMOS PMOS PSC PTC 
Rodovalho OEM 
Rodrigo Rollemberg PSS PSS POT PCdoS PMN 
PHS PRS 
Tadeu Filippelli PMOS PMOS PSC PTC 
Total de Distrito Federal: 5 

GOlAS 

Carlos Alberto Lereia PSOS 
Chico Abreu PR 
Joao Campos PSOS 

Jovair Arantes PTS .
 
Leandro Vilela PMOS PMOS PSC PTC
 
Leonardo Vilela PSOS
 
Luiz Sittencourt PMOS PMOS PSC PTC
 
Marcelo Melo PMOS PMOS PSC PTC
 
Pedro Chaves PMOS PMOB PSC PTC
 
Pedro Wilson PT
 
Professora Raquel Teixeira PSOS
 
RubensOtoni PT
 
Sandes Junior PP
 
Tatico PTS
 
Total de Goias: 14
 

MATO GROSSO DO SUL 

Antonio Carlos Silli PT
 
Antonio Cruz PP
 
Geraldo Resende PMOS PMOS PSC PTC
 
Nelson Trad PMOS PMOB PSC PTC
 
Waldemir Moka PMOB PMOS PSC PTC
 
Waldir Neves PSOB
 
Total de Mato Grosso do Sui: 6
 

PARANA 

•Abelardo Lupion OEM 
Allonso Camargo PSOB 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra OEM 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto POT PSB PDT PCdoS PMN PHS PRB 
Cezar Silvestri PPS 
Oilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra OEM 
Giacobo PR 
Hermes Parcianello PMOB PMOS PSC PTC 
Lulz Carlos Hauly PSOB 
Moacir Micheletto PMOS PMOB PSC PTC 
Nelson Meurer PP 
Odflio Balbinolti PMOB PMOB PSC PTC 
Osmar Serraglio PMOB PMOB PSC PTC 
Takayama PSC PMOS PSC PTC 
Total de Parana: 17 

SANTA CATARINA 

Carlito Merss PT
 
Oecto lima PT
 
Fernando Coruia PPS
 
Joao Matos PMOB PMOB PSC PTC
 
Joao Pizzolatti PP
 
Paulo Bornhausen OEM
 
Vignalti PT
 
Zonta PP
 
Total de Santa Catarina: 8
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RIO GRANDE DO SUL 

Adao Prel10 PT 
Afonso Hamm PP 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PMDB PSC PTC 
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DAvila PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Marco Maia PT 
Mal1eo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB PSC PTC 
Onyx LorenzoniOEM 
PepeVargas PT 
Pompeo de Mattos PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
ProfessorRuy Paulel1i PSDB 
Renato Moiling PP 
Sergio Moraes PTB 
Tarcfsio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDTPSBPDT PCdoB PMNPHS PRB 
Vilson Coval1i PP 
Total de Rio Grande do Sui: 20 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - A lista 
de presenca registra 0 comparecimento de 338 Senho
ras Depuladas e Senhores Deputados. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Passa
se a apreciacao da materia que esta sobre a Mesa e 
da constante da Ordem do Dia. 

o SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Tendo 
sido publlcada hoje a Medida Provis6ria n° 397, de 
2007, que revoga a MedidaProvis6ria n° 385, de 2007, 
fica esta ultima com eficacla e trarrutacao suspensas 
ate a apreclacao da medida provisorla revogadora, 
nos termos da jurisprudencia firmada pelo Supremo 
Tribunal Federal e de entendimento ja assente no 
CongressoNacional. 

Em consequencia, fica retirada da presente 
sessao. e com trarnitacao suspensa, a referida medida 
provis6ria. 

o SA. ARNALDO FARIADE sA - Sr.Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. 
Pelaordem.Sem revlsaodo orador.)- Sr. Presidente, 
gostaria que a Mesa distribursse copia da medida 
provis6ria revoqadora. 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaqlia)- Estao 
tirando copia, que sera distribuida. Chegou as suas 
rnaos exatamente agora. 

C6pias da medida provis6ria revogadora e da 
exposicao de motivos - quecreiotarnoern vai interessar 
a V.Exas. - estao na Casa e daqui a 5 a 10 minutos 
estaraonas rnaos de todos os Parlamentares. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - A exposi¢o 
de motivos estasendodistribulda e,na verdade, e uma 
materia extremamente importante, pois0 Governo deixa 
claro que precisa revogaresta medida provisorla, 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Deputado Arnaldo Faria de Sa, YOU lazer urn pedido 
a V.Exa. 

o SA. ARNALDO FARIA DE sA- Pols nao. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vamos 

seguira pauta. Nomomenta adequado, seV.Exa. quiser 
lazer alguma consideracao, tera a palavra. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Isso garante 
que terei outra oportunidade. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Item 
unlco, 

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUICAO
 
N° 558-C, DE 2006
 

(Do Sr. MendesRibeiro Filho e Outros)
 

Discussiio, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda iI Constitui..iio n° 50, de 
2007, que prorroga os prazos previstos no 
caput dos arts. 76 e 84 do Ato das Dispo
sl ..iies Constitucionals Transit6rias e dli 
outras providencias. 

Tendo apensadas as PECs nOs 23107, 
50/07, 66107, 90/07, 112107, 113/07 e 139/07. 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinteteor: 

"Sr. Presidente, requeremos, nostermos 
regimentais, a retirada da PECn°558, de2006, 
constante da pauta da presente sessao, 

Saladas Sess6es, 9 de outubrode 2007. 
- Silvio Costa, Vice-Lfder doBlocoPSB/PDT/ 
PCdoB/PMN/PR B". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar contra, concede a patavraao Sr. Deputado Luiz 
Sergio. 

o SA. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Sem revisao do 
orador.) - Sr. Presidente, esta sessao extraoidinarla foi 
convocada com 0 objetivode apreciarmos a Proposta 
de Emendaa Constitulcao n° 558/06. Nada justifica a 
retiradade paula desta materia.0 debate e positivee 
cada urn tera oportunidade de expor seus pontos de 
vista e sxpressa-los no painel de votacao. 

Por isso somoscontra a retiradade paula. 
o SA. ARNALDOFARIADEsA - Sr.Presldente, 

peco a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SA. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, eu 
ja recebi a exposicao de motives e s6 queria destacar 
para VExa. uma mencao dessa exposlcao que eu acho 
que e totalmente... 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) 
Deputado Arnalda Faria de Sa, com a objetividade e 
a lealdade de sempre ... 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 
e s6 urn paraqrato, apenas para registrar a desrespeito 
para com esta Casa. 

Esta no item 7: 

"Ocorre que a medida provis6ria, em ra
zao do transcurso de prazo, esta trancando a 
pauta do Congresso Nacional. Assim impiie-se 
a necessidade imperiosa e urgente de revogar 
a medida provis6ria para desobstruir a pauta 
da Camara dos Oeputados". 

Sr. Presidente, na semana retrasada, linham 
cometido essa aleivosia, agora insistem novamente. 
Eo uma Ialta de respeito com a Casa quando dizem 
clara mente, na justiticacao de motives, que revogam 
para desobstruir a pauta. Eu acho que podiam ate 
fazer isso, mas nao colocar a digital dessa maneira, 
Sr. Presidente. Eo falta de respeito com a Casa. 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Nao 
Ii ainda a justificaliva, talvez nem a faQa, mas quero 
assegurar que. se eu fosse dar alguma redacao, jamais 
seria desse tipo. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA - L6gico, Sr. 
Presidente. 

o SA. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - AJ. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, esta e uma 
ssssao que, ao que tudo indica, vai varar a madrugada. 
A oposcao, legitimamente, tem todo 0 direito de obstruir, 
s6 nao tem a direito de obstruir a que esta substanciado 
no Aegimento Interno. 0 que a Arnalda Faria de Sa fez 
agora foi utilizar um mecanismo nao regimental para 
obstruir, e a Mesa nao pode permitir, para que possamos 
fazer a bam debate no transcurso desta noite. 

o SA. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela 
ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, qual e 

a dispositivo que ampara a mannestacao do Deputado 
Luiz Sergio? 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - A 
responsabilidadede conduzlrastrabalhase naturalmente 
da Mesa, e creio que a rigor no cumprimento e devido 
a todos. Porern, evidsntarnsnts, se na conducao de 
qualquer atividade humana nao ha a percepcao, e aqui 
eu diria politica, para inclusive em dados momentos 
reduzir a tensao no plenarlo, entao, acho que e colocar 
a burocracia acima de uma relacao polilica que, a meu 
ver, tem se mantido em bam nlvel. 

Entao, eu quero tranqOilizar a todos no sentido 
de que a Aegimento sera cumprido. Se a Mesa errar, 
tera humildade de reconhecer. 

o SR. ONYX LORENZONI - Parabens, 
Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Silvio Costa, que tatara a favor da materia. 

o SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN - PE. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, a base do Governo 
hoje val mostrar 11 Oposieao que tarnbern Ie e estuda 
a Aegimento. Protocolamos agora urn requerimento 
de retirada da pauta da PEC da CPMF e vou explicar 
11 Oposicao, 

Protocolei esse requerimento para que 
possamos economizar pelo menos uma hora e meia 
de votacao, porque a Oposicao propos uma guerra de 
requerirnentos. ' 

Na hora em que este meu requerimento for 
derrotado, vao cair uns 8 requerimentos da Oposicao, 
Na verdade, se a Oposicao esta propondo uma guerra 
de Aegimento, hoje teremos nesta Casa uma guerra 
de Aegimento, ate porque crete que a Oposicao ja fez 
o seu papel. 0 Brasil inteiro sabe que a Oposteao e 
contra a CPMF.A Oposicao ja saiu em todos os jornais 
no Brasil dizendo que e contra a CPMF. V Exas. ja 
conseguiram, ja apareceram. V.Exas. nao sao contra 
por serem contra porque no passado V.Exas. votaram 
a favor. Portanto, 0 papel da Oposlcao ja foi feito. 

o que VExas. querem agora? Que trabalhemos de 
vigia ate 4 ou 5 horas da manna? Entao, sinceramente, 
vau cornecaresta guerrade Regimento. Eu proponho aos 
meuscompanheirosquevatemcontraomeurequerimento, 
que e votar a favor da CPMF, para ganharmos 2 horas, 
e vamos para a guerra do Aegimento. 

o SA. ANTONIO CARLOS MAGALHAES 
NETO - Sr. Presidente, V.Exa. acabou de ouvir 0 que 
a Deputado... 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu 
nao ouvi, me perdoe. 

o SR. ONYX LORENZONI (OEM - AS. Pelaordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nao pode um 
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Parlamentar apresentar urnrequerimento laranjae pedir 0 SR.PRESIDENTE(ArlindoChinaglia)- Vamos 
aCasa que derrote esse requerimento. baixar urn pouco a bola. 

o SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, psco a Primeiro, a Mesa nao tern nem 0 poder, nem 0 

palavra para uma qusstao de ordem. dever, nema inten9ao...Eucometi urnerro recentemente 
oSR.ONYXLORENZONI-Isso a urndesrespeito aqui quandoformuleimalo quevou repetiragora:a livre 

ao Parlamento. a rnanltestacao de qualquer Parlamentar. 0 que a meu 
o SR. SILVIO COSTA - V.Exa. me respeite. dever tarnbem a que haja respeito entre as partes. 
OSR.PRESIDENTE(A~indoChinaglia)-Deputado Quanto a avaliacao polrtica do que representa 

Silvio Costa, deixe-me responderao Deputado. cada requerimento, tambamnao me cabe julgar,ainda 
o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES - E que eu tenha minha opinlao de Deputado Federal, 

mais grave do que aconteceu na ultima votacao, Sr. como todos aqui. 
Presidente. S.Exa. pedequesevotecontrarequerimento Agora, na concucao da Presidancta eu tenho 0 

pr6prio. Eu peco que V.Exa. considere nulo esse dever de... Quando, por exemplo, ha uma reclamacao 
requerimento. com urn determinado Deputado que se inscreve para 

o SR. ONYX LORENZONI - Claro. Esse a urn defenderumaposi9ao e defende outra, eu doua mesma 
requerimento laranja. Apresentou urn requerimento resposta:a de responsabilidade de quem fez isso. 
laranja. Entao, nestemomento,euvoudaromesmotratamento. 

o SA. SILVIO COSTA - Eu quero pedir ao... 0 Deputado SiMoCoslaapresentou 0 requerimento, feza 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - argumenta~o. Quem decidea 0 Plenario. Eu nao tenho 

Deputado Silvio Costa, deixe-me responder primeiro. poderes de anular 0 requerimento deS.Exa. Seriaurnerm, 
o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO eu eslaria extrapolando 0 meu papel. 

- Isso a desrespeito aCasa. S.Exa. nao teve respeito 0 SR. ONYX LORENZONI (OEM - RS. Pela 
aCasa nem a V.Exa. ordem. Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, esse 

o SR.SILVIOCOSTA(BlocoIPMN - PE.Ousstao tipo de conduta nao tern apoio regimental. Onde a que 
de ordem.Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, porisso tern suporte no Regimento? 
favor, primeiro euquero pediraoDeputado OnyxLorenzoni 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Veja, 
quemerespeite. V,Exa. me respeite. V.Exa.tem exagerado eu nao quero citar 0 nome, mas todo 0 mundo sabe 
aquinoscornentarios em rela~o aonosso Govemoe nao a que me refiro.Entao, nao a, digamos, tao incomum. 
tern 0 direitode chamar urnParlamentar de laranja. Gostarla que houvesse a concordancla... 

Segundo ponto... 0 SR. ONYX LORENZONI- Sr.Presidente, uma 
o SR. ONYX LORENZONI- 0 requerimento a questiio de ordem para V.Exa., baseada no art. 40... 

laranja. 0 art. 4° do nosso C6digo de Etica... 
o SR. SILVIO COSTA - Segundo ponto...V.Exa. 0 SR. MARCELO SERAFIM _ Sem obstrucao, 

nao vai falar agora, nao, Sr. Presidente. Vamos votar 0 requerimento. Sem 
o SR. ONYX LORENZONI - Requerimento obstrucao, 

laranja. 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
o SR. SILVIO COSTA - Segundo ponto... Sr. Deputado Onyx Lorenzoni, eu peco a V.Exa. que nao 

Presidente... fale. Eu tarnoem nao vou talar, ate para senlirmos 0 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ptenarlo, porque tern muita gritaria. Nao a born. Por 

Deputado Silvio Costa, taca a questao de ordem a favor, dimlnua 0 som dos nossos microfones. Vamos 
mim e nao a S.Exa.. falar rnals baixo. Deputado Onyx. 

o SR. SILVIO COSTA - Mas S.Exa. esta me 0 SR. ONYX LORENZONI (DEM _ RS.Ouestao 
atrapalhando. de ordem. Sem revisao do orador.) - ComtranqOilidade, 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Qual Sr.Presidente.0 nosso C6digo de Etica diz 0 seguinte 
a a questao de ordem? no art. 40; 

o SA. SILVIO COSTA- Sr. Presidente,segundo 
ponto: quando0 Parlamentar sobeatribunadestaCasa, "Constituem procedimentos incompatr
o Regimento Ihe da a atrloulcao de talar aquilo que a veis com 0 decoro parlamentar...
 
sua alma e 0 seu coracao sentem. E constitucional e
 
regimental: eu nao tenhode dar satlsfacao ao Depulado IV - Fraudar, por qualquermeioou forma,
 
Onyx Lorenzonido que vou falar.Agora, peco respeito o regularandamentodos trabalhos legislativos
 
ao Deputado Onyx Lorenzoni. para alterar 0 resultado de delibera~o;·
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Se a conduta adotada ha poucos instantes nao 
se enquadra aqui, Sr.Presidente, eu gostaria de uma 
palavra sua. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Deputado Onyx, e materia resolvida. You submeter a 
votos.Quem quer orientar? 

o SR.ONYX LORENZONI- Sr.Presidente, pelo 
menos alquern tem que talar a favor, enrao, 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - You 
pedir a orientacao,e vamos ver 0 resuttado. 

o SA. PRES/DENTE (ArlindoChinaglia) - Como 
votam os Srs. Uderes? 

o SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB- AM. 
Pelaordem.Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, 
o BlocoParlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB 
vota "nao", 

oSR. ANTONIO CARLOS MAGALHAESNETO 
- Sr.Presldente, peco a palavra para uma questao de 
ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR.ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
(DEM - BA,Ouestao deordem. Semrevisao do orador.) 
- Sr. Presidente, pelo menos uma coisa V.Exa. pode 
fazer. Nenhum orador falou a favor do requerimento. 
o Deputado Silvio Costa falou contra 0 requerimento. 
S.Exa.pediu que se votasse contra 0 requerimento. 

oSR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Essa e a 
opiniao de V.Exa. S.Exa. nao retirou 0 requerimento. 

o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
- Nao, V.Exa. tern que dar a alguem 0 direito de tatar 
a favor. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Veja, 
M toda possibilidade de, na orlentacao, falar a favor, 
porque os inscritos foram - e ja usaram da palavra 
- 0 Deputado Luiz Sergio,contra, e 0 DeputadoSilvio 
Costa, a favor. 

o SA. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
- Mas S.Exa.nao falou a favor. 

o SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - EV.Exa, 
quer que eu taca exatamente 0 que? 

o SR.ANTONIO CARLOS MAGALHAESNETO 
- Quero que V.Exa... 

oSA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vamos 
Ii ortsntacao. 

o SR.ONYXLORENZONI- Sr.Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ONYX LORENZONI (DEM - RS. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente. 
quando apresentamos requerimentos, oferecernos a 

possibilidade de que haja 0 contraponto. Porque agora 
nao va; haver? 

, 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Veja, 
pela ultima vez, ja respondi Ii questao de ordem. 

o SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PSOL? 

o SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PSOL concords com 0 requerimento do Deputado 
Silvio Costa de retirada de pauta, discorda da 
recornsndacao de S.Exa.- estilo haraquiri- para que 
votemoscontra0 pr6prio requerimentoe entendeque 
qualquer partido pode representar junto ao Conselho 
de Etica se considerar que S.Exa. feriu a etlca e 0 

decoro parlamentar. 0 PSOL esta avldo para que 
outros tambern tomem essas iruciativas nos casos 
em que entenderem que houve quebra de decoro 
parlamentar. 

: Agora, para n6s, 0 importante e votar a favor do 
requerimento de retirada depauta, para quediscutamos 
aindarnaisa equivocaoa prorroqacao da desvmculaeao 
de receitas da Uniao e da CPMF. Essa e a nossa 
posicao, 

o SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

, 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB- PE. 
Pela ordem. Sem revisaodo orador.)- Sr. Presidente, 
votei com 0 partido. 

o SA. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Como 
vota 0 PPS? 

o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nao 
sei se 0 requerimento e laranja, mas ele tern uma 
tonalidade meio esquisita. 0 Deputado apresenta 
requerimento de relirada e pede da tribuna que se 
vote contra 0 pr6prio requerimento. 

Queremos aconselhar da mesma forma que 0 

DeputadoSilvio Costa: que este Plenario vote a favor 
do requerimento, retire de pauta a votacao da CPMF, 
paraque possamos, quem sabe, ref/etirmelhore votar, 
neste segundo turno, contra a CPMF no Brasil. 

, A CPMF e urn tributo pago, fundamentalmente, 
pelosrnais pobres. E fogeda 16gica, porquetributotern 
que ser arrecadado para ser distribuldo. Pegar dos 
rnals ricos e distribuir entre os rnais pobres, como se 
faz com 0 Imposto de Renda e outros. Nao e 0 caso. 
Seria melhor deixar esse dinheiro com a sociedade, 
para que 0 gastasse diretamente. 0 Brasil teria mais 
vantagem. 

Entao, voto a favordo requerimento, nao sei de 
que cor, do Deputado Silvio Costa. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PSOB? 

o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSOB
SP. Pelaordem. Sem revisao do orador.)- Sr.Presidente, 
e deploravel a atitude de se inscrever com 0 objetivo de 
falar alavor e depois encaminhar contra. Na verdade, 
isso nao honra a biografia de quem olez. 

Por isso mesmo, 0 PSOB encaminha contra 0 

requerimento. No momenta certo, estaremos obstruindo, 
porque nao q'ueremos ver aprovado 0 requerimento, 
Mas vamos encaminhar contra, efetivamente, porque 
nao concordamos com essa pratica que V.Exa., em 
tantos momentos, ja denunciou nesta Casa. 

oSR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, pe<;;o 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ONYX LORENZONI (OEM - RS. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, eu 
gostaria de sugerir a V.Exa. que solicitasse as notas 
taquiqraficas, Acho que, pelo seu born senso, pela forma 
correta como vern conduzindo as nossas sessoes, 
uma analise criteriosa de V.Exa. seria reveladora 
de urn epis6dio que nao engrandece 0 Parlamento 
brasileiro. 

Essa iniciativa de criar requerimento laranja e alga 
absolutamente desnecessarlo para a nossa convivencia 
parlamentar. E nao melhora'a biografia nem a avalia<;;ao 
de ninguem. Ao contrano,Atnudes como essa deslustram 
a biografia de quem as pralica. Mas tern gente que quer ' 
caminhar por esse desvio do processo partamentar.Eo urn 
direito e 0 Onusque cada Partamentar assume quando 
laz suas escolhas de vida publica. 

o Oemocratas tern clareza do que se esta fazendo 
aqui - apenas uma medida de tentar se valer de urn 
requerimento para dificultar 0 entendimento no Plenario 
- e vai entrar em obstrucao, porque repudia esse tipo 
de a<;(1io parlamentar. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PP? 

o SR. VILSON COVATTI (PP - RS. Pera ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, la no Rio 
Grande do Sui se usa a exprsssao boi lerdo bebe 
agua suja. Entendo que e do Regimento. E V.Exa. 
esta agindo corretamente. V.Exa. nao estabelece a 
precedsncla de quem entra com 0 requerimento. Tern 
que coloca-lo em apraciacao. Entao, que sirva para 
que a Oposicao, obviamente quando quiser entrar com 
requerimento com antecedencla, se antecipe. Essa e 
a nossa poslcao. 

Votamos "nao", Sr. Presidente, 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota 0 Bloco Parlamentar PMOBIPSC/PTC? 

o SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMOB - BA. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
se V.Exa. for solicitar as notas taquiqraficas, peca as 
daqueles encaminhamentos que foram feitos de uma 
forma e da tribuna foram leilos de outra. V.Exa. tomou 
a mesma atitude que agora. 

Esse requerimento do Oeputado Silvio Costa e 
muito ruim, tanto quanto uma chusma de requerimentos 
de adiamento que estao ar. 

Portanto, votamos contra, Sr. Presidente. 
oSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota 0 PT? 
o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem 

revisao do orador.) - 0 PT vota "nao", Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota a Lideranea da Minoria? 
o SR. OTAVIO LEITE (PSOB - RJ. Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, vetho [arqao 
popular no Rio de Janeiro pode ser resumido numa 
assertiva: vale 0 escrilo. Oiante da controversla que 
se instaurou sobre 0 que propos de forma escrila 0 

Oeputado Silvio Costa e 0 que verbalizou S.Exa. da 
tribuna. ficamos com 0 povo do Rio de Janeiro: vale 
o escrito. 

Por isso, somos a favordo requerimentode retirada 
de pauta, Nao faz 0 menor sentido provocarmos a 
anteclpacao da dlscussao dessa PEC, tendo sepultado 
a possibilidade de fazer justica aos trabalhadores rurais, 
aos b6ias-frias, que nao tern vinculo empregatrcio - sao 
cortadores de cana -, que teriam 0 direito ao INSS. 
Enlim, esse assunto flcara para mais adiante. 

Ora, 0 que pensaria 0 povo brasileiro? 0 que se 
prioriza: os mais sotridos ou a sanha avassaladora de 
arrecadacao do Governo Federal? 

Essa e a verdade que tern de ser dita ao povo 
brasileiro. 

oSR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlin do Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ONYX LORENZONI (OEM - RS. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, uma 
observacao: os democratas alertam que nao vao pedir 
verifica<;;ao, porque esse tipo de requerimento nao 
merece ser verificado por esta Casa. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Com 
vota 0 PSOB? 

oSR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO(PSOB
SP. Pelaordem.Sem revisaodo orador.)- Sr.Presidente, 
o PSOB passa aobstrucao, 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PSOB, 
obstrucao; Democratas, tamoern obstrucao. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao 0 requerimenlo de relirada de pauta da PEC 
n° 558, de 2006. 

oSA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os Srs. 
Dsputados que forem tavoravets perrnanecarn como 
se encontram. (pausa.) 

REJEITADO. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 

consequsncia, ficam prejudicados os seguinles 
requerimentos: 

"Sr.Presidenle, requeremos a V.Ex·., nos 
termos regimentals, 0 adiamenlo da dlscussao 
por 10 sessoes da PEC 558/06, constante do 
item 1 da presenle Ordem do Dia. 

Sala das Sessoes, 9 de outubro de 2007. 
- Onyx Lorenzoni, Uder do Democratas" 

"Sr. Presidenle, requeiro a V.Ex"., nos 
termos do art. 177,combinadocom 0 art, 117, 
X do RICD, 0 adiamento da discussao por 9 
Sessoes da PEC n° 558/06. 

Sala das Sessoes, 9 de outubro de 2007. 
- Leonardo Vilela, 1° Vice-Uder do PSDB." 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pas
sa-se a discussao da materia. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
reuniao com os Uderes, creio que devemos discutir 
esta ctrcunstancia, que as vezes ocorre, de inscricces 
ou de requerimenlos que cruzam os caminhos. Se 

. depender da minha oplniao, varnos acabar com isso. 
Quero 0 apoio dos lfderes, lazer um pacto enlre n6s. 
Porque 0 Aegimenlo permile.. Se for 0 caso, vamos 
muda-lo, 0 que defendo tarnbem, 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa reouerirnento no seguinle teor: 

"Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., 
nos termos do art. 165, § 2°. do Regimenlo 
Interno, que a discussao da PEC n° 558-C/06 
seja feita por grupo de artigos. 

Sala das SessOes, 9 de outubro de 2007. 
- Onyx Lorenzoni, Uder do Democralas". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Ha 
outre requerimento, mas creio que agora esta preju
dicado. (Pausa.) 

Vouexplicar: linha sido apresentado requerimento 
dequebra de inlerstfcio,mas,comonaohouveventlcacao, 
esta prejudicado 0 seguinle requerirnento: 

"Sr. Presidenle, requeremos a V.Ex".,nos 
termos do art. 185, § 4° do Regimenlo Inlerno 
da Camara dos Deputados, que seja concedi
da a verificacao de votacao do requerimenlo 

que solicita a discus sao por grupo de artigos 
da PEC n° 558/06. (quebra de intersticio). 

Sala das Sessoes, 9 de outubro de 2007. 
- Onyx Lorenzoni, Uder do Democratas" 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao 0 requerimento de discusaao por grupo de 
artigos. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Luiz 
Sergio, que talara contra a materia. 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Sem revisao 
do orador.) - Sr. Presidenle, 0 requerimenlo lem um 
unico objelivo: 0 protelal6rio. E queremos avancar na 
votacao, 

Por isso, somos contra 0 requerimento. 
o SA. ROCHA LOURES - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem, 
. 0 SA. PRESIDENTE (Arlindo Ch/naglia) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
oSA. ROCHA LOURES (Bloco/PMDB- PRo Pela 

ordem. Sem rev/sao do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votacoes anteriores, votei com 0 PMDB. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Onyx Lorenzoni. 

o SR. ONYX LORENZONI (DEM - AS. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidenle, Sras. e Srs. 
Deputados, aqueles que nos assistem, desejamos 
lazer com que se discuta por grupos de artigos, em 
segundo turno, a PEC da CPMF. Os democratas abriram 
uma luta clvica. Queremos fazer com que a CPMF 
nao seja reedilada no Brasil. Os argumentos com os 
quais estamos lrabalhando ha muitos meses ja sao 
do conhecimento das Sras. e dos Srs. Depulados 
e da sociedade brasileira. 0 Governo ja arrecadou 
nesle ano 60 bilhoes de reais.Quando retiramos dessa 
arracadacao os recursos da Previdencia Social, vamos 
encontrar como saldo deste ana uma CPMF inteirinha 
a disposlcao do Governo. 

Esse imposto [a foi experimentado em mais de 30 
parses do mundo, e nenhum deles 0 manteve. Apenas 
o Brasil insisle na cobranca de irnposto regressivo 
e iniusto, porque cobra mais de quem tarn menos e 
pena/iza a producao brasileira. Os economislas lem 
reafirmado que a CPMF, quando se avaliam 0 PIB 
e 0 desempenho econ6mico, prejudica fortemenle a 
economia brasileira. 

E por que 0 Presidente Lula, que duranle anos a 
lio disse que esse imposlo era injusto e desnscessaric 
e que, por isso, 0 PT nao deveria apola-lo, quer agora 
prorroqa-lo? S.Exa. quer esse imposto por razao 
muilo objeliva. 0 que verificamos nos ultimos anos no 
Brasil? 0 processo de inchaco da rnaqulna publica, 
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a arnpltacao do gasto publico sem absolutamente 
nenhum controle. 

o Oeputado Antonio Palocci, no debate sobre a 
CPMF, recebeu documento do Tribunal de Contas da 
Uniaoque demonstra que,no ano passado, 0 Governo 
Lulagastou maisdo quearrecadou, tevernais despesas 
do que as receitas correntes, 0 que, seguramente, I! 
f6rmula que pede levar0 Pals a situacaomsustentavet 
do ponto de vista da administracao publica. 

o Presidente Lula afirmou recentemente alto 
e born som que precisa contratar mais gente, que 
governar I! inchar a maqulna publica. Descobrimos 
nesta ssmana algoque algunsjornais ja reproduziram: 
os principais doadores individuais para 0 Partido dos 
Trabalhadores naselei96es de 2006foram os cargos em 
comissaodoalto escalaodo PartidodosTrabalhadores. 
Ou seja, poem 0 companheiro, 0 apaniguado para 
ser diretor disso ou daquilo, e ele doa 1 ou 2 meses 
de satano para 0 partido fazer campanha polltica. 
E uma forma marota de transferir dinheiro publico 
para aiuacao privada do partido. Eisso que estamos 
discutindo agora. 

Sr. Presidente, nao existe mais nenhuma razao 
para a sociedade brasileira ainda dar dinheiro para 
governoque gasta mal, que ate agora nao disse para 
quevelonaareade infra-estrutura noPals. A seguranya 
publicaaumfracasso absoluto. 0 Brasil vivehoje refam 
do narcotraficoe do crimeorganizado. E paraondevao 
os recursos doGoverno Lula? Para Iazerpolftica a1eitoral, 
para 0 partido ou, 0 que I! muito pior, para os desvios 
da corrupcaonasobras supertaturadas da INFRAERO, 
do ONIT, da PETROBRAS e por at afora. 

A sociedade brasileira nao quer mais pagar 
impostos, e a decisao dos democratas a Iutar pelas 
farnilias e pelas pessoas. 

o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)-Como 
votam os Srs. Uderes? 

o SR. PAULO BORNHAUSEN (OEM - SC. 
Pela ordem.Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
votamos "sim", porque queremos votar por grupo de 
artigos. 

Quero dizer a V.Exa. que hoje a 0 epflogo na 
Camara de processo que envergonha 0 Brasil. Esta 
Casa esta dando as costasao povobrasileiro, aqueles 
que nos elegeram, em troca daquilo que a sociedade 
repudia: essaformade governar. Estamos venda aqui 0 

troca-troca, 0 cornercio, 0 'toma ta,da ca", 0 tepa-tude 
por dinheiro. 

E16gico que 0 Governo vai veneer. No Senado, 
nao, Estaremos escrevendo, como ja disse, 0 epnogo de 
hist6ria que nos ultimos2 mesesvern envergonhando 
todos os brasileirosdebom sensoe todosaquelesque 
querem urn Brasil melhor. 

o SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PSOL entende que tudo 0 que 0 Governo anunciar a 
posteriori, para 0 Senado ou depois da votacao no 
Senado, a ftm demitigaralguns aspectos daprorroqacao 
da CPMFe reduzirallquotapodee devesertrabalhado 
aqui, com atuacao do Legislativo, nesta votacao por 
grupo de artigos. 

o partido tambern questiona especificamente 
a Desvinculacao de Receitas da Uniao, para que 
possamos til-las vinculadas a enucacao, a saude, e 
nao deixaressa margem de manobra, com a qual todo 
governo sonha, inclusive os Governos Estaduais. 

Portanto, 0 PSOL vota "slrn" ao requerimento. 
oSR. ANTONIOCARLOS PANNUNZIO (PSOB 

- SP. Pela ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. 
Presidente, encaminhamos "sim"ao requerimento para 
discussao por grupo de artigos, porque isso facilitara 
aos Parlamentares a compreansaosobre 0 que estao 
votando. Permitira tarnbem a quem nosacompanha, que 
certamente nao tera pressa para desligar 0 televisor 
nesta noite, ver quem vota a favordo povo, quem vota 
contraessearrocho tnbutarlo, caracterlstico doGoverno 
Lula, e quem ssta servil ao Governo Lula e pouco 
preocupado com a carga trlbutarta, que se constitui 
num peso sobre 0 setor produtivo. 

Em fun~iio disso, 0 PSOB vota "slm", 
o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, a 
PEC mistura alhos com bugalhos, porque uma coisa 
a a prorroqacaoda CPMF, e outra aa Desvlnculacao 
de Receitasda Uniao.A aprovacao da CPMFprorroga 
alfquotade 0,38% sobrs rnovlrnentacao financeira, e a 
aprovacaoda ORUretira20% das contnbulcoes. Uma 
dispoe sobre dinheiro para a sauds. 

o argumento da base do Governo a de que a 
preciseaprovara CPMFporqueteremos mais recursos 
paraa saude, No entanto, a ORU retiramuitosrecursos 
da sauce. Sao 20% de todos os recursos. 

Por isso, 0 PPS vota "sirn". . 
o SR. LUIZ SERGIO(PT - RJ. Pelaordem.Sem 

rsvlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PT vota "nao". 
o SR.COLBERT MARTINS(Bloco/PMOB - BA. 

Pelaordem.Sem revisaodo orador.) - Sr.Presidente, 
o PMOSvota "nao". 

o SR. BENEDITO DE LIRA (PP - AL. Pela 
ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PP vota "nao", 
o SR.WALDIRNEVES (PSOB - MS. Pelaordem. 

Sem ravlsaodo orador.)- Sr.Presidente,entendemos 
que a necessaria dlscussao porrnenorlzada sobre a 
ORU. Precisamos discutira situacaodos Estados, que 
sstao sufocados. 0 Pars naoagOenta maisessa carga 
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tributarla. Precisamos avaliar com mais profundidade 
a questao, 

Por isso, 0 PSDB vota "sim" ao requerimento. 
o SR. RODRIGO ROLLEMBERG(Bloco/PSB 

- DF. Pela ordem. Sem rsvlsao do orador.) - Sr. 
Presidente, 0 Bloco Parlamentar PSB/PDTIPCdoBI 
PMN/PHS/PRB vota "nao". 

o SR. ROBERTO SANTIAGO (PV - SF' Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PV vota "nao". 
o SR. RICARDO BARROS (PP - PRo Pela ordem. 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, a Lideranca 
do Goverilo vota "nao". 

o SA. PRESIDENTE (Ar/indo Chinaglia) - Em 
votacao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os 
Srs. Deputados que 0 aprovam perrnanecarn como 
se acham. (pausa.) 

REJEITADO. 
o SR. ONYX LORENZONI (DEM - AS.) - Sr. 

Presidente, peco veriticacao. 
o SA. LUIZ SERGIO (PT - RJ) - Sr. Pres/dente, 

peco verificacao conjunta. 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

VerificaQao conjunta concedida. 
oSR. ONYX LORENZONI- Sr.Presidente, psco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRES/DENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. ONYX LORENZONI (DEM - RS. Pela 

ordem. Sem rsvlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

Democratas entra em obstrucao, 
o SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP.Pela ordsrn. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PVorienta 
o voto "nao", 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidencia solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a lim de ter inrcio a votacao pelo 
sistema eletronico. 

Esta iniciada a votacao, 
Queiram seguir a orisntacao do visor de cada 

posto. 
o SR. ROBERTO SANTIAGO - Sr. Presidente, 

psco a patavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SA. ROBERTO SANTIAGO (PV - SF' Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

Partido Verde orienta 0 voto "nao", 
oSA. BENEDITO DE LIRA (PP - AL. Pela ordem. 

Sem rsvlsao do orador.) - Sr. Presidente, convido os 
Deputados do Partido Progressista para comparecerem 
ao pienarlo, Estamos em votacao nominal. Precisamos 

terminar a votacao, em segundo turno, da CPMF. E 
preciso a presence de todos no ptenano, 

Partido Progressista, cornpareca ao ptenario para 
.votarrnos "nao"e encerrarmos logo essa votacaol 

, 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PTB? 

o SR. FRANK AGUIAR (PTB - SP.Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PTB orienta 
o voto "nao". 

oSA. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem.Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, 
o PSDB altera a indicacao para obstrucao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Minoria? 

o SA. WALDIR NEVES (PSDB - MS. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, a Minoria 
tarnbem esta em oostrucao. 

o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela 
ordem. Sem rsvisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PPS esta em obstrucao, 
o SR. LINCOLN PORTELA (PR - MG. Pela 

ordem. Sem rsvisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

Partido da Republica convoca seus membros para 
virem 0 mais urgentemente possivel ao plenario, porque 
temos muitas votacoes, 

Descarn de seus gabinetes e venham da Lideranca 
o mais rapido possive!! 

Obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, peco a 

palavra pela ordem. 
; 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN - PE. Pela 

ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

Uder do Democratas referiu-se ao art. 4° do C6digo 
de Etica e Decoro Parlamentar da Camara dos 
Deputados para dizer que eu teria comelido uma 
intracao, S.Exa. esquece que esse artigo tarnbem 
Ihe cabe. 

Sr. Presidente, quero lazer uma reclarnacao com 
base no art. 96 do Regimento Interno. Cilo 0 inciso I 
do art. 4° do C6digo de Etica e Decoro Parlamentar da 
Camara dos Deputados. Tenho esse direito: 

"I - abusar das prerrogativas constitu
cionais asseguradas aos membros do Con
gresso Nacional (Constituicao Federal, art. 
55, § 1T. 

E 0 que 0 Uder do DEM vem lazendo 
constantemente nesta Casa: abusar das prerrogalivas 
constitucionais. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlin do Chinaglia) - Quere 
pedir ao Plenario'que, numa sessao como esta, todos 
nos concentremos no motivo central da disputa. 

o Deputado Chico Alencar, Uder do PSOL, 
pontuou bem: se alguem entender que algum 
Parlamentar cometeu alguma infra~o, que tome os 
caminhos regimentais, Nao estou dizendo que houve 
qualquer coisa. 

Vamos pular esta parte. Vamos para frente. 
o SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordern. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB 

- BA. Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidente, convido as Depuladas e os Depulados 
do PMDB para virem ao plenarto, Estarnos em 
votacao nominal. 

o PMDB e 0 Bloco recomendam 0 volo "nao·. 
o SR. RONALDO CAlADO -s- Presidente, pseo 

a palavra para uma questao de ordsrn. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa, a palavra. 
o SR. RONALDO CAIADO (DEM - GO. Ousstao 

de ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
ap6s esse minute de gl6ria do Deputado Silvio Costa, 
vamos 'as coisas serias. 

A questao de ordem que formulo a V.Exa, - js a 
formulei anleriormente, quando 0 Depulado lnocenclo 
Oliveira presidia os Irabalhos -, se refere a Medida 
Provis6ria n° 374, de 2007. Na larde de hoje, V.Exa. 
respondeu ao Uder do PSDB que recebeu do Senado 
Federal 0 reconhecimenlo de que nlio havia side 
lnclulda a Emenda n° 3 na lotalidade, relirando, com 
isso, 0 paraqrato unico, que revogava da lei 0 arl. 36, 
que exigia que as parcelas fossem de 1,5% e nao 
deixava que as dlvidas fossem, assim, parceladas 
em 240 msses. 

Sr. Presidenle, se e materia ja reconhecida pelo 
Senado Federal, nao prevocaria obstrucao da paula, ja 
que nao votamos a Medida Provis6ria n° 374, de 2007, 
de acordo com a redaQlio que deveria ter side dada a 
ela, e todo 0 embasamenlo do Relalor foi em cima do 
paragrafo unlco inexlstenta na Emenda n° 3? 

Eo a quesllio de ordem que formulo a V.Exa. 
o SR. ARNALDO FARIA DE SA - Sr. Presidenle, 

peco a palavra para adltar. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
a SR. ARNALDO FARIA DE SA (PTB - SP. 

Pela ordem. Sam revisao do orador.) - 51.Presidenle, 
naquele momenlo, tambern levanlei qusstao de ordem 
e alertei 0 Presidenle tnocanclo Oliveira para 0 tate 

de que a votacao do Senado, enviada a Camara, 
estava errada. Treuxemos, inclusive, as notas 
taquiqraficas da sessao de ta, que confirmam que a 
materia que estavarnos votando naquele memento 
estava arrada. 

Portanlo, votamos, lamenlavelmenle, com um 
erre, embora livessemos alertado 0 Presidenle da Mesa 
para 0 fato. Esse erro fei embora, porque 0 processado 
foi encaminhado ao Palacio do Planai!o, para este velar 
ou sancionar. 

Agora, informa 0 Senado que realmenle havia 
erre, a rnaterta nao ssta nem la, nem aqui e foi votada 
com erre. Tanio 0 Depulado Ronaldo Caiado quanlo 
eu alertamos a Mesa do tato, 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Primeire, com referElncia ao erre, nao havia como 

a Mesa da Camara dos Depulados allerar 0 que 0 

Senado Federal nos enviou. Porlanto, Irabalhamos 
rigoresamenle 0 texto que nos chegou pelos Ira miles 

normais enlre as 2 Casas. 
Segundo, esse e um falo absolutamente inusitado. 

Fomos informados hoje a tarde, por questaode ordem 

levantada pelo Depulado Anlonio Carlos Pannunzio e 
porV.Exa" de que0 Senado Federalleria reconhecido 

o erro e preduzido a alteracao, 

Ate agora, estamos falando da responsabilidade 
do Senado Federal. A questao passara a ser 

responsabilidade da Mesa e do Plenario de Camara dos 
Depulados quando aqui chegar. S6 enlao poderemos 

analisar e decidir que medida adolar. 
Vamos ao que evenlualmenle possa ser - vamos 

falar clare - 0 inleresse correlato: esse tato lrava ou 

nao a paula? Nlio trava. Nao ha nenhum embasamento 
regimental que susie a pauta, como nao ocorreu ale 
agora, Lamento, mas sao os falos. Quando a maleria 
chegar a esla Casa, nos a analisaremos e informaremos 

e ouviremos 0 Plenario. 
o SA. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente, 

minha posiQlio nao e no senlido de travar a paula, 
Alertei a Mesa antes da votacao para 0 que ocorreu 
neste ano e lreuxe as notas taquiqraficas da sessao 
plenaria do Senado. Naquele momenlo, a Mesa devia 
ter eslancado a votacao aqui e precurado apurar 0 que 
eslava ocorrendo. 

o SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Naquele 
momenlo, quem presidia a ssssao... 

a SR. ARNALDa FARIA DE sA - Nao era 
V.Exa, 

a SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu 
sel, Quem presidia a sassso respondeu a V.Exa. que 
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a Mesa nao tinha 0 que fazer. Estou recuperando a 
resposta do Presidente entao em exercrcio. 

De fato, se 0 Senado Federal envia para a Camara 

dos Deputados um texto autoqratado, aprovado la, no 

momento de plenario nao havia 0 que fazer, ainda que 

a Mesa tenha sido a/ertada para 0 fato. 

Tiveram razao VExa. em alertar e a Prasldencla 

em exercfcio em responder: "Eu nao tenho 0 que 

fazer aqui". E 0 inusitado. Analisaremos 0 fate 

e. a partir dal, seguramente, tentaremos criar 

[urisprudencia. 
o SR. ARNALDO FARIA DE sA - Sr. Presidente. 

sugiro a VExa. que requisite as notas taquiqraticas 

daquele momento, para perceber que trnhamos alertado 

a Mesa para 0 fato. 

o SR. PRES/DENTE (Arlindo Chinaglia) - O.k. 

o SA. JOSE CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRES/DENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 

o SA. JOSE CARLOS ALELU/A (OEM - BA. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, peco 

perrnissao 11 Mesa para agradecer a solidariedade a 

VExa., aos amigos, aos funcionarios e aos companheiros 

Deputados que estiveram comigo e com minha familia 
quando da morte de minha mae. 

Justifico a ausencia nas reuni6es de ontem e 

de hoje. Nesta, estou presente, para votar com meu 

partido, como votaria antes. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

Deputado Jose Carlos Aleluia, em nome da 'Camara 
dos Deputados, reitero nossa solidariedade a 
V.Exa. 

Por absoluta disciplina de experiente Parlamentar, 

V.Exa. apresenta justificativa absolutamente 

desnecessarta.Indusivs ontem VExa. estava inscrito para 

usar da palavra, e eu disse: "Naturalmente, 0 Deputado 

Jose Carlos Aleluia nao pode se apresentar". 

Mais uma vez, receba nosso abraco, 
o SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

VExa. a palavra. 
o SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem. 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, vamos 
encerrar a votacao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Alguem 
no plenario ainda nao votou? 

o SA. FILIPE PEREIRA - Sr. Presidente, psco a 
palavra pela ordem, para fazer um registro. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Um 
momento. You anunciar 0 resullado, e na uma lista de 

inscritos. Entao, estamos com 2 problemas. 

o SA. FILIPE PEREIRA - Eque ja falaram varies 
outros Deputados, sem tratar da materia. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mas 

nao como breve comunicacao. 
o SA. FILIPE PEREIRA - Eapenas um registro 

que' eu gostaria de fazer. 
. 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Um 

momentinho, per favor. 

Todos no ptenarto ja votaram? (pausa.) 
Pe90 a todos que fiquem no plena rio, porque, 

da proxima vez, sera merte subita: nao YOU perguntar 

ao Plenarto quem nao votou ou quem votou. You 
declarar encerrada a votacao, Como disse 0 

Deputado Vilson Covalli, quem chega atrasado 

bebe aqua su]a, 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esta 

encerrada a votacao, 
o SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, 

peco a palavra pel a ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra, 
o SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. 

Pela ordem. Sem revlsao do erador.) - Sr. Presidente, 

votei "nao", 
, 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

Resultado da votacao: 

VOTARAM 

SIM: 6 
NAo: 294 
ABSTEN<;:OES: 2 
TOTAL: 302 

REJEITADO 0 REQUERIMENTO DO DEP.ONYX 
LORENZONI, L1DER DO DEM, QUE SOLICITA QUE 
A DISCUSSAO DA PEC N" 558-C, DE 2006, SEJA 
FEITA POR GRUPO DE ARTIGOS. 

L1STAGEM DE VOTAf;AO 

Proposi~iio: PEC N" 558/2006 - REQUERIMENTO 
PARA DISCUSSAo POR GRUPOS DE ARTIGOS 
Inicio da vota~iio: 9-10-2007 20:39 
Encerramento da vota~iio: 9-10-2007 20:50 
Presidiram a Vota~o: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da "ota~lo 

Sim:
 
Niio:
 
Abstenyiio:
 
Total da Votaytio:
 
Art. 17:
 
Total Quorwn:
 
ObstruYiio:
 

Orlentaylo
 
PmdbPscPte:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPMPm:
 
OEM: 
PSDB:
 
Pit:
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORIA:
 
GOv.:
 

Parlameutar
 
llorDima (IlK)
 
Angela Portela
 
Edio Lopes
 
Luciano Castro
 
Murcio Junqueira 
Nc:udo Campos
 
Total Roralma: 5
 
Amapi(AP)
 
Dalva Figueiredo
 
Davi Alcolumbre
 
Evandro MiUlomen
 
Fatima Pelaes 
lumndilluarez 
Lucenim Pimentel 
Sebastiilo Bala Rocha 
Total Amapi, 7 
Par' (PA) 
Asdrubal Bentes 
Bel Mesquita 
Beto Faro 
Elcione Bamalho 
Giovanni Queiroz 
Lira Maia 
LUcio Vale 
Paulo Rocha 
UGeraldo 
Zequinha Marinho 
Total Par', 10 
Amazonas (AM) 
Carlos Souza 
Marcelo Serafim 
Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas CimBnl 
Vaeessa Ornzziotin 
Total Amazona.: 7 

6 
294 
2 
302 
I 
303 
45 

Partido 

PT 
PMOS 
PR 
OEM 
PP 

PT 
OEM 
PCdoB 
PMOB 
PMOS 
PR 
POT 

PMOS 
PMOB 
PT 
PMOB 
PDT 
OEM 
PR 
PT 
PT 
PMOB 

PRB 
PSB 
PT 
pp 
PTB 
PSC 
PCdoB 

Nio 
Nilo 
Nilo 
Obstnlyilo 
Obstruyilo 
Nilo 
Niio 
NAo 
Nilo 
Obstruyilo 
Sim 
ObstnJyilo 
Nilo 

Bloeo Voto 

Nilo 
PrndbPscPrc Nao 

Nilo 
ObstrU~ 

Niio 

Nilo 
Obstru""o 

PsbPdtPCd6BPmnPhsPm Nilo 
PmdbP""P,c Nilo 
PmdbPscPtc Nio 

Nio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nio 

PmdbP9cPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nao 
PmdbPscPte Niio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPm Nilo 

Obslnlfllo 
Nio 
Nio 
Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPbsPrb Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPbsPm Niio 

Nao 
Nilo 
Nao 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPm Nilo 
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Rondonia (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Emandes Amorim 
Lindomar Garcon 
Marinha Raupp 
Meueo Nazif 
Natan Donadon 
Total Rondonia: 7 
Acre(AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Nilson MourBO 
perpetua Almeida 
Sergio Perccso 
Tot.' Af;:re: 5 
ToeanUns (TO) 
Laurez Moreira 
U:zaro Botelho 
Motses A velino 
Vicentinho Alves 
Total TocRntins: 4 
MaranhAo (MA) 
Carlos Brandio 
Cleber Verde 
Davi Alves Silva Junior 
Domingos Dutra 
Flavia Dina 
Gasta:o Vieiro 
Juliio Amin 
Pedro Fernandes 
Pinto ltamaraty 
Professor Setimo 
Ribamar Alves 
Waldir MaranhAo 
Total Maranhao: 12
CearA (CE) 
AnlbaJ Gomes 
Ario"to Holanda 
Amon Bezeera 
ChieoLopes 
Ciro Gomes 
Eudes Xavier 
Eugenio Rabelo 
Flavio Bezerra 
Gorete Pereira 
Jose Ainon Cirilo 
Jose Gui meraes 
Jose Linhares 
Leo Alcantara 
Manoel Salviano 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Hcnrique Lustosa 
Raimundo Gomes de Matos 
Vjcente Anvda 
ZC Gerar-do 
Total Ceara: 20 
PJam <PI) 
AtiJa Lira 
B. Sa 
Ciro Nogueira 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 
Osmar Junior 
Total Piau(: 6 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 
PSB 
PMOB 

PT 
PMDB 
PT 
PCdoB 
PMN 

PSB 
PP 
PMOB 
PR 

PSDB 
PRJ! 
PSC 
PT 
PCdoB 
PMDB 
PDT 
PTB 
PSOB 
PMDB 
PSB 
PP 

PMDB 
PSB 
PTB 
PCdoB 
PSB 
PT 
PP 
PMDB 
PR 
PT 
PT 
PP 
PR 
PSDB 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 
PMOB 

PSB 
PSB 
PP 
PMDB 
PT 
PCdoB 

PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPr1> 
PmdbPscPtc 

PmdbPscP.c 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPh.Prb 

PmdbPscPtc 

P.bPdtPCdoBPmnPb.oPrb 
PmdbPscP<c 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PrndbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 
PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

Nio 
Nil<> 
NAo 
Nao 
NAo 
NAo 
NAo 

Mio 
Nao 
Ngo 
Niio 
Nao 

Nao 
Nao 
Nao 
Niio 

Obstrucao 
Nao 
Niio 
Nao 
Nao 
Nio 
Nilo 
Nio 
ObstnJlVlio 
Niio 
Nilo 
Nao 

NAo 
Nio 
Nao 
Nio 
Ns:o 
Nil<> 
Nio 
Niio 
1'1ao 
Niio 
Nao 
Niio 
Nil<> 
Sim 
Nao 
Nil<> 
Nilo 
Obsrrucgo 
NBo 
Nio 

Niio 
Nilo 
Ngo 
Nio 
Nao 
Nil<> 
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Rio Grande do None (RN) 
Betinho Rosado 
Flibio Faria 
Flitima Bezerra 
Rogerio Marinho 
Total Rio Grande do None: 4 
PBJ'afba(pB) 
Armando Abllio 
Luiz Couto 
Mancel Junior 
Marcondes Gadelha 
Vital do R~o Filho 
Wilson Braga 
Wilson Santiago 
Total Parmba: 7 
Pernambuco (PE) 
AnaAmles 
Armando Monteiro 
CulosEdu~doCa&xa 
Edgar Maury. 
Eduardo da Fonte 
Femando Coelho Filho 
Fernando Ferro 
Gonzaga Patriola 
Inocencio Oliveira 
lose Mendon"", Bezerra 
Marcos Antonio 
Pedro Eugenio 
Raul Jungmann 
Roberto Magalhiles 
Silvio Costa 
Wolney Queiroz 
Total Pel"llambueo: 16 
A1agoas (AL) 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto CaniJto 
Francisco Tenorio 
Joaquim Beltriio 
Mauricio Quintalla Lessa 
Olavo Calheiros 
Total A1agoa.: 41 
Sel1Ppe (SE) 
Albano Franco 
EdUardo Amorim 
Iran Berbosa 
Jeronimo Reis 
Mendonca Prado 
Valadares Filho 
Total Serglpe: 6 
BahJa(BA) 
Alice Portugal 
Antonio Carlos Magalhiles Neto 
Claudio Cajado 
Colben Martins 
Daniel Almeida 
Edigar Mia Branca 
Edson Duarte 
Femando de Fabinho 

OEM 
PMN 
PT 
PSB 

PTB 
PT 
PSB 
PSB 
PMOB 
PMDB 
PMOB 

PSB 
PTB 
PSC 
PMOB 
PP 
PSB 
PT 
PSB 
PR 
OEM 
PRB 
PT 
PPS 
OEM 
PMN 
PDT 

PP 
PMOB 
PMN 
PMOB 
PR 
PMOB 

PSOB 
PSC 
PT 
OEM 
DEM 
PSB 

PCdoB 
OEM 
DEM 
PMOB 
PCdoB 
PV 
PV 
OEM 

NAo 
PsbPdlPCdoBPmnPhsPJb Nilo 

Nilo 
PabPdlPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Niio 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NIo 
PsbPdtPCdoBPmitPhsPrt> Nio 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPte Nilo 
PrndbPscPte Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
N""ao 

PmdbPscPte Nlio 
PmdbPscPte Nio 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrn Niio 

Hio 
PsbPdlPCdoBPmnPhsPJb Nio 

Nila 
Obstru~ilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nlo 
Nio 
Obst"'~o 
Obst",~ilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrt> Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nio 

NAo 
PmdbPscPte Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrn Nilo 
PmdbPscPlc Nio 

Nio 
PmdbPscPu: Nilo 

Obstrueao 
PmdbPscPlc Nio 

Nilo 
Nio 
Obslru~o 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nila 

P.bPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Obstru~ 

Obslnt~o 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPJb Nilo 

Nilo 
Nilo 
Obstru~o 
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Quilhenne Menezes 
Jolio Carlos Bacelar 
Joilo Lelio 
Jose Carlos Aleluia 
Joseph Bandeira 
Lldice da Mala 
Luiz Carreira 
Marcelo Guimariies Filho 
Marcos Medrado 
Mario Ncgromonte 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellegrino 
Sergio Barradas Carneiro 
Sergio Brito 
Scveriano AIves 
Tonba Magalhiles 
Uldurico Pinto 
Veloso 
Waller Pinheiro 
Zezeu Ribeiro 
Total Babla: 28 
Minas Gerai. (MG) 
Aelton Freitas 
Alexandre Silveira 
Ant6nio Andrade 
Ant6nio Roberto 
Ameely de Paula 
Bilae Pinto 
Bonlfaci0 de Andrada 
Carlos Willian 
Ciro Pedrosa 
Fabio Ramalho 
Fernando Diniz 
Gilmar Maehado 
Jaime Martins 
Jll Momes 
Joilo Billar 
Jose Fernando Apareeido de Oliveira 
Jose Santana de Vasconcellos 
julio Delgado 
Juvcni! Alves 
Leonardo Quintao 
Lincoln Porteta 
Luiz Fernando Faria 
Marcio Reinaldo Moreira 
Marcos Montes 
Maria do Carmo Lam 
Maria Lucia Cardoso 
Mario de Oli veira 
Mario Heringer 
Miguel Coma Jr. 
Miguel Martini 
OdairCunha 
Paulo Piau 
Reginaldo Lopes 
Saraiva Felipe 
Virgilio Guimariles 
Vitor Penido 
Total Minas Gerals: 36 

PT 
PR 
PP 
OEM 
PT 
PSB 
OEM 
PMOB 
POT 
PP 
PR 
PT 
PT 
PMOB 
POT 
PR 
PMN 
PMDB 
PT 
PT 

PR 
PPS 
PMOB 
PV 
PR 
PR 
PSOB 
PTC 
PV 
PV 
PMOB 
PT 
PR 
PCdoB 
OEM 
PV 
PR 
PSB 
PRTB 
PMOB 
PR 
PP 
PP 
OEM 
PT 
PMOB 
PSC 
PDT 
PT 
PHS 
PT 
PMDB 
PT 
PMDB 
PT 
OEM 

Nilo 
Nilo 
Nilo 
ObstTU~iio 

Nilo 
PSbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Obstru~ilo 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

PmdbPsePte Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPtc Nao 

Nilo 
Nao 

Nilo 
Nilo 

PmdbPscPte Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Obstrucao 

PmdbPscPte Niio 
Nilo 
Nio 

PmdbPscPte Nilo 
Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Obstru,ao 
Niio 
Nao 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Nilo 

PmdbPscPle Nio 
Nilo 
Nao 
Nilo 
Ob.tru~o 

Nilo 
PmdbPscPte NBo 
PmdbPsePte Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Niio 

Nao 
PmdbPsePte Nilo 

Niio 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
Obstrucgc 
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Eoplrllo Sanlo (ES) 
lrinyLopes 
Jurandy Loureiro 
Lelo Coimbm 
Manato 
RilaCamala 
Sueli Vidigal 
TOlal Elplrito Santo: Ii 
lUo cle Janeiro (RJ) 
Alexandre Santos 
Antaldo Vianna 
Ayrton Xercz 
Brizola Neto 
Carlos Santana 
Chico Alencar 
Chico DAngelo 
Cida Diogo 
Deley 
Dr. Aditson Soares 
Edmilson Valentim 
Edson Ezequie] 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 
Eduardo Lopes 
Felipe Bomi.". 
Fernando Lopes 
Filipe Pereira 
Geraldo Pudim 
Hugo Leal 
Jair Bolsonaro 
Jorge Bittar 
Leandro Sampaio 
Leo Vivas 
Leonardo Picciani 
Lui? Strgio 
Marcelo Jtagiba 
Miro Teixeira 
Nelson Bernier 
Otavio Leite 
Pastor Manoel Ferreim 
Silvio Lopes 
Simlo Sessim 
Solange Almeida 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de JBIlelro: 36 
Silo Paulo (SP) 
Aldo Rebelo 
Aline Corrta 
Antonio BulMes 
Antonio Carlos Mendes Tbame 
Antonio Carlos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Anindo Chinaglia 
AntaIdo Faria de Sa 
Arnaldo Madeira 
BeloMansur 
Carlos Zarattini 
Clodovil Hernandes 
Devanir Ribeiro 

PT 
PSC 
PMDB 
PDT 
PMOB 
PDT 

PMOB 
PDT 
OEM 
PDT 
PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PCdoB 
PMDB 
PT 
PMOB 
PSB 
PHS 
PMDB 
PSC 
PMOB 
PSC 
PP 
PT 
PPS 
PRB 
PMOB 
PT 
PMOB 
PDT 
PMOB 
PSOB 
PIB 
PSDB 
PP 
PMOB 
PR 
PTdoB 

PedoB 
PP 
PMDB 
PSOB 
PSOB 
PT 
PT 
PIB 
PSOB 
PP 
PT 
PR 
PT 

NAo 
PmdbPscPte Nilo 
PmdbPscPte Nilo 
PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdlPCdoBPmnPbsPrb Nilo 

PmdbPscPte NAo 
PsbPdtPCdoBPmnPhBPrb Nilo 

Obstru~i1o 

PsbPdtPcdoBPmnPhBPrb Nilo 
NAo 
Sim 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPte Nito 
Nito 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NAo 
PmdbPscPte Nito 

Nilo 
PmdbPscPte Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhBPrb Nito 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
PmdbPscPte Nito 
PmdbPscPte Nao 
PmdbPscPte Nilo 
PmdbPscPtc NAo 

Nao 
Nilo 
Obsl~ 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrt> Nilo 
PmdbPsePte Nilo 

Nito 
PmdbPscPle Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
PmdbPscPtc Nilo 

Obstru~o 

NAo 
Obstru,.Ao 
Nao 

PmdbPscPte Nao 
Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhBPrb Nllo 
Nio 

PrndbPscPte Nilo 
Ob~o 

0bsIru~0 

Nilo 
Art. 17 
Sim 
Obstrul'iio 
Nllo 
Nllo 
Nilo 
Nilo 
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Dr. Nechar 
Dr. Talmir 
Dr. Ubiali 
Duane Nogueira 
Edson Aparecido 
Fernando Chucre 
Francisco Rossi 
FmnkAguiar 
Guilhcnnc Campos 
Janete Rocha Pied. 
Jttmar Tano 
Joao Dado 
Jorginho Maluly 
Jose Eduardo Cardozo 
lose Genotno 
Julio Semeghini 
Lobbe Neto 
Luciana Costa 
Marcelo Ortiz 
Milton Monli 
Nelson M81tjuczelli 
Paulo MaJuf 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveira 
Ricardo Berzoini 
Ricardo lzar 
Roberto Santiago 
Silvinho Pecciofi 

Silvio Torres 
Valdemar Costa Neto 
Vicentinho 
Walter Jhoshi 
William WO<l 
Total SAo Paalo: 46 
Mato Grosso (MT) 
Carlos Abicalil 
Ellene Lima 
Homero Pereira 
Pedro Henry 
Professor Victoria Galli 
Valtenir Pereira 
Total Mato Grosso: 6 
Distrltl> Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejat 
Rodrigo Rollcmberg 
Tadeu Filippelli 
Total Distrito Federal: 4 
Goills (GO) 
Chico Abreu 
Jovair Arantes 
Leandro Vilela 
Luiz Bitlencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Ronalda Caiedo 
Rubens Otoni 
Tatico 
Total Goill.: 10 

PV 
PV 
PSB 
PSDB 
PSDB 
PSOB 
PMOB 
~ 

DEM 
PT 
PT 
PDT 
DEM 
PT 
PT 
PSDB 
PSDB 
PR 
PV 
1'R 
PTB 
1'1' 
PT 
PSC 
PT 
PTB 
PV 
OEM 
PSOB 
PR 
PT 
OEM 
PSDB 

PT 
1'1' 
PR 
1'1' 
PMOS 
PSB 

1'1'5 
PR 
PSB 
PMDB 

1'R 
PTB 
PMOB 
PMOB 
PMDB 
PMDB 
PT 
DEM 
PT 
PTB 

Absten.;:ao 
Nao 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
ObsUu~o 

Obstru91l0 
Obstru900 

PmdbPscPtc Abstencao 
Nao 
Obstrucsc 
Nao 
Nao 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Obstrucao 
Nao 
Nllo ., 
Obstrucao 
Obst<U9ilO 

Nao 
Nao 
Nao 
Nilo 
Nao 
NAo 

PmdbPsc1'te Nao 
NAo 
NAo 
Nio 
Obstru9ao 
ObstT\l9ao 
Nao 
Nilo 
Obstrucflo 
5im 

Nao 
Nao 
Nao 
Nao 

PmdbPscPtc Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhs1'rb Nao 

Sim 
Nao 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
PmdbPsc1'tc Nao 

NAo 
Nao 

PmdbPscPtc NAo 
PmdbPscPte Niio 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Niio 

Na" 
ObsUu9iio 
Niia 
Nio 
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MalO Grosso do Sui (MS)
 
AntOnio Carlos Biffi
 
Antonio Cruz 
Dagoberto
 
Genlldo Resende
 
Nelson 'Trad
 
Weldir Neves 
Total Maw Grono do Sui: 6 
P ......D'(PR) 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Angelo Vanhoni 
Assi. do Ccuto 
BarbosaNeto 
Dilceu Sperafico 
Luiz Carlos Hauly 
Marcelo Almeida 
Max Rosenmann 
Moacir Michcletto 
Nelson Meurer 
Odllio Balbinotti 
Osmar Serraglio 
Rocha Loures 
Tot..1 Par"D" 14 
Saot.. C ..tarloa (SC) 
Angela Amin 
CarlilO Menls 
Celso Maldauer 
Decio Lime 
Ojalma Berger 
Edinho Bee 
Gervasio Silva 
Joio Matos
 
Joio Pizzolatti
 
Jose Carlos Vieira 
Nelson Goette" 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarln.. : 13 
RIo Grande do Sui (RS) 
Adio Pretto 
Afonso Hanun 
Beto Albuquerque 
Germano BOllOW 

Henrique Fontana 
Ibsen Pinheiro 
Luetana Gcn1"O 
Luis Carlos Heinze 
Luiz Carlos Busato 
Manuela VAvila 
Marco Maia 
Matteo Chiarelli 
Mendes Ribeiro Filho 
Paulo Pimenta 
Paulo Roberto 
Pepe Vargas 
Renato Molling 
S~oMoraes 

Tarelsio Zimmermann 
Vieira da Cunha 
Vilson Covatti 
Total RIo Grande do SuI: 11 

PT 
PP 
PDT 
PMOS 
PMOB 
PSOB 

PR 
OEM 
PT 
PT 
POT 
PP 
PSOB 
PMOB 
PMOB 
PMOB 
PP 
PMOB 
PMOB 
PMOB 

PP 
PT 
PMOB 
PT 
PSB 
PMOB 
PSOB 
PMOS 
PP 
OEM 
PR 
PT 
PP 

PT 
PP 
PSB 
OEM 
PT 
PMOB 
PSOL 
PP 
PTB 
PCdoB 
PT 
OEM 
PMOB 
PT 
PTB 
PT 
PP 
PTB 
PT 
PDT 
pp 

NAo 
NAo 

PsbPdtPCdoSPmnPhsPrb NAo 
PmdbPscPte NAo 
PmdbPscPtc NAo 

Obstru~o 

NAo 
ObstrU~o 
NAo 
Nio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NAo 
mo 
O17stru.i1o 

PmdbPscPtc NAo 
PmdbPscPte Nao 
PmdbPscPte NAo 

Nao 
PmdbPscPte NAo 
PmdbPscPte Nilo 
PrndbPscPte NAo 

Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc NAo 
NAo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPte Nilo 

Obstru\\i1o 
PmdbPscPtc Nao 

mo 
Obstru~io 

NAo 
NAo 
Niio 

NAo 
Niio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsl'rb NAo 
ObstrU.i1o 
Nao 

PmdbPscptc NAo 
Sim 
Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nllo 
Nao 
Obstru.iIo 

PmdbPscPte Niio 
Nilo 
Nilo 
NAo 
Nio 
NAo 
Niio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Nao 
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CENIN - Coordenacao do Sistema Eletronico 
de votacao 

oSA.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Passa
se a discussao da materia. 

o SR_ RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

oSR. RICARDO BARROS (PP - PRo Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, vote; "nao", 

o SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMOB - SC. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com 0 partido na votacao anterior. 

o SR.TAKAYAMA (Bloco/PSC - PRo Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr.Presidente, votei conforme 
a orlentacao do partido. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
discutir, concede a palavra ao nobre Deputado Marcelo 
Ilagiba, que talara contra a materia. 

o SR. MARCELO ITAGIBA (Bloco/PMOB 
RJ. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
Oeputadas, Srs. Oepulados, hoje estamos aqui numa 
noite hist6rica, porque votaremos a Contribuicao 
Proviso ria sobre Movirnentacao Financeira - CPMF. E 
aqui votaremos contra 0 povo brasileiro, que nao deseja 
rnais um imposto sob a dsnorninacao de provisorio 
- imposto que ja vige no Pars na mais de 10 anos, 
sempre chamado de provisorlo. A CPMF nao existe em 
nenhum outro pals civilizado do mundo, enos insistimos 
em manter a contrlbuicao proviso ria. 

Para V.Exas. terem uma ideia nltlda dos fatos, 
no Brasil, 67% da arracadacao sao de imposto sobre 
o consumo, apenas 29% representam imposto sobre 
a renda, e 4% sao imposto sobre 0 patrlmonio. Isso 
demonstra que estarnos completamente equivocados 
quanta a incidencia da tributacao neste Pals. A carga 
lributaria nacional, que sofreu acresclmo de praticamente 
2% em 2006, incide mais sobre os que ganham apenas 
2 satarios, em detrimento dos que ganham mais do 
que 4 salanos, ou seja, no Brasil, M lnversao total da 
pirarnice tributaria. 

Neste momento, esta Casa insistira na 
manutencao de contribuicao permanente criada para 
ser provis6ria - mesmo erro em que incorreram os 
governos passados. 

No passado, aqueles que foram contra a CPMF 
hoje se tornaram seus ardorosos defensores; os que 
fcram tavoravels hoje trabalham contra a CPMF. Eo 
importante poder dizer isso, porque 0 que temos sao 
Madalenas arrependidas no credo, que ora defendem 
uma posicao, ora defendem outra. Nao podemos admitir 

nesta Casa a barganha polftica estabelecida com 0 

Governo em torno da CPMF por cargos e satislacao 
pessoal. 

Por isso, conclamo meus companheiros do 
PMOB, na pessoa do Uder, que dali me olha, a 
chamarmos a razao 0 partido, que sempre delendeu 
as causas do povo brasileiro e respeitou a Constituicao 
brasileira. Esta aqui essa contnbuicao, nobre Uder. Eo 
uma contribuicao provisoria, e nao se pode estabelecer 
uma contr'ouicao permanente, contra os interesses 
da populacao ·brasileira. Basta perguntar ao povo 
brasileiro se a saude melhorou; basta perguntar 
ao povo brasileiro se a educacao melhorou; basta 
perguntar ao povo brasileiro se a ssquranca melhorou. 
Sabemos que a resposta do povo brasileiro e quem 
nem a saude, nem a educacao, nem a sequranca 
melhoraram. 

Portanto, os recursos desse imposto nao vao ser 
usados em benelfcio da populacao, E, por isso, em 
respeito ao povo, em respeito aConstitutcao Federal, 
que juramos respeitar e defender, temos de estar unidos 
contra a CPMF. 

Votarei contra esse imposto e peco a cada um 
de V.Exas. que delendam essa ideia. 

o SR. DAM lAO FELICIANO - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. DAMIAO FELICIANO (BlocolPDT - PB. 

Pela ordern, Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 

votei com 0 partido. 
o SR. WELLINGTON ROBERTO (PR - PB. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei 
com 0 partido. 

o SR. SAN DES JUNIOR (PP - GO. Pela ordem. 
Sem revlsao do crador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior votei com 0 partido. 

o SR. AUGUSTO FARIAS (PTS - AL. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior votei com 0 partido. 

o SA.AD EMIR CAMILO (Bloeo/POT - MG. Pela 
crdem. Sem revlsao do crador.) - Sr. Presidente, na 
votacao anterior votei com 0 partido. 

o SR. ELiSMAR PRADO (PT - MG. Pela ordern. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior votei com 0 partido. 

o SR. JOSE ROCHA (PR - BA. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior votei com 0 partido. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falara favorda malaria, concedo a palavraao Depulado 
Eduardo Valverde. 

o SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem 
revtsao do orador.) - Sr. Presidenle, caros pares, 
existem pessoas que lemem a CPMF, e poderfamos 
apontar 0 porqua. Essas pessoas nao lemem a 
CPMF porque ela aumenla a carga trlbutarla 
a Governadcra Veda Crusius aumenlou a carga 
trtbutarta no Rio Grande do Sui, e nao vininquem 
falar algo conlra. Teme a CPMF aquele que sonega, 
que faz grandes movlmsntacoss financeiras na conla 
bancarla e declara um pequeno lrnposto de Renda. 
Os bicheiros tambern lemem a CPMF, porque ela 
permile que a pollcia cruze inforrnaeoes e os prenda 
por soneqacao fiscal. Quem lava dinheiro Ie me a 
CPMF, porque negocios escusos sao acobertados 
por dep6sitos bancartos, que nao aparecem porque 
sao feilos em nome de laranjas. 

Quem a a favor da CPMF? 0 cidadao que 
nos asslste pela TV CAmara sabe que 0 beneffcio 
previdenclario, que foi aumenlado alern da infla«ao 
e leve ganho real, vem da CPMF e que parte do 
programa da Prevldencla Social a bancado pela 
CPMF. Os 6 milhoes de brasileiros que safram da 
condlcao de rnlseria absolula e hoje lem renda para 
consurnir ap6iam a CPMF.0 camponas que vende a 
casta verde para a CONAB, que garanle a sequranca 
a milhares de pessoas que estao com fome, goslam 
da CPMF. 

Podemos enumerar diversos bons cidadaos 
brasileiros que querem que 0 Eslado cornbata a fome, 
a desigualdade social, a exclusao, pols se trata de 
um pals diferenle, democrattco. Obviamenle, aqueles 
que, durante certo tempo, no Brasil prolegeram os 
que sonegam, os que lavam dinheiro, os que lemem 
que a acao do Eslado venha a punt-los nao querem 
a CPMF. 

Senhoras e senhores que assislem de maneira 
alenla a esla sessao, saibam que se ha tribute bom 
nesle Pals a a CPMF, porque ela lem a finalidade 
de combaler a pobreza, de inveslir na saude. Varios 
Governadores e Preteilos, inclusive de partidos que 
sao contra esta malaria, valem-se dos recursos da 
sauce para alender II sua populacao. 

Ora, Sr. Presidenle, caros pares, estarnos 
num embale politico, e muilos discursos sao 
pronunciados aqui meramenle pelo prazer de 
fazer oposlcao. A Oposlcao nao se conforma por 
ler side derrolada 2 vezes. Nao loi uma derrota 
tao-eomente eleitoral, mas polltica, em cima de um 
projelo poillico de governo. Evidenlemenle, isso 
abala, da dor-de-colovelo. Cerlamenle, vao utllizar 

esse sspaeo da CAmara dos Depulados para lentar 
lazer um embale polflico. 

Nao posso perder a oportunidade de tentar 
desmascarar aqueles que afundaram asta Nacao, 
que concenlraram renda e vem posar de democralas 
e de libertarlos em cima daqueles que pensam no 
Pals. 

o SR. DARClslO PERONDI - Sr. Presidenle, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa.a palavra. 

o SR. DARClslO PERONDI (Bloco/PMDB - RS. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidenle, 
na votacaoanterior; acompanhei 0 partido. 

o SR. LEONARDO MONTEIRO (PT - MG. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, 
na votacao anterior, volei com 0 Partido dos 
Trabalhadores. 

o SA.CRISTIANO MATHEUS (Bloco/PMDB - AL. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidenle, 
na votacaoanterior, volei de acordo com 0 partido. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
disculir conlrariamenle II malaria, concedo a palavra 
ao Depulado Eduardo Sciarra, em permula com 0 

Depulado Arnaldo Faria de Sa, que era 0 segundo 
orador inscrilo. 

o SR. EDUARDO SCIARRA (DEM - PRo Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidenle, Sras. e Srs. 
Deputados, a quase unanimidadeque a carga Iribularia 
do Pars e exagerada. Poucos nao reconhecem isso. 
Um deles e 0 Presidenle Lula, que, na semana 
passada, declarou que a arrecadacao a alta porque 
o Pals esta crescendo e muilos estao recolhendo 
mais imposlos. 

Everdade reconhecida por lodos a excessiva 
carga tributarla no Pals. Qual seria a maneira rnais 
racional de cornecar a reduzi-Ia? Sem duvida, seria 
nao renovando imposlo cuja vig€lncia vence nesle ano, 
que a ruim e prejudica loda a sociedade,sem dislin<tiio, 
principafmenle os menos lavorecidos. 

oestorcoquea Oposi<tiio estafazendo na CAmara 
dos Deputados certamenle sera feilo com a mesma 
inlensidade no Senado Federal, para que, ao final do 
ano de 2007, 0 Congresso Nacional ainda nao tsnha 
renovado esse imposlo. 

Eporque fazemos esseesfor<tO? Porque 0 Governo 
lem aumenlado seus gaslos de forma impressionanle. 
A CPMF nao precisa ser renovada, e 0 excesso de 
arreoadacao deste ano demonslra claramenle isso. 
Ja no primeiro semeslre do ano, houve excesso de 
arrecadacao que por si so supera a necessidade da 
CPMFdoano. 
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Estamos aqui nesta luta para que a vigencia desse 
imposto nao seja prorrogada. Eo claro que 0 Governo 
faz esse verdadeiro rolo compressor porque quer 
esse dinheiro para continuar gastando indevidamente, 
gastando para inchar a rnaqulna publica. a dinheiro 
da CPMF nao tem ido para a saude como deveria ir. 
Se assim 0 fosse, nao terfamos 0 caos na area da 
saude no Pais. a Governo precisa, sim, olhar para os 
respectivos gastos, e ai nao na necessidade, com toda 
a cerleza, de renovacao da CPMF. 

Esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para 
incrementar 0 orcamento da saude - para citar a sauce, 
motiveda existencia inicial da CPMF. a Governo poderia 
ser mais racional nos gastos. Eo posslvel fazer isso. Eo 
possivelo Governo programar-se para dispensar 0 usa 
dos recursos da CPMF. 

Esse imposto e nocivo porque penaliza, porque 
e em cascata, porque faz com que toda a sociedade 
seja sacrificada com imposto, como disse, nocivo. Por 
isso, estamos aqui neste momenta fazendo essa a9ao, 
para 0 bern do Pals, para que nao tenhamos carga 
tnbutaria que impeca 0 desenvolvimento sustentavel, 
Nao ha pais que cresca de forma sustentavel com carga 
tributaria desse tamanho. Equal seria a maneira mats 
adequada para reduzir a carga tributaria? E16gico: nao 
renovar imposto que esta vencendo. 

Por isso, fazemos esse esforco e varnos 
continuar fazendo. Temos plena consclencia de que 
a sociedade brasileira esta do nosso lado, a qual se 
tem manifestado por interrnecio das entidades de 
classe, por interrnadio nao so dos representantes 
dos ernoresarios, mas tarnbern dos representantes 
dos trabalhadores. 

E esse imposto, que penaliza todos, ja tem da 
sociedade brasileira veredicto claro: nao it prorroqacao 
da CPMF. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
discutir, concede a palavra ao nobre Oeputado Jose 
Genome, que tatara a favor da materia. 

o SA. JOSE GENOINO (PT - SP. Sem revlsao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oeputados, 
em respeito it nossa base, que deve ficar no plena rio 
de maneira tranqOila, porque e a melhor resposta, 
considerandoque fizemos 0 debate de merlto da materia 
e que queremos enfrentar a obstrucao e darrota-Ia, 
nosso poslclonarnanto e a favor da CPMF. 

o SA. ELfSEU PADILHA - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ELfSEU PADtLHA (Bloco/PMOB - RS. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
se aqui estivesse, eu teria votado com 0 PMOB. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Luiz Carlos Hauly, que talara contra a materia. 

o SR. LUtZ CARLOS HAULY (PSOB - PRo 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, e uma noite triste. a Parlamento insiste 
em ficar dlvorciado da sociedade. 

Quando 0 ex-Presidente Itamar Franco, a 
pedido de Adib Jatene, criou a CPMF e depois eta foi 
prorrogada, a realidade era outra. a Brasil nao tinna 
arrecadacao de 40% do PIB.Tinha menos de 29% da 
arrecadacao do PIB. Esse e 0 primeiro ponto. 

Neste ano, alarn da arrecadacao prevista, 
o Governo Federal esta arrecadando 10,5% reais 
aclrna da infla!fll0, rnais ou menos 60 bilh6es a mais 
de arracadacao, A economia cresce razoavelmente, as 
condicoes sao tavoravelsa um planejamentoestrateqlco 
de nacao, que nao existe. 

Este e um dia triste.a Governo poderia aproveitar 
essa discussao, 0 estorco desta Casa e 0 animo de 
sua base Parlamentar, so usada para votar de forma 
cordata. Mas, para discutir os grandes temas - leiam 
nos jornais de hoje -, 0 Presidente Lula convocou 
os 100 maiores emprssarlos para discutir a futura 
estratepia do Pais. E para que servem esta Casa, os 
Lfderes, os Vice-Lfderes? 

Ora, e uma noile triste, porque sabemos que 
as oposlcoes, nos e 0 povo que representamos aqui 
seremos derrotados. Nao na dicotomia de a favor 
ou contra. N6s somos derrotados na estrateqia de 
rnedto e tonga prazos. Com essa carga tributarla, com 
um sistema tributario injusto e iniquo, mantern-se a 
perversidade. 

Olhem a China, olhem a India, olhem a Russia! 
Refiro-me ao BRIC, aos 4 pafses-baleias do mundo. 
E, dos 4, somos 0 pior: nao temos a competitividade 
da China, nem a da india, nem a da Russia. a Brasil 
esta ficando para tras, e isso nao e inteligencia. 

NBO adianta vir com SEALOPRA requentada, 
que nao precisa de nada disso. Se acertarmos 0 
sistema tributario, vamos acertar a distribuicao de 
renda, 0 crescimento economico. Vamos fortalecer a 
microempresa, mais ainda do que fizemos com a Lei 
n° 123 em dezembro, que entrou em vigor em julho. 
Vamos reduzir mais a carga tributarla, 

a Brasil nBO tem hoje do que se vangloriar. 
a Governo Lula vai ficar na Hist6ria como 0 que 
aumentou impostos, manteve as atuais condicoes, 
mudou a marca dos programas socrais - s6 0 nome 
da maroa, e nao criou nada, No Brasil, nao ha escolas 
de perfodo integral, nao ha creche para todos, nao 
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ha pre-escotas para todos. As estradas continuam 
sucateadas, 05 hospitals sucataados, 05 portos 
sucateados. 

Ora, 0 que acontece? Ha um erro estrutural na 
tributacao, Por que 0 Lula do PT dos 'trabalhadores" 
- entre aspas, porque 56 usa 0 nome - vai para 0 
sexto ano de governo e cobra 0 dobro de impostos do 
que cobra dos ricos? Por que faz isso? Onde esta a 
perversidade? Qual a0 mal cometido pelo trabalhador 
que the deu apoio? ESIacerto, 0 eleitor por 3 vezes nao 
o escolheu, mas na quarta e na quinta vez 0 escolheu. 
Entao, 0 Presidente adevedor do povo trabalhador, do 
povo que acreditou e acredita em S.Exa. Por que da 90 
reais de Boisa Familia e toma 42 reais de impostos? Por 
que taz isso? Por que da 500 de salarlo e toma 245 de 
impostos, sendo que dos ricos cobra a metade? 

Essa ea perversidade do Governo Lula, que nao 
quer discutir a redul(ao da CPMF. Essa auma lnjustica, 
uma perversidade contra 0 crescirnento e contra 05 
pobres e 05 trabalhadores do Pars. 

Portanto, nao havendo acordo e redul(ao, 
encarnlnho contrariamente a lalta de lucidez do 
Governo. 

oSR. PRESIDENTE (Mindo Chinaglia) -Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Tarcfsio Zimmermann, para 
dlscutlr a materia. 

o SR. TARC[SIO ZIMMERMANN (PT - RS. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, nobres 
Deputados, quem ouve 05 tucanos e 05 pelelistas 
lalarem aqui 56 pode imaginar que eles sofrem de 
arnnesta. Parece que eles nao se lembram de que 
governaram 0 Pals e que eles legaram essa divida 
brutal, que cobra 150 bilhOes por ana do nosso 
povo, exatamente pela irresponsabilidade com que 
administraram 0 Pars. 

Quem 05 ve lalando, nao se lembra de que 
Icram eles que sucatearam toda a inlra-estrutura 
desle Pars. Quem 05 ouve nao se lembra de que 
torarn eles que destrurram 0 sistema publico de 
sacce e de sducacao, N6s, sirn, varnos aprovar a 
continuidade da CPMF. 

A CPMF a um bom imposto, a um imposto 
lnsonaqavel que 05 ricos pagam. Alias, um dos poucos 
que eles pagam. Trata-se de imposto necessano para a 
sauce, para 0 Bolsa-Famllia, para a P~evidencia, e vamos 
continuar fazendo, como na Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa e em tantas outras que temos aprovado e 
que reduziram 05 impostos da producao, Epor ar que 
o Governo Lula inicia a desoneracao, exatamente na 
produl(1io. 1550 a0 que laz 0 Pais crescer. 

05 tucanos nao gostam do sucesso do Governo 
Lula. Pena de voces! Deviam ter aprendido no tempo 
de Governo, porque, de lato, temos leito 0 Pars crescer 

mats, e vamos ajuda-lo a crescer com juslil(a, com 
distribuil(ao de renda e redul(ao dos impostos mais 
importanles do Pais. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre a 
mesa requerimento de encerramento da discussao. 

Antes, porsm, M outro requerimento no seguinte 
teer: 

"Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termos do art. 185, § 4°, do Regimento Interne 
da Camara dos Deputados, que seja conce
dida verlftcacao de votacao do requerimento 
que solicita 0 encerramento da dlscussao da 
PEC n° 558/06 (quebra de interstrcio 

Sala das Sessoas, 9 de outubrode 2007. 
- Onyx Lonmzonl, Uder do Democratas" 

o SR. PRESIDENTE (Mindo Chinaglia) - Em 
votacao, 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Darcrsio Perondi, que lalara contra a materta, 
(pausa.) 

Para encaminhar, concedo a patavra ao nobre 
Deputado Carlos Willian, que tatara contra a materia. 

o SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC - MG. Sem 
revtsao do orador.) - Sr. Presidente, sabemos, assim 
como 0 grande estudioso deste Regimento Interno, 
o novato - mas S.Exa. tem marcado presanca nesta 
Casa - e grande colega Deputado Silvio Costa, que 
este requerimento aprotelat6rio. 

Entao, conlorme 0 arl. 185, § 4°, 56 se dara 
uma nova votacao com interstrcio de 1 hora, com a 
verifical(ao e 0 consenlimento do Plenarlo, 

Portanto, 0 Plenario quer votar e a contra esse 
ato protelat6rio. 

o SR. PRESIDENTE (Mindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Antonio Carlos Magalhiies Neto, que talara a lavor 
da materia. 

o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
(OEM - BA. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, por que 0 Democratas e as 
Oposlcoes, de maneira geral, tllm obstrufdo a votaeao 
de hoje numa tentativa evidente de impedir que 0 
Governo consiga aprovar a prorropacao da CPMF? 
Fazemos iS50 em respeito avontade do povo brasileiro. 
Apenas 5% dos brasileiros querem a prorrogal(ao 
da CPMF, 0 que signilica dizer que 95% da nossa 
sociedade diz nao a conlinuidade da cobranca da 
contribuil(ao. Mas se 95% dos brasiieiros sao contraries 
a cobranca por que aque vimos, em primeiro turno, 
mais de 335 Srs. Parlamentares votarem "slrn", a 
lavor da CPMF? 



Outubro de 2007 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-teira 10 53363 

Vimos, porque falaram mais alto os interesses 
individuais. Vimos, porque falou mais alto 0 desejo de 
servir ao Governo. Vimos, porque falaram mais alto e 
pesou mais forte 0 poder e a estrutura do Executivo 
Federal. Isso mostra que realmente esta Casa esta 
de costas para a sociedade. Mostra que a maloria das 
Sras. e dos Srs. Parlamentares estao simplesmente de 
ouvidos fechados para 0 clamor das ruas. Exatamente 
95% dos brasileiros nao que rem a CPMF. No entanto, 
mais de 70% da Casa votou a favor, apenas 12% dos 
nossos cidaoaos dizem acreditar e confiar na Camara 
dos Oeputados. 

Chego 11 expllcacao que quero dar a essa 
obstrucao, que a dernocratlca, responsavel, cfvica, 
pelo Pals. 

Obstruimos para ten tar salvar 0 que resta da 
imagem do Poder Legislativo no Brasil. Aqueles 
que assistlrarn a sessao de hoje no Senado Federal 
certamente VaG concluir que 0 Congresso chegou ao 
fundo do poco, Nao tem como ser pior, Nao da para 
descobrir la na frente que 0 pOQO amais fundo, porque 
chegamos ao fundo do poco, 

No entanto, n6s, da Camara, temos de encontrar 
um mecanismo de reacao. N6s, da Camara, precisamos 
mostrar mais sensibilidade ao clamor das ruas. N6s, da 
Camara, precisamos rnostrar que estamos certamente 
muito mais atentos aquae que a eXigencia do nosso 
Pals. ' 

Ora, nao apossivel que 0 Poder Legislativo esteja 
tao combalido, tao desgastado, tao desacreditado. 
Nao a possivel que a desconnanca seja a tOnica 
que impera no inconsciente e no lrnaqlnarto popular 
dos brasileiros. V.Exas. sabem 0 quanto esta ditrcil 
sustentar a patente de politico. V. Exas. sabem 0 quanto 
esta ditrcil se chegar a qualquer lugar deste Pals e 
dizer que aOeputado, que aSenador ou que se tem 
um mandalo. 

Como aque cornecamos a reverter essa t6gica? 
Mostrando que esta Casa entende 0 que 0 Brasil quer. 
Mostrando que esta Casa decide e age de acordo 
com 0 desejo popular. E, para mostrar isso, Sras. e 
Srs. Parlamentares, so ha um caminho: impedir a 
prorroqacao da CPMF, evitar que esta pro posta de 
emenda aConstituicao seja aprovada no dia de hoje. 
Caso contrarlo, estaremos aqui mais uma vez assinando 
um atestado de que a Casa nao se importa com 0 Brasil, 
de que nao esta nem ai para 0 desejo mais intima e 
legitimo da sociecade. 

A Oposicao nao vai coonestar com isso, a 
Oposlcao nao vai baixar sua cabeca diante desta 
triste realidade, a Oposicao vai dar a sua parcela de 
contribuicao, que nao aapenas para 0 nosso prop6sito 

politico, mas sobretudo para 0 futuro do Brasil e tarnbern 
para 0 futuro desta Casa. 

o SR. PRESIDENTE (Ariindo Chinaglia) - Como 
votam os Srs. Uderes? 

. Como vota 0 Oemocratas? 
, 0 SR. GUILHERME CAMPOS (OEM - SP Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidents, n6s, 
democratas, pedimos a quebra do intersticio para que 
possamos saber, destaque por destaque, a posicao de 
cada um dos Parlamentares, para que todos saibam 
o nome daquele que esta a favor e daquele que esta 
contra a sociedade brasileira. Precisamos deixar muito 
claro, mostrar aqueles que querem desonerar 0 setor 
produtivo, a populacao, enfim, 0 nosso Pais, a fim 
de que possa, final mente, rumar para 0 crescimento. 
Hoje, com uma carga tributaria totalmente abusiva, 
estamos travados. E precisamos saber, nome por nome, 
Parlamentar por Parlamentar, quem aa favor de uma 
carga tributaria rnais justa. 

Por isso, somos tavoravets II quebra de intersticio, 
Sr. Presidente. 

oSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PSOB? . 

o SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSOB - SP. Pela ordem. Sem revisao do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oeputados, esse a um 
dos assuntos mais relevantes, porque diz respeito 
ao funcionamento das empresas e a vida de tanta 
gente que procura emprego. E, se aumentamos a 
carga tritnrtaria, ao votar a prorroqacao de um imposto 
que. esta com os dias contados, vamos ressuscita-lo, 
estarernos tomando uma declsao de grande importancia 
para 0 Pals. 

Esse assunto nao pode ser votado sem oiscussao 
mais profunda. Portanto, ouvir apenas 6 pessoas sobre 
o assunto nao a cablvel, nao tem procedimento, nao 
tem 0 apoio de nosso partido. 

Por esse motive, encaminhamos "sirn": somos 
tavoravers 11 quebra do intersticio. 

, 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Minoria? 

o SR.WALDIR NEVES (PSOB - MS. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, esta materia 
a polemica. e a Casa, exaustivamente, discutiu-a. 
Vemos 0 desencontro de opini6es. Nada mais justo do 
que debatermos com mais profundidade, ate porque a 
sociedade precisa conhecer efetivamente os que fazem 
um discurso e, quando assumem 0 poder, tem postura 
diferente, e aqueles que, realmente, tem coerencia e 
defendem 0 interesse da populacao. 

Nesse sentido, somos a favor da quebra do 
lntersnclo. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao 0 requerimenlo. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os Srs. 
Deputados que aprovam 0 requerimento permanecam 
como se encontram. (pausa.) 

REJEITADO. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 

a mesa requerimento de encerramento de dlscussao 
no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 117, inciso XI, do Regimento Interno 
da Camara dos Doputados, 0 encerramento 
da discussao da PEC nO 558/06. 

Sala das Sess6es, 9 de outubro de 2007. 
- Lulz Sergio, Uder do PT". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao, 

Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado 
Arnaldo Faria de Sa, que talara contra a materia. 

o SR. ARNALDO FARIA DE SA (PTa - SP'Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, obrigado. 

Venho encaminhar contra 0 encerramento, ja 
que houvera cedido rninha inscri~ao na dlscussao ao 
Deputado Eduardo Sciarra. 

Quero repelir algumas acusacess que tem sido 
feitas no sentido de que as acoes da oposlcao tem 
objetivo protelat6rio. Protelat6rio e aquele que revoga 
4 medidas provis6rias para poder limpar a paula e 
votar a CPMF. 0 pior, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, e que a sxposlcao de motivos tem 
sido useira e vezeira. 

ssnao vejamos, nesta expostcao de molivos, 
que revaga a MP que garanlia a aposentadorta rural 
dos bolas-trias. Ja exlstla essa aposentadoria para 0 

trabalhador rural regularizado, que livesse emprego. E 
esla medida provis6ria eslendia 0 beneffcio ao bola
fria, ao trabalhador rural aut6nomo. 

No enlanlo, vem para a Casa uma exposicao de 
motivos da Medida Provlsoria n° 397, que revoga a 
Medida Provis6ria n° 385. E la esta dito 0 seguinte: 
"Esta medida provis6ria esta trancando a paula de 
votacess da Camara dos Depulados. Assim, imp6e
se a necessidade imperiosa e urgente - repilo, 
imperiosa e urgenle - de revogar a MP, de modo a 
desobslruir a paula." Repilo: de modo a desobslruir 
a paula. 

Esta clare, Sr. Presidente, sras. e Srs. 
Parlamenlares, que a sanha do Governo e ssta mesmo, 
de obstruir a paula quando quiser e desobslruf-la 
quando melhor Ihe convier. 

Essa sltuacao nao pode perdurar. E a 
desmorallzacao total do Legislalivo. 

Tudo isso para aprovar a CPMF. 
Como disse 0 articulista da Folha de S.Paulo, no 

dia de hoje,Jose Sirnao:"CPMFquer dizer: Contribui~o 

para Manter a Farra."Nao quer dizer contribuicao para 
salvar a saude. 

Nesse tipo de imposto, a allquota do caseiro e 
iguall!. do patrao, Nao da para entender uma alfquota 
unltaria, Deveria ser uma allquota progressiva, para 
descontar daquele que efetivamentenao lem condicces 
de pagar. 

Epor isso, Sr.Presidente, Sras. e Srs. Depulados, 
que estamos na oposicao, alnda que em nurnero 
diminuto, extremamente desvantajoso em rela~iio I!. 
base, lutandopara irnpedira aprovacaodaCPMF, porque 
entendemosque toda a sociedade espera essa resposta 
da Camara dos Deputados e do Congresso Nacional. 
E uma corrida clvica. Sabemos das dificuldades, de 
todos os problemas,mas continuaremos historieamente 
resistindo, na certeza de que poderemos, a qualquer 
momento, conseguir,atravesde todos os requerimentos 
e de todas as etapas regimentais, impedir a votacao 
dessa materia. Se conseguirmos isso esta seman a, 
somente a partir da semana que vem, a materia sera 
enviada ao Senado da Republica. La, certamente, os 
Senadores cornpletarao esse trabalho de postergar 
a aprovacao. Aqui, na Camara dos Deputados, ela 
permaneceu durante os meses de junho, julho, 
agosto e setembro. Ja estamos perto da metade do 
mes de outubro, e esse tem sido 0 trabalho. Niio e 
nada protelat6rio, mas, certamente, 0 uso de aspectos 
regimentais. 

Nessesentido,Sr,Presidente,lenho certeza de que 
outras medidas provis6rias acabarao sendo revogadas, 
como foi a Medida Provis6ria n° 379, das arrnas, pela 
Medida Provis6ria n° 390; a Medida Provis6ria n° 380, 
dos sacoleiros, pela Medida Provis6ria n° 391; a Medida 
Provis6ria n° 381, chamada "do bem", pela Medida 
Provis6ria n° 392; agora, a Medida Provis6ria n° 385 
pela Medida Provis6ria n° 397. 

Pior ainda, Sr. Presidente, a Medida Provis6ria n° 
379, que foi revogada pela MOOida Provis6ria nO 390, foi 
reeditada no mesmo exercfcio,em flagrantedesrespeito 
ao Regimenlo e I!. Constltulcao brasileira. 

Por isso, "nao" ao encerramento da discussao, 
Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaininhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Luiz Sergio, que talara a favor do requerimento. 
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o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Sem ravisao do 
orador.) - Sr. Presidente, em rslacao 11 CPMF, 0 que 
tinha de ser discutido [a 0 loi. Precisamos deliberar. Por 
isso, somos a favor do encerramento da discussao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao 0 requerimento. 

Para orientar, como se pronuncia 0 

Democratas? 
o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 

(DEM - SA. Pela ordem. Sem revisao do orador.) 
Sr. Presidente, nao entendemos por que a base do 
Governo pretende encerrar essa discussao. Esta e a 
materia mais importante em votacao no plenario da 
Camara dos Deputados em todo este ano, talvez desta 
Legislatura. Em respeito aos brasileiros, precisavarnos 
permitir que todosos Parlamentaresque se dispusessem 
tivessem condicoes de ocupar a tribuna para sustentar 
ideologicamente suas poslcoes, como lorma ate de 
justilicar seu voto aos seus eleitores. Sei que muitos 
Parlamentares, depoisquevotaremalavor daprorroga~ao 

da CPMF, passarao um tempo escondidos, porque nao 
terao 0 que dizer aos seus eleitores quando cobrados. 
Poderiam antecipar 0 constrangimento subindo 11 tribuna 
e justificando seu voto. 

Somes contra 0 encerramento da dlscussao. 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota 0 PSDS? 
o SR. PAULO RENATO SOUZA (PSDS - SP. 

Pronuncia 0 seguinte discurso) 

D/SCURSO DO SR. DEPUTADO PAULO 
RENATO SOUZA QUE, ENTREGUE AO ORA
DOR PARA REV/SAO, SERA POSTER/OR
MENTE PUBUCADO. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Lideranca da Minoria? 

o SR. WALDIR NEVES (PSDS - MS. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, ja 
discutimos exauslivamente 0 assunto. Nossa poslcao 
e clara com relacao 11 questao da CPMF. Queremos 
que a populacao acompanhe 0 que se passa nesta 
sessao, Por isso, queremos continuar a discussao. Nao 
podemos interromper agora. 0 minimo que podemos 
lazer e discutir exaustivamente, para que cada um 
dos Deputados depois assuma sua posi91io perante a 
populacao e os eleitores. 

Somos a favor da contmuacao da discussao. 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 

votacao, 

oSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Aqueles 
que forem tavoraveis ao requerimento psrmanecam 
como se encontram. (Pausa.) 

APROVADO. 

ESTA ENCERRADA A D/SCUSSAO DA 
MATERIA. 

PASSA-SE AVOTA9AO 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a Mesa os seguintes 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. f61, § 2° do Regimento Interno, desta
que para votacao em separado da expressao: 
'contribuicoes socials", con stante do art. 76 
do Ato das Dlsposicoes Conslitucionais Iran
sit6rias, maficado pelo arl. 1° do Substitutive 
apresentado pelo Relator 11 PEC nO 558/06, 
com objet iva de suprimi-Ia. 

Sala das Sess6es, 9 de outubro de 2007. 
- Fernando Coruja, Lfder do PPS." 

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I e § 2° do Regimento Interne da Ca
mara dos Deputados, destaque para votacao 
em separado da sxprsssao 'e de interven~ao no 
dominio econ6mico', constante no caput do art. 
76 do ADCT,alterado pelo art. 1° da Proposta de 
Emenda 11 Constituicao n° 558-C, de 2006. 

Sala das Sess6es, 9 de outubro de 
2007. - Antonio Carlos Pannunzio, Uder 
do PSDS." 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, V. § 2°, do Regimento Interno, des
taque para votacao em separado da expressao 
'ja instiluidos au' constante do art. 76 do Ato 
das Disposicoes Constitucionais Transit6rias, 
modilicado pelo art. 1° do texto da PEC n° 
558106, aprovado em primeiro turno, com ob
jetivo de suprimi-Ia. 

Sala das Sessoes, 9 de outubro de 2007. 
- Paulo Bornhausen, Vice-Lfder do Demo
cratas" 

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I e § 2° do Regimento Interno da Ca
mara dos Deputados, destaque para votacao 
em separado do arl. 2° da Proposta de Emenda 
11 Constitulcao n° 558-C, de 2006. 

Sala das Sess6es, 9 de outubro de 
2007. - Antonio Carlos Pannunzio, Uder 
do PSDS" 



53366 Quarta-Ieira 10 DlARIO DACAMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2007 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, V, § 2° do Regimento Interno, des
taque para votacao em separado do § 1° do 
art, 95 acrescentado ao Ato das Dlsposlcoes 
Constitucionais Transit6rias pelo arl. 2° do tex
to da PEC n° 558/06, aprovado em primeiro 
turno com objetivo de suprimi-Io. 

Sala das ssssoss, 9 de outubro de 2007. 
- Paulo Bornhausen, Vice-Uder do Demo
cratas." 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, V, § 2° do Regimento Interno, des
taque para votacao em separado da expressao 
'ou restabelece-Ia' constante do art. 95, § 2° do 
Ato das Dispostcoes Constitucionais Transno
rias, modilicado pelo art. 2° do texto da PEC 
n° 558/06, com objetivo de suprimi-Ia. 

Sala das sessoes, 9 de outubro de 2007. 
- Paulo Bomhausen, Vice-Uder do Demo
cratas," 

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I e § 2° do Regimento Interne da ca
mara dos Deputados, destaque para votacao 
em separado da expressao 'rnantida a parcela 
de destinaQao de que trata 0 inciso I do § 2" 
do relerido art. 84 e reduzldas, na proporcao 
das parcelas previstas nos incisos II e III do 
mesmo dispositivo, as respectivasdestinacoes', 
constante do do § 2° do art. 95, acrescido pelo 
art. 2° da Proposta de Emenda aconstnulcao 
n° 558-C, de 2006. 

Sala das Sessoes, 9 de outubro de 
2007. - Antonio Carlos Pannunzio, Uder 
do PSDB" 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinle teor: 

"Sr.Presidenle, requeremos a V.Exa., nos 
termos regimentais, 0 adiamento da votacao 
por 5 sessoes da PEC n° 558-C/06, constante 
do ltarn 1 da presente Ordem do Dia. 

Sala das Sessoes, 9 de outubro de 2007. 
- Onyx Lorenzoni, Uder do Democratas." 

o SR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Pararalar 
contra, concedo a palavra ao Deputado tulz Sergio. 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Sem revlsao do 
orador.) - Sr. Presidente, 0 objelivo do requerimento 
e apenas protelat6rio. Queremos deliberar e votar. Por 
isso somos contra. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar,concede a patavraao nobre DeputadoOnyx 
Lorenzoni, que taiara a lavor da materia. (pausa.) 

Com a palavra 0 nobre Deputado Ronaldo Caiado, 
em substituicao, 

o SR. RONALDa CAIADO (DEM - GO. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que none deprimente. Estamos assistlndo 
aqui algo que depoe contra a Camara dos Deputados, 
primeiro porque a base do Governo nao autoriza sequer 
seus Parlamentares a discutirem a materia. Eles sao 
obrigados a Iicar sentados escutando a ordem do 
Uder para apertar com 0 dedinho de acordo com 
a deterrninacao do Uder. Sao Parlamentares que 
estao cumprindo a obrigaQiio de Deputado ao votar 
na hora em que 0 Uder manda, sem sequer discutir a 
materia, encarnnhar ou orientar. 0 pior e que, quando 
discutfamos a materia ontem, 0 Uder do Governo ja 
dizia 0 que acontecaria na Casa hoje: "Vai ter uma 
surpresal" E a surpresa chegou, exatamente com 0 

Presidente da RepUblica pautando a Casa mais uma 
vez: "Nao vai Iicar madida provisoria nao, e a quarta 
que eu retiro, e you retirar", 

1550 e um dssrespeito, menosprezo a toda esta 
instituiQiio, e ainda ha quem lique aplaudindo a atual 
gestao! 

Ora, ouvimos ha pouco Deputados falarem 
da situacao calarrutosa, do desgaste, da lalla da 
credibilidade da inslituiQao perante a sociedade. 
No entanto, os Parramentares se comportam como 
cordeirinhos, como cortesaos e estao aqui para cumprir 
o que 0 Governo e 0 Executivo determinam, ou seja, 
votarem assim ou assado. Assim tem acontecido no 
decorrer desses ullimos dias. 

Houve um momenta em que se tutava muito por 
cargos na diretoria da PETROBRAS, de Furnas, da 
ELETROBRAs, dos Ministerios. Agora pergunto: e a 
anqustia daqueles que IOTam buscar guarida junto ao 
Governo, perguntando se podiam mudar de partido e 
IOTam aconselhados a laze-Io? Hoje 0 Governo, em 
todas as entrevistas, deixa mono clara sua poslcao: 
estamos tambern apoiando a dsctsao do Supremo 
Tribunal Federal. Temos credibilidade moral para lalar 
isso. E os 16 senhores que IOTam induzidos a mudar 
de partido, que 0 apoio Ihes e dado? Foram usados 
e descartados por este Governo, que vai descarta-los 
tarnoem na eleiQao. 

Digo tsso, Sr. Presidente, porque a votacao da 
CPMF nao val apenas para 0 painel da Casa, mas para 
os outdoors, para ser panfletada em todos os rugares 
do Brasil e para mostrar em que a base do Governo 
contribuiu para assanar 0 balso do cidadao brasileiro, 0 

quanto ele usulruiu de uma base que vollou as costas 
para a populaQao, divorciou-se da sociedade brasileira e 
pensou multo mais no seu umbigo do que na realidade 
polltica por que passa 0 Pars. 
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Estamos pedindo 0 adiamento por 5 sessoes, Sr. 
Presidente, para dar a sociedade a oportunidade de 
retletir, analisar bem ever que 0 Congresso Nacional 
nao pode se comportar dessa maneira. Tem de estar 
de cabeca erguida e dizer, alto e em bom som, que 
nao e dessa maneira que se processa uma convivencia 
harmonica, respeitosa entre os poderes, no ambito 
nacional. 

Sera posslvel, senhores, que apenas 0 Supremo 
TribunalFederaltem indepencencia diante do Executivo? 
Vamos dizer "slm" a este requerimento. Vamos aprovar 
o adiamento da votacao por 5 sessoes, 

Muilo obrigado. 
a SA. PRESfDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 

votacao 0 requerimento. Para orientar, concedo a 
palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Magalhaes 
Neto. . 

a SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
(DEM - BA. Pela ordem. Sem revisao do orador.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 0 Deputado 
Ronaldo Caiado acaba de fazer uma defesa entatlca 
deste requerimento, traduzindo aquele que e 0 nosso 
sentimento, dos Democratas e da Oposicao: tentar 
impedir essa aqressao, essa violencia. 

Aparentemente, pode pareoeraqressaoe vlolencia 
a nos, da Oposicao, mas nao e, porque 0 Governo, ao 
arrepiododebate eda reflexao, comesserolooompressor, 
com esse trator tao bem dirigido pelo Lfder Jose Mucio 
Monteiro - a quem respeito e tenho adrniracao -, esta 
violentando e agredindo a Brasil.Sao 95% de brasileiros 
que nao aceitam a prorroqacao da CPMF. Por isso s6 
nos resta a alternativa de sermos a favor do adiamento 
da votacao da materia por 5 ssssoes. 

a SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PSDB? 

a SR. PAULO RENATa SOUZA (PSDB - SP. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, 
Sras. e Srs. Deputados, esse requerimento para adiar 
a votacao por 5 sessoes e muito oportuno. Quando 
encaminhei a votacao anterior, falei da importllncia que 
os Deputados estao dando a essa materia. Estamos, 
na verdade, tolhendo os Parlamentares que querem 
se expressar. Se tivermos a oportunidade de transferir 
essa votacao por 5 sessoes, teremos condicoes de 
analisar melhor e negociar com 0 Governo rnudancas 
no texto para que a proposta seja apertelcoada. Eu 
mesmo tenho destaque que depois you apresentar e 
que poderia ser negaciado. Evitarlamos sua votacao se 
tlvessernos 0 tempo para esse entendimento, para essa 
neqociacao. Por tsso, 0 PSDB e a favor da posterqacao 
da votacao por 5 sessoes. 

a SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Minoria? 

a SR. WALDIR NEVES (PSDB - MS. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidenle, ja 
estamos discutmdo esta qusstao ha algum tempo, 
mas falta 0 convencimento. Este adiamento seria 
fundamental, para talvez tentarmos sensibilizar 0 

Governo ou sua lropa de choque, no sentido de 
fazermos algumas atteracoes. Hoje pagamos uma 
carga tnbutaria excess iva. 0 povo brasileiro nao 
suporta mais. A maioria ja manifestou em pesquisas 
que e contra a prorroqacao da carga tnbutaria, 0 
Governo do Presidente Lula aumentou, nos ultlmos 
anos, 3% dos tributes reais. Por que prorrogar a 
CPMF, que cada vez rnals tem dificultado a situacao 
econ6mica da populacao brasileira? Talvez 0 

adiamento por 5 sessoes seja oportuno para, nesse 
perlodo, encontrarmos algumas alternativas. 

Por isso, somos a favor da posterqacao, 
a SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Em 

votacao, 
a SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os Srs. 

Deputados que aprovam 0 requerimento perrnanecarn 
como se encontram. (pausa.) 

REJEITADO. 
a SR. GIACOBO - Sr. Presidente, peco a palavra 

pela ordem. 
a SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
a SR. GIACOBO (PR - PRo Pela ordem. Sem 

revisao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao anterior, 
votei conforme ortentacao do partido. 

a SR. ZONTA - Sr. Presidente, peco a palavra 
pela ordem. 

a SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
Y.Exa. a palavra. 

a SR.ZONTA (PP - SC. Pela ordem. Sem revisao 
do orador.) - Sr. Presidente, interrompo este momenta 
para registrar 0 tamentavel acidente ocorrido no oeste 
de Santa Catarina, sobre a ponte do Rio das Antas, 
que, segundo inforrnacoes extra-oficiais, vilimou algo 
em torno de 30 associados da Cooperativa Regional 
Alia, que hoje comemorou seus 40 anos. 

Quero aqul fazer 0 lamentavet registro deste 
acidenle e enviar toda a nossa sotldariedade e 
condolenclas a familia cooperativista e as familias 
das pessoas vitimadas, assim como as das pessoas 
de Sao Jose do Cedro, onde residem. 

a SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V.Exa., 
que falou em nome da Camara dos Deputados, receba 
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tarnoem a nossa solidariedade, porque sabemos que 
sao todos seus amigos. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento de adiamento de votacao no 
seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeiro a V.Exa., nos 
termos do art. 193, cornbinado com 0 art. 117, 
X, do Regimento Interne da Camara dos Depu
tados, 0 adiamento da votacao por 4 sess6es 
da PEC n° 558/06. 

Sala das Sess6es, 9 de outubro de 2007. 
- Leonardo Vilela, 1o Vice-L1derdo PSDB". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
talar contra a materia, concede a palavra ao Deputado 
Tarclsio Zimmermann. (pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de 
Mattos. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Darcfsio Perondi. 
(pausa.) 

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Sergio, que 
tatara contra a materia. 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Sem revlsao do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 5,8 
milh6es de brasileiros salram da miseria absoluta, 
fruto das acoes sociais do nosso Governo. Por isso, 
queremos votar e manter a CPMF. 

Por essa razao, somos contra 0 adiamento da 
votacao. 

o SR. JILMAR TATTO - Sr. Presidente, pe~o a 
palavra pela ordem. 

o SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JILMAR TATTO (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revlsao do crador.) - Sr.Presidente, nas votacoes 
anteriores, votei com minha bancada. 

o SR. DR. PAULO CESAR (PR - RJ.Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei com 0 

partido na votacao anterior. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

- Para encaminhar, concede a palavra ao nobre 
Deputado Professor Ruy Pauletti, que falara a favor 
da materia. 

o SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB 
- RS. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, somos a favor do 
adiamento para que a maioria dos Deputados mostrem 
sua posieao em relafilio aCPMF e para que digam por 
que assumem tal poslcao, 

Somos a favordo adlamento para que possamos 
explicar a Na~ao 0 que significa esse imposto para 0 

Brasil, um imposto que age escondido, que e injusto, 
que prejudica mais aqueles que ganham menos e que 
tira do mercado 40 bilhOes de reais e passa ao Governo 
paraque aplique naquiloque nao era 0 objetivoproposto 
no momento da sua criafilio. 

Somos a favor do adiamento para que os 
Deputados que nao tiveram oportunidade de colaborar, 
acrescentando ou mudando regras para que esse 
imposto fosse distribuldo para Estados e Municipios, 
possam, quem sabe, ainda taze-Io, 

Surgem, a cada dia, fatos novos, que, sem 
duvlda alguma, merecem que reflitamos sobre eles. 
Vejamos: 0 Presidente da Republica diz que 0 Brasil 
deve parar de achar que 0 aumento do nurnero 
de servidores e tnchaco da rnaqulna publica. 0 
Presidente quer aumentar impostos para aumentar 
o nurnero de servidores e afirmou que contralar 
tunclonarlos melhora a gestao publica, 0 que e um 
engano daqueles que nao sabem administrar, e que 
melhores funcionarios publlcos sao aquetes que 
praticam pollticas sociais justas. E at se pergunta: 
justas para quem? 

o Sr. Presidente da Republica disse que, com 
mais gente no Governo, melhora 0 servlco publico. 
Isso nao e verdade. 0 que vai melhorar e a atencao 
aos apadrinhados, aos cargos de connanca, 

A proposta de contratacao de mais 100 mil 
funclonarios significaa necessidadede aumento.Nesse 
sentido, 0 Governo joga todas as suas fichas para 
aumentar esse imposto injusto. 

Precisamos, portanto, esclarecer aNafilio que 0 

aumento tributario no ana passadofoi de 7.8%enquanto 
o Produto Interne Bruto cresceu apenas 3.7%, 0 que 
significa que parcela multo grande do que foi produzido 
pelos trabalhadores, industriais e empreendedores 
brasileiros foi transferida para a polltica social do 
Governo visando as pr6ximas elei~6es, com vistas a 
ootsncao de voto. E mais: a Receita Federal declarou 
que a carga tnbutarla bateu recorde em 2006, tendo 
em vista que 80 bilhOesde reais adicionais entraram 
nos cofres do Tesouro. 

Se a carga trlbutaria subiu tanto, nao entendo por 
que 0 Presidente fazquestao de eumenta-taainda mais, 
se todos sabemos, pelo menos os que conseguem, 
claramente, raciocinar sem a visao ideol6gica, que tirar 
dinheiro de circulacao prejudica 0 crescimento. 

Epreciso que se pare de gastar, que a lolha 
publica pare de inchar. 

Precisamosvotar com consclencia, Somos contra. 
Pedimos que seja adiada a votacao da materia para 
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que possamos explicar aNaC(iio a injustica que estamos 
cometendo com 0 povo brasileiro. 

Muito obrigado. 
o SA. ABELARDOCAMARINHA- Sr.Presidente, 

peco a palavra peia ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB 

- SP. Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - SL 
Presidente, na ultima votacao, votei com a minha 
bancada. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao, Para orientar a bancada do Democratas. 
tem a palavra 0 Deputado Antonio Carlos Magalhaes 
Neto. 

o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
(DEM - BA. Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 0 Governo 
tinha, em tese, 2 estrateqias a escolher para orientar a 
votacao dessa materia tao importante. A primeira seria 
abrir 0 debate e constituir um grupo suprapartidario para 
discutir 0 sistema tnbutarto nacional, a necessidade 
de receilas e. sobretudo, 0 ajuste de despesas. Essa 
seria uma astrateqla ponderada, republicana, que 
consagraria 0 contradit6rio e permitiria a contribuicao 
coletiva. 

o Governo, porern, preferiu outra linha, a da 
cooptacao, a da troca de favores, a da montagem do 
balcao de neg6cios, linha que, infelizmente, s6 desgasta 
e diminui a polftica nacional. 

Por isso, Sr. Presidente, nao nos resta outra 
alternativa senao fazer uma oostrucao radical para 
tentar evitar a prorroqacao da CPMF. 

Somos a favor do requerimento. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

orientar a bancada do PSDB, tem a palavra 0 Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame. 

o SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB - SP Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em relacao ao PIB, 
a carga tributarta no Brasil chega a 37%.lsso significa 
dizer que, de cada 100 reais produzidos no Pars, 37 
vao para esse nosso s6cio que e 0 Governo. 

Neste momento, estamos aqui reun/dos para 
discutir e votar mais um aumento de carga trlbutaria. 
A CPMF estava com os dias contados. Deveria rnorrer 
no Ultimo dia deste ano. No entanto, estamos aqui 
reunidos para ressuscita-la, para revlqora-la, para que 
ela sobreviva pelos pr6ximos 4 anos. 

Queremos aprofundar a discussao, queremos 
compartilhar essa declsao com toda a sociedade 

brasileira. Por isso, votaremos favoravelmente ao 
adiamento da votacao por 4 sess6es. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

oriehtar a bancada, concedo a palavra ao Uder da 
Minoria. 

o SR. OTAVIO LEITE (PSDB - RJ. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, alern das 
muito bem apresentadas ponderacoes do Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame, ha algo mais que 
irnplica agravamento do problema. 

. A nossa carga trlbutarla de dlrnensao amazonica 
- que chega perto de 40% em relacao ao PIB - esta 
absolutarnente concentrada, imaginem os senhores, nas 
rnaos do Governo Federal.Vivemos numa Federacao, e 
Estados e Municipios nao recebem nenhum beneficio 
desse aumento da carga trlbutarla. Ou seja, trata-se 
de mais uma conosntracao de poder, que deixara os 
Governos Esladuais e Municipais amingua, de pires 
na mao. 

Quem paga esse pato? 0 povo trabalhador 
brasileiro. 

Sr. Presidente, precisamos adiar esta votacao, 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 

votacao 0 requerimento. 
o SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Aqueles 

que forem tavoravels permanecam como se acham. 
(pausa.) 

REJEITADO. 
o SR. ONYX LORENZONI (DEM - RS.) - Sr. 

Presidente, peco verificaC(iio. 
o SA. LUIZ SERGIO (PT - RJ.) - Sr. Presidente, 

peco verificacao conjunta. 
o SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA) 

- Sr. Presidente, peco verificaC(iio conjunta. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

VerificaC(iio conjunta concedida. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 

Presidencia soliclta aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter inlcio a votacao pelo 
sistema eletronlco. 

Esta iniciada a votacao, 
Queiram seguir a orlantacao do visor de cada 

posto. 
o SR. ONYX LORENZONI- Sr.Presidente, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. ONYX LORENZONI (OEM - RS. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

Democratas esta em obstrucao. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota 0 PSDB? 
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o SR. EMANUEL FERNANDES (PSOB - SP. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, . 
o PSOB esta em obstru~o. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 Governo? 

o SA. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS. 
Pelaordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

Governo orienta 0 voto "nao" e pede aos Parlamentares 
da base que votem rapidamente. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Comb 
vota 0 PT? 

o SR.ANDREVARGAS (PT- PRo Pelaordem.Sem 
revisao do orador.) -' Sr. Presidente, 0 PT vota "nao". 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 Bloco Parlamentar PSB/POT/PCdoB/PMN/PHS/ 
PRB? 

o SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB - SP.Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 Bloco vota 
"nea". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PTB? 

oSR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB - RJ. 
Pela oroem, Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
o PTB vota "nao", 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Como 
vota 0 PP? 

oSR. SIMAO SESSIM (PP - RJ. Pela ordem. Sem 
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PP vota "nao" e 
solicita a toda a bancada que venha votar. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PR? 

A SRA. GORETE PEREIRA (PR - CEo Pela 
ordem. Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, 0 

PR vota "nao". 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota 0 PV? 
o SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PV vota 
"nao", 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PPS? 

o SR. MOREIRA MENDES (PPS - RO. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PPS esta em obstrucao, 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota 0 PSOL? 
o SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PSOL esta em obstrucao, 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota 0 Bloco Parlamentar PMOB/PSC/PTC? 

o SA. COLBERT MARTINS (Bloco/PMOB - BA. 
Pela ordem. Sem rsvtsao do orador.) - Sr. Presidente, 
o PMOB "nao". 

o SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB - RJ. 
Pela ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, 
o PTB vota "nao", 

oSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Minoria? 

o SR. OTAVIO LEITE (PSOB - RJ. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, a Minoria, 
uriltarla e harmonicamente e em defesa do Brasil, 
declara-se em obstrucao, 

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP 
Pela ordem. Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, 
na votacao anterior, segui a onentacao da minha 
bancada. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Para uma breve comunlcacao, concedo a palavra ao 
Oeputado Will iam Woo. (pausa.) 

o SA. VANDER LOUBET - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra . 

. 0 SA. VANDER LOUBET (PT - MS. Pela ordem. 
Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior, votei com 0 meu partido. 

oSR.PRESIDENTE(ArlindoChinaglia) -Concedo 
a palavra 11 Oeputada Fatima Bezerra. (pausa.) 

o SR. PASTOR MANOEL FERREIRA - Sr. 
Presidente, peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB - RJ. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
convidamos a bancada do PTB a vir ao pienarlo votar. 
Nosso voto e"nao", 

oSR. PRESIDENTE(ArlindoChinaglia) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Manato. 

o SR. MANATO (Bloco/POT - ES. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador) - Sr. Presidente, desejo 
comentar decisBo do Supremo Tribunal Federal. 

Hoje, quando eu presidia a sessao, observei 
que grande parte dos Oeputados rnantem a mesma 
filiayao partidarla ha muito tempo. Ha Oeputados 
com mais 30 anos no PSB, no PCdoS e no PT. A 
grande maio ria dos membros desta Casa observa a 
fidelidade parttdarla. 
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Ora, nao podemos aceitar que temas importantes, 
que devem de ser tratados e decididos por esta Casa, 
sejam deliberados pelo Supremo. 

Assim sendo, gostaria que esta Casa voltasse a 
discutir os grandes temas nacionais e que 0 Supremo 
Tribunal Federal nao ficasse decidindo sobre 0 

que vamos fazer daqui para frente. Na Legislatura 
passada, por exemplo, 0 Supremo decidiu a respeito 
da cornposicao nurnerica das Camara de Vereadores. 
Decisoes dessa natureza sao ruins para a vida 
oemocrattca, pois atrapalham a conducao do Poder 
Legislativo. 

Portanto, vamos acelerar um pouco 0 debate 
sobrereforma poilliea, ai incluldocoligag6es partidarias 
e fidelidade politica, e decidir de uma vez por todas 
as questoes ligadas a esse tema - 16 colegas nossos 
estaovivendo momentos de tensao-, sem lnterterencla 
do Supremo Tribunal Federal. 

Era 0 registro que eu tinha a fazer, Sr. 
Presidente. , 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pela 

ordem, concede a palavra ao Sr. Deputado Carlos 
Zarattini. 

o SA. CARLOS ZARATIINI (PT - SP.Pela ordem. 
Sem revtsaodo orador.) - Sr. Presidente, hoje, quando 
discutimos a prorroqacao da CPMF e tanto se tata em 
carga tnbutarla, 0 Governo chegou a bom termo no 
leilao de 7 lotes de rodovias federais. 

o preco do pedaqio a cada 100 qullornetros 
ficara entre R$2,00 a R$3,00. Ja no Estado de Sao 
Paulo, administrado pelo PSDB com a companhia do 
Democratas, ex·PFL, 0 preco do pedaqto a cada 100 
quiliimetros varia de R$7,OO a R$10,00. 

o modele adotado pelo Governo Federal foi 0 da 
menor tarifa, 0 que beneficia 0 usuano da estrada, e nao 
o modele arrecadat6rio de Sao Paulo, onde venceram 
as licitacoas, ha alguns anos, as concessionarias que 
rnais paqararn ao Governo pelo outorga. Ou seja, na 
verdade, foi criado um novo imposto, e 0 usuario das 
estradas paulistas pedagiadas pagam ao Governo 
Estadual uma taxa sem saber disso. 

Por isso, e importante consignar 0 exito do leilao 
levado a efeito hoje pslo Governo Federal. Trata-se 
verdadeiramenle, Sr. Presidente, de uma grande vit6ria, 
porque vai possibilitar a recuperacao de mais de 2 mil 
quiliimetros de estradas federais a custo baixo para 
o usuarto, 

o modele agora adotado vai ser perseguido 
tarnbern em outros locais, e, para isso, 0 Governo 
reanzara parcerias pubfico-privadas. E assim avanca 0 

Programa de Aceleracao do Crescimento, que garante 

ao Pais desenvolvimenlo, distrlbuicao de renda e justiga 
social. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - You 

encerrar a votacao, Este sera 0 ultimo aviso. Na pr6xima 
vez, nao havera aviso. Sera morte subita. 

• 0 SR. ANDRE VARGAS - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ANDRE VARGAS (PT - PRo Pela ordern. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, acamado, 
nao pude comparecer a esta Casa, mas, se estivesse 
presents nas ultimas votacoas, teria votado com 0 

meu partido. 

Nesta votacao, eclaro, votei com 0 partido. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

Desejamos breve recupsracao a V.Exa. 
o SR. GIVALDO CARIMBAO (B/oco/PSB - AL. 

Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 

na ultima votacao, votei com 0 partido. 

o SR. POMPEO DE MATIOS (BlocolPDT - RS. 

Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 

na votacao anterior votei com 0 PDT e agora votei 
"nao", 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Os 

Depulados mais experientes sabem que, numa 

sequencia de votacoes, as seguintes resolvem a 

sltuacao de quem chegou atrasado em plenario. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esta 

encerrada a votacao, 
A Presidencia vai proc/amar 0 resultado: 

VOTARAM 

SIM: 2 
NAO: 276 
ABSTENl;AO: 1 
TOTAL: 279. 

REJEITADO 0 REQUERIMENTO DO DEP. LE
ONARDO VILELA, NA QUALIDADE DE LiDER DO 
PSDB, QUE SOLICITA 0 ADIAMENTO DA VOTAl;AO 
DA PEC N° 558-C, DE 2006. POR 4 SESSOES. 

L1STAGEM DE VOTAf;AO 

Proposi~ao:PEC N° 558/2006 - REQUERIMENTO DE 
ADIAMENTO DA VOTAl;AO POR QUATRO SESSOES 
Inicio da vota~ao: 9-10-2007 21 :53 
Encerramento da vota~ao: 9-10-2007 22:01 
Presidiram a Vota~ao: 

Arlindo Chinaglia 
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ResuItado da vota"Ao 
Sim~ 

Nio: 
Absten~o:
 

ToLa! da Vo~ilo:
 

Art. 17:
 
Total Quorum:
 
Obstru~ilo: 

OrleDta~ilo 

PmdbPscPlc:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb:
 
DEM:
 
PSDB:
 
PR:
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MlNORIA:
 
GOV.:
 

ParlameDtar 
Roraima (RR) 
Angel" Poreele 
EdioLopes 
Francisco Rodrigues 
Luciano eosin> 
Marcio Junqueira 
Neudo Campos 
Total Roraima: 6 
AmapA(AP) 
Daiva Figueiredo 
D"vi Alcolumbre 
Evandro Milhomen 
Fl1tima Pelaes 
Jurandil Juarez 
Lucenira Pimentel 
Sebastiilo Bala Rocha 
Total AntapA: 7 
ParA(pA) 
Bel Mesquita 
Beto Faro 
Elcione Barbalbo 
Giovanni Queiroz 
Lira Maia 
Lucio Vale 
Paulo Rocha 
zeGeraldo 
Zenaldo Coudnho 
Total ParA: 9 
Amazonas (AM) 
Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silos C/imara 
Total AmazoDas: 4 

2 
276 
I 
279 
1 
280 
41 • 

Partido 

PT 
PMDB 
DEM 
PR 
DEM 
PP 

PT 
DEM 
PCdoB 
PMDB 
PMDB 
PR 
PDT 

PMDB 
PT 
PMOB 
PDT 
OEM 
PR 
PT 
PT 
PSDB 

PT 
PP 
PTB 
PSC 

Nilo 
Nao 
Nao 
Obstru<;io 
Obstru~ 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
ObslnJ~ao 

Obstru¢o 
Obst~ao 
Nao 

Bloeo Voto 

Nlio 
PmdbPscPtc NAo 

Obstru~ilo 
Nilo 
Obstru<;io 
NAo 

Nilo 
Obstrul:!io 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nio 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Obstru",ilo 
Niio 
Nilo 
Nlio 
Obstru~o 

Nilo 
Nilo 
Nio 

PmdbPscPtc Nilo 
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Rondonia (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes Amorim 
Marinha Raupp 
MauroN87..if 
Natan Donadon 
Total Rondonia: 6 
Aere (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Mela 
Nilson Mourno 
Sergio Petecso 
Total Aere: 4 
Toc:antins (TO) 
Lazaro Botelho 
Moises Avetino 
NUmarRuiz 
Vicentinilo Alves 
Total Tocantin.: 4 
Maranhao (MA) 
Cleber Verde 
Davi Alves Silva Junior 
Domingos Dutra 
FlAvia Dino 
Juliilo Amin 
Pedro Fernandes 
Professor Selima 
Ribamar Alves 
Roberto Rocha 
Waldir Maranhilo 
Total Maranhilo: 10 
Ceara (CE) 
Anlbal Gomes 
Ariosto Rolanda 
Arnon Bezerra 
Chico Lopes 
Eudes Xavier 
Eugenio Rabelo 
Bunjcio Oliveira 
FU'Vio Bezerra 
Gorete Pereira 
Jose Guimariies 
lose Linhares 
Lco Alcantara 
Manoel Salviano 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Vicente Arruda 
UGerardo 
Total Cear', 18 
Piauf (PI) 
Atila Lira 
B. Sa 
"Julio Cesar 
Marcelo Castro 
Nazareno Fontetes 
Osmar Junior 
Paes Landim 
Total Piaul: 7 

PT 
PT 
PTB 
PMDB 
PSB 
PMDB 

PT 
PMDB 
PT 
PMN 

PP 
PMOB 
OEM 
PR 

PRB 
PSC 
PT 
PCdoB 
POT 
PTB 
PMUB 
PSB 
PSDB 
PP 

PMDB 
PSB 
PTB 
PCdoB 
PT 
PP 
PMDB 
PMDB 
PR 
PT 
PP 
PR 
PSDB 
PR 
PMDB 
PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 
PSB 
DEM 
PMDB 
PT 
PCdoB 
PTB 

N~o 

N~o 

Nilo 
PmdbPscPte Nilo 
P~bPdtPCdoBPmnPhsPrb N~o 

PmdbPscPlc Nilo 

Nilo 
PmdbPscPIC Niio 

Niio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Nio 
PmdbPscPtc Nilo 

Obstru~ilo . 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 

Nilo 
PmdbPscPte Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 

ObstnJ~ilo 

NBo 

PmdbPscPtc Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nio 

N~o 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPte Nilo 

Nilo 
Niio 
Ni.o 
Nao 
Nao 
Niio 

PmdbPscPte Nllo 
PmdbPscPlc Nilo 

Niio 
PmdbPscPte Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Obstrucao 
PmdbPscPtc Niio 

Nila 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Nio 
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Rio Grande do Norte (RN)
 
Belinho Rosado
 
FAbio Faria 
Henrique Eduardo Alves 
Rog-erio Marinho 
Total Rio GrBDde do Norte: 4 
Paraiba (PB) 
Annando Abllio 
Luiz Couto 
Manoel Junior
 
Marcondes Gadelha
 
Vital do R<!go Filho
 
WeJlingl;on Roberto
 
Wilson Braga
 
Wilson Santiago 
Total Parafba: 8
 
Pernambuco (PE)
 
AnaArraes
 
Carlos Eduardo Cadoca
 
EdgsrMoury
 
Eduardo da Fonte
 
Fernando Coelho Filho
 
Fernando Ferro 
Gonzaga Patriots 
Inocencio Oliveira
 
Jose Mucio Monteiro
 
Marcos Antonio
 
Renildo Calheirns 
Silvia Costa 
Wolney Queiroz
 
Total PerDaDlbuco: 13
 
AlaKOas (AL)
 
Augusto Farias 
Benedito de Lira
 
Carlos Alberto CBDuto
 
Cristiano Matheus
 
Francisco Tenorio
 
GivaJdo Carimblio 
Joaquim BeltrAo 
Mauricio Quintella Lessa
 
Olavo Calheiros
 
Total A1agoBs: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franc<> 
Eduardo Am.orim 
lTan Barbosa 
Jackson Barreto 
.Jeronimo Reis 
Valadares Filho 
Total Serglpe: 6 
Bahfa(BA) 
Antonio Carlos Megalhies Neto 
Colbert Martins 
Ediger Milo Branca 
Bdson Duarte 
Guilhenne Menezes: 
.JolIo Ldo 
Jose Roche 
Joseph Bandeira 
Lldice de Mats 
Luiz Basswna 
Luiz Carreira 
Marcelo Guimariles Filbo 
Marc<>s Medrado 

OEM 
PMN 
PMOB 
PSB 

PTB 
PT 
PSB 
PSB 
PMOB 
PR 
PMOB 
PMOB 

PSB 
PSC 
PMOB 
PP 
PSB 
PT 
PSB 
PR 
PTa 
PRB 
P()doB 
PMN 
POT 

PTB 
PP 
PMOB 
PMOB 
PMN 
PSB 
·PMOB 
PR 
PMDB 

PSOB 
PSC 
PT 
PMDB 
OEM 
PSB 

OEM 
PMOB 
PV 
PV 
PT 
PP 
PR 
PT 
PSB 
PT 
OEM 
PMOB 
PDT 

Niio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtP()doBPmnPhsPrb Nilo 

Nao 
Nilo 

PsbPdtP()doBPmnPhsPrb Nilo 
PsbPdtP()doBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPtc Niio 

Nllo 
PmdbPscPte Nio 
PmdbPscPtc Niio 

PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPte Nilo 
PmdbPscPtc Niio 

Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Nilo 
PsbPdtP()doBPmnPhsPrb Nilo 

Nio 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Niio 
PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb Nilo 
PsbPdU'()doBPmnPhsPrb Nil<> 

Nilo 
Niio 

PmdbPscPtc Nllo 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb Niio 
PsbPdtP()doBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPte Nilo 

Nik> 
PmdbPscPtc Nio 

Obstru..lio 
PrndbPscPtc Niio 

Nlio 
PmdbPscPtc Nilo 

Nlio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nllo 

Obstru..,ao 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
Nlio 
Nilo 
Nlio 
NAo 
Nllo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Nilo 
Obstrue ilo 

PmdbPscPte Nilo 
PsbPdtPCdoBPTnnPhsPtb Niio 
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Mano Negromonte 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellegrino 
Sergio Barradea Cameiro 
Sergio Brito 
Tonhs Magalhiles 
Uldurico Pinto 
Veloso 
Walter Pinheiro 
Tora) Babia: 22 
MJnas Gerais (MG) 
Ademir Camilo 
Aelron Preitas 
AntOnio Andrade 
Antonio Roberto 
Aracely de Paula 
Bilac Pinto 
Carlos Willian 
Crro Pedrosa 
Elismar Prado 
Fabio RAmalho 
Fernando Diniz 
Gilmar Machado 
Jaime Martins 
Jairo Ataidc 
loao Bittar 
Joila Magalhaes 
Jose Fernando Aparecido de Oliveira 
Jose Santana de Vasconcellos 
Leonardo QuintAo 
Lincoln Portela 
Luiz Fernando Faria 
M8rcio Reinaldo MOI'e'Jra 
Marcos Montes 
Marla.do Canna Lam 
Maria Lucia Cardoso 
Mario de Oliveira 
MArio Heringer 
Miguel Martini 
Narcio Rodrigues 
Saraiva Felipe 
Virgilio Guimeeaes 
Total Mina. Gerais: 31 
Esplrlll> SaDlo (ES) 
lriny Lopes 
Jurandy Loureiro 
Lelo Coimbra 
Manaro 
Sueli Vidigal 
Tota. Esplrito SaDfo: 5 
Rio de JaDelro <RJ) 
Alexandre Santos 
Arnalda Vianna 
Ayrten Xerez 
Carjos Santana 
Chico Alencar 
Chico DAngelo 
Cida Diogo 
Deley 
Dr. Paulo Cesar 
Edmilson Valentim 
Edson Ezequiel 
Edson Santos 

PP 
PR 
PT 
PT 
PMOB 
PR 
PMN 
PMDB 
PT 

PDT 
PR 
PMOB 
PV 
PR 
PR 
PTe 
PV 
PT 
PV 
PMDB 
PT 
PR 
OEM 
OEM 
PMDB 
PV 
PR 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
DEM 
PT 
PMDB 
PSC 
PDT 
PHS 
PSDB 
PMDB 
PT 

PT 
PSC 
PMOB 
PDT 
PDT 

PMOB 
PDT 
DEM 
PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PCdoB 
PMDB 
PT 

Nao 
Nao 
Nao 
Nilo 

PmdbPscPIC Nao 
NBo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
PmdbPscPlc Nilo 

Nio 

PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb	 Nao 
Nio 

PmdbPscPtc	 Nio 
Nilo 
Nilo 
Nlio 

PmdbPscPte	 Nilo 
Nao 
Niio 
Nao 

PmdbPscPtc	 Nilo 
Nilo 
Nilo 
Obstrucao 
ObstJuyao 

PmdbPscPtc	 Nilo 
Nilo 
Nao 

PmdbPscPte	 Nilo, 
Nao 
Nio 
Nilo 
ObStruy80 
Nao 

PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPlc Niio 
PsbPdtPC<loBPmnPhsPrb Nlio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Obatrucdo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nao 

NlioI 
PmdbPscPte Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPC<loBPmnPhsPrb Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 

PmdbPscPtc N~o 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NAo 
Obstru~iio 

Nilo 
ObsUU~iiQ 

Nao 
Nilo 

PmdbPscPte	 Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPte Nlio 

Nao 
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Eduardo Cunha
 
Eduardo Lopes
 
Felipe Bomier
 
Fernando Gabeira
 
Fernando Lopes
 
Filipe Pereira
 
Geraldo Pudim
 
Hugo Leal
 
Indio da Costa
 
Jorge Bittar
 
Lto Vivas
 
Leonardo Piceiani
 
Luiz Sergio
 
Man:elo ltagiba
 
Miro Teixeira
 
Nelson Bornier
 
Otavio Leite
 
Pastor Manoel Ferreira
 
Rodrigo Maia
 
Silvio Lopes
 
Similo Sessim
 
Solange Almeida
 
Solange Amaral
 
Suely
 
Vinicius Carvalho
 
Total Rio de Jandro: 37
 
Sio Paulo (SP)
 
Abelardo Camarinha
 
Anlonio BulhOes 
Antonio Carlos Mendes Thame 
Antonio Cartos Pannunzio 
ArIindo Cltinaglia 
Amaldo Faria de Sa 
BetoMansur 
Carlo. Sampaio 
Carlos Zamttini 
Clodovil Hernandes 
Devanir Ribeiro 
Dr. Ubiali 
Duane Nogueira 
Edson Aparecido 
EmanueJF~es 

Feancisco Rossi 
Fl'BIlk Aguiar 
Guilherme Campos 
Janete Rocha PielA 
Jilmar Tatto 
Joilo Dado 
Joilo Paulo Cunha 
Jorginho Maluly 
Jose Eduardo Cardozo 
Jose Genolno 
Jose Mentor 
LobbeNeto 
Marcelo Ortiz 
Nelson Marquezelli 
Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 

PMDB 
PSB 
PHS 
PV 
PMOB 
PSC 
PMDB 
PSC 
OEM 
PT 
PRB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PDT 
PMDB 
PSOB 
PTB 
DEM 
PSOB 
PP 
PMDB 
OEM 
PR 
PTdoB 

PSB 
PMDB 
PSOB 
PSOB 
PT 
PTB 
PP 
PSDB 
PT 
PR 
PT 
PSB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PMDB 
PTB 
OEM 
PT 
PT 
PDT 
PT 
DEM 
PT 
PT 
PT 
PSDB 
PV 
Pm 
PSDB 
PT 

PmdbPscPtc NBo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Niio 

Sim 
PmdbPscPte Nilo 
PmdbPsePte NBo 
PmdbPscPte Nio 
PmdbPscPte Nio 

Obstru~iio 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
PmdbPscPlc Niio 

Nio 
PmdbPscPte Nio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NBo 
PrndbPscPtc Nio 

Obstru\'ilo 
Nilo 
Obstru~o 
Obstnlyao 
Nio 

PmdbPscPte Nilo 
Obsttu~ilo 

Niio 
NBo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NBo 
PmdbPscPtc Nilo 

Obstru~io 
Obsttu~BO 
Art. 17 
Sim 
NBo 
Obstru~io 

Nio 
Nao 
Nllo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NBo 
Obstru~o 
ObStru~o 

Obstnl~iIo 

PmdbPscPtc Abslen~o 
Nilo 
Obstru~o 

Nilo 
Nilo 

PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb Nilo 
Nilo 
ObStru~BO 

Nilo 
Nio 
Nio 
Obstru~1o 

Nio 
Nio 
Obstru~iio 

Nilo 
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Regis de Oli vein<
 
Ricardo lzar
 
Roberto Santiago
 
Vadao Gomes
 
Vanderlei Macris 
Total SAo Paulo: 36
 
Mato Grosso (MT)
 
Carlos Abiealil
 
E\ieneLima
 
Homero Pereira
 
Professor Viclono OaJ1i
 
VaJtenir Pereira
 
Total Mato Grosso: 5 
Distrito Federal (OF) 
Jofran Frejal 
Magela 
Tadeu Filippelli 
Total Dlstrito Federal: 3 
Gobls(GO) 
Chico Abreu 
lovair Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Ronaldo Caiado 
Rubens Otoni 
Sandes Junior 
Sandro Mabel 
Tatico 
Total GolAs: 12 
Mato Grosso do Sui (MS) 
Ant6nio Cartes Diffi 
Antonio Cruz 
Dagoberto 
Gerardo Resende 
Nelson TOld 
Vander Loubet 
Waldcmir Moka 
Total Mato Grosso do Sui: 7 
Faran' (PH) 
Atfonso Camargo 
Airton Roveda 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 
Barbosa Neto 
Dilceu Sperafico 
Giacobo 
Gustavo Fruet 
Hennes Parciancllo 
Marcelo Almeida 
Max Rosenmann 
Moacir Micheletto 
Nelson Meurer 
Odllio Balbinolti 
Rati Rho Junior 
Ricardo Barros 
Rocha Loures 
Total Parana: l8 

PSC 
PTB 
PV 
PP 
PSDB 

PT 
PP 
PR 
PMOB 
PSB 

PR 
PT 
PMDB 

PR 
PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
I'MDB 
PT 
DEM 
PT 
PP 
PR 
PTB 

PT 
PP 
PDT 
PMDB 
PMDB 
PT 
PMDB 

PSDB 
PR 
PT 
PT 
PT 
PDT 
PP 
PR 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 

PmdbPsePte Nio 
Nao 
Nao 
Nilo 
Obstru~ao 

Nao 
Nilo 
Nilo 

PmdbPsePlc Niio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Nilo 
Nao 

PmdbPscPlc Nao 

Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc NEio 
Obstrueao 

Pmdbpscl'lc Nilo 
PmdbPscPlc Nao 

Nilo 
Obstru~o 

Nao 
Nao 
Nao 
Nao 

Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrl> Nao 
PmdbPscPlc Nao 
PmdbPscPtc NaG 

Nilo 
PmdbPscPtc Nao 

ObsU'U\'iio 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrl> Nio 
Nilo 
Nilo 
Obstnlciio 

PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nao 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Nilo 
PmdbPscPtc Nao 
PmdbPscPte Nao 

Nao 
PmdbPscPtc Nilo 
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Santa Catarina (SC) 
AngelaAmin PP 
Carlito Mens PT 
Cclso Mald8ller PMDS 
.D6cioLima PT 
Fernando Coruja PPS 
loao Matos PMDB 
Joao Pizzolatti PP 
Nelson Goetten PR 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total Santa Catarina' 10 
RJo Grande do Sui (RS) 
AdAo Pretro PT 
Beto Albuquerque PSB 
Darcfsio Perondi PMDB 
Ocnnano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Piriheiro PMDB 
Luciana GelU'O PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Lujz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pompeo de Mattos PDT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Renato Moiling PP 
S~rgio Momes PTB 
Tan:Csio Zimmermarm PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilso., Covatti PP 
Total Rio Grande do SuI: 20 

CENIN - Coordenacao do Sistema Eletranico 
de votacao 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos a Vossa Ex
celencia, nos termos do art. 117, XIII, do Re
gimento Interno, que a votacao da PEC nO 
SS8-C/OB seja leita artigo por artigo. 

Sala das Sess6es, 9 de outubro de 2007. 
- Onyx Lorenzonl, Uder do Democratas". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao, 

Para encaminhar, concede a palavra ao nobre 
Deputado Lulz Sergio, que tatara contra a materia. 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Sem revlsao do 
orador.) - Sr. Presidente, a polftica econemica deste 
Governo ja gerou 8.8 milh6es de empregos lormais. 

Entao, queremos a CPMF para manter a poillica 
que tem gerado crescimento e emprego no Pals. 

Por isso, somos contra esse requerimento. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Ayrton Xerez, que ralara a favor materia. 

Nilo 
NAo 

PmdbPscPtc Niio 
Nllo 
Obstru~1I0 

PmdbPscPtc Niio 
Nilo 
Nllo 
Nilo 
Nllo 

Nllo 
PsbPdlPCdoBPmnPhsPrl> Nilo 
PmdbPscPte Nlio 

Obstru~o 

Nao 
PmdbPscPte NBO 

Obsln1~iio 
Niio 
Nllo 
Nllo 

PmdbPscPtc NBo 
Nilo 
NAo 

PsbPdlPCdoBPmnPhsPrl> Nilo 
Obstru~o 

Nilo 
Nao 
Nao 

PsbPdlPCdoBPmnPhsPrl>	 Niio 
Nllo 

o SR. AYRTON XEREZ (DEM - RJ. Sem revisao 
do orador.) - Sr. Presidente, cada vez mais somes 
responsaveispelas nossas atitudes e pelos nossos atos. 
E, na qualidade de membros do Congresso Nacional, 
instituiyao que precisa se afirmar a cada dia, porque 
necessita dar satlsfacoes ao povo que a elege, somos 
ainda mais responsavels pelas nossas atitudes e pelos 
nos50S atos. E seremos cobrados por eles no futuro. 

Dirramos entao a cada um dos companheiros 
que nos ouvem nesta nora - e quase todos ja tem as 
respectivas oplnioes devidamente consolidadas - que 
estamos pr6ximos de permitir que uma praga se instale 
sobre 0 povo brasileiro: a praga da ineficiencia, a praga 
do nao-atingimento de metas desejadas pela pr6pria 
sociedade, praga que atende pelo nome de CPMF. 

Em 199B,0 entao Ministro Adib Jatene, com toda 
a Ie e toda a crenca no seu poder renovador, lutou e 
conseguill ver inslilulda a CPMF. Naquela oportunidade, 
o Ministro da Sauds estabeleceu 4 metas: a primeira 
delas era erradicar a dengue; a segunda, reduzir a 
incidencia de malaria para 100 mil casos por ana; a 
terceira, cortar pela metade a taxa de mortalidade 
infantil, que era de 41 6bitos por mil nascidos vivos: a 
quarta, elevar 0 valor pago pelo SUS para a consulta 
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ambulatorial. Imaginava 0 Ministro que, com a CPMF, 
atingiria essas rnetas e eleva ria a sauce a patamares 
nunca vistos pela sociedade brasileira. 

Pois bem. Passados 11 anos e injelados 121 
bilhoes de reais na area da sauce, 0 fate e que 0 

nurnero de casos de dengue s6 fez crescer. No ano 
passado, foram 350 mil relates, um aumento de 88% 
em relacao a 1996.. Alem de 0 nurnero ter dobrado, a 
dengue causou a morte de 76 pessoas - naquele ano, 
houve apenas 1 oblto, 

Em relacao a malaria. a meta era a rsducao da 
incidencla de 450 mil para 100 mil casos anuais. Isso 
tarnbern nao aconteceu. 

Os Indices de ocorrencia de outras infecQoes 
cresceram no Brasil, como 0 da tuberculose. A taxa 
de mortalidade infantil caiu 27%. mas nao os 50% 
pretend/dos. Enfim, fracasso em termos de atingimento 
de metas na area mais sensivel ao brasileiro, a da 
saude, 

Portanto, nao me venham com esses chavoes 
de que a CPMF resolvera 0 problema da sauce. Nao 
resolveu e nao rasolvera. Ela e uma praga que vai se 
abater ainda rnais sobre a sociedade brasileira. 

Democratas, contra a CPMF. 

a Sr.Arlindo Chinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira da presidencis, que eocupada pelo 
Sr. Nareio Rodrigues, 10 Vice-Presidente. 

o SA. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. MAURO LOPES (Bloco/PMDS - MG. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, acompanhei a indicaQao do partido 
nas votacoes anleriores. 

o SA. L1NDOMAR GARC(ON (PV - RO. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei 
de acordo com 0 partido. 

o SA. JUVENIL ALVES (PRTS - MG. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, acompanhei 
a t.lderanca do Governo. 

o SR. DR. TALMIR (PV - SP. Pela ordem. Sem 
revisao do orador.) Sr. Presidente, votei conforme 
ortentacao do Partido Verde. 

o SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDS - SC. 
Pela ordem. Sem revtsao do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com 0 partido na votacao anterior. 

o SR. AFONSO HAMM (PP - RS. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, votei com 
meu partido, 0 Partido Progressista. 

o SR. PRESIDENTE (Nareio Rodrigues) - Como 
votam os Srs. Uderes? 

Como vota 0 Democratas? 
o SR. INDIO DA COSTA (OEM - RJ. Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nos, do 
Democratas, somes contra a CPMF. N6s, democratas, 
somos contra a DRU, que val retirar recursos da 
educacao e da sauce para fazer lace a outros gastos 
do Governo. 

Eo interessante! De um lado, 0 Governo encaminha 
a votacao da CPMF dizendo que e dinheiro paraa saude, 
mas sabemos que integralmente nao 0 e. De Dutro, 
aprova a DRU, para retirar 0 dinheiro arrecadado pela 
CPMF da saude para cotoca-lo em outros setores. 

Queremos a votacao de artigo por artiqo, para ver 
se convencemos parte da base do Governo a pensar 
nos interesses da sociedade brasileira, que paga cerca 
de 40% de tudo aquilo que produz para um Governo 
Federal pesado, ineficiente e que nao presta 0 service 
que a populacao merece e de que tanto precisa. 

Por isso, somos tavoraveis a votacao de artigo 
por artigo. 

o SR. SEVERIANO ALVES - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Nareio Rodrigues) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. SEVERJANO ALVES (Bloco/PDT - SA. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
na votacao anterior, votei "slrn". 

o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
orienta 0 PSDB? 

o SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB - SP.Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos aqui no 
exercicio da obstrucao, prerrogat/va regimental dos 
partidos de Oposicao, para tentar, no limite do que 
nos permite 0 Regimento Interno, segurar mais esse 
aumento da carga tnbutaria. 

Portanto, no exercieio desse direito, na defesa 
do desenvolvimento do Pals, na delesa da crtacao de 
empregos e contra a aprovacao da Desvinculacao de 
Receitas da Uniao, que vai retirar recursos da saude, 
n6s nos manifestamos favoravelmente avotacao artigo 
por artigo dessa PEC. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

a Sf. Nareio Rodrigues, 10 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidencia, que eocu
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a l.ideranca da Minoria? 

o SR. OTAVIO LEITE (PSDB - RJ. Pela ordem. 
Sem revisao do orador) - Sr.Presidente, e certo que nos 
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Parlamentos a absolutamente apropriada a tcrmacao 
de maiorias e minorias. Aqui, encaminhamos uma 
votacao em que sabemos que a Governo tera maio ria. 
Mas a materia a tao relevante e fundamental para a 
povo brasileiro que ainda temos, e af, sim, grandes 
espsrancas de ganhar essa batalha, pais a guerra - e 
ja iniciamos a mobllizacao - sera travada no Senado 
Federal, que tem a dever precfpuo de defender a 
FederaQiio. 

Essa proposta avilla a FederaQao, cada vez rnais 
asfixia Estados e municipios e fortalece apenas a 
Governo Federal e as seus projetos de ocasiao, 

A Lideranca da Minoria a a favor do 
requerimento. 

o SA. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Como 
encaminha oPT? 

o SR. ADAO PRETIO (PT - RS. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, somas contra. 
Quem va a Democratas e a PSDB falarem ata parece 
que nao foram eles que criaram essa contribuieao, 

No Rio Grande, a Governadora Veda Crusius, do 
PSDB, e a seu Vice, do Democratas, mandaram um 
pacote para a Assemoteta Legislativa, esse, sim, de 
aumento de impasto sabre bebidas, gasolina, energia 
elatrica etc. A aHquota de comunlcacoes aumentou de 
17% para 18% e a do gas natural de 12% para 25%. 

Interessante, Sr. Presidente, para a cigarro nao 
houve aumento de impasto. 

Eisso que a Democratas e a PSDB estao lazendo 
no Rio Grande. 

Obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Em 

votacao a requerimento de votaeao artigo par artigo. 
o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Os 

Srs. Deputados que a aprovam perrnanecarn como se 
encontram. (pausa.) 

REJEITADO. 
o SR. JOSE CARLOS ARAUJO - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SA. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. JOSE CARLOS ARAUJO (PR - BA. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, nas 
votacoes anteriores, votei com a meu partido. 

oSR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Passa
se ao encaminhamento da votacao, em segundo turno, 
da Proposta de Emenda a Constltulcao n° 558-C, de 
2006. 

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos 
Magalhaes Neto, que talara contra a materia, 

o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES 
NETO (OEM - SA. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, neste momenta 

de encaminhamento da votacao, entendo que tenho 
a dever de tentar desmistificar algumas inverdades 
sustentadas pelos Uderes da base governista com a 
intento de justificar a injustificavel: a necessidade de 
prorrogaQao da CPMF. Dizem as Srs. Parlamentares 
do Governo que rico tarnbern paga CPMF. 

Ora, trata-se de um impasto Vou chamar isso de 
impasto porque nao passa de um impasto mascarado, 
injusto, pais impae a mesma aHquota para todo e 
qualquer cidadao, Nao se oonsidera nenhuma diferenQa 
de poder aqulsltivo entre aqueles que pagam CPMF. 

Imaginavamas Parlamentaresda base doGoverno 
que conseguiriam escamotear a seguinte realidade: 
tad a brasileiro paga CPMF, inclusive aquele que a 
benaflciario do Bolsa-Farnflla, aquele que ganha salarlo 
mfnimo e ate mesmo aquele que esta desempregado, 
porque a CPMF esta embutida em todas as relaQaes 
comerciais, de consumo e negociais do Brasil. No caso, 
por exemplo, de uma caneta que se compra, paga-se 
CPMF. Daf por que a contribuicao altamente injusta. 

A outra inverdade, Sr. Presidente, e que, sem 
esses recursos, a saude iria piorar. Ora, nao tem como 
ficar piar do que esta, Todos sabemos que a sauds esta 
na UTI, pedindo socorro, pedindo que, pelo amor de 
Deus; as Governos deste Brasil de lata invistam a que 
deveriam investir na saude, 

Par que a uma inverdade? Porque existe excesso 
de arrecadacao, que vai alcancar a cifra de 60 bilhaes 
de reais neste ana, e tambern porque, ao mesmo tempo 
em que sugere a prorroqacao da CPMF, a Governo 
propoe a prorroqacao da Desvinculacao de Receitas 
da Uniao, e a DRU retira recursos da saude, Esse 
argumento tarnbern nao oonsegue subslstlr, 

Da mesma forma que nao e verdade, nao a crivel 
o argumento com que se tenta dizer que a polftica 
eoonornica do Brasil vai bem. 

Ora, se vai moderadamente bem, poderia ir muito 
melhor. E, se vai moderadamente bern, nao eem razao 
das declsoes acertadas deste Governo, mas sim da 
oonjuntura internacional e global, que, inevKavelmente, 
laria com que a economia brasileira crescesse. 

No entanto, as senhores do Governo nao 
conseguem enfrentar os argumentos de que este 
Governo arrecada muito e gasta muito mal; de que 
este Governo desperdlca dinheiro com 37 Ministarios. 
A (mica diferenQa, relativamente a votaQiioem primeiro 
turno da CPMF, a que combatramos 38 Ministerios, 
mas a Senado Federal acabou com a Secretaria 
de Planejamento de Longo Prazo, e agora sao 37 
Ministerios. 

Sera que 0 Brasil precisa disso? Sera que a Brasil 
precisa de milhares e milhares de cargos de connanca, 
todoseles destinadosa atenderas negociaQaes polfticas 
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espurias patroclnadas pelo PT? Sera que 0 Brasil precisa 
e merece continuar a conviver com a corrupcao? Ora, se 
esle Governo impedisse a corrupcao, se este Governo 
nao permilisse que escandalos tossem patrocinados 
nas barras daqueles que estao no centro do Poder 
Federal; sobraria dinheiro neste Pals! 

Por isso, Sr. Presidente, a dacisao que temos de 
tornar e deixar esses 40 bilh6es de reais nas maos da 
sociedade, que melhor sabera gasta-Io, vai saber 0 que 
tazer com esse dinheiro, vai crescer, vai ter emprego 
e dignidade, vai propiciar melhores condicoes de vida 
aos crdadaos. sobreludo aos mais pobres. 

Se 0 dinneiro for para 0 Governo, vai continuar a 
rnaquina inchada, 0 desperdfcio de dinheiro publico, a 
roubalheira, a corrupcao e tudo de errado, entlm, todos 
os equlvocos, que sao a tonica principal do Governo 
do Partido dos Trabalhadores. 

Por isso, encaminhamos pelo fim da CPMF. Xo, 
CPMFI 

a Democralas e contra a CPMF. 
o SR. PEDRO EUGENIO - Sr. Presidenle, peco 

a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. PEDRO EUGENIO (PT - PE. Pela ordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na ultima 
votacao, votei com 0 partido. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Jose 
Genolno, que tatara a favor da materia. 

o SA. JOSE GENOINO (PT - SP Sem revlsao do 
orador.) - Sr. Presidente, nosso Governo gasta bem, 
prioriza a populacao mais pobre e esta desonerando a 
carga tnbutaria setorialmente. A CPMF e fundamental 
para 0 Governo continuar investindo nos programas 
sociats que alendem a populacao rnais pobre. 

Somos tavoravets 11 CPMF e vamos votar com 
tranqullidade, de cabeca fria, permanecendo em 
plenario, para que possamos acelerar a votacao, 
Precisamos de 308 votos. Convocamos todos os 
DepUlados a virem ao plenario. 

Somos a favor da male ria, Sr. Presidente. 
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

- AM. Pela ordem. Sem revlsao da oradora.) - Sr. 
Presidente, votei de acordo com a orientacao do 
partido. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo 
Faria de Sa, que falara contra a materia. 

o SR. ARNALDO FARIA DE sA (PTB - SP 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamenlares, se 0 Governo gasta bem, e so ver 0 

que aconteceu na CPMI dos Correios, la esta a prova 
de tudo isso, inclusive nos autos do Supremo Tribunal 
Federal. Se quem tala isso tivesse 0 cuidado de se 
deter nos autos do Supremo e nos autos da CPMI, 
certamente nao talaria tal bobagem. 

Ja que estamos falando da CPMI dos Correios, 
pelo menos curnorlmento os funclonarios dos Correios 
pelo anivarsario que ocorre hoje. Eles nao tem culpa 
de toda essa larnbanca que tem side feita por ar. 

Na verda de, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamenlares, a CPMF interessa a saude financeira 
do Governo; nao e 11 saude da populacao, nao. E 
o suoeravit primario.: E s6 para isso que querem a 
CPMF. Nao e para a saude do povo. Epara a sauce 
financeira. 

A Emenda Constitucional n° 29 ate agora nao toi 
regulamentada. E la no Senado a requlamentacao vai 
excluir, s6 do meu Estado de Sao Paulo, 1,5 bilhao de 
reais do Sistema Unico de sauce. 

. Quero saber qual sera efetivamente 0 objetivo 
da prorropacao da CPMF, se nao e para a sauce do 
povo, se nao e para a transterencia do que preve a 
Emenda Constitucional n° 29 para Estados e municipios. 
a cidadao esta enos municipios, onde precisa do 
atendimento, e nao na Uniao. 

E vem 0 Sr. Ministro com a arneaca de que, se 
nao for aprovada a CPMF, vai rever as tabelas de 
protedimentos do SUS, para a qual ele anunciou 
aumento. 

, Alias, nao e falha apenas do Ministro Ternporao, 
mas de todos os da temporada. Nunca Iiberaram as 
emendas da sauce, N6s somos obrigados a fazer 30% 
das emendas da saude, 

Aquela hist6ria de que a CPMF e um imposto 
justo, que acabaria com 0 narcotranco e 0 contrabando, 
tambern e talacta. N6s vimos agora, com 0 Iraficante 
colombiano que foi preso pela PoHciaFederal, dinheiro 
e mais dinheiro enterrado nas suas casas, porque nao 
estava nos bancos. Portanto, nem para combater 0 

narcotratico a CPMF serve. Ouanto ao contrabando, 
nem se tala, porque as contas estao todas no exterior, 
e nao aqui. 

, Sr. Presidente, essa hist6ria de que a CPMF 
pods ser a saida para a situacao e mera mentira, uma 
mentira deslavada. Querem os 40 bilh6es que a CPMF 
vai produzir no ano que vem. Se ficasse na mao da 
sociedade, esse dinheiro poderia ter outra apucacao. 
Poderia, sem duvida nenhuma, gerar oportunidade de 
empregos. Na mao daqueles que so querem 0 dinheiro 
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para a saude financeira, certamente servira para mais 
e rnais superavlt prirnarlo, 

E 0 superavit prlrnario nao esta preocupado 
com a fa"a de atendimento a saude nos municfpios, 
nas perilerias, nos rincoes brasileiros abandonados, 
largados a propria sorte. 

Todo dia - estamos acompanhando - pessoas 
morrem por falta de atendimento a sauds. Para essa 
lalta de atendimento sempre se encontra uma desculpa. 
E nao a apenas a falta de atendimento a sauce, do 
atendimento necessarlo, a a faltade atendimento basico 
a sauda Morre-sede dengue e de vartasoutras doencas 
no Brasil porque nao se tern 0 atendimento. 

Ea aquela historla entao: 0 Brasil precisa do 
dinheiro da CPMF para a sauce. Mentiral Precisa do 
dinheiro dos remedlos para a sauce financeira, para 
o supsravit prlrnario. 

Por isso, estamos contra a aprovacao da PEC, 
em segundo turno, relativa a Contribuicao Provis6ria 
sobre Movimentayao Flnancetra, porque, na verdade, 
ja demonstramos, desta tribuna, para que servira 0 

dinheiro. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a 

sociedade espera que esta Casa d~ uma resposta que 
durante todo esse tempo nao foi dada. 

Nao houve rnelhora no atendimento asauos em 
nenhum municipio, em nenhum Estado, muito menos 
no Pais. 

Portanto, Sr. Presidente, esta a a oportunidade 
que esta Casa tera de dar uma resposla - ata 31 de 
dezembro ja esta prorrogada a CPMF. 

Nao podemos esquecer que os rnernbros do 
atual Governo, quando integravam a oposlcao, eram 
totalmente contrarlos aCPMF. Chegaram ao Governo 
e entenderam que ela a necessaria. Nao podemos 
admitir que 0 Governo tenha uma poslcao antes e 
outra depois. A posiyao tern que ser unlca, 

N6s, que naquete momento aramos contra, 
continuamos contra hoje. Portanto, nosso 
encaminhamento a contra rio aCPMF. 

o SR.TAKAYAMA - Sr.Presidente, peco a palavra 
pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR.TAKAYAMA (Bloco/PSC - PRo Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, diante do 
cansaco dasta nora, eu estava despercebido. Eu 
gostaria apenas de registrar que, na votacao anterior, 
votei com 0 partido. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo ChinagIia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Antonio 
Palocci, Relator, que lalara a favor da materta. 

o SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revisao 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados, 
quero apenas fazer algumas observa¢es sobre este 
debate que nos ocupa ha alguns meses. 

Em primeiro lugar, 90% do conteuoo do debate 
ocorrido aqui diz respeito ao tema da reforma tributaria. 
o Ministro Guido Mantega reafirmou esta semana que 
o Governo snviara nova versao da reforma trtbutaria a 
esta Casa. Penso que vamos ter a grande oportunidade 
de dar passos seguros no sentido de simplificar 0 nosso 
sistema e reduzir 0 peso dos tributos. 

Mas quero dizer aos cole gas da Oposicao, 
com muito respeito, mas com muita franqueza, que 
nao foi apresentado aqui nenhum argumento que 
descaracterizasse a CPMF quanta aos seus principais 
aspectos e a necessidade da sua manutencao, 

Primeiro, nenhum Governo pode abrir mao, de urn 
ano para 0 outro, de 40 bilh6es de reais para manter 
a sustenlabilidade das contas pUblicas e da economia 
do Pals. 

Segundo, a CPMF a uma contribuicao insonegavel 
- $6 ela, no nosso arcabouco tributarlo, tern essa 
caracterfstica fundamental. 

Terceiro, a CPMF a 0 imposto mais eficiente e 
mais produtivo. A produtividade de urn imposto se da 
pela melhor arrecaoacao e pela menor allquota, e 
nenhum outro tributo ou contrlbulcao tern a capacidade 
de arrecadar com menor aliquota como a CPMF. 

Quarto, a urn imposto justo, porque 14% das 
pessoas pagam e rnais de 80% sao beneliciadas 
com a CPMF, por meio do Sistema Unico de Saude, 
da Previdancla Social, que a uma das maio res do 
mundo, e do Programa Bolsa-Farnflla, que lem side 
elogiado e apoiado nos principais f6runs de combate 
a pobreza em todo 0 mundo. Muitos parses, inclusive 
desenvolvidos, estao comecando a implantar programas 
de transterencla de renda. Portanto, esse tributo 
insonegavel,eliciente e produtivoa tarnbem 0 mais justo 
dos tributos em materia de arrecadacao e distribui9ao 
para as pessoas que mais necessitam, 

Por isso, peco a todos os Deputados que t~m 

compromisso com esses pontos que votem pela 
prorroga91io dessa contrlbutcao, porque ela faz bern 
ao Pars, promove a justiea social e mantem 0 equillbrio 
das contas pUblicas e a evolucao positiva da nossa 
economia, 0 que a fundamental para a gerayao de 
empregos e 0 desenvolvimento. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.j 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

Concedo a palavra ao Deputado Onyx Lorenzeni, para 
uma Cornunicacao de Lldsranca, pelo Democratas. 

o SR. ONYX LORENZONI (DEM - RS. Como 
Uder. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
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e Srs. Deputados, como nenhum Governo pode abrir 
mao de imposto? Um Governo que arrecada como 0 

Governo Lula nao apenas pode abrir mao disso como 
tem 0 dever de parar de cobrar 0 imposto que esta 
como provis6rio ha anos. 

Como 0 Governo Lula trata as contobuicoes, nao 
apenas a CPMF, um imposto injusto, regressivo, que 
nenhum pais civilizado do mundo rnantem? Como 0 

Governo trata, por exemplo, a CIDE, contribuicao sobre 
a gasolina, 0 alcool e 0 61eo diesef? De 2003 a 2006, 
o Governo Lula manteve 53%, 21 bilh6es de reais, 
da arrecadacao da CIDE contingenciados. Mais de 
60% do que foi arrecadado com aquela contribuicao 
o Governo nao usou, de maneira parecida com 0 que 
acontece com a CPMF. 

Portanto, 0 perigo de um Governo gastador como 
o Governo Lula e justamente arrecadar e usar mal. 
Nao M mais razao para que 0 Brasil tenha um imposto 
desse porte. 

Primeiro, para controlar a soneqacao - 0 ex
Ministro Antonio Palocci sabe muito bem disso -, 
desde 2001 a legislacao ja tem instrumentos mais 
do que suficientes. Ninguem no Banco Central ou no 
Ministerio da Fazenda ousou utilizar 0 argumento de 
que a CPMF e para combater a soneqacao, porque isso 
ja esta suflcientemente demonstrado nos mecanismos 
previstos na lei sobre lavagem de dinheiro. Portanto, 
nao e verdadeiro 0 argumento de que e um imposto 
justo. 

Entao, vamos aos nurneros e aos fates. Ministro, 
quando foi criada a CPMF,em 1997, um taxista Iinha de 
trabalhar 4 dias por ano para pagar a CPMF. 0 senhor 
sabe quantos dias trabalha um taxista hoje para pagar 
a CPMF? Nove dias por ano. Quanto trabalhava, em 
1997, um caminhoneiro para fazer esse pagamento? 
Quatro dias por ano. Quanto trabalha hoje, Deputado 
Professor Ruy Pauletti? Nove dias. V.Exa., que e de 
uma regiao em que os caminhoneiros tem um trabalho 
importantissimo, sabe disso. 

Quem pode mais paga menos CPMF. Por que? 
Porque ela causa rnenos impacto no trabalho, no 
cotidiano e no dinheiro de quem tem mais recurso. 
Quanto paga um medico, um denttsta, um advogado, 
um engenheiro e um arquiteto? Em 1997,2 dias de 
trabalho eram suficientes para se paqar a CPMF; hoje, 
sao necessarios 6 dias. No caso do caminhoneiro e 
do taxista, 9 dias; no do medico, do engenheiro, do 
advoqado, 6 dias de trabalho para pagar a CPMF. 

Se alguemquiser buscaresse numero, se 0 Ministro 
nao 0 conhece, basta acessar 0 sitedo Instituto Brasileiro 
de Pesquisas Trjbutarias. 0 calcolo esta feito. . 

Eo que e mais grave: a famflia brasileira pagou, 
neste ano, 630 reais de CPMF. Se a CPMF deixar de 

existir, no ano que vem cada famflia que nos ouve vai 
poder agregar ao seu orcarnento familiar 50 reais. E 
muito dinheiro! Eo dinheiro que a famflia vai gastar com 
multo mais sabsdoria do que um Governo gastador, 
mau gestor e, pier, um Governo que caminha, desde 
o primeiro ana do mandate, de maos dadas com a 
corrupcao, 

A marca do Governo Lula podera ter coisas 
positives, mas nao vai por de lado 0 fato de que e um 
Governo que trabalha de rnaos dadas com a corrupcao 
- no DNIT, na PETROBRAS, no Banco do Brasil, nos 
Correios, na INFRAERO. 0 Tribunal de Contas da 
Uniao fez esse hist6rico no inqusrito do rnensalao, no 
caso da quadrilha dos 40 la denunciados. Portanto, 
impedir a prorroqacao da CPMF significa dizer para a 
quadrilha que tomou conta do Governo Federal que vai 
trabalhar, vai economizar, vai usar 0 dinheiro publico 
com racionalidade, com inteligencia. 

E nao venham acachapar 0 bolso do trabalhador 
e da trabalhadora brastlelros. Esse era 0 discurso 
com que, se 0 PT 0 fizesse, estaria consagrado pela 
populacao brasileira. Mas nao, de maneira insensivel, 
de maneira irascivel, de maneira autoritarla, a tudo 
patrola, a tudo supera. Nao M argumentos, nao M 
born senso, apenas 0 desejo de fazer caixa para a 
campanha eleitoral do ano que vem. 

Essa e a verdadeira e inconfess8vel razao que 
leva 0 Governo Lula a lutar para aprovar a CPMF. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Zena/do Coutinho, 
para uma Cornunicacao de Llderanea, pela Minoria. 

o SA.ZENALDO COUllNHO (PSDB - PA. Como 
Llder. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ha equivoco ao se afirmar que 0 

Governo Lula estaria abrindo mao da CPMF. Esse e um 
equlvoco do ex-Ministro Antonio Palocci. Nao queremos 
que 0 Governo abra mao de receita. Mas tarnbern nao 
queremos que 0 Governo estabeteca nova contribuicao, 
Na verdade, estamos tratando de uma contribuicao 
que acaba agora em dezembro, e 0 Governo quer criar 
nova CPMF. Estamos defendendo que 0 povo tenha 0 

direito de usar os recursos que ganha e nao tenha de 
arcar com nova contribuicao. Essa contribuicao, dita 
provisoria, termina agora em dezembro. 

o segundo aspecto fundamental e 0 de que a 
CPMF e um dos tributos mais injustos. Por que? Porque, 
alsrn de ser regressivo,e cumulativo. 0 cidadao, quando 
compra uma televisao, paga a CPMF acumulada desde 
a industria, passando pela distribulcao ate 0 cornercio. 
o ckiadao, quando compra um radio, paga a CPMF 
acumutada, desde a industria e do cornercio ate ele, 0 

consumidor, independentemente de pagar com cheque 
ou nao. E6bvio que, na cadeia produtiva, ate chegar 
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ao cornercto, na ponta, 0 desconto, 0 pagamento da 
CPMF a lransferido para 0 consumo. 

Portanlo, todas as famflias brasilelras, quando 
adquirem seus produ1os nas lojas, estao pagando 
CPMF. E a justamente contra tsso que se voila a 
Oposlcao. 0 superavit de 60 bilhoes de reais indica 
que a economia brasileira, que [a vive de excesso de 
arrscadacao tributaria, pode, sim, permitir que toda a 
sociedade usufrua dos recursos que ganha por meio 
do seu suor, do seu trabalho. 

Talvez esse seja 0 ponto fundamental da 
grande defesa que estamos a fazer neste perfodo, a 
defesa da poputacao, da sociedade, indicando que a 
absolutamente injusto 0 tribulo. As razoss que levaram 
a sua crtacaonao persistem nos dias de hoje. Ninguem 
pode falar em desequiUbrio da economia brasileira. 
Podemos falar a da lncornpstencla, da ineficiencia 
da gestao, por causa do desperdfcio, do desvio de 
recursos, das suas finalidades originais, porque ate 
hoje 0 Governo naoconsegue bern gastar para atender 
as essenciais necessldades da populacao, Podemos 
dizer que temos um sistema previdenciario grandioso, 
porern, a ineficiente, deflcltarlo. 

o sistema trlbutarlo brasileiro e agressivo, 
considerando-se qualquer economta desenvolvida. 
Nossa economia ainda e muilo incipiente no mercado 
internacional, apesar dos enormes ares positives 
que movimentam a economia mundial, os parses 
emergentes, india, China. Ate aqui, na America Latina; 
estamos no fim da fila. Econtra isso que n6s nos 
vollamos. 

o Governo precisa se modernizar, 0 Estado 
brasileiro precisa ter competsncla na sua gestao, 
precisa conseguir disputar 0 mercado internacional com 
eficiencia e eflcacla e nao com gera9ao de impostos 
a cada dia, 

Eslamos voltando-nos contra 0 incremento da 
arrecadacao, 0 aumento da arrecadacao tributaria que 
querem fazer no ana que vem. 

E por isso tudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Depu1ados, que estamos, de maneira mcansavel, 
resistindo 0 quanta podemos ate 0 final desta votacao. 
Eclaro que a Camara dos Deputados e apenas uma 
stapa.O Senado ainda votara esla materia em 2 turnos. 
Aguardamos ansiosamente que a correlacao de forcas 
no Senado Federal possa resullar no que estamos aqui 
a desejar a tanto tempo: a rejei9ao da CPMF, por ser 
esse tributo regressivo, cumulativo, agressivo a loda 
a populacao, 

Epor isso, Sr. Presidente, sras. e Srs. Deputados, 
que nos, apesar de poucos na Camara dos Depulados 
- a Oposlcao e minoria -, estamos resistindo com 0 

nosso discurso, com os instrumentos regimenlais que 

nos permitem a obstrucao, a fim de conseguirmos exile 
ao final. Eslamos aqui enfrenlando lutas e batalhas, 
mas sabemos que a guerra lermina no Senado, onde 
as votaeoes vao acontecer. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
nem 0 argumento da eficiencia, nem 0 da produtividade, 
muito menos 0 da justeza desse tributo pod em nos 
convencer, ja que estamos a postos em defesa nao 
do Governo, mas da sociedade. 

Precisamos investir, sim, para suprir muitas 
necessidades que tem 0 Brasil. 0 Governo dlspee 
de recursos para isso, que ate agora, infelizmente, se 
traduzem em PAC disso, PACdaquilo. A populacao sabe 
que as grandes obras eslruturantes estao empacadas, 
nao saem da promessa, dos discursos, dos outdoors, 
das televlsoes e dos jornais que divulgam a cada dia 
publicidade do Governo. 

Estamos a resistir por entender que estamos no 
bom papel da Oposlcao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao a Proposla de Emenda a Constitui9ao nO 558
C, de 2006, nos termos da redacao aprovada pela 
Comissao Especial para 0 segundo turno, ressalvados 
os destaques, 

"As Mesas da Camara dos Deputados 
e do Senado Federal, nos termos do § 3° do 
Art. 60 da Ocnstrtuicao Federal, promulgam a 
seguinte emenda ao texlo constitucional: 

Art. 1° 0 caput do art. 76 do Ato das Dlsposicoes 
Constitucionais Transit6rias passa a vigorar com a 
seguinte reoacao: 

'Art. 76. Edesvinculado de 6rgao, fundo 
ou despesa, ate 31 de dezembro de 2011, 
vmte por cento da arrecadacao da Unlao de 
impostos, contribuicoes socials e de interven
9ao no domlnio econOmico, ja institufdos ou 
que vierem a ser criados ate a referida data, 
seus adicionais e respectivos acresclmos Ie
gais.' (NA) 

Art. 2° Fica acrescenlado 0 seguinte artigo ao Ato 
das Dlsposicoes Constitucionais Transit6rias: 

'Art. 95. 0 prazo previsto no caput do 
art. 84 deste Ato das Disposi90es Constitu
cionais Transit6rias fica prorrogado ate 31 de 
dezembro de 2011 . 

§ 1° Fica prorrogada, ate a data referi
da no caput deste artigo, a vigen cia da Lei 
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 
allera90es. 

§ 2° Ate a data referida no caput deste 
artigo, a alfquota da contributcao de que trata 
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o art. 84 deste Alo das Dlsposicoes Constitu
cionais Transit6rias sera de trinta e oito cen
teslmos por cento, facullado a lei reduzi-Ia ou 
restabelece-Ia, total ou parcialmente, mantida 
a parcela de destlnacao de que trata 0 inciso 
I do § 2° do reterido art. 84 e reduzidas, na 
proporcao das parcelas previstas nos incisos 
II e III do mesmo disposilivo, as respectivas 
desnnacoes.' (NR) 

Art. 3° Esta Emenda Conslitucionai entra em vi
gor na data da sua publicacao," 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
orientar a bancada, tem a palavra 0 represenlante do 
Oemocralas. 

o SR. PAULO BORNHAUSEN (OEM - SC. Pela 
ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidenle, [unto 
com 0 povo brasileiro, repudiamos a CPMF. Fomos 
enganados! Ela foi criada para alender aarea da saude, 
mas foi desviada para pagar juros. 

Repudiamos a lroca de cargos por votes. 
Repudiamos as negocialas que aconleceram e 
vem acontecendo nesta Casa. Queremos passar 0 

Congresso Nacional a limpo. 
Aqui nao sera possivel derrotar a prorroqacao 

da CPMF, como quer 0 povo brasileiro. No Senado da 
Republica, aqueles que votaram para absolver Renan 
Calheiros votarao a favor, mas serao derrotados, e 0 

painel eletronico rnostrara 0 nome e sobrenome desses 
Senadores. 

Derrotando esta materia ta, tamoern fecharemos 
a porta para um golpe que se avizinha no Congresso 
NacionaJ: 0 do lerceiro mandato.Vamosseguir 0 caminho 
da derrola da CPMF para fechar a Constitulcao Federal 
a esse lipo de condicao que se esta sustsntando. 

Volamos "nao", 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vola 0 PSOB? 
o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSOB

SP. Pelaordem. Sem revtsaodo orador.) - Sr.Presidente, 
o que votaremos agora e de fundamental irnportancia 
para 0 povo brasileiro. Dal a relevancia desse painel, 
no qual ficarao gravados os nomes daqueles que 113m 
compromisso com a sociedade, com 0 povo, que 113m 
a comprsensao de que a carga tributarla faz parte 
do Custo Brasil, uma das coisas que inviabilizam 0 

crescimenlo ace/erado da economia brasileira. 
Fica diflcil enlender isto: de um lade, 0 Governo 

cria 0 PAC para acelerar 0 crescimenlo da economia, 
pelo menos na rel6rica; de outro, arrocha a sociedade 
com uma carga trlbutarla cada vez mats pesada. 

o PSOB nao concorda com isso. 0 PSOB 
cerlamenle defende 0 ctdadao brasileiro, 0 taxista, 0 

engenheiro, 0 medico, a dona de casa. 0 PSOB nao 
aceita mais tribulos. 

Por isso, votamos "nao" a prorroqacao da 
CPMF. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vola a Minoria? 

o SR. ZENALDO COUTINHO (PSOB - PA. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
sabemos que os argumentos do Governo. exposlos 
a tarta pela imprensa nos ultlrnos dias, sao 
extraordinariamenle poderosos. Sabemos tarnbem 
que exislem muilos Parlamentares na Camara e no 
Senado que, independenlemenle desses argumentos 
poderoslssimos, se mantern firmes contra a prorroqacao 
da CPMF, por enlenderem que a populacao nao pode 
continuar sendo sacrificada com 0 absurdarnenta 
elevado Indice brasileiro de Iributos. 

Por isso tudo, quanto ao mento, regislramos, 
formal e pubucamente, nosso posicionamento contrario 
a prorroqacao da CPMF, sabendo que poderemos 
perder, ou perderemos, a votacao nesta Casa. Mas 
regislramos nossa posicao de maneira firme, nao 
apsnas nesle voto, mas na luta para que no Senado 
Federal consigamos a vitoria. 

Muilo obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vola 0 PSOL? 
o SR. CHICO ALENCAR (PSOL - RJ. Pela ordem. 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PSOL vola 
contra a prorroqacao da CPMF por enlender que, na 
busca da justica tributaria fiscal, essa mera prorroqacao 
nao cria nada de novo. Esse Iributo, que nao e mais 
provis6rio, incide sobre lodos aqueles que estao no 
mercado de consumo no Brasil, porque tudo isso e 
repassado para 0 valor das mercadorias. 

A ideia de que esses recursos irao para a area 
da saude, selor lao abalado no Brasil, e falha, e a 
pratica 0 demonstra. A arrecadacao da CPMF, que no 
ano que passou foi de 32 bilh6es, serviu para compor 
o superavit prirnario, para custear a Previdencia e 
diversos selores, nao apenas 0 de saude. 

o Governo foi conservador nesse sentido e fez 
o que 0 Governo Fernando Henrique Cardoso Iizera: 
apenas prorrogou essa contriouicao. 

Nao podemos concordar tambern com a 
Desvinculacao de Receilas da Uniao, 

Nosso volo e "nao", 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Como 

vota 0 PPS? 
o SR. MOREIRA MENDES (PPS - RO. Pela 

ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PPS tem a exata nocao de que, de um lado, estao os 
banqueiros, cada vez mais ricos - jamais ganharam 
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tanto dinheiro em tao pouco tempo e com tanta lacilidade 
quanta neste Governo; do outro, a poputacao pobre, 
que se contenla com 0 Bolsa-Famllia, 0 Bolsa-Escola e 
outros programas. Entre esses 2 grupos esta a c1asse 
trabalhadora, todos n6s, que pagamos os impostos, 
cada vez mais sacrlflcada, em razao da lerrivel carga 
tributarla que pesa sobre nossos ombros. 

o PPS vota "nao", por entender que a CPMF 
apenas aumenta 0 peso da carga tributarla, de forma 
brutal, sobre as costas do trabalhador brasileiro. 

o PPS vota "nao". 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para uma Cornunlcacao de l.ideranca, 
pelo PSDB. 

o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
(PSDB - SP. Como Lfder. Sem revlsao do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
brasileims e brasileiros que nos acompanham... 

(Manifestaylio no plenario.) 
o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 

Brasileiras e brasileiros, 0 que tenho em rnaos Ii uma 
c6pia da edi<;ao extra de hoje do DlarloOtlclal da Uniao. 
o que M de relevante para levar a Imprensa Nacional 
a tazer essa publicacao "extra ordinaria"? 

A Medida Provis6ria n° 397, de 2007, estabelece 
o seguinte: 

"0 Presidente da Republica, no uso da 
atribulcao que the confere 0 art. 62 da Cons
titlii,.ao, adota a seguinte Medida Provis6ria, 
com torca de lei: 

Art. 1° Fica revogada a Medida Provis6ria 
n° 385, de 22 de agosto de 2007. 

Art. 2° Esta Medida Provis6ria entra em 
vigor na data da sua publlcacao". 

Esta violencia foi embasada em Exposi<;ao de 
Motivos, que eu teria vergonha de assinar, assinada 
prazerosamente pelo Ministro Lulz Marinho - endere
cada a V.Exa., Sr. Presidente, ao Presidente do Con
gresso Nacional, a cada um de n6s aqui. 

Ocorre, entretanto, que a reterida medida 
provisorla, a que toi revogada, em que pese a sua 
demonstrada relevancla e urgencia, asta trancando a 
paula de votacoes da Camara dos Depulados. Assim, 
impoe-se a necessidade irriperiosae urgente de ravogar 
a medida provis6ria em causa, de modo a desobstruir 
a pauta de votacess da Camara dos Deputados para 
apreciar imporlanles matenas para 0 financiamento 
das a<;6es socia is a cargo do Governo Federal. 

Essa Exposi<;ao de Motivos, repito, eu teria 
vergonha de assinar. Tudo isso para que, a partir de 
1° de janeiro de 2008, 0 brasileiro nao lenha aliviada 

sua carga tributarta.Tudo isso para extorquir - a palavra 
e pesada, mas e a realidads - do trabalhador brasileiro 
varies dias da sua labuta, do seu suer, daquilo que 
eventualmente estara faltando para 0 sustento da familia 
dele. Para alguns mais, para outros menos. 

Como foi bem dilo pelo Lfder da Minoria, para 
o taxista e para 0 caminhoneiro, em se tratando de 
CPMF, sao 9 dias de trabalho; para 0 engenheiro, 0 

medico, 0 advogado, sao 5 dias, 6 dias. Enfim, todos 
os brasileiros sstarao 113 praticando sua vassalagem, ou 
seja, entregando dias de trabalho ao Governo Federal 
para importantes projetos na area social; para a sauce 
mesmo, nBO mencionaram nada. Ainda bem, porque, 
realmente, da alfquota de 0,38%, ou seja, 40 bilhOes 
de reais, a totalidade nao vai para a saude - sabem 
disso as Parlamentares da base do Governo. Para a 
saude nao vai mais do que 0,16%, 0 que da em media 
16 bilhOes de reais, 0 que seria fartamente coberto 
com 0 superavit para este ana, eslimado em 60 bilhOes 
de reais. 

o PSDB nao compaclua com isso. 
o PSDB diz 'nao" aCPMF. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 

votaeao a Proposta de Emenda a Constituicao n° 
558, de 2006, nos termos da reda<;ao aprovada pela 
Comissao Especial para 0 segundo turno, ressalvados 
os destaques. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidencia solicita aos Srs. Deputados que lomem 
os seus lugares, a fim de ter inlcio a votacao pelo 
sistema eletrOnico. 

Ests iniciada a votacao, 
Queiram seguir a orienta<;ao do visor de cada 

posto. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

votam os Srs. Uderes? 
Como vota 0 Governo? 
o SR. JOSE MUCIO MONTEIRO (PTB - PE. 

Pela ordem. Sem revisao do orador.) - "Sim", Sr. 
Presidente. 

o SA. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Como 
vota 0 PT? 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem 
revtsao do orador.) - "Sim", Sr. Presidente. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 Bloco Parlamenlar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHSI 
PRB? 

o SR.MARCONDESGADELHA(Bloco/PSB- PB. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
o Bloco vota "sirn". 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PTB? 
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o SR.SERGIOMORAES (PTB- RS.Pelaordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, 0 PTB vola 
"slrn". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vola 0 PP? 

oSR. BENEDITODE LIRA (PP- AL. Pelaordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, 0 PP vola 
"sirn". 

o SA. PRESIOENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vola 0 PR? 

o SR. JOSE CARLOS ARAUJO (PR - BA. Pela 
ordem. Sem ravisao do orador.) - Sr. Presidenle, 0 PR 
vota "sirn". 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vola 0 PV? 

o SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - "Sim", Sr. Presidenle. 

o SA. PAULO BORNHAUSEN (OEM - SC. Pela 
ordern. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, 0 
Oemocralas vola "nao", 

o SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 
PMOB- RN. Pela ordern. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidenle, 0 PMOB vola "sim". 

o SR.JOSE MUCIOMONTEIRO - Pe90 a palavra 
pela ordern, Sr. Presidenle. . 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra, 

o SA. JOSE MUCIO MONTEIRO (PTB - PE. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
eu queria chamar os nossos companheiros para 0 
plenario, solicilar que todosos Deputados seeslimulem 
a ficar aqui. Vamos ter a felicidade de ver nosso yolo 
"sim" no painel. 

Emurnpais desigualcomo0 nosso, Sr.Presidenle, 
onde tantos falam em desigualdade social, eslamos 
fazendo comque apenas14%dos brasileiros conlribuam 
para que 80% dos brasilairos lenham mais direilos, 
vida mais justa e acesso a privilagios que esses que 
conlribuemlem.Vamosvolar com absolutaconsciencia, 
nao observando as provocacoes. 

Sr. Presidente, 0 bonilo da democracia a 0 
contraditorio, 0 perigo a quando se descamba para 
o campo do desrespeito e da provocacao. Travamos 
aqui 0 born cornbate, cada um com 0 seu entendimento 
de Brasii, cada urn com 0 seu entendimento de 
privileqtos. 

Porisso, solicitoaoscompanheiros Que contribuam 
para construir urn Brasil diferente do que ja vimos, do 
que jil experimenlamos, do que jil teslemunhamos, 
para que nao sejamos mais protagonistas de lantas 
lniustleas. 

E uma chance, sim, e peco a todos Que cotoquern 
seus nomes no painel, porque vamos ficar na hist6ria, 

agora, sim, nao com discursos, mas com votes. 
Colocando 0 nome no painel, eslaremos contribuindo 
para diminuir as desigualdades sociais. (Palmas.) 

Coloquem seus nomes no painel, com coragem, 
tacam parte da hlstorta para construirem urn Pais 
melhor e menos injusto! 

Vamos ter 8 votacoes, durasvotacess, dominados 
pelo cansaco, pelo sono, mas estaremos estimulados 
pelo enorme desejo de servir ao Brasil, de servir il 
sociedade que tanto sonhamos construir, 

Vamos volar! 
o SA. PAULO BORNHAUSEN - Sr. Presidenle, 

peco a palavra pela ordem. 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 

V.Exa.a palavra. 
o SA. PAULO BORNHAUSEN (OEM - SC. Pela 

ordem. Sem rsvlsao do orador.) - Sr. Presidenle, 0 
Oemocratas vota nao il CPMF. 

. 0 SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Oeixem
me orqanizar,porque ha varies companhsiros inscrilos 
para breves cornunlcacoes. 

Eo claro que quandourn Uder vemillribuna, como 
foi 0 caso do Oepulado Jose Mucio Monteiro e outros, 
a por demais evidenle que essa regra a flexibilizada, 
porque a eslamos enlendendo como orientacao de 
bancada, 

Pe90, pois,aqueles queestaojunlo aosmicrofones 
queprocurem crientar, para que depois relomemos as 
breves cornunlcacoes, 

. Com vota 0 Oemocralas? 
'. 0 SR. ONYX·LORENZONI (OEM - RS. Pela 

ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 
Oemocralas quer enlrar em obstrucao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Demccratas em obstrucao. 

Comovola0 Bloco Parlamentar PSB/POT/PCdoBI 
PMN/PHSI PRB? 

o SA.MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB - PB. 
, Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, 
convoco os companheiros do PSB para volarem com 
deterrninacao e firmeza em favor desta proposta de 
emenda constilucional. 

De toda a arqurnentacao contraria a esla PEC, 
a mais bizarra, a mais eslranha a aquela que propoe 
rejeitemos a CPMF porque ela nao foi adolada em 
parses mais ricos. Seria 0 caso, Sr. Presidenle, de 
abandonarmos 0 carro fiexou 0 elanol porquea Europa 
e os Eslados Unidos ainda nao adotaram inleiramenle 
esse sistema. Esta na nora de espantar essa falta de 
auto-estirna, Sr. Presidente! 

: A CPMF a uma brilhanle criacao do Oireilo 
Trlbutarto brasileiro. Conseguimos criar urn imposto 
insoneqavel, justo, eficienle e que dispensa rnaquma 
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de arrscadacao, E a CPMF e uma cemonstracao do 
sucesso do software brasiteiro. Se luncionou no Brasil 
e porque temos 0 sistema de automacao bancario mats 
avancado do mundo. 

Vamos votar alirmando com orgulho que esta e 
uma crtacao brasileira. 0 que loi inventado nao pode 
mais ser "desinventado" e havera de servir para uma 
dlstribuicao de renda justa e para 0 progresso e 0 
desenvolvimento deste Pais, Sr. Presidente. 

o SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, 
psco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a paiavra. 

o SR. HENRIQUEFONTANA(PT- RS.Pelaordem, 
Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, prtmeiro, eu 
gostarta de rejorcar aqui 0 nosso reconhecimento a 
conscienclapolltica da base que sustenta 0 Govemo Lula. 
N6s nao precisamos ouvir ameacas de que os nossos 
nomes serao colocados na Iista A ou na Iisla B. 

N6s escolhemos colocar 0 nosso nome naquele 
painel por uma questao de responsabilidade social e de 
responsabilidade com 0 momento econ6mico positive 
que 0 nosso Pars esta vivendo. 0 que estranho e que a 
Oposi9ao nao sobe atribuna para dizer de onde retirar 
40 bilh6es de gastos publicos em pollticas fundamentais 
como Saude, Educa9ao, Bolsa-Famflia, investimentos 
em infra-estrutura etc. 

N6s, do Governo Luta, defendemos a 
regulamenta9ao da Emenda n° 29 e queremos mais 
recursos para a sauce. Alias, ouvimos, por causa 
da obstrucao, bastante tempo calados aqui, e agora 
queremos dar 0 nosso argumento. 

N6s defendemos a votacao da CPMF porque 
entendemos que 0 Programa de Acetsracao do 
Crescimento econornico do Pals nao pode prescindir 
de 40 bilhoss de arrecadacao por ano, que estao 
garantindo urn conjunto de obras de infra-estrutura 
fundamentais para 0 nosso Pais. Alias, 0 estranho 
mesmo e que quando a Oposi9ao era Governo, ela criou 
a CPMF.Quando a opostcao era Governo, ela cobrou 
a CPMF e votou a favor de sua prorroqacao, Per que 
agora pretender mudar aquilo que e necessario para 0 
Pals? Quero pedir anossa Base que venha ao plenario: 
que continue votando "sim", por responsabilidade para 
com este Pais. 

o SR. RODRIGO ROLLEMBERG - Sr.Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. RODRIGO ROlLEMBERG (Bloco/PSB 
- OF. Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, os servidores 
da area de ciencia e tecnologia e da area de cultura do 

Governo Federal estao aguardando uma proposta do 
Ministerio do Planejamenlo para suas novas tabelas 
salariais. Hoje os servidores da area de ciencia e 
tecnologia tinham uma reumao marcada no Ministerio 
do Planejamento. 

Nosso pronunciamento nesta noite e para lazer urn 
apelo ao Governo, de forma muito especial ao Ministro 
do Planejamento, no sentido de que compreenda a 
importancla das carreiras de cultura e de ciencia e 
tecnologia. 

o Presidente Lula, alguns dias atras, em um 
momento hist6rico em nosso Pals, tancou0 Programa de 
Aceleracao do Crescimento da Cultura - Mais Cultura. 
Estao previstos 4,7 bilhoes de reais em investimentos 
ria area de cultura ate 0 ano de 2010. Eo fundamental, 
para que isso tenha sucesso, valorizar os servidores 
da area de cultura, propondo uma tabela salarlal 
condizente com a lmportancia desses servidores. 0 
mesmo se refere a area de ciencia e tecnologia. 0 
Pais vern aumentado seus investimentos em ciencia 
e tecnologia. Ha urn consenso de que esse segmenlo, 
hoje, eestrategico para 0 desenvolvimento do Pais. Nao 
alcancaremos nossos objetivos se nao reconhecermos 
essa categoria atraves de salaries condizentes com 
suas responsabllidades. 

Portanto, fica este apelo ao Ministerio do 
Planejamento. 

o SR. ABELARDO CAMARINHA - Sr.Presidente, 
psco a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB 
- SP. Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidente, quero prestar minha solidariedade afamilia 
de Alessandro da Silva Santos, de Aracatuba, cidade 
pr6xima a Marilia, cidade da qual taco parte, que no 
domingo passado foi atropelado e rnorto, juntamente 
com sua esposa e fitha, pelo Promotor Publico do 
Estado de Sao Paulo,Wagner Juarez Grossi, que dirigia 
a 100 quilornetros por hora, bebado, segundo 0 breve 
relat6rio da Policia do Eslado de Sao Paulo. E rnais: 0 
Promotor Publico se negou, na Delegacia de Polfcia 
Civil, a fazer 0 exame de dosagem atcoolica. 

Fa90 urn apelo desta tribuna, n6s que somos tao 
perseguidos por alguns Promotores, ao Procurador
Geral do Estado de Sao Paulo, Dr. Pinho, no sentido 
de que S.Exa. tome as medidas necessarlas, Hoje 
recebemos telefonemas de pessoas das regioes de 
Marllia eAracatuba, indignadas com esse atropelamento 
barbaro causado pelo Promotor Publico Wagner Juarez. 
Se fosse urn de nos, Deputados, seriamos execrados 
pela opiniao publica. 
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Deixo aqui minhas condolencias e minha 
solidariedade a familia das vitimas. 

Chega de casos como 0 daquele promotor que 
matou, com 12 tiros, um estudante na Riviera, no litoral 
norte, e, agora, 0 de domingo, em Aracatuba, em que 
mais um promotor aparece nas manchetes por ter 
matado 3 pessoas da mesma familia. 

Pedimosprovidenclasdo ilustre chefe do Ministerio 
Publico de Sao Paulo. 

o SR. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, psco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, gostaria 
de conclamar os Parlamentares do PT a que venham 
imediatamente ao plenario votar. somes 76 na Casa, 
Ha 2 Parlamentares que ainda nao votaram. 

o SR. CAMILO COLA - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. CAMILO COLA (Bloco/PMDB - ES. Pela 
ordern. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na 
ultima votacao, votei com 0 partido. 

A SRA. CIDA DIOGO - Sr. Presidente, paco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. CIDA DIOGO (PT - RJ. Pela ordem. 
Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero parabenizar a Comissao de 
Constituicao e Justice desta Casa por ter aprovado 
o projeto da Deputada Fatima Bezerra, que instilui 0 

dia 17 de maio como 0 Dia Nacional de Combate a 
Homofobia. 

Como Presidente da Frente Parlamentar pela 
CidadaniaGLBT- Gays,Lesbicas,Travestis, Transexuais 
e Bissexuais -, digo que esta Casa, ao instltuir esse dia, 
recupera um debate muito serio, Hoje ainda M pessoas 
que se acham no direito de perseguir, discriminar e, 
muitas vezes, agredir flsicamente outra pessoa s6 pela 
fate de ela seguir outra orisntacao sexual que nao a 
da heterossexualidade. 

a Dia de Cornoate aHomofobia e para alertar e 
consolidar cada vez mais a democracia e 0 direito de 
ir e vir das pessoas, independente da sua orientacao 
sexual. . 

No mundo inteiro existem 80 parses que ainda 
punem com prisao quem segue outra orientacao sexual. 
Ha ate paises que penalizam com pena de morte a 
pratica homossexual. 

Por isso, mais uma vez, 0 Brasil da mostras de 
respeilo aos direitos humanos e a democracia. Esta 
Casa valoriza esse direito, instituindo 17 de maio como 
o Dia de Combate a Homofobia. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Prorroqo a sessao por mais 1 hora. 

o SA. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. ONYX LORENZONI (OEM - RS. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidenle, 
atendendo a pedido da bancada do Democratas, 
reorientamos 0 voto "nao", para que fique consignada 
a hist6rica posiyao do Democratas. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Democratas, "nao''. 

, 0 SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. 
Presidente, peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

. 0 SR. HENRIQUE EDUARDO .ALVES (Blocol 
PMDB - RN. Pela ordem. Sem revisao do orador.) 
- Sr. Presidente, mais urna vez apelo a bancada do 
PMDB, PSC e do PTC no sentido de que cornparecarn 
ao plenario. Faltam poucos Parlamentares. Precisamos 
cumprir 0 nosso dever, para tanto votando de maneira 
consciente essa importante proposta para 0 nosso 
Pars, 

. 0 SR. SERGIO BARRADAS CARNEIRO - Sr. 
Presidente, peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

, 0 SA. SERGIO BARRADAS CARNEIRO (PT- BA. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, tramita nesta Casa, de autona 
do eminente colega Deputado Valdir Colatto, projeto 
que veda a adocao do charnado horatio de verao, 

, Ja foi demonslrado que, com a aoocao do horatio 
de vsrao, a economia leita e insignificante e nao justifica 
os transtornos causados apopulacao, tais como: obriga 
a classe trabalhadora a acordar quando ainda eescuro 
para pegar trem ou onlbus no suburbio: gera distilrbios 
orqanico nas criancas: faz com que uma parte do Brasil 
tenha que se adaptar ao horario oficial adotado em 
Brasflia e no Sui e Sudeste do Pais. 

Eu nao sei em que estaqio se encontra esse 
projeto. Mas apelo aos nob res colegas no senti do 
de que esse projeto seja votado 0 mais rapidamente 
possivel na Comissao em que ele se encontra, bem 
como nas demais Cornissoes, para que nao se adote 
mais 0 horario de verso. permitindo-o apenas em carater 
excepcional, como em situacoes de crise, calamidade 
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ou de ameaca concreta ao sistema de energia de 
nosso Pais. 

Nao e possivel que. anoap6sano, 0 povo brasileiro 
tenha que vivercom 0 transtorno provocadopelo horario 
do verao. 

Deixo aqui este apelo aos colegas da Comissao 
em que tramita esse projeto do DeputadoValdirColatto, 
no senlido de que ele tenha uma apreciacao raptda, 
evitandoque0 povo brasileironovamentesejasubmetido 
a tantos transtornos. Os Deputados que sao medicos 
podem tomar a frente na defesa desse projeto. 

Era esse 0 nosso registro, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

o SR. FILIPE PEREIRA - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR, PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra, 

o SR. FILIPE PEREIRA (BlocolPSC - RJ. Pela 
ordem. Pronuncia 0 seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Sras. eSrs. Deputados, mais uma vez subo a esta 
tribuna para me dirigir II populacao carioca. 

Gostaria de parabenizar a iniciativa do Mlnistro 
da Salide pelo trabalho que vem desenvolvendo no 
Estado do Rio de Janeiro e em todo Brasil. 

Parabenizo tambsrn a iniciativa dos Governos do 
Rio e da Uniao em investir mais recursos na area de 
saude, aumentando a tabela do SUS (Sistema Unico 
de Salide) e garantindo 0 reajuste de cerca de 1 mil 
procedimentos em cerca de 30%. 

Sabemos que atualmente 0 sistema de saude 
pliblica do nosso Pars esta precarto. Diariamente, 
centenas de pessoas morrem nos leitos dos hospitals. 
aguardando atendimento. Outros permanecem nas 
lnterminaveis filas de espera. Nao podemos nos 
conformar com lsso. 

Em snuacaocontrana se encontra0 Hospital Geral 
de Bonsucesso (HGB), que, mesmo sendo um hospital 
para atendimentos de alta complexidade medica, tem 
side um grande divisor de aguas no nosso Estado. 
Pois, mesmo sem recursos e sem uma inlra-estrutura 
adequada, seu corpo de tuncionarlos tem leito urn 
estoreo sobre-humano para atender nao somente II 
popuiacao da Leopoldina, que inclui 0 Complexo do 
Alernao, Complexo da Mare, Manguinhos, Jacarezinho, 
Ramos.entre outros, mas tambernII populacaode todos 
os 92 municlpios que cornpoem 0 Estado do Rio. 

o mesmo posso dizer do Hospital Ilniversitario 
AntOnio Pedro, que tem valorosos servtcos prestados 
II comunidade de Niter6i. 
. Portanto, rogo ao nosso Presidente, Luiz lnaclo 
Lula da Silva, que inclua no pacote de medidas 
anunciado ontem no Rio de Janeiro recursoslinanceiros 

do Ministerio da Saude para esses 2 importante 
hospitals. 

Sabedores da sensibilidade do Presidente da 
Republica e com a nossa ajuda aqui no Congresso 
Nacional, temos certeza de que 0 Rio se transformara, 
dia ap6s dia, em cidade ainda mais maravilhosa. 

Muito obrigado. 
o SR. AFONSO HAMM - Sr.Presidente, peco a 

palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
o SR. AFONSO HAMM (PP - RS. Pela ordem. 

Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 
Arlindo Chinaglia, Sras. e srs. Deputados,estamos aqui 
para delinir e concretizar a votacao da CPMF, 0 que 
o Pars naturalmente aguarda. Ha um grande embate 
das questoes referentes II salide. Por essa razao a 
CPMF foi criada, 

Fa.;;o um apelo para que efetivamente, por meiodo 
Ministerio da sauds, 0 Ministro Jose Gomes Ternporao 
possa direcionar cada vez mals os investimentos aos 
hospitais. Inclusive apresentei emenda - nao tive 
aprovacao dessa emenda - no sentido de canalizar 
recursos para os hospitals que atendem pelo SUS. 

Gostaria fosse levada em conslderacao a 
lrnportancia de alocar recursos para onde e necsssario. 
Portanto, na provavel rsnovacao da CPMF nesta 
votacao, e importante este encaminhamento. 

Aproveito os ultimos minutos para lalar do Rio 
G.rande do Sui, meu Estado, onde estao ocorrendo 
exposlcoes-tetras. Sou oriundo do Municipio de Bage, 
localizado na fronteira. La acontece. no sindicato e 
associacao rural, a edi9ao de nO 95. Foi la que loi 
realizada a primeira exposicao-felra do Brasil. 

Por isso homenageio as exposi90es-feiras de todo 
o Pais. em nome da exposicao-Ielra do Municipio de 
Bage. a lim de mostrar a pulanca do agroneg6cio, da 
agricultura e da pecuaria do nosso Brasil. 

Precisamos de polfticas para a saude e para 
o agroneg6cio. Com lsso, 0 Brasil havera de se 
desenvolver mais. 

Muito obrigado. 
oSR.PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)-Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, para 
uma Comunica9iio de Lideran.;;a, pelo PPS. 

o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Como 
Uder. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente. Sras. 
e Srs. Parlamentares, esta e a principal votacao do 
segundo mandato do Governo Lula, pelo menos na 
cabaca do Governo.Eaquela que ele considerade vida 
ou de morte para 0 seu Governo. E e realmente urn 
ponto de inflexao, um ponto em que este Parlamento 
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pode dizer ao povo brasileiro que nao esta tolalmente 
submisso ao Executivo. 

Aqui s6 se votam medidas provis6rias. Aqui s6 
se diz O.k. aquilo que 0 Governo faz. 

E, hoje, a Camara dos Deputados tem a 
oportunidade, em segundo turno - esta oportunidade 
e unlca -, de dizer "nao" aCPMF. 

Eum tribute considerado ruim por quase todos os 
economistas que nao fazem parte do Governo. E isso foi 
demonstrado no mundo inteiro. Com a nao-aprovacao 
aproposta de sua prorroqacao, vamos ter um pals com 
matsempregos, com mais desenvolvimento economico, 
que nao sera prejudicado na sauds, na educacao e na 
area social, e exatamente pela incorporacao de mais 
recursos que rapidamente vao aparecer em fun9ao do 
pr6prio crescimento. 

Este e 0 momento de este Parlamento dizer "nao" 
a esse tributo, que claramente incide sobre a populacao 
mais pobre. 

Ao mesmo tempo, lembro que um novo imposto 
precisa ser criado para tributar mais da populacao 
rica, a fim de aliviar as contribuicoes das camadas 
rnals pobres. 

Alinal, para que servem os tributos no Brasil? Para 
obtencao de superavit prlrnarlo. Ora, mas ocorre que 
esses quase 150 buhoes de reais acabam parando na 
mao de banqueiros e investidores. E para que serve 
um tributo como a CPMF? Serve apenas para isso. 
E de onde vem esse tributo? Fundamentalmente, da 
populacao mais pobre. Ela pode nao pagar diretamente 
na boca do caixa, mas, como todo tributo que impacta 
a procucao, mas 0 paqa quando compra arroz, feijao 
e demais produtos de primeira necessidade. Ou 
seja, se a populacao ficar com esse dinheiro, tera 
condicoes de melhor administrar do que 0 Governo 
- que administra rnal, a par do fate de que muitos 
recursos sao cotidianamente surrupiados acorrupcao -, 
e 0 Brasil tera mais chance de avancar, de crescer. 

Por isso a oportunidade do ponto de inflexao e 
esta: e agora ou nunca! 

Se nao dissermos "nao" a esse tributo, este 
Congresso passara rnais 4 anos submisso ao 
Governo. 

Portanto,o PPS rstorca a sua tese de dizer "nao" 
aCPMF. 

o SA. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
- Sr. Presidente, peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra, 

o SA. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
(OEM - BA. Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. 
Presidente, ja deu tempo suficiente para V.Exa. encerrar 
a votacao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
votacao esta veloz. 

o SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO
V.Exa. teve tanta rapidez no encerramento das votacoes 
anteriores. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Deputado, a votaeaoesta rapida,No momento, estamos 
com 24 minutos de votacao, 0 que para 0 tema e 
um tempo curto. Ainda mais se compararmos com 
outras votacoes num passado recente e num passado 
remoto. 

oSR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO 
- Mais do que suficiente, Sr. Presidente. 

o SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

oSA. COLBERT MARTINS (BlocoIPMDB - BA. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, participei de varlas vctacoes 
como esta. Inclusive, Deputado Antonio Carlos, 0 ex
Deputado Luis Eduardo Magalhaes tinha uma paciencia 
de J6 quando se tratava dessas votacoes,E 0 Deputado 
Arlindo Chinaglia, com certeza, tera uma paciencia 
semelhante. Vi varias posicoes divergentes aqul, 

No meu primeiro mandato, em 1997, votei contra 
a CPMF; em 2003, ja pelo PPS, em apoio ao Governo 
Lula, votei favoravelmente amateria. 

Mas vejo posicoes diverge ntes. Por exemplo, 
em selores do PFL - Democratas nao, pois este nao 
tem passado - que antes defendiam essa medida 
inclusive, Deputado Antonio Carlos, 0 seu avo, defendeu 
e criou tarnbem 0 Fundo de Combate e Erradica9ao 
da Pobreza, que hoje depende da CPMF. Expoentes 
do PSDB no passado tarnbern faziam defesa franca 
e apaixonada da CPMF. Entao e necessaria uma 
redefini91io de poslcoes. 

Nao da para acabar com um imposto de uma hora 
para outra. Depols de 8 anos do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, nao da para acabar de vez. 0 
importante e que a discussao aconteca para ver como 
se vai fazer uma reducao da CPMF. 

o Ministro e Deputado Antonio Palocci, nas 
neqoctacoes com a base do Governo, assumiu 0 

compromisso de estudar uma forma de rsducao gradual 
desse imposto - ou contribuicao, seja la qual for 0 

nome -, para nao se agravar mais ainda a situacao 
do povo brasileiro. 

o que nao da - e nesse momenta seria uma 
irresponsabilidade - e a pura e simples exttncao 
da CPMF. Acabaria, por exemplo, com 0 Fundo de 
Combate aPobreza de imediato, alern de vartas outras 
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acees. independentemente de dizer que existem outras 
condlcoes que poderiam ser supridas. 

Entendo necessaria a sua manutancao, mas e 
importante tambern a sua queda percentual. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Alguem 
perdeu uma agenda. You ler alguns itens constantes 
da agenda para que 0 dono a possa identilicar. 

Amanha, lOde outubro, anotou uma sessao 
extraordtnarla as 9h30min. Esse companheiro, ou 
companheira, val conceder uma entrevista para urn 
site de nollcias agrfcolas. As 14h, tera uma reuniao 
ordinaria na Comissao de Seguran~a Publica. Acho 
que e 0 sunctente para 0 interessado se identificar. 

o SR. EMANUEL FERNANDES - Sr. Presidente, 
tern agenda com algum Ministro? 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nao, af 
vai ter que apresentar urn requerimento de informa¢es. 
(Rises.) 

oSR.TAKAYAMA- Sr.Presidente,peco a palavra 
pela ordern. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V. Exa. a palavra. 

o SR.TAKAYAMA (Bleeo/PSC - PRo Pela ordem. 
Sem ravlsao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nos ummos dias, lui alvo de alguns setores 
da imprensa que inlormaram ter side eu 0 carnpeao 
de mudanca de partido. 

Na verdade, Sr. Preside rite, eu mudei uma vez de 
partido. Acontece que 0 partido para 0 qual mudei - e 
loi dentro de uma harmonia com 0 PMDB - loi exlinto 
e lundido com 0 PTB. Preleri voltar para 0 PMDB, que 
no Parana esteve coligado com 0 PSC. Diante disso, 
dentro de uma harmonia combinada com a Llderanca 
eo Diret6rio do PMDB, acabei migrando para 0 PSC, 
que e urn partido da coliga~ao. 

Deixo aqui essa explica~o para que nao perdure 
a rna lmpressao que ficou no ar perante a imprensa. 

MUilo obrigado. 
o SR. EMANUEL FERNANDES - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB - SP. 

Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
alguns Lfderes da base do Governo acharn que estamos 
votando contra a CPMF para dar 0 trceo por causa do 
que eles lizeram no passado e tambem para prejudicar 
o Governo Lula. 

Quanto ao troco, gostaria de dizer aos Lfderes 
do Governo que. no passado, 0 Brasil vivia uma crise 
grave. Houve crise na Asia, na Russia, e se precisou 
fazer uma relorma patrimonial.Naquele instante, 0 Brasil 

passava por urn momento muito diffcil. Isso talvez a 
base governista nao consiga ou nao queira entender. 

Tfnhamos urn problema grave no Brasil nas 
fmancas publicas, Plantou-se aquela epoca, usando , 
a Iinguagem do Governo, as jabulicabeiras, que 0 ex
Ministro Palocci teve a sensibilidade de nao deixar a 
turma do PT quebra-las. 

Quanto ao momento atual, e bom que fique claro 
que nao queremos prejudicar 0 Brasil. N6s estamos 
aqui com espfrito patri6tico, porque estamos vendo 
a competitividade do Brasil baixar. Eo por essa razao 
que somos contra a CPMF. Urn real que lor para 0 

Governo, sera direcionado a cargos, a burocracia. A 
burocracia consome 0 dinheiro, 0 Brasil esta com uma 
carga aslixiante. Eo precise que 0 Brasil baixe a carga 
para que consiga ser mais competitivo. 

N6s estamesvendoque se esta sUbdesenvolvendo 
o Brasil, quese estaquerendoconstruirumaburocracia tal 
qualaque existiu nopassadoem varies palses, enlle elesa 
Albania. Essa albaniza~ do Brasil e prejudicial. Melhora-se 
a economia- e 0 Presidentessta indo bem, relalivamente 
bem, por causa do crescimento econ6mlco. 

Eo por isso, Sr. Presidente, que somos contra a 
CPMF.lsso nada tem a ver com 0 ato de dar 0 troco ao 
PT ou ao Governo Lula. 0 que queremos e melhorar 
o Brasil. 

N6s somos a favor de derrubar a CPMF porque 
assim 0 Brasil ira melhorar. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidencia vai encerrar a votacao, 

Algum Sr. Deputado ainda nao votou? (Pausa.) 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esta 

encerrada a votacao, 
A Presidencia vai anunciar 0 resultado: 

VOTARAM 

SIM: 333 
NAO: 113 
ABSTEN90ES: 2 
TOTAL: 448 votos. 

APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A PRO
POSTA DE EMENDA A CONSTITUI9AO N° 558-C, 
DE 2006, NOS TERMOS DA REDA9AO APROVADA 
PELA COMISSAO ESPECIAL, RESSALVADOS OS 
DESTAQUES. 

LISTAGEM DE VOTACAO 

Proposl~ao: PEC N° 55812006- SEGUNDO TURNO 
Inlelo da vota~ao: 9-10-2007 22:51 
Encerramento da vota~io: 9'10-2007 23:23 
Presldiram a Vota~iio: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da vota\,lio
 
Sim:
 
Nilo:
 
Abstencao:
 
Total da Vota\'iio:
 
Art. 17:
 
Total Quorum:
 
Obstrocao:
 

Orienta\,llo
 
PmdbPscPtc:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb:
 
OEM:
 
PSOB:
 
PRo
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORlA:
 
GOV.:
 

Parlamentar
 
Roralma (RR)
 

.Angela Portela 
Edio Lopes 
Francisco Rodrigues 
Luciano Castro 
Neudo Campos 
Urzeni Rocha 
Total Rorabna: 6 
AmapA(AP) 
Dalva Figueiredo 
Davi Alcolumbre 
Evandro Milhomen 
Fatima Pelaes 
Jurandil Juarez 
Lucenira Pimentel 
Sebastiilo Bala Rocha 
Total AmapA: 7 
ParA (PA) 
Asdrubal Bentes 
Bel Mesquita 
Beta Faro 
Eleione Barbalho 
Giovanni Queiroz 
Lira Maia 
Lucio Vale 
Nilson Pinto 
Paulo Rocha 
Wandenkolk Goncalves 
Wladimir Costa 
Ze Geraldo 
Zenalda Coutinho 
Zequinha Marinha 
Total Para: 14 

333 
113 
2 
448 
I 
449 
4 

Partido 

PT 
PMOB 
OEM 
PR 
PP 
PSDB 

PT 
OEM 
PCdoS 
PMOB 
PMOB 
PR 
POT 

PMOB 
PMDB 
PT 
PMOB 
POT 
OEM 
PR 
PSDB 
PT 
PSDB 
PMOB 
PT 
PSOB 
PMOB 

Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 

r, 

Niio 
Sim : 
Sim 
Sim : 
Sim 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Sim 

Bloeo Voto 

, Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Nilo 
Sim 
Sim 
Nilo 

Sim 
Nio 

PsbPdtPCdoBPnmPhsPrb Sim 
PrndbPscPtc Sim 
PmdbPscPte Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPte Sim 

Sim 
PmdbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Nilo 
Sim 
Nio 
Sim 
Nilo 

PmdbPscPte Sim 
Sim 
Nilo 

PmdbPscPte Sim 
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Amazonas (AM) 
Carlos Souza 
Mar<:elo Semfim 
Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas Camara 
Vanessa Grazziotin 
Total Amazonas: 7 
Rondonia (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Emandes Amorim 
Llndomar Garcon 
Marinha Raupp 
MauroNazif 
Moreira Mendes 
Natan Donadon 
Total Rondonia, 8 
Aere (AC) 
Fernando Melo 
F1aviano Melo 
Nilson Mourilo 
Perpefca Almeida 
Sergio Petecio 
Total Ac:n' 5 
Toc:antlns (TO) 
Eduardo Gomes 
Laurez Moreira 
L4zaro Botefho 
Moises A velino 
NDmarRuiz 
Vieentinho Alves 
Total Toc:antfns: 6 
MaranbAo (MA) 
Carlos Brandio 
Cleber Verde 
C16vis Fecwy 
Davi Alves Silva JUnior 
Domingos Dutra 
FlAvia Dina 
OaStllo Vieira 
Juliilo Amin 
Pedro Femandes 
Pedro Novais 
Pinto ltamaraty 
Professor Setimo 
Ribamar Alves 
Roberto Rocha 
SameyFilho 
Sebastiilo Madeira 
Waldir MaranhAo 
Total MaranhAo: 17 
Cearo\ (CE) 
Anfbal Gomes 
Ariosto Holanda 
AmonBezerra 
Chico Lopes 
CiroGomes 
Eudes Xavier 
Eugenio Rebelo 

PRB 
PSB 
PT 
PP 
PTB 
PSC 
PCdoB 

PT 
PT 
PlB 
PV 
PMOB 
PSB 
PPS 
PMOB 

PT 
PMOB 
PT 
PCdoB 
PMN 

PSDB 
PSB 
PP 
PMOB 
DEM 
PR 

P8DB 
PRB 
DEM 
PSC 
PT 
PCdeB 
PMDB 
PDT 
PTB 
PMOB 
PSDB 
PMOB 
PSB 
PSDB 
PV 
PSDB 
pp 

PMOB 
PSB 
PTB 
PCdeB 
PSB 
PT 
PP 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Siro 
Sim 
Sim 

PmdbPscPu: S;m 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
8im 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nilo 

Nilo 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPlc Nilo 

8im 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

NAo 
PsbPdlPCdoBPtnnPhsPrb Sim 

Sim 
PmdbPscPlc 8im 

Niio 
Sim 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Obstru~llo 

PmdbPscPte Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

81m 
PmdbPscPte Sim 

Niio 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 8im 

Nilo 
Sim 
Nilo 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 8im 

Slm 
PsbPdtPCdeBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 
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Eunlcio Oliveira
 
Flavio Bezerra
 
Gorete Pereira
 
1056 Airton Cirilo
 
Jose Guimaraes
 
Jose Linhares
 
Jose Pimentel
 
Leo Alcantara
 
Manoel Salviano 
Marcelo Teixeira
 
Mauro Benevides
 
Paulo Henrique Lustosa 
Raimundo Gomes de Matos 
Vicente Arruda 
ZCGcrardo 
Total Ceara: 22 
Piau{ (PI) 
Atila Lira 
B.Sa 
Ciro Nogueira 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 
Osmar Junior 
Pees Landim 
Total Piaul: 7 
Rio Grande do Norte (RN) 
Belinho Rosado 
Fabio Faria 
Fatima Bezena 
Felipe Maia 
Henrique Eduardo Alves 
Rogeric Marinho 
Total Rio Grande do Norte: 6 
Paralba (PB) 
Armando AhUio 
Damiiio Feliciano 
Efmim Filho 
LuizCouto 
Manoe! Junior 
Maro<Jndes Gadelha 
ROmula Gouveia 
Vital do Rego Filho 
Wellington Roberto 
Wilson Santiago 
Total Paralba: J l) 
Pernambnco (PE) 
AnaArraes 
Andre de Paula 
Armando Monteiro 
Bruno Araujo 
Carlos Eduardo Cadoca 
Edgar Moury 
Eduardo da Fonte 
Fernando Coelho Filho 
Fernando Ferro 
Gonzaga Patriota 
Inocencio Oliveim 
lose Mucio Monteiro 
Marcos Antonio 

PMOB 
PMOB 
PR 
PT 
PT 
PP 
PT 
PR 
PSDB 
PR 
PMDB 
PMOB 
PSDB 
PR 
PMOB 

PSB 
PSB 
PP 
PMDB 
PT 
PCdoB 
PTa 

DEM 
PMN 
PT 
DEM 
PMDB 
PSB 

PTB 
PDT 
DEM 
PT 
PSB 
PSB 
PSDB 
PMDB 
PR 
PMOB 

PSB 
DEM 
PTB 
PSDB 
PSC 
PMOB 
PP 
PSB 
PT 
PSB 
PR 
PTB 
PRB 

PmdbPscPtc Sim 
PtndbPscPIc Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPlC Sim 

Nilo 
Sim 

PmdbPscPte Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
PmdbPscPIc Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 

Absten~o 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Sim 
Nao 

PmdbPscPIc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Nio 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Nilo 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPte Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Niio 
Nao 
Nao 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPlc Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
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Maurlcio Rands
 
Pedro Eugenio
 
Raul Henry
 
Raul lungmann
 
Renildo Calheiros
 
Roberto Magalbles
 
Silvio Costa
 
Wolney Quelroz
 
Total Pernambuco: 21
 
Magoas (AL)
 
Augusto Farias
 
Benedito de Lira
 
Carlos Albeno Canuto
 
Cristiano Malheus
 
Francisco Tenorio 
Givaldo Carimbilo 
Joaquim BeltrilO 
Mauricio Quintella Leese 
Olavo Calheiros 
Total Magoas: 9 
Serglpe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo Amorim 
Iran Barbosa 
Jaeksoe Barreto 
Jer6nimo Reis 
Jose Carlos Machado 
Mendo~a Prado 
Valadares Filho 
Total Sergl.pe: 8 
Babia(BA) 
Alice Portugal 
Antonio Carlos Magslhiles Nero 
Colbert Martins 
Daniel Almeida 
Edigar Moo Branca 
Edson Duarte 
Fabio Souto 
Guilhenne Menezes 
loilo Almeida 
Joilo Carlos Bacelar 
Joao Leao 
Jorge Khoury 
Jose Carlos Aleluia 
Jose Carlos AnWjo 
Jose! Rocha 
Joseph Bandeira 
Jusmarl Oliveira 
Jutahy lunior 
Luiz Basswna 
Luiz Carreira 
Marcelo Guimaril.es Fi/ho 
Marcos Medrado 
Mario Negromonte 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellel¢n<> 
Paulo Magalhil.es 
Sc!rgio Barmdas Carneiro 

PT 
PT 
PMDB 
PPS 
PCdoB 
DEM 
PMN 
PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PMN 
PSB 
PMDB 
PR 
PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 
DEM 
DEM 
DEM 
PSB 

PCdoB 
DEM 
PMDB 
PedoB 
PV 
PV 
DEM 
PT 
PSDB 
PR 
PP 
DEM 
DEM 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 
PT 
DEM 
PMOB 
PDT 
PP 
PR 
PT 
DEM 
PT 

Siro 
Sim 

PmdbPscPtc Nio 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPl1> Sim 
Niio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPl1> Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 

PmdbPscPt<: Sim 
PmdbPscPt<: Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPt<: Sim 

Sim 
PmdbPscPt<: Sim 

Niio 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Niio 
NOO 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Nilo 

PmdbPscPt<: Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 
Nilo 
Nil.o 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Niio 
Sim 
NiIo 

PmdbPscPlc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Obstrucao 
Sim 



Outubro de 2007 olARIO OA CAMARA DOS OEPUTAOOS Quarta-feira 10 53397 

Sergio Brito PMDB PmdbPscPtc Sim 
Severiano Alves PDT P.bPdtPCdoBPmnPhsPrl> Sim 
Tonha Magalhiles PR Sim 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrl> Sim 
Veloso PMDB PmdbPscPtc Sim 
Walter Pinheiro PT Sim 
Zezeu Ribeiro PT Sim 

" Tota. Bahia' 34 
Minas Gerais (MG) 
Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Aelton Freitas PR Sim 
Alexandre Silveira PPS Sim 
AntOnio Andrade PMDB PmdbPscPtc Sim 
AntOnio Roberto PV 'Sim 
Aracely de Paula PR Sim 
Bilac Pinlo PR Sim 
Carlos Willian PTC PmdbPscPte Sim 
Ciro Pedrosa PV Sim 
Eduardo Barbosa "SDB NBo 
Elismar Prado PT Sim 
Fabio Ramalho PV Sim 
Fernando Diniz PMOB PmdbPscPIc Sim 
Geraldo .Thadeu PPS Sim 
Gilmar Machado PT Sim 
Humberto Souto PPS Nilo' 
Jaime Martins PR Sim 
Jairo Ataide DEM , Obs1nl~o 

laMome. PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Jolio Bittar DEM Absten~o 

Jolio Magalhiles PMDB PmdbPscPtc Sim 
lose Fernando Aparecido de Oli veira PV Sim 
Jose Sanlana de Vasconcel1os PR Sim 
Julio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Juvenil Alves PRTB Sim 
Leonardo Monteiro PT Sim 
Leonardo Quinliio PMDB PmdbPscPte Sim 
Lincoln Portela PR Sim 
Lu;z Fernando Faria PP Sim 
M/lrcio Reinaldo Moreira PP Sim 
Marcos Monies OEM Nilo 
Maria do Carma J...ara PT Sim 
Mana LUcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc Sirn 
MArio de Oliveira PSC PmdbPscPtc Sim 
Mario Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc Sim 
Miguel Correa Jr. PT Sim 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrl> Sim 
Narcio Rodrigues PSDB Nlio 
OdairCunha PT Sim 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc Sim 
Regina/do Lopes PT Sim 
Rodrigo de Castro PSDB Nlio 
Saraiva Felipe PMOB PmdbPscPte Sim 
Virgilio Guimanies PT Sim 
VitoI' Penido DEM Nao 
Tota. Minas Gerais: 46 
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Esplrito Santo (ES) 
Camilo Cola 
lriny Lopes 
Junmdy Loureiro 
Lelo Coimbra 
ManaUl 
RitaCamata 
Sueli Vidigal 
Total Espfrito Santo: 7 
Rio de Janeiro (lU) 
Alexandre Santos 
Andreia Zito 
Arnaldo Vianna 
Ayrton Xerez 
Brizola Neto 
Carlos Santana 
Chico Alenear 
Chico DAngelo 
CidaDiogo 
Deley 
Dr. Adilson Soares 
Dr. Paulo Cesar 
Edmilson Valentim 
Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 
Eduardo Lopes 
Felipe Bomier 
Fernando Oabeira 
Fernando Lopes 
F j lipc Pereim 
Gemldo Pudim 
Hugo Leal 
Indio da Costa 
Jair Bolsonaro 
Jorge Bittar 
Leandro Sampaio 
Leo Vivas 
Leonardo Piccieni 
Luiz Sc!:rgio 
Marcelo ltagiba 
Mira Teixeira 
Nelson Bomier 
Otavio Leite 
PastorManOel Ferreira 
Rodrigo Maia 
Silvio Lopes 
Simiio Sessim 
Solange Almeida 
So/ange Amaral 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de Janeiro: 42 
SiD Panlo (SP) 
Abelardo Camarinha 
AIda Rebelo 
Aline Correa 

PMDB 
PT 
PSC 
PMDB 
PDT 
PMDB 
PDT 

PMDB 
PSDB 
PDT 
DEM 
PDT 
PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 
PCdoB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PSB 
PHS 
PV 
PMDB 
PSC 
PMDB 
PSC 
DEM 
PP 
PT 
PPS 
PRB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PDT 
PMDB 
PSDB 
PTB 
OEM 
PSDB 
PP 
PMDB 
DEM 
PR 
PTdoB 

PSB 
PCdoB 
PP 

PmdbPs<:Ptc 

PmdbPscPtc 
PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PsbPdtP<JdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

PmdbPscPtc 
PmdbPscPtc 
PmdbPscPte 
PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PmdbPscPte 

PmdbPscPtc 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 
Nilo 
Sim 

Siro 
Niio 
Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 
Nilo 
S1m 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 
Nilo 
Sim 
Nilo 
Sim 
Siro 
Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 
Niio 
Nilo 
Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
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Antonio Bulhoes PMOB PmdbPscPtc Nilo 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Nilo 
Antonio Carl os Pannunzio PSDB Nao 
Antonio Palocci PT Sim 
Arlindo Chinaglia PT Art. 17 
Arnaldo Faria de Sa PTB Nilo 
Arnaldo Madeira PSDB Nao 
Beto Mansur PP Sim 
Candido Vaccarezza PT Sim 
Carlos Sampaio PSDB Nilo 
Carlos Zarattinf PT Sim 
Claudio Magriio PPS Nilo 
Clodovil Hernandes PR Sim 
Devanir Ribeiro PT Sim 
Dr, Nechar PV Nilo 
Dr. Pinolti 
IDr. Talmir 

OEM 
PV 

Nao 
Nao 

JDr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Siro 
JDuartc Nogueira PSOB Nao 
Edson Aparecido, 
Emanuel Fernandes 

PSDB 
PSDB 

Nio 
Nio 

~emando Cbucre PSOB Niio 
,rancisco Rossi PMOB PmdbPscPtc Nao 

rank Aguiar
~uilherrneCampos 

PTB 
OEM 

Sim 
Nao 

J/'"ele Rocha Piet>! PT Sim 
Ji Imar T alto PT Sim 
Jl'ilo Dado POT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Jpao Paulo Cunha PT Siro 
J,orge Tadeu Mudslen OEM Nilo 
~orginho Maluly OEM Nao 
~ose AnIbal PSDB Nilo 
~?se Eduardo Cardozo PT Siro 
Jose Genolno PT Sim 
"J;ose Mentor PT Sim 

Jrse Paulo T6ffill1o PV Sim 
Julio Semeghini PSOB Nao 
rtobbe Neto PSOB Nilo 
Ilueiana Costa PR Sim 
tiuiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 
Nlaccelo Ortiz PV Siro 

I'
Marcio Franca PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
~ieheJ Temer PMOB PmdbPscPt<: Siro 
Wilton Monti PR Sim 
~elson Marquezelli PTB Sim 
llaulo Pereira da Silva POT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
~aulo Renata SOU7..B PSOB Niio 
Paulo Teixeira PT Sim 
Regis de Oliveira PSC ProdbP""Plc Sim 
Reinaldo Nogueira POT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Renato Amory PSOB Nilo 
Ricardo Berzoini PT Sim 
Ricardo Izar PTB Sim 
Roberto Santiago PV Sim 
Silvinho PeccioJi OEM Nilo 
S'i1vio Torres, PSDB Nao 
V,adiio Gomes PP Sim 
~aJdemarCosta Nero PR Siro 
, anderlei Macris PSOB Nao 
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Vicentinho
 
Walter Ihoshi
 
William Woo
 
Total Silo Paulo: 6S
 
Mato Grosso (MT)
 
Carlos Abicalil
 
ElieneUma
 
Romero Pereira 
Pedro Henry 
Professor Victorio Galli 
Thelma de Oliveira 
Vallenir Pereira 
Wellington Fagundes 
Tolal Mato Grosso: 8 
Dfstrllo Federal (DF) 
Augusto CarvaJho 
Jofran Frejat 
Magela 
Rodrigo Rollemberg 
Tadeu Filippelli 
Total D1sbito Federal: S 
Goh\s(GO) 
Carlos Alberto Lereia 
crueo Abreu 
tris de Araujo 
JoioCampos 
Jovair Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel T e"'eira 
Ronaldo Caiado 
Rubens Otoni 
Sandes Junior 
Sandro Mabel 
Tatico 
Total GollIs: 17 
Mato Grosso do Sui (MS) 
Ant6nio Carlos Biffi 
Antonio cruZ 
Dagoberto 
Gemldo Resende 
Nelson Trad 
Vander Loubet 
Waldemir Moka 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do SuI: 8 
Parana\(pR) 
Abelardo Lupion 
Alfonso Camargo 
Alrton Roveda 
Alceni Guerra 
Alfredo Kaefer 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 
Barbosa Neto 
Cezar Silvestri 

PT 
DEM 
PSDB 

PT 
PP 
PR 
PP 
PMOB 
PSOB 
PSB 
PR 

PPS 
PR 
PT 
PSB 

·PMOB 

PSOB 
PR 
PMOS 
PSDB 
PTB 
PMOB 
PSOB 
PMOB 
PMDB 
PMOS 
PT 
PSDB 
OEM 
PT 
PP 
PR 
PTB 

PT 
PP 
PDT 
PMOB 
PMOB 
PT 
PMOB 
PSDB 

DEM 
PSDB 
PR 
DEM 
PSDB 
PT 
PT 
PT 
PDT 
PPS 

Sim 
NAo 
NAo 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPlc Sim 
Niio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Sim 

NAo 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPtc Sim 

NAo 
Sim 

PmdbPscPlc Sim 
Nao 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
NAo 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPsePt<: Sim 
PmdbPscPte Sim 

Sim 
NAo 
Nilo 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPsePtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Nilo 

NOo 
Nilo 
Sim 
01>strucllo 
NAo 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb NAo 
Nilo 
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Jilceu Spemfico
 
~dUardO Sciarra
 

Iecobo
 
Gustavo Fruct
 
Iterme. Parcianello
*"iZ Carlos Hauly 

arcclo Almeida
 
ax. Rosetunann
 
oactr Micheletto
 
eJson Meurer
 
dUio Balbinotti
 

, smar gerragtto
 
tinho Junior
 

.carda BarTOS
 

iocha Loures
 
kayama
 

otal Parann: 26 
Santa Catarina (SC) 
Angela Amjn 

~arlito Merss 
elso Maldaner 
ecioLima 

$jalma Berger 
diMo Bez 

ervasio SilvarC=J.
J 80 Matos 
J ao Pizzo/acti 

elson Goetten 
~ul0 Bomhausen 
.J~ldir <?olatco 
~gnatt. 

naa 
~t8I Santa Catarina: 15 

'0 Grande do SuI (RS) 
Aldao Prctto 
~ron80 Hanun 

eto Albuquerque 
~rcisio Perondi 

'Iiseu Padirha 
io Bacci 

~nnano Bonow 
enrique Fontana
 
sen Pinheiro
 
crane Genro 

UUis Carlos Heinze 
Uuiz Carlos Busato 
Manuela DAvila 
Marco Maia 
Matteo Chiarelli 
Mendes Ribeiro Filho 
~YX Lorenzonj 
~aulo PiTllenta 
~aUIO Roberto 
,epcVargas 
~mpeo de Mattos 

I ofessor Ruy Pauletti 
~enato Moiling 

'ergio Momes 
1)arclsio ZiJnmcrmann 
'~ieira da Cunha 
, ilson Covatti 
-ilotal Rio Grande do SuI: 1.7 

PP 
OEM 
PR 
PSDB 
PMDB 
PSOB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDH 
PSC 

PP 
PT 
PMDB 
PT 
PSB 
PMOB 
PPS 
PSDB 
PMDB 
PP 
PR 
OEM 
PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 
PSB 
PMDB 
PMOS 
PDT 
DEM 
PT 
PMD8 
PSOL 
PP 
PTB 
PCdoB 
PT 
DEM 
PMDB 
OEM 
PT 
PTB 
PT 
PDT 
PSDB 
PP 
PTB 
PT 
PDT 
PP 

Sim 
N30 
Sim 
Niio 

PmdbPsePte Sim 
Niio 

PmdbPsePte Sirn 
PmdbPsePte Sim 
PmdbPsePce Sim 

Sim 
PmdbPsePte Sim 
PmdbPsePte Sim 
PmdbPsePte Sim 

Sim 
PrndbPsePce Nilo 
PmdbPsePce Sim 

Sim 
Sim 

PmdbPsePCe Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPsePte Sim 

Niio 
Niio 

PmdbPsePte Sim 
Sim 
Sim 
Niio 

PrndbPscPtc Birn 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sint 
PmdbPsePCe Sim 
PrndbPsePce Siro 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Niio 

Nao 
Sim 

PmdbPsePtc Sim 
Nio 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Sim 
Nao 

PmdbPsePCe Sim 
Niio 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoSPmnPhsPrb Sim 
Nao 
Naio 
Sim 
Sim 

PsbPdcPCdoBPmnPhsPrb .. Sim 
Sim 
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CENIN - Coordenacao do Sistema EletrOnico 
de VotaQao 

o SR.JOSE MUCIO MONTEIRO- Sr.Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JOSE MUCIO MONTEIRO (PTB - PE. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
peco aos companheiros que perrnanecarn em 
plena rio. Teremos mais 7 votacoes, todas pelo painel 
eletrOnico. 

AgradeQo pelo resultado e peco que nos 
mantenhamos juntos. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento de Destaque de Bancada n° 1 
no seguinte teor: 

"Sr.Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, § 2°, do Regimento Interno, desta
que para votacao em separado da expressao 
'contribulcoes socials', constante do art. 76 
do Ato das Disposlcoes Constitucionais Tran
sit6rias, modificado pelo art. 1° do Substitutivo 
apresentado pelo Relator 11 PEC nO 558/06, . 
com 0 objetivo de suprimi-la. 

Sala das Sessoes, 9 de outubro de 2007. 
- Fernando Coruja, Uder do PPS". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votacao. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Pompeo de Mattos, que tatara contra a 
rnatsrta, (pausa.) Ausente. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Carlos Willian, que talara contra a materia. 

o SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC - MG. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em primeiro lugar, parabenizo os 
Deputados que votaram a favor do crescimento do Pals, 
os Deputados que acreditam no programa social do 
Governo Lula, os Deputados que nao se acovardaram 
perante a Oposicao nesta Casa. 

Sr. Presidente, a Oposicao usou palavras para 
tentar jogar a opiniac publica contra Deputados serlos, 
Deputados que tem compromisso com 0 Brasil. 

Amanha, a populacao vera que os Deputados 
serlos deste Pars trabalharam a favor dos programas 
sociais e do engrandecimento desta Patria e que a 
Oposicao, de forma covarde, usou esta tribuna para 
fazer demagogia, e nao conseguiu os votos necessarlos 
para derrubar este progresso. 

Sr.Presidente, disseram que vao colocar nossos 
nomes nos jornais, nos outdoors, em praca publica. 
Gostaria que os colocassem, mas com letras garrafais e 

vermelhas.Com muito crgulho, gostaria quecolocassem 
meu nome ao lado do nome do meu grande Uder 
Henrique Eduardo Alves, que acaba de proporcionar 
um grande progresso 11 classe pobre deste Pals. 

N6s somos contra a requerimento. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Fernando Coruja, que talara a favor. 

o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Sem 
revisao do orador.) - Sr. Presidente, esta proposta 
de emenda 11 Constitutcao tem duas vertentes: uma 
e a prorroqacao da CPMF; a outra a novamente a 
aprovacao da DesvinculaQao de Recursos da Uniao 
- DRU, que vem sendo aprovada ao longo do tempo, 
nos ultimos Governos. E 0 que faz esta dasvlnculacao? 
Retira 20% do dinheiro arrecadado das contribuiQaes 
sociais que vao para os apossntados, para a asslstencla 
social e para a sauds do Pals. 

Tenho aqui um levantamento dos anos de 2003, 
2004, 2005 e 2006. As 3 contribuiQaes socials COFINS, 
PIS/PASEP e a Contnbutcao Social sabre 0 Lucro 
Uquido arrecadaram quase 500 bnhoes de rea is. 
Foram retirados, portanto, 100 bilhaes de reais das 
contrlbuicoes sociais para a suparavlt prlmarlo, 

Isso significa dizer que a Governo lira, par ano, 
cerea de 25 bilhaes de reais das contribuiQaes sociais, 
que sao dinheiro dos aposentados, da asslstsncta 
social e da saude, e passa para 0 superavlt primario, 
vide - entre aspas - "para 0 sistema financeiro", para 
engordar 0 bolso dos que ja sao ricos. 

o Governo lira aquilo que a ConstituiQao de 1988 
colocou como vinculado - porque, naquela ocasiao, 0 

financiamento do SUS, 0 financiamento da asslstsncta 
social e 0 financiamento da seguridade eram conjuntos 
- e passa para um caixa unico, Tira do dinheiro que 
vai para a aposentado, para a asslstencia social e 
para a saude, Decorre daf que, na nora em que n6s 
aqui queremos dar um aumento para 0 aposentado, 
nao ha recurs as. Mas nao he porque eles foram 
desvinculados. 

Por lsso, que n6s, do PPS, queremos suprimir 
da parte dadesvinculaQiio a expressac "contribuiQi5es 
sociais", para que a desvincutacao continue apenas 
sobre os outros tributos, sobre a CIDE e outros 
impastos. 

A CIDEa a dinheiro das estradas.Naoa 0 dinheiro 
dos aposentados, da sauce e da area social, nao a 
a dinheiro que serve para pagar a Lei Organica de 
Asslstencia Social. Alguam que recebe uma renda 
vitallcia s6 recebe um saiario minima se houver 4 
pessoas na casa, isto a, se a pessoa nao tem renda, 
ninguam tem renda e alguam nunca trabalhou, af a 
Governo Federal, pela Constituicao de 1988, page 
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urn salario mfnimo, mas tern que haver 4 pessoas. Se 
rnantlvessernos esses recursos da contribuicao aqui, 
lsso poderia ser ampliado. 

o aumento dos aposentados no Pals hoje e 
diminuto.Todossabem que, quando alguem se aposenta 
e ganha 6 ou 7 salaries mfnimos, logo estara ganhando 
4 ou 3 salaries mfnimos. A tendencia e0 achatarnento, 
porque lalla dinheiro, que sai das contribuicoes sociais. 
A Constitoicao de 1988 vinculou as contribuicoes sociais 
a seguridade social, e 0 Governo desvincula, tira 0 

dinheiro das contrlbulcoes e pass a para 0 bolo do 
superavit prima rio - vide lucro dos banqueiros e do 
sistema financeiro. 

Por lsso a a oportunidade agora de dizer "nao", 
tirando a expressao "contribuicoes sociais" e deixando 
a desvlncutacao apenas para outros tributos, CIDE, 
Imposto de Renda, IPI e outros impostos, que sao 
genaricos e que servem para atender ao Pals inteiro, 
mas nao vamos desvincular as contribuiyOes sociais. 

Enesse sentido que 0 PPS pede 0 apoio deste 
Plenario, para que ele diga "nao" II desvinculacao 
das contribuicoes sociais e aumente os recursos ou 
mantenha 0 que a Constltuicao de 1988 disse que era 
para os aposenlados, para a saude e para a assistencia 
social, que corresponde aqueles que nao tern renda e 
aqueles portadores de necessidades especiais. 

Portanto, "nao" a exprsssao "contribuicoes 
sociais". 

o SR. JOAO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlin do Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JOAO OLIVEIRA (OEM - TO. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, na votacao 
anterior, votei "nao", com 0 Oemocratas. 

o SR. JOSE CARLOS VIEIRA (OEM - SC. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, eu 
tambern votei "nao", com 0 Democratas. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
nao. 

, 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concede a palavra ao Oeputado Pompeo 
de MaMos, que Ialara contra a rnateria. 

o SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, multo rapidamente, digo que [a vi esse 
lilme nesta Casa. Alias, a CPMF foi criada pelo Governo 
Ilamar Franco,Ioi renovada pelo Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e agora estamos na 
segunda renovacao no Governo do Presidente Lula. 

Aqui houve urn tempo em que quem era Governo 
era a favor e quem era Oposlcao era contra. Agora, 
quem era Governo virou Oposicao e passou a ser 

contra e quem era contra, na Oposicao, hoje a Governo 
e licou a favor. 

Precisamos parar urn pouco com a demagogia e 
urn tanto com a hipocrisia e ter a consclsncia clara de 
que a CPMF, antes IPMF, a urn mal necessarlo para 
o Brasil. Esta ruim com ela? Esta. Pior sem ela, pois 
nao navera dinheiro para a saude, para os hospitais, 
para as AIHs, para 0 rernedio, para 0 doente, para 
a prevsncao, para os programas de saude, para os 
programas sociais e tambam para 0 aposentado. As 
pessoas lalam que a CPMF a s6 para a sauce. Nao e. 
A maior parte a para a sauce, mas ha a Previdencia 
Social e tambSm 0 Fome Zero. 

Eimporlante Irisar: dos males, 0 menor. Ninguam 
quer imposto. Eu nao quero. No meu Estado, a 
Governadora esta criando impostos. Aqui nao estamos 
criando, Oeputado Adao PreMo. 

Eslamos prorrogando0 que ja existe.Nao estamos 
inventando a roda, mas deixando que ela continue 
rodando, ate porque sabemos que isso a importante 
para 0 Pals, Como disse, dos males 0 menor. A CPMF 
a urn imposto que todos pagam. Quem tern mais paga 
rnais, quem tern menos paga menos e quem nao tern 
nao paga. Vinte sete milhoes, dos 180 milhoes de 
brasiteiros, pagam. Entao, a urn imposto que 0 pobre 
nao paga. Aqui nesta Casa todos n6s pagamos, mas 
o pobre, 0 povao nao paga CPMF. 

Nao tenho medo de que coloquem 0 meu nome 
num outdoornem de mostrar a cara. Nao me escondo 
nem fuio da raja. Tenho consciencia do papel que me 
cabe.Nao vim aqui para me encolher.Tenhoconscisncia 
de que isso a born para 0 Pais, para a sociedade, para 
a nossa economia e para quem precisa de sauce. E 
urn imposto lnsonepavel, que regula a rnovirnentacao 
finance ira. Sou bancano e conheco isso. Entao, esse 
imposto tern uma serie de predicados. Se tiver de 
reduzir - e quero que reduza a carga tributana -, que 
reduzam a lncidencla sobre a folha de pagamento dos 
trabalhadores, daqueles que tern carteira assinada. 
Nao a preciso reduzir a CPMF, que a urn imposto dos 
mais abastados, daqueles que podern pagar, que 
tern condicoes de pagar, que nao tern como sonegar. 
Inclusive serve para fiscalizar a sua rnovlrnentacao 
finance ira, levando 0 dinheiro para a saude, 

MUito obrigado, Sr. Presidente. 
o SR. JORGINHO MALULY - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
o SA. JORGINHO MALULY (OEM - SP. Pela 

ordem. Sem ravlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
aconteceu urn acidenteem minha cidade, Aracatuba, 
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que vitimou 3 pessoas de uma mesma lamma.Solidarizo
me com a famma das vltimas. 

Muito obrigado. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao Oeputado Waldir 
Neves, que talara a lavor. 

o SA.WALDIR NEVES (PSOB- MS. Sem revisiio 
do orador.) - Sr. Presidente, nobres pares, ouvimos 
atentamente 0 que disseram os que lazem parte 
da tropa de choque do Governo. Alguns acusam a 
Oposlcao de lazer jogo de cena.Temos de analisar cada 
governante nas circunstiincias do seu tempo. Temos 
uma posiQiio contraria a CPMF, niio por revanchismo, 
mas porque entendemos que, quando loi implantada a 
CPMF, a situaQiio do Pais era absolutamente dilerente 
da que vivemos hoje. A inllaQiio era galopante e havia 
um plano econOmico que estava sendo estruturado. 
Fazia-se necessarlo 0 aporte desse recurso para a 
lmptementacao desse plano econOmico. 

o que vemos hoje? Aqueles que se arvoravam em 
paladinos da moralidade, donos da verdade e senhores 
da Oposicao mudaram de perfil. 0 que fez 0 poder na 
conscilincia e na mente daqueles que se diziam os 
donos da verdade, que eram contra tudo e todos e 
agora,descaradamente, sem qualquerconstrangimento, 
delendem a CPMF? 0 Pars teve um superavit de 60 
bi/hoes no ana passaoo. Trinta e sete por cento do PIB 
do Pals e composto pela carga tributarla. 0 Governo 
e psroutarlo, gasta mal e conseguiu agasalhar no seu 
ventre todos aqueles componentes do mensaliio, alias, 
muitos estiio nesta Casa. Parece que nada aconteceu 
na Camara dos Oeputados. Ecomo se tudo estivesse 
bem, normal. 

Ora, defendemos aqui, sim, a niio renovacao 
da CPMF porque 0 Pars vive outro momento, nao 
precisa rnals disso e tem superavlt, 0 Presidente Lula 
aumentou em 3% a carga tributana, gasta mal, niio 
sinaliza uma reforma trlbutaria seria, verdadeira, justa 
e transparente. • 

Ficamos estarrecidos ao ver os dados, 0 atual 
Governo acusava 0 anterior de gastar muilo com 
terceirizacao, Pasmem, Sm. Oeputados, este Governo 
aumentou em 11% os gastos com terceirizacao, ou seja, 
atingiu, no ano de 2006, 12,9 bi/hOes de reais.Tambem 
houve referlmcia as contratacoss temporaries, mas os 
nurnsros do Ministerio do Planejamento, Orcarnentoe 
Gestiio niio podem ser questionados, pols houve 66% 
a mais de 2003 a 2006 do que de 1999 a 2002. Antes 
havia 31.321 funcionarlos ternporarlos. Hoje, neste 
Governo, ja sao 51.964. E um Governo que gasta 
mal, niio tem planejamento, edita medida provis6ria 
a torte e a direito e a retira como se niio respeitasse 
esse Poder. 

o quemais nos entristeceever que muilaspessoas 
que se arvoravam de democratas, comprometidas com 
a sociedade, com a transparencla e com a honestidade, 
hoje rasgam a biografia para defender um Governo 
indetensavel, quando todos sabemos que 0 resultado 
do "tratoraco" do Governo e positivo, sim, porque niio 
passa de uma grande negociaQiio, de uma troca de 
cargos, a ponto de 0 Brasi/ ser hoje 0 Pars com mais 
Minisferios, beirando os 40. Aonde vamos chegar? Por 
que o Governo quer continuar tirando mais dinheiro do 
trabalhador, da classe produtora? 

Com posteao consolidada, consciente, 
transparente e tranqilila estamos defendendo 0 

destaque do PPS. Mais do que isso, estamos deixando 
claro para a populacao que n6s da Oposlcao temos 
claro que a CPMF, neste momento, e um grande erro 
do Governo, que pensa apenas em aumentar sua 
sanha arrecadadora para partilhar com aqueles que 
sobejamente 0 ap6iam. (Palmas.) 

oSA.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 Democratas? 

oSR. JOAO OLIVEIRA (OEM - TO. Pela ordem. 
Sem revisiio do arador. ) - Sr. Presidente, Sras. e 
Sm. Oeputados, entendemos que esta CPMF e uma 
afronta a sociedade brasileira. Temos justificativa para 
isso. A arrecadacao de tributos aumentou muito. N6s, 
do Oemocratas, estamos seguros de que estamos 
no caminho cerro, atendendo aos anseios do povo 
brasileiro. No entanto, quando os Oeputados da base 
aliada, que votaram a favor da prorropacao da CPMF, 
andarem nas cidades do Pars,vao sentir na pele 0 que 
fizeram de ruim para a sociedade brasileira. 

o Oemocratas vota "niio" e' esta com 0 povo 
brasi/eiro. Jamais nos omitimos estar favoravelmente 
a luta em detesa daqueles que contribuem rnals, que 
sao os mais pobres, os mais humildes. 

oSR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PSOL? 

oSR.CHICO ALENCAR (PSOL- RJ. Pelaordem. 
Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, a esta altura, 
adotamos a polltica de reducao de danos. 

o que se esta discutindo e um destaque para tirar 
do texto que trata da DesvinculaQiio das Receitas da 
Uniiio a expressiio "eontribuicoes socials". Ficariam, 
portanto, desvinculados de 6rgiio, lundo ou despesa, 
ate 31 dedezembro de 2011,20% da arrecadacao da 
Uniiio por meio de impostos. 

E queremos retirar a expressao ·contribuiQoes 
socials" por motivos 6bvios: etas tem a chancela do 
social, 0 que, para nos, deve permanecer intacado, 
gravado, rubricado, assegurado, sem qualquer 
remanejamento ou desvlnculacao, 
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Orientamos 0 voto "nao" ao texlo original e "sirn" 
ao destaque. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PSDB? 

o SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PSDB vai 
votar contrariamente ao texto e a lavor do destaque. 

A base aliada do Governo e varies oradores que 
vieram a tribuna disseram que a CPMF adeslinada a 
area da saude, Euma talacia. 0 setoresta um caos, pior 
do que 0 apaqao aereo, principalmente nos Estadosdo 
Nordeste. 0 dinheiro arrecadado que seria destinado 
a area da saude sumiu, escapuliu, nao esta sendo 
direcionado. E agoraqueremlirar20% dascontribu'coes 
socials, que atendem a aposentados, rede publica de 
saude, Previdencia Social, enllm. 

Emulto discurso, pouca acao e lalla de gestao 
neste Governo Luta que ai esta. 

o voto a"nao" ao texto. 
oSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota a Minorla? 
o SR. OTAVIO LEITE (PSDB - RJ. Pela ordem. 

Sem revisao do orador.)- Sr.Presidente, a orlentacao 
aneste mesmo sentido: voto "nao". 

Nao obstante, vale lembrar a todos que vivemos 
num sistema bicameral. Reileramos a nossa absoluta 
esperance de que 0 Senadoda Republica lara justicaao 
povobrasileiro, impedindoque prospereessa estratepta 
de concentracao de recursos no ambito da Unlao, de 
aslixiar submeter cada vez mais Estados e Municipios 
ao jugo imperial do Poder Centrat do Brasil. 

o Senado Federal ha de redimir 0 povo 
brasileiro. Estaremos vigilantes, porque a CPMF ta 
nao passara. 

o voto a"nao" ao texto, 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota 0 PR? 
o SR. LUCIANO CASTRO (PR - RR.Pelaordem. 

Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PR vota 
"slrn". 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PV? 

o SA. SARNEY FILHO (PV - MA. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PV vota 
"sirn". 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 Bloco ParlamentarPSB/PDT/PCdoB/PMN/PHSI 
PRB? 

o SR.MARCONDESGADELHA (BIoco/PSB - PB. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
o Bloco ParlamentarPSB/PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB 
vota"sim", 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vola 0 PP? 

oSR. BENEDITO DE LIRA (PP- AL. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 PP vota 
"sirn", 

oSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vola 0 PTB? 

o SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB- RJ. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
o PTB vola "sim", 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vola 0 Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC? 

o SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - GO. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
o PMDB vota "sim", pela manutencao do texlo. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota 0 PPS? 

o SA. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

PPS, naluralmente, vota "nao". 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota a Lidsranca do Governo? 
o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ.Pela ordem. Sem 

revisao do orador.) - Sr. Presidenle, a l.ideranca do 
Governo vola "sirn", 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Prssidencta solicila as Sras. Depuladas e aos Srs. 
Deputados que tomem os seus lugares, a lim de ter 
inlcio a votacao pelo sistema eletronico. 

Esta iniciada a votacao. 
Queiram seguir a orientacao do visor de cada 

posto. 
o SR. PASTOR MANOEL FERREIRA - Sr. 

Presidente, peco a patavra pela ordem. 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
o SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTS- RJ. 

Peta ordem. Sem revisaodo orador.) - Sr.Presidente, 
convidamos a bancada do PTB a permanecer no 
plenario para esta e outras votacoes. 

o SR.MARCONDESGADELHA - Sr.Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR.MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB - PB. 
Pelaordem. Sem revisao do orador.) - Sr.Presidenle, 
solicilamosaoscompanheiros do PSSque comparecarn 
ao plenario para votar esta materia. 

Nao se muda lime que esta ganhando 0 jogo. A 
manutencaoda inteirezado texlo aum reconhecimento 
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e um gesto de confianca a uma polltica econ6mica 
que rnantern rigoroso equilibrio fiscal e, mesmo assim, 
promove distribuiyao de renda, enfrenta 0 problema 
da pobreza, rnantem taxas elevadas de crescimento 
econOmico e todos os indicadores macroecon6micos 
em perfeita harmonia. 

Votamos conscientemente pela preservacao do 
texto e contrariamente ao destaque. 

o SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peco a 
palavra peta ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. SARNEY FILHO (PV - MA. Pela ordem. 
Sem ravisao do orador.) - Sr. Presidente, convoco 
os membros do Partido Verde ao ptenario para votar 
"slrn". 

o SR. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Pela ordem. 
Sem ravisao do orador.) - Sr. Presidente, conclamo 
os Parlamentares do PT e dabase aliada ao Governo 
do Presidente Lula a permanecerem em plenario, 
Teremos muitas votacoes nominais, e a presence no 
plenarlo aqiliza 0 processo de votacao, 

o SR. LOBBE NETO - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, solicito aos 
Parlamentares do PSDB que venham ao pienarlo para 
votar "nao", contrariamente a prorroqaeao da CPMF. 

Esse lime esta ganhando, mas a populacao esta 
perdendo. 

o SR. JOAO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. JOAO OLIVEIRA (DEM - TO.Pela ordem. 
Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, solicito a 
todos os democratas que estiverem nas dependencias 
da Casa que votem "nao", 

o SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, 
peco a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

o SR. BETO ALBUQUERQUE (BlocolPSB - RS. 
Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
queremos primeiramente agradecer a base aliada 
do Governo, que estli coesa aqui, e tarnbern pedir 
que vote 0 mats rapldamente posslvel, porque, se 

assim fizermos, antes concluiremos esse processo 
de votacao, 

E demonstramos unidade, na votacao anterior, 
que e 0 que importa neste momento. 

o SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, peco a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa.a palavra. 

o SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN - PE. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
abordarei um assunto que interessa a esta Casa. Sei 
ate que nao tenho 0 dire ito de pedir meio segundo 
de sil~ncio aos companhelros, pois todos estamos 
cansados, mas 0 ass unto com certeza interessa a 
esta Casa. 

Hoje, liguei a telsvisao e assisli, nao sei se na TV 
Camara - you citar 0 nome para dar 0 direito de defesa 
-, ao Deputado Raul Jungmann criticar a Mesa Diretora 
da Casa. Acho ate que V.Exa. nao viu a entrevista, Sr. 
Presidente, porque nao teve tempo. 

Criticava S.Exa. a Mesa Diretora por qu~? 

Busquei informa y6es com a Assessoria da Mesa e 
descobri que a frota de carros dos seus mernbros tem 
12 anos de usc, dar a daclsao de comprar 11 carros 
novos.O Deputado Raul Jungmann - e estou dizendo 
o nome para que 0 Deputado possa se defender - foi 
a telavlsao e disse que isso era um absurdo, que 
seria uma tarra com dinhelro publico, Para atacar 
esta Casa, 0 Deputado RaUl Jungmann e sempre 
rapido no gatilho. 

Sr. Presidente, antes de vir a tribuna, live 0 

cuidado de me certificar da lntcrmacao. RaulJungmann 
e um dos pilares da Terceira Via desta Casa. Sou 
cuidadoso: live 0 cuidado de procurar - e you citar 
os nomes - 0 Deputado Chico Alencar, a Deputada 
Luciana Genro e 0 Deputado Fernando Gabeira. Fiz 
a seguinte pergunta aos 3 eminentes Deputados 
que respeito profundarnente: "Se algum mortal aqui 
respondesse a processo ou tivesse sido condenado 
por uma jufza federal, 0 que os senhores fariam? 
Viriam a tribuna cobrar expltcacao", Se eu estiver 
mentindo, desmintam-me. S.Exas. disseram: "Nao. 
Estamos esperando.Vamos conversarcom 0 Deputado 
Raul Jungmann". 

J~ e quase meia noite, Sr. Presidente. Esperei 
ate agora para que ninquern pensasse que a questao 
e paroquial. Jamais yOU trazer a esta tribuna quest6es 
paroquiais. Este e um caso que interessa a Casa, 
sobretudo no momento em que 0 principal pilar da 
democracia braslteira, 0 pulsar das ruas, que e 0 

Congresso Nacional, vive questionado, e com a ajuda 
de rnultos dos que aqui estao. Esperei ate a meia-noite 
para saber se a Terceira Via pedira ao Deputado Raul 
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Jungmann que venha se explicar. S.Exa. nao veio, nao 
teve a coragem de vir. 

Explico. 0 Deputado Raul Jungmann, paladino 
da etica que vive esculhambando esta Casa, teve 
hoje todos os seus bens bloqueados. E, rnais do que 
isso, foi condenado a devolver 2,4 rnilhoes de reais 
ao Poder Executivo Federal. Nao sou eu quem esta 
dizendo isso. A dacisao e de uma Jufza do Distrito 
Federal. 

Por que estou trazendo este assunto ao pienario? 
Porque basta! Nao podemos compactuar com quem vai 
todos os dias aos jornais tentar destruir a democracia, 
tentar destruir esta Casa. (Palmas) Quero que 0 

Deputado Raul Jungmann tenha a dignidade e a etica 
de subir a esta tribuna para dizer que nao fez essa 
falcatrua no valor de 2,4 milhoes de reais. 

Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
o SR. JOSE MUCIO MONTEIRO - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
oSR. JOSE MUCIO MONTEIRO (PTS - PE. Pala 

ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, quero 
pedir aos companheiros Deputados que voltem ao tema 
central desta sessao, a prorroqacao da CPMF. 

Venham ao plenario votar. 0 Pals e que esta 
em jogo. 

A SRA. LiDICE DA MATA - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. LiDICE DA MATA (Sloco/PSS - SA. Pela 
ordem. Sem revlsao da oradora.) - Sr. Presidente, na 
votacao anterior, votei de acordo com a orlantacao do 
meu partido. 

A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, peco 
a palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL - RS. Pela 
ordem. Sem revisao da oradora.) - Sr. Presidente, 
goslaria de responder ao nobre Deputado Silvio 
Costa que 0 PSOL nao faz parte da Terceira Via. Nao 
compomos esse grupo. 0 nosso pertil polttico-partidario 
nao comporta a participacao nesse agrupamento. Nao 
temos, portanto, nenhum compromisso com a defesa 
dos Parlamenlares ou dos partidos da Terceira Via. 
Mesmo que dela participassernos, nao hesitariamos 
em manifestar a nossa indiqnacao diante de qualquer 
irregularidade, de qualquer deruincia de corrupcao, 
Entretanto nao somos irresponsaveis para, diante 
de uma notrcia de jornal, subir 11 tribuna e cobrar 
expllcacoes de um Deputado. Se fi.issemos agir assim, 

teriamos de subir a esta tribuna todos os dias, porque 
todos os dias ha nos jornais denuncias e sentencas 
judiciais pairando sobre Parlamentares. 

Cada urn lem a obriqacao de se explicar perante 
a opiniao publica, perante 0 seu partido e perante esta 
Casa. Nao dames cheque em branco a ninguem e temos 
a convlccao de que, se 0 Deputado Raul Jungmann 
algo deve aJustica, paqara: e, se nao deve, recorrera 
e vira a esta tribuna se defender. 

Muito obrigada. 
oSR. JOSE MUCIO MONTEIRO - Sr. Presidente, 

peco a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
oSR. JOSE MUCIO MONTEIRO (PTS - PE. Pela 

ordem. Sem rsvisao do orador.) - Sr.Presidente, peco 
aos companheiros que venham ao plenario. Alguns 
estao na lanchonete do plenario; outros, nos gabinetes. 
Vamos manter 0 entusiasmo e concluir este trabalho. 
Ainda faltam 6 votacoes depois desta. 

o SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peco 
a palavra pera ordem . 

. 0 SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SA. CHICO ALENCAR (PSOl - RJ. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 0 

Deputado Silvio Costa de tato mostrou a condenacao, 
determinada por decisao judicial, do Deputado Raul 
Jungmann.lnterpeiado por S.Exa., couoe-me dizer que, 
estando em plenario 0 Oeputado Raul Jungmann, esle 
seria instado a explicar 0 ocorrido, como aconteceria 
com qualquer urn de n6s. 

Esse e 0 born procedimento cernocranco. 0 lugar 
mats sagrado que 0 povo nos concedeu e a tribuna, eo 
microfone, tanto para fazer propostas quanta para fazer 
criticas ou para nos defender. Eassim que funciona 
o Parlamento. 

E, reiterando 0 que disse a Deputada Luciana 
Genro,TerceiraVia e um nome fora de lugar.Esse nome 
surgiu quando da disputa pela Presldencia da Casa. Foi 
o digno Deputado Gustavo Fruet que encarnou aquilo 
que se chamou Terceira Via, e nos, naquele contexte, 
nao votamos em S.Exa. 

Mas isso acabou. Temos urn Presidente, que a 
maioria da Casa escolheu, e temos a Camara, com 
a sua diversidade doutrinaria, de pensamento, de 
representacao, de c1asse. 

Por tim, quem mais dilapida 0 patrirncnio da 
representacao parlamentar brasileira nao e quem 
eventualmente denuncia alguma irregularidade e, sim, 
quem a pratica. E ha urn campeao de irregularidades 
logo ali, presidindo 0 Senado. A denuncia tem de existir 
sempre, nao e sinal de rna democracia ccisa nenhuma. 
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Vamos pararcomessecorporalivismo tacanno, rastslro. 
Defender a Parlamento e defender a representacao 
darnocratica e a transparsncla dos alas e zelar pelo 
dinheiro publico. Isso vale para todo mundo. Gosto 
de cobrar em mim aquila que julgo poder cobrar nos 
outros. 

5ejavocea muoanca quevocequervarno mundo. 
Esse e urn born principia. 

o SR. FERNANDO CORUJA - Sr.Presidente, a 
Depulado Raul Jungmann naoesta no plenario neste 
instante.Tendo emvista queS.Exa. e membra da nossa 
bancada, gostaria de pedir a tempo da defesa. 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela 
ordem. Semrevisao doorador.) - Sr.Presidente, primeiro 
quero dizer que, se a Deputado Raul Jungmann nao 
esta aqui para se defender, fazer acusacoes frontais 
contra S.Exa. e covardia. Acusacoes se fazem na 
presenca do acusado, 

o Deputado RaulJungmann ternloda a connanca 
do nossopartido. Eslasendoacusadoda mesmaforma 
que muilos estaoneste Pais. A Deputada Luciana disse 
bern: quem nunca foi acusado de nada que atire a 
primelra pedra.NestaCasa, muilos saoacusados, e de 
muitas coisas. Basta assumirurncargo executivo para 
seracusado. E nao eporqueas pessoassao acusadas 
que elas sao culpadas. Epreciso antes investigar as 
denunclas,E esta Casa quer, muitas vezes, cercear a 
direito a investigaCflio. 

o Deputado Silvio Costa, queaquiestalevantando 
a dedo para acusar, foi urn dos que tarnbern muitas 
vezes a levantou para impedir a lnstalacao da CPI do 
Apagao Aereo, que lnvestiqarla a morte de muitos 
brasileiros. Epreciso investigar, lodos astao sujeitos 
a investigactao. E quem eacusado lem a direilo de se 
defender. 

o Deputado RaulJungmannesta se defendendo 
e tern a nossa contlanca, Tenho certeza de que as 
acusacoes contra S.Exa. sao infundadas. S.Exa. vai 
se defender, inclusive aqui, no plenario. 

Mas epreciso ter cautela ao se levantara dedo 
contra atquern. 0 DeputadoSilvio Costa, pelo que sei, 
nao terntoda essa moralpara levantar a dedo em riste 
e acusar a Deputado Raul Jungmann. 

Muito obrigado. 
o SR.PAULORENATO SOUZA - Sr.Presidente, 

peeo apalavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Tern 

V.Exa. a palavra. 

o SR. PAULO RENATO SOUZA (PSDB - SP. 
Pronuncia a seguinte discurso) 

D/SCURSO DO SR. DEPUTADO PAU· 
LO RENATO SOUZA QUE, ENTREGUE AO 
ORADOR PARA REV/SAO, SERA POSTE
R/ORMENTE PUBLICADO. 

o SR. PRESIDENTE (Arlinda Chinaglia) - Nao 
vi a reportagem em que se fez refer~ncia a compra 
de carras para uso dos membros da Mesa Direlora. 
Dais Deputados, urn deles Raul Jungmann, teriam 
comentado alga assim - foi a que me contaram, e 
e perigoso: que a Camara dos Deputados precisa 
trabalhar rnais e gastar menos. 

Informo,em nomeda Mesa Diretora, que alguns 
carros t~m 11 anos de vida llIil; outros, parece-me, 8 
anos. Foram comprados na formade pregaoelelronico. 
Segundo dados compilados, na compra de 10 dos 11 
carros foram economizados49.500 reais, em relacao 
ao preco de mercado.Compraram-se 6 carras modelo 
Fusion, marea Ford, no preqao.A fabrica fez quastao 
de ganhar porque isso serve, de alguma maneira, 
para projetar a pr6prio carro. Esse carro foi comprado 
a 72.500 reais, 73 mil reais. 

A Mesa Diretora esta absolutamenle tranquila 
quanta ao que foi feito. Os gaslos com a manutencao 
desses carras t~m sido elevados. Tenho aqui todas 
as lnforrnacces. Se algum Parlamentar quiser ler 
acesso a elas, estlio a dlsposkao. Os gastos com 
rnanutencao, sem mao-de-obra, sao de 67 mil reais 
par ana, s6 de 11 carras.Ou seja, M Iundamentacao, 
A MesadelegouaDiretoria-Geral da Casa a processo 
Iicitat6rio. 

Vou dar urn desfecho a polemica. 0 que me 
surpreende eque todos sabem que qualquer 6rgao 
publico compraa que tern de comprar, inclusivecarro. 
Trata-se de substituicao de equipamento.0 Superior 
Tribunal de .Justlca comprou 36 Chevrolet Omega. 
Pergunto se alguem ouviu essa notrcia. Ainda bern 
que nao porque e rigorosamente irrelevante, tendo 
em vista que urn 6rgao tao importante pode ter as 
seus carras. Mas, quando se trata da Camara dos 
Deputados... 

o Senado, parece-me, renova a sua frota - e 
todos as Senadorest~m carras - a cada 2 au 3 anos. 
Ainda bern que nao ouvimos nenhuma notrcia de ta 
tarnbern, 

Estoudizendo issoporque, rigorosamente, euma 
preocupacaomenor. E tentam imputaraCamara uma 
atitude menor.Quero repelir, seja de onde vier, atitude 
menor. Eisso. (Pa/mas.j 

o SR. FERNANDO GABEIRA - Sr.Presidenle, 
peCfO a palavrapela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V.Exa. a palavra. 

o SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela 
ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, trata
se de uma explicacao ao Planano. 

Fui abordado, ao sair da Camara dos Deputados, 
por uma rep6rter do SST, que me perguntou sobre a 
compra dos autom6veis. Disse a ela que achava que 0 

Presidente da Casa deveria ter 0 seu autom6vel, mas 
que os membros da Mesa Direlora nao precisavam 
de autom6vel. 

Essa a a minha posicao. 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mas 

nao tiz reterencia a VExa. 
Aqradeco-lhe a inforrnacao. 
Para que V.Exas. tenham idaia de como a Camara 

dos Oeputados vern sendo gerenciada, intormo que, 
neste ano, economizamos 41 rnnhoes de reais com a 
reallzacao de preqoes, fora outras economias. 

o SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, pelf 0 a 
palavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
VExa. a pa/avra. 

o SR. AYRTON XEREZ (OEM - RJ. Pela ordem. 
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 
Arlindo Chinaglia, a adrninistracao de V.Exa. jamais 
estara em dlscussao. porque a proba, correta, seria e 
idOnea. (Multo bern. Palmas.) 

Certamente, alguns pais da moralidade, alguns 
paladinos da moralidade, para se engrandecer, 
tentam degradar os seus pares, os seus iguais, 
como tariseus no templo. Quem quer se engrandecer, 
deve procurar engrandecer os seus colegas, os seus 
companheiros, 0 Congresso Nacional, a nossa Casa. 
Eo atraves dela que servimos ao povo brasileiro. (Multo 
bern. Palmas.) 

VExa. nao precisa dar explicacoes, Sr. Presidente, 
peia probidade dos seus atos. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
Aqradeco a V.Exa., em nome da Mesa Oiretora. 

o SR. AYRTON XEREZ - Alguns Deputados 
tern, slrn, de tomar vergonha na cara e nao tentar jogar 
pecha, macula sobre companheiros seus que procuram 
exercer 0 mandato com a mesma dignidade com que 
tantos brasileiros 0 lazem. 

Obrigado, Presidente. (Multo bern. Palmas.) 
o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 

Agradelfo protundamente a V.Exa., em nome da Mesa, 
o respeito, motuo entre n6s. Penso que ba absolute 

tranquilidada entre n6s. 0 debate politico a born, salutar. 
Se urn dia urn de nos tiver de dar explicacao, dara. 

oSA. JOSE MUCIO MONTEIRO - Sr. Presidente, 
pelf0 a patavra pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 
V. Exa. a palavra. 

o SR. JOSE MUCIO MONTEIRO (PTS - PE. 
Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, 
por incrivel que pareca, 0 Governo, com relacao a sua 
qestao, pensa absolutamente igual II Oposicao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Que 
born. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - You 
encerrar a votacao. (pausa.) 

o SA. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, pelf0 

a palavra peta ordem. 
, 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tern 

V.Exa. a palavra. 
o SR. WLADIMIR COSTA (Bloco/PMOB - PA. 

Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, 
na votacao anterior, votei de acordo com a orientacao 
do partido. 

o SA. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Todos 
ja votaram? (pausa.) 

t 0 SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Esta 
encerrada a votacao. 

. A Presidllncia vai anunciar 0 resultado: 

VOTARAM 

SIM: 331 
NAO: 111 
ABSTENQAO: 1 
TOTAL: 443. 

" MANTIOA A EXPRESSAO "CONTRIBUIQOES 
SOCIAlS", CONSTANTE DO ART. 76 DO ATO OAS 
OISPOSIQOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, 
MODIFICADO PELO ART. 1° DO SUBSTITUTIVO 
APRESENTADO A PEC N° 558/06, COM 0 OBJE
T/VO DE SUPRIMI-LA, OBJETO DO OESTAQUE DE 
BANCAOA DO PPS. 

L1STAGEM DE VOTAf;iio 

Proposic;iio: PEC N° 558/2006 - OVS PPS - EXP.: 
"CONTRIBU/QOES SOCIAlS" ART. 76 AOCT - ART. 
10 DA PEC N° 558/06 
Inlcio da votac;iio: 9-10-2007 23:46 
Encerramento da votac;iio: 10-10-2007 00:08 
Presidiram a Votac;iio: . 
Arlindo Chinaglia 
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Resultado da vota~Ao
 

Sim:
 
NAo:
 
Absteneao:
 
Total da VotaIiAO:
 
Art. 17:
 
Total Quorum:
 
Obstrucao:
 

Orlenta9Ao
 
PmdbPscPtc:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb:
 
DEM:
 
PSDB:
 
PR:
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORJA:
 
GOV.:
 

Parlamentar
 
Roralma (RR)
 
Angela Portela
 
Edio Lopes
 
Francisco Rodrigues
 
Luciano Castro
 
Neudo Campos
 
Urzeni Rocha
 
Total Roralma: (;
 
AntapA (AP)
 
Dalva Figueiredo
 
Davi Alcolumbre
 
Evandro Milhomen
 
FAtima Pe1aes
 
Jurandil Juarez
 
Lucenira Pimentel
 
Sebastiio Bala Rocha
 
Total AntapA: 7
 
ParA (PA)
 
Asdrubal Bentes
 
Bel Mesquita
 
Beto Faro
 
Elcione Barba1ho
 
Giovanni Queiroz
 
Lim Maia
 
LUcio Vale
 
Paulo Rocha
 
Wandenkolk Goncalves
 
Wladimir Costa
 
ze Geraldo
 
Zenaldo Coutinho
 
Zequinha Marinho
 
Total ParA: 13
 

331 
III 
1 
443 
1 
444 
1 

Partido 

PT 
PMDB 
DEM 
PR 
PP 
PSDB 

PT 
DEM 
PCdoB 
PMDB 
PMDB 
PR 
PDT 

PMDB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PDT 
DEM 
PR 
PT 
PSDB 
PMDB 
PT 
PSDB 
PMDB 

Sim 
Sim 
Sim 
Nio 
NAo 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Nio 
NAo 
Nilo 
Sirn 

Bloco Voto 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

NAo 
Sim 
Sim 
NAo 

Sim 
NAo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPlc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sirn 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Nio 
Sim 
Sim 
NAo 

PmdbPscPt<: Sim 
Sim 
Nio 

PmdbPscPtc Sim 
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Amazonas (AM) 
Carlos Souza 
Marcelo Semfim 
Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas Camara 
Vanessa Grazziotin 
Total Amazonas: 7 
Rondonia (RO) 
Anselmo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes Amorim 
Lindomar Garcon 
Marinha Raupp 
Mauro Nazif 
Moreira Mendes 
Natan Donadon 
Total Rondonia: 8 
Acre (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Nilson Moumo 
Perpetua Almeida 
Sergio Petecao 
Total Acre: 5 
Toeantlns (TO) 
Eduardo Gomes 
Joiio Oliveim 
Laurez Moreira 
Lazaro Botelho 
Moises Avelino 
NllmarRuiz 
Vicentinho Alves 
Total Tocantins: 7 
Maranhilo (MA) 
Carlos Bmndilo 
Cleber Verde 
CI6vis Feeury 
Davi Alves Silva Junior 
Domingos Dutra 
Flavio Dino 
Gastao Vieira 
Juliao Amin 
Pedro Fernandes 
Pedro Novais 
Pinto Itamaraey 
Professor Setimo 
Ribamar Alves 
Roberto Rocha 
Sarney Filho 
Sebastiiio Madeira 
Waldir Maranhao 
Total MaranhAo: 17 

PRB 
PSB 
PT 
PP 
PTB 
PSC 
PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMOB 
PSB 
PPS 
PMOB 

PT 
PMOB 
PT 
PCdoB 
PMN 

PSDB 
DEM 
PSB 
PP 
PMDB 
DEM 
PR 

PSDB 
PRB 
DEM 
PSC 
PT 
PCdoB 
PMOB 
PDT 
PTB 
PMOB 
PSDB 
PMOB 
PSB 
PSDB 
PV 
PSDB 
PP 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sirn 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Nao 

Nao 
PmdbPscPlc Sim 

Sim 
PmdbPscPlc Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Sim 

PmdbPscPte Sim 
Niio 
Sim 

Niio 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Obstrueao 
PmdbPsePte Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
PmdbPsePtc Sim 

Nilo 
PmdbPscPle Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPril Sim 

Nao 
Sim 
Niio 
Sim 
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Ceara (CE) 
Anibal Gomes 
Ariosto Holanda 
Amon Bezerra 
Chico Lopes 
Ciro Gomes 
Eudes Xavier 
Eugllnio Rabelo 
Eunicio Oliveira 
Ftavio Bezerra 
Gorete Pereira 
Jose Airton Cirito 
Jose Guimaraes 
Jose Linhares 
Jose ·Pimentel 
Leo A1clintara 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Raimundo Gomes de Matos 
Vicente Anuda 
Total Ceara: 20 
Plaw (PI) 
Atila Lira 
B. Sa 
Ciro Nogueira 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 
Osmar JUnior 
Paes Landim 
Total Pfauf: 7 
Rio Grande do Norte (RN) 
Fabio Faria 
Fatima Bezerra 
Felipe Maia 
Henrique Eduardo Alves 
Rogerio Marinho 
Total Rio Grande do Norte: 5 
Parafba (PB) 
Annando Abilio 
Damiio Feliciano 
Efraim Filbo 
LuizCouto 
Manoel Junior 
Marcondes Gadelha 
Ramulo Gouveia 
Vital do Rego Filho 
Wetlington Roberto 
Wilson Santiago 
Total Parafba: 10 
Pernambuco (PE) 
AnaArraes 
Andre de Paula 
Armando Monteiro 
Bruno Arn6jo 
Carlos Eduardo Cadoca 

PMDB 
PSB 
PTB 
PCdoB 
PSB 
PT 
PP 
PMOB 
PMOB· 
PR 
PT 
PT 
PP 
PT 
PR 
PR 
PMOB 
PMDB 
PSDB 
PR 

PSB 
PSB 
PP 
PMDB 
PT 
PCdoB 
PTB 

PMN 
PT 
DEM 
PMOB 
PSB 

PTB 
PDT 
DEM 
PT 
PSB 
PSB 
PSDB 
PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 
DEM 
PTB 
PSDB 
PSC 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Nio 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Sim 
Nio 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb Sim 

NAo 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Nilo 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Nllo 
Nio 
Nito 

PmdbPscPtc Sim 
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Eduardo da Fonte 
Fernando Coelho I'ilho 
Fernando Ferro 
Gonzaga Patriota 
Inocencio Oliveira 
Jose Mendonca Bezerra 
Jose Mucio Monteiro 
Marc<ls Antonio 
Mauricio Rands 
Pedro Eugenio 
Raul Henry 
Renildo Calheiros 
Roberto Magalhies 
Silvio Costa 
Wolney Queiroz 
Total Pernambuco: 20 
AlagollS (ALl 
Augusto Farias 
Benedito de Lim 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheus 
Francisco Tenorio 
Givaldo Carimbilo 
Joaquim Beltrao 
Mauricio Quintella Lessa 
Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 9 
Sergjpe (SEl 
Albano Franco 
Eduardo Amorim 
1mn Barbosa 
Jackson Barreto 
Jeronimo Rei. 
Mendonca Prado 
Valadares Filho 
Toral Sergipe: 7 
Bahia(BA) 
Alice Portugal 
Antonio Carlos Magalhiles Neto 
Colbert Martins 
Daniel Almeida 
Edigar Milo Branca 
Edson Duarte 
Fabio Souto 
Felix Mendonca 
Guilhenne Menezes 
Joilo Almeida 
J oilo Carlos Bacelar 
JOioLdo 
Jorge Khoury 
Jose Carlos AJeluia 
Jose Carlos Araujo 
Jose Rocha 
Joseph Bandeira 
Jusmari Oliveira 
Jutahy Junior 

PP 
PSB 
PT 
PSB 
PR 
DEM 
pm 
PRB 
PT 
PT 
PMDB 
PCdoB 
DEM 
PMN 
PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PMN 
PSB 
PMOB 
PR 
PMDS 

PSDB 
PSC 
PT 
PMOB 
DEM 
DEM 
PSB 

PCdoB 
OEM 
PMOB 
PedoB 
PV 
PV 
DEM 
DEM 
PT 
PSDB 
PR 
PP 
DEM 
DEM 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Nilo 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbP.cPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Siro 
PmdbPscPtc Sim 

Nio 
PmdbPscPtc - Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Noo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Nilo 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
Sim 
Nilo 
Noo 
Sirn 
Nilo 
Siro 
Siro 
Nilo 
Nilo 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Noo 
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PsbPdtPCdoBPmnPhsPJb . Siro 
Nao 

ProdbPscPtc Siro 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPJb Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 

PmdbPscPtc Siro 
PsbPdtPCdoBPmnPbsPJb Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPJb Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Nio 

ProdbPscPtc Siro 
Sim 
Nio 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Nlo 
Sim 
Nio 
Sirit 
Nlo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPJb Sim 
AbSlen~io 

PmdbPscPtc Sirit 
Sim 
Sim 

PsbPdtpCdoBPmnPhsPJb Nlo 
Sim 

PmdbPscPtc Siro 
Sim 
Sim 
Sim 
Nlo 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtpCdoBPmnPhsPJb Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PsbPdtpCdoBPmnPhsPJb Sim 

Nao 

Lldice da Mata 
Luiz Carreira 
Marcelo Guimarlies Filho 
Marcos Medrado 
Mario Negroroonte 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellegrino 
Paulo Magalhlles 
Sergio Barradas Carneiro 
Sergio Brito 
Severiano Alves 
Tonha Magalhiies 
UJdurico Pinto 
Vcloso 
Walter Pinheiro 
Total BahJa: 34 
Minas Gerais (MG) 
Ademir Camilo 
Aelton Freitas 
Alexandre Silveira 
Ant6nio Andrade 
Ant6nio Roberto 
Aracely de Paula 
Bilac Pinto 
Bonifacio de Andrada 
Carlos Willian 
Ciro Pedrosa 
Eduardo Barbosa 
Elismar Prado 
Fabio Ramalho 
Fernando Diniz 
Geraldo Thadeu 
Gilmar Machado 
Humberto Souto 
Iaime Martins 
Iairo Ataide 
16 Moraes 
Ioao Bittar 
1010 Magalbies 
lose Fernando Aparecido de Oliveira PV 
lose Santana de Vasconcellos PR 

PSB 
OEM 
PMDB 
PDT 
PP 
PR 
PT 
DEM 
PT 
PMOB 
PDT 
PR 
PMN 
PMDB 
PT 

PDT 
PR 
PPS 
PMOB 
PV 
PR 
PR 
PSDB 
PTC 
PV 
PSDB 
PT 
PV 
PMOB 
PPS 
PT 
PPS 
PR 
DEM 
PCdoB 
OEM 
PMOB 

roue Delgado 
Juvenil Alves 
Leonardo Quintilo 
Lincoln Portela 
Luiz Fernando Faria 
Marcio Reinaldo Moreira 
Marcos Montes 
Maria do Carmo Lara 
Maria LUcia Cardoso 
MArio de Oliveira 
Mario Heringer 
Mauro Lopes 
Miguel Correa Ir. 
Miguel Martini 
Narcio Rodrigues 

PSB 
PRTB 
PMOB 
PR 
PP 
PP 
OEM 
PT 
PMOB 
PSC 
PDT 
PMOB 
PT 
PHS 
PSDB 
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OdairCunha 
Paulo Piau 
Reginaldo Lopes 
Rodrigo de Castro 
Saraiva Felipe 
Virgilio Guimaraes 
Vitor Penido 
Total Minas Gerais: 46 
Espfrito Santo (ES) 
Carnilo Cola 
IrinyLopes 
Jurandy Loureiro 
Lelo Coimbra 
Manalo 
RitaCamata 
Sueli Vidigal 
Total Espfrito Santo: 7 
Rio de _Janeiro (RJ) 
Alexandre Santos 
Andreia Zito 
Arnaldo Vianna 
Ayrton Xerez 
Brizola Neto 
Carlos Santana 
Chico Alencar 
Chico DAngelo 
CidaOiogo 
Deley 
Dr. Adilson Soares 
Dr. Paulo Cesar 
Edmifson Valentim 
Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 
Eduardo Lopes 
Felipe Bornier 
Fernando Gabeim 
Fernando Lopes 
Filipe Pereira 
Geraldo Pudim 
Hugo Leal 
Indio da Costa 
lair Bolsonaro 
Jorge Bittar 
Leandro Sampaio 
Leo Vivas 
Leonardo Picciani 
Luiz Sergao 
Marcelo Itagiba 
Miro Teixeira 
Nelson Bornier 
Otavio Leite 
Pastor Manoel Ferreira 
Rodrigo Maia 
Silvio Lopes 
Simao Sessim 

PT 
PMDB 
PT 
PSDB 
PMDB 
PT 
DEM 

PMDB 
PT 
PSC 
PMDB 
PDT 
PMDB 
PDT 

PMDB 
PSDB 
PDT 
OEM 
PDT 
PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 
PCdoB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PSB 
PHS 
PV 
PMDB 
PSC 
PMDB 
PSC 
OEM 
PP 
PT 
PPS 
PRB 
PMDB 
PT 
PMDB 
PDT 
PMDB 
PSDB 
PTB 
DEM 
PSDB 
PP 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Nao 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Nao 

PmdbPscPlc Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPlc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPlc Nao 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

P·mdbPscPte Sim 
Nao 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Niio 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Sim 
Nao 
Srrn 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Nao 
PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Niio 
Nao 
Sim 
Nao 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Nao 
Sim 
Niio 
Niio 
Sim 
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Solange Almeida 
Solange Amaral 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de Janeiro: 42 
Silo Paulo (8P) 
Abelardo Cantarinha 
AldoRebelo 
Aline Correa 
Antonio Bulhoes 
Antonio Carlos Mendes TI1ame 
Antonio Carlos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo Chinaglia 
Arnaldo Faria de SI!. 
Arnaldo Madeira 
Beto Mansur 
Candido Vaccarezza 
Carlos Sam.paio 
Carlos ZarBttini 
Clli.udio Magriio 
Devanir Ribeiro 
Dr. Nccbar 
Dr. Pinotti 
Dr. Talmir 
Dr. Ubiali 
Duarte Nogueira 
Edson Aparecido 
Emanuel Fernandes 
Fenaando Chucre 
Fmncisco Rossi 
Frank Agui IlJ" 

Guilhenne Campos 
Janetc Rocha Pietli. 
.Jilmar Tatto 
J080 Dado 
.Toilo Paulo Cunha 
Jorge Tadeu Mudalen 
Jorginho Maluly 
Jose EdUllJ"do Cardozo 
Jos6 Oenolno 
Jose Mentor 
Jos6 Paulo T6ffano 
Julio Semeghini 
Lobbe Neto 
Luciana Costa 
Luiza Erundina 
Marcelo Ortiz 
Michel TCntCl" 
Milton Monti 
Nelson MarquezeJ1i 
Paulo Pereira da Silva 
Paulo Renato Souza 
Paulo Teixeira 
Regis de Oliveim 
Retnaldo Nogueira 
Renato Amary 
Ricardo Berzoini 
Ricardo Izar 
Roberto Santiago 
Silvinho Peccioli 
Silvio Torres 
Vadio Gomes 
Valdemar Costa. Neto 

PMDB 
DEM 
PR 
PTdoB 

PSB 
PCdoB 
PP 
PMOB 
PSDB 
PSDB 
PT 
PT 
PTB 
PSDB 
PP 
PT 
PSDB 
PT 
PPS 
PT 
PV 
DEM 
PV 
PSB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PMOB 
PTB 
DEM 
PT 
PT 
PDT 
PT 
DEM 
DEM 
PT 
PT 
PT 
PV 
PSDB 
PSDB 
PR 
PSB 
PV 
PMOB 
PR 
PTB 
PDT 
PSDB 
PT 
PSC 
PDT 
PSDB 
PT 
PTB 
PV 
DEM 
PSDB 
PP 
PR 

PmdbPscPtc Sim 
Nio 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Nio 
Nilo 
Sim 
Art. 17 
Nilo 
Nilo 
Sim 
Sim 
Nio 
Sim 
Nio 
Sim 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Nilo 
Nio 
Nilo 
Nilc 

PmdbPscPtc Nilo 
Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Sim 
Nllo 
Nilo 
Sim 
Sim 
Sirn. 
Sim 
Nilo 
Nilo 
Sint 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Niio 
Sim 

PrndbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sirn. 
Nilo 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 

Nilo 
Sim 
Sim 
Sim 
Nio 
Nilo 
Sim 
Sim 
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Vanderlei Macris 
Vicentinho 
Walter Ihoshi 
William Woo 
Total SAo Paulo: 62 
Mato Grosso (MY) 
Carlos Abicalil 
Eliene Lima 
Homero Pereira 
Pedro Henry 
Professor Victorio Galli 
Thelma de Oliveira 
Valtenir Pereira 
Wellington Fagundes 
Total Mato Grosso: 8 
Distrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
.Jofean Frcjat 
Laerte Bessa 
Magela 
Rodovalho 
Rodrigo RollernbeTg 
Tadeu Filippelli 
Total Distnto Federal: 7 
Goilis(GO) 
Carlos Alberto Lerete 
Chico Abreu 
tris de Araujo 
Joao Campos 
lovair Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilcla 
Luiz Bireencourt 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel Teixeira 
Ronaldo Caiado 
Rubens Otoni 
Sandes Junior 
Sandro Mabel 
Tatico 
Total Goia.: 17
 
Mato Grosso do Sui (MS)
 
AntOnio Carlos Biffi
 
Antonio Cruz
 
Oagoberto
 
GeraJdo Resende
 
Nelson Trad
 
Vander Loubet 
Waldemir Moka 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do Sui: 8 
Paranli(pR) 
Abelardo Lupion 
Affonso CalT18rgo 
Airton Roveda 
Aleeni Guerra 
Alfredo Kaefer 
Andre Vargas 
Assis do Couto 
Barbosa Neto 

PSOB 
PT 
OEM 
PSOB 

PT 
PP 
PR 
PP 
PMOB 
PSOB 
PSB 
PR 

PPS 
PR 
PMOB 
PT 
OEM 
PSB 
PMOB 

PSOB 
PR 
PMOB 
PSOB 
PTB 
PMOB 
PSOB 
PMOB 
PMOB 
PMOB 
PT 
PSOB 
OEM 
PT 
PP 
PR 
PTB 

PT 
PP 
POT 
PMDB 
PMOB 
PT 
PMOB 
PSDB 

DEM 
PSOB 
PR 
OEM 
PSOB 
PT 
PT 
PDT 

, 
PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrl> 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrl> 
PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 

PindbPscPtc 
PmdbPscPtc 
PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrl> 
PmdbP.cPtc 
PmdbPscPtc 

PmdbPscPtc 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrl> 

Nao
 
Sim
 
Nilo
 
Nao
 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Niio 
Sim 
Sim 

Nio 
Sim 
Strn 
Sim 
Nilo 
SiDl 
Sfm 

Nilo 
Sim 
Sint 
Nilo 
Sim 
Sim 
Ndo 
Sim 
Sim 
Sint 
Sim 
Nio 
N1io 
Sim 
Sim 
8im 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
SiDl 
Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 

NAo 
Nilo 
Sint 
Nilo 
Nao
 
Sim
 
Sim 
Sim 
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Cezer Silvestri 
Oilceu Sperafico 
Eduardo Sciarra 
Giacobo 
Gustavo Fruet 
Hennes Parcianello 
Lui'" Carlos Hauly 
Marcelo Almeida 
Max Rosenmann 
Moacir Micheletto 
Nelson Meurer 
Odllio Balbinotti 
Osmar SerTaglio 
Ratinho Junior 
Ricardo BarTOS 
Rocha Leures 
Takayama 
Total ParanA: Z5 
Santa Catarina (SC) 
Angela Am..in 
Carlita Merss 
Celso Maldaner 
Declo Lima 
Ojalma Berger 
EdinhoBez 
Fernando Coruja 
Joilo Matos 
J080 Pizzolatti 
lose Carlos Vicina 
Nelson Goetten 
Paulo Bornbausen 
Valdir Calatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 15 
Rio Grande do Sui (KS) 
Adllo Pretto 
AfonsoHamm 
Beto Albuquerque 
Darcisio Perondi 
Eliseu Padilha 
Oennano Bonow 
Henrique Fontana 
Ibsen Pinheiro 
Luciana Genro 
Luis Carlos Heinze 
Luiz Carlos Busato 
Manuela OAviia 
Marco Maia 
Matteo Chiarelli 
Mendes Ribeiro Filho 
Onyx Lorenzoni 
Paulo PimentB 
Paulo Roberto 
Pepe Varg,as 
Pompeo de Mattos 
Professor Ruy Pauletti 
Renato Molling 
S~rgio MOllles 
Tarcisio Zinunenn.ann 
Vieim da Cunha 
Vilson Covatti 
Total Rio GraDde do Sui: 26 

PPS 
PP 
OEM 
PR 
PSOB 
PMOB 
PSOB 
PMOB 
PMOB 
PMOB 
PP 
PMOB 
PMOB 
PSC 
PP 
PMOB 
PSC 

PP 
PT 
PMOB 
PT 
PSB 
PMOB 
PPS 
PMOB 
PP 
OEM 
PR 
OEM 
PMOB 
PT 
PP 

PT 
PP 
PSB 
PMOB 
PMOB 
OEM 
PT 
PMOB 
PSOL 
PP 
PTB 
PCdoB 
PT 
OEM 
PMOB 
OEM 
PT 
PTB 
PT 
PDT 
PSOB 
PP 
PTB 
PT 
PDT 
PP 

Nio 
Sim 
Niio 
Sim 
Nio 

PmdbPscPtc Sim 
Nlio 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPtc 8im 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
8im 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 8im 
PmdbPsePtc Sim 

Nio 
PmdbPscPtc 8im 

Sim 
Niio 
8im 
Nio 

PmdbPscPtc 8im 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPnuaPhsPrb Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc 8im 

Nilo 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Sim 
Nao 

PmdbPscPte 8im 
Nao 
Sim 
8im 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sim 
Nilo 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb Sitn 
Sim 
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CENIN - Coordenacao do Sistema Eletronico 
de Vota9ao 

VI- ENCERRAMENTO 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao. 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) 
COMPARECEM MAIS ASESSAO OS SRS.: 

RORAIMA 

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 3 

AMAPA 

Davi Alcolumbre DEM 
Jurandil Juarez PMDB PMDB PSC PTC 
Total de Amapa: 2 

PARA 

Asdrubal Bentes PMDB PMDB PSC PTC 
Giovanni Queiroz PDT PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Paulo Rocha PT 
Wladimir Costa PMDB PMDB PSC PTC 
Total de Pars: 4 

AMAZONAS 

Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 1 

RONDONIA 

Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garcon PV 
Marinha Raupp PMDB PMDB PSC PTC 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondonia: 4 

ACRE 

Sergio Petecao PMN PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Total de Acre: 1 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB 
Joao Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Tocantins: 3 

MARANHAO 

Carlos Brandau PSDB 
Flavio Dino PCdoB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Pedro Novais PMDB PMDB PSC PTC 

Pinto Itamaraty PSDB 
Roberto Rocha PSDB 
Total de Maranhao: 5 

CEARA 

Anibal Gomes PMDB PMDB PSC PTC 
Ciro Gomes PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Jose Airton Cirilo PT 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Cears: 4 

PIAui 

Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDS PMDB PSC PTC 
To181 de Piauf: 2 

RIO GRANDE DO NORTE 

Betinho Rosado DEM 
Total de Rio Grande do Norte: 1 

PARAiBA 

Elraim Filho DEM 
Romulo Gouveia PSDS 
Vital do Rego Filho PMDB PMDB PSC PTC 
Wellington Roberto PR 
Wilson Santiago PMDB PMDB PSC PTC 
Total de Paraiba: 5 

PERNAMBUCO 

Bruho Araujo PSDS 
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSS PSB PDT pedoB PMN 
PHS PRS 
Marcos Antonio PRS PSB PDT PedoB PMN PHS PRB 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Total de Pernambuco: 6 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Cristiano Matheus PMDB PMDB PSC PTC 
Givaldo Carirnbao PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS 
PRB 
Mauricio Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PMDB PSC PTC 
Total de Alagoas: 5 

SERGIPE 

Atbano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PMDB PSC PTC 
Jose Carlos Machado DEM 
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Mendonya Prado OEM 
Total de Sergipe: 4 

BAHIA 

Claudio Cajado OEM 
Edson Ouarte PV 
Fernando de Fabinho OEM 
Joao Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury OEM 
Jose Carlos Aleluia OEM 
Jusmari Oliveira PR 
Marcelo Guimaraes Filho PMOB PMOB PSC PTC 
Mauricio Trindade PR 
Paulo Magalhaes OEM 
Uldurico Pinto PMN PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Bahia: 11 

MINAS GERAIS 

AntOnio Roberto PV 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira OEM 
Geraldo Thadeu PPS 
Julio Oelgado PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Maria Lucia Cardoso PMOB PMOB PSC PTC 
Mario Heringer POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Nardo Rodrigues PSOB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSOB 
Total de Minas Gerais: 10 

EspiRITO SANTO 

Camilo Cola PMOB PMOB PSC PTC 
Lelo Coimbra PMOB PMOB PSC PTC 
Sueli Vidigal POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Espirito Santo: 3 

RIO DE JANEIRO 

Brizola Neto POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Carlos Santana PT 
Indio da Costa OEM 
Leandro Sampaio PPS 
Leo Vivas PRB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Leonardo Picciani PMOB PMOB PSC PTC 
Otavio Leite PSOB 
Solange Amaral OEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 10 

SAO PAULO 

Abelardo Carnarinha PSB PSB POT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Aldo Rebelo PCdoB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 

Antonio Palocci PT 
Beto Mansur PP 
Candido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSOB 
Or. Pinolli OEM 
Ouarte Nogueira PSOB 
Francisco Rossi PMOB PMOB PSC PTC 
Guilherme Campos OEM 
Joao Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen OEM 
Marcelo Ortiz PV 
Ricardo Izar PTB 
Vadao Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vanderlei Macris PSOB 
Walter Ihoshi OEM 
Total de Sao Paulo: 18 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
MagelaPT 
Total de Distrlto Federal: 2 

GOlAS 

iris de Araujo PMOB PMOB PSC PTC 
Ronaldo Caiado OEM 
Sandro Mabel PR 
Total de Goll!is: 3 

MATO GROSSO DO SUL 

Oagoberto POT PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sui: 2 

PARANA 

Alfredo Kaefer PSOB 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Gustavo Fruet PSOB 
Marcelo Almeida PMOB PMOB PSC PTC 
Max Rosenmann PMOB PMOB PSC PTC 
Ratinho Junior PSC PMOB PSC PTC 
Ricardo Barros PP 
Rocha Loures PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Paranl!i: 9 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMOB PMOB PSC PTC 
Ojalma Berger PSB PSB POT PCdoB PMN PHS PRB 
Edinho Bez PMOB PMOB PSC PTC 
Gervasio Silva PSOB 
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Jose Carlos Vieira OEM 
Nelson Goetten PR 
ValdirColatto PMOB PMDB PSC PTC 
Total de Santa Catarina: 8 

RIO GRANDE DO SUL 

Beto Albuquerque PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Darctsio Perondi PMOB PMOB PSC PTC 
Eliseu Padilha PMOB PMOB PSC PTC 
Enio Bacci PDT PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Luciana Genro PSOL 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Total de Rio Grande do Sui: 7 

DEIXAMDE COMPARECER ASESSAO 
os sus: 

RORAIMA 

Maria Helena PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Roraima: 1 

AMAPA 

Janete Capiberibe PSB PSB PDT PCdoB PMN 
PHS PRB 
Total de Amapa: 1 

PARA 

Gerson Peres PP 
Vic Pires Franco OEM 
Total de Para: 2 

AMAZONAS 

Atila Lins PMDB PMOB PSC PTC 
Total de Amazonas: 1 

ACRE 

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
IIderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 3 

TOCANTINS 

Osvaldo Reis PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Tocantins: 1 

MARANHAO 

Nice Lobao OEM 
Total de Maranhao: 1 

PIAui 

Alberto Silva PMDB PMDB PSC PTC 
Mussa Oemes OEM 
Total de Piaui: 2 

RIO GRANDE DO NORTE 

Joao Maia PR 
Sandra Rosado PSB PSB PDT PCdoB PMN PHS PRB 
Total de Rio Grande do Norte: 2 

PERNAMBUCO 

Bruno Rodrigues PSOB 
Carlos Wilson PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Total de Pernambuco: 3 

BAHIA 

Roberto Britto PP 
Total de Bahia: 1 

MINAS GERAIS 

Carlos Melles OEM 
George Hilton PP 
LaeJ Varella OEM 
Paulo Abi-Ackel PSOB 
Rafael Guerra PSOB 
Total de Minas Gerais: 5 

EspiRITO SANTO 

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSOB 
Neucimar Fraga PR 
Rose de Freitas PMOB PMOB PSC PTC 
Total de Espirito Santo: 3 

RIO DE JANEIRO 

Bernardo Ariston PMOB PMOB PSC PTC 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Total de Rio de Janeiro: 3 

SAO PAULO 

Arnaldo Jardim PPS 
Celso Russomanno PP 
Ivan Valente PSOL 
Ricardo Tripoli PSOB 
Total de Sao Paulo: 4 

D1STRITO FEDERAL 

Os6rio Adriano OEM 
Total de Distrito Federal: 1 

PARANA 

Alex Canziani PTB 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Luiz Carlos Selim OEM 
Total de Parana: 4 
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RIO GRANDE DO SUL 

Cezar Schirmer PMOB PMOB PSC PTC' 
Claudio Oiaz PSOB 
Jos~ Otavio Germano PP 
Maria do Rosario PT 
Total de Rio Grande do Sui: 4 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encer
ro a sessao, antes convocando sessao extraordinaria 
para hoje, quarta-feira, dia 10 de outubro, aOhl Omin, 
com a seguinte 

ORDEMDO DIA 

MATERIA SUJEITA A DISPOSI<;OES ESPECIAIS 
(Art. 202, clc art. 191 do Regimento Interno) 

Vota~o 

ITEM UNICO 

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTlTUI<;AO
 
NO 558-C, DE 2006
 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)
 

Continual;80 da votal;ao, em segundo 
turne, da Proposta de Emenda illConstitul 
I;ao n° 50, de 2007, qua prorroga os prazos 
previstos no caput dos arts. 76 e 84 do Ato 
das Disposil;oes Constltucionals Transit6
rias e dli outras provldenclas. 

Tendo apensadas as PECs nOs 23/07, 
50/07, 66/07, 90/07, 112107, 113/07 e 
139/07 

(Encerra-se a Sessiio il 0 hora e 9 mi
nutos.) 

DECISOES DO PRESIDENTE 

Arquivem-se, nos termos do § 4° do art. 58 do 
RICO, as seguintes proposlcoss: 

PROJETOS DE LEI 

N° 7.510/2006 (Senado Federal - Luiz Otavlo) 
Acrescenta 0 inciso XXII ao art. 6° da Lei n07:713, de 
22 de dezembro de 1988, para isentar do Imposto de 
Renda das Pessoas Frsicas quaisquer rendimentos 
percebidos por maiores de 75 (setenta e cinco) anos 
de idade. 

E seus apensados: PL n° 5.477/2001 (Givaldo 
Carimbao), PL nO 5.585/2001 (Jose Carlos Coutinho), 
PL n° 5.638/2001 (MarceloBarbieri), PL n° 671/2007 
(Joiio Dado), PL nO 1.358/2007 (Germano Bonow), PL 
nO 1.64212007 (Fatima Pelaes). 

Brasflia, 9 de outubro de 2007. - Arllndo 
Chlnaglia, Presidente. 

DECISAo DO PRESIDENTE 

Arqulvem-se, nos termos do art. 133 do RICO, 
as seguintes proposlcoss: 

PROJETOS DE LEI 

N° 7.250/2002 (Leo Alcantara) - Modifica 0 § 3° 
do art. 48 da Lei n°9.394, de 20de dezembro de 1996 
a da outras providilncias. 

E'seus apensados: PL n° 2.415/2003 (Profassor 
lrapuan Teixeira), PL n° 2.652/2003 (Cl6vis Fecury), PL 
n° 3.561/2004 (Eduardo Valverde), PL nO 4.620/2004 
(Pompeo de Mattos), PL n° 6.63212006 (Paulo Bauer). 

N° 4.303/2004 (MaurIcio Rands) - Da nova 
reda9ao ao artigo 94 da Lei n°9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu 0 C6digo Nacional de Transno, a 
lim de proibir 0 funcionamento dos redutores eletrOnicos 
de velocldade nas vias terrestres em todo 0 Terril6rio 
Nacional no horario que menciona. 

N° 162/2007 (Fabio Souto) - A1tera a Lei de 
Oiretrizes e Bases da Educacao Nacional nO 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para incluir a informatica 
como disciplina obrigat6ria nos currfculos do Ensino 
M~dio. 

Brasflia, 9 de outubro de 2007. - Arlindo 
Chlnaglia, Presidente. 

PARECERES 

PROJETO DE LEI N° 5.522-8, DE 2005 
(Do Sr. Andre de Paula) 

Dispoe sobre a obrigatoriedade da 
implemental;ao de protocolo terapeutlco 
para a prevenl;ao da transmissao vertical 
do HIV; tendo pareceres: da Comissao de 
Seguridade Social e Familia, pela aprova
I;ao, com substitutivo (relator: DEP.RAFAEL 
GUERRA) e da Comissao de Constituil;ao 
e Justil;8 e de Cidadania, peia constitucio
nalidade, juridicidade e tecnica legislativa 
deste, e do Substitutivo da Comissao de 
Seguridade Social e Familia (relator: DEP. 
ANTONIO CARLOS MAGALHAES NETO). 

Despacho: As Cornissoes de Seguridade 
Social e Famma e Ccnstltuicao e Justi9a e de 
Cidadania (Art. 54 RICO) 

Aprecia~o: ProposleacSUjeita 11 Aprecia
980 Conclusiva pelas cornssees - Art. 24 II. 

P'ublical;ao do Parecer da Comissao de Constitui 
I;ao e Justll;a e de Cidadania 

I - Relat6rio 

Trata-sede projeto de lei que pretende es1abelecer, 
para hospitals e maternidades, a obrigatoriedade da 
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adocao de protocolo terapeutico anli-retroviral para a 
profilaxia da transrnissao vertical do virus HIV,mediante 
o consentimento da parturiente. 

Segundo a proposicao, 0 referido protocolo sera 
definido por ato normativo do Ministerio da Saude, 
sendo obrigat6ria sua atualizacao peri6dica. 

o autor fundamenta sua iniciativa na protecao dos 
direitos dos nascituros e na eficacia da admirustracaode 
anti-retrovirais nas parturientes enos recem-nascidos, 
como prsvencao da transrnissao vertical do HIV. 

A proposlcao foi distrlbulda a Comissao de 
Seguridade Social e Familia e a esta Comissao de 
Constltulcao e Justica e de Cidadania. 

A Comissao de Seguridade Social e Familia 
aprovou unanimemente, com Substitutive, 0 projeto 
de lei em exame, nos termos do parecer do Relator, 
Depu1ado RAFAEL GUERRA. 

Cabe a esta Comissao de Constituicao e Justi<;a 
e de Cidadania a analise do projeto em tela sob os 
aspectos constitucional, juridico, de tecnica legislativa, 
a teor do disposto no art. 32, inciso IV, alfnea a do 
Regimento Interno. 

No prazo regimental, nao torarn apresentadas 
emendas nesta Comissao. 

A proposicao esta sujeita aapreciacao conclusiva 
pelas Cornissoes,nos termos do art. 24, II, do Regimento 
Interno. 

E0 Relat6rio. 

II - Voto do Relator 

A materia objeto da proposicao em analise 
compreende-se no campo da cornpetencla legislativa 
concorrente, conforme se depreende do disposto no 
art. 24, inciso XII, da Constitulcao Federal. Tarnbem 
insere-se no ambito do poder legiferante congressual, 
com a sancao do Presidente da Republica, a teor do 
disposto no art. 48, caput, da Lei Maior, permitida a 
iniciativa concorrente parlamentar, nos termos do art. 
61, caput, da Constituicao Federal. 

Sob 0 prisma da constilucionalidade material e da 
juridicidade, a proposicao esta em consonancla com 0 

postulado do direilo avida inserto no caput do art. 50 da 
Constltuicao Federal, que permeia todo 0 ordenamento 
juridico patrio, como se ve da vedacao ao aborto e da 
protecao ao direito a vida do nascituro, previstos no 
C6digo Penal e no C6digo Civil, respectivamente. 

A proposicao esta em harmonia, tarnoem, com 
os acordos internacionais dos quais a Republica 
Federativa do Brasil e pals signaMrio. 0 art. 25 da 
Declaracao Universal dos Direitos Humanos determina 
que a maternidade e a infancia tem direito a cuidados e 
assjstenda especiais. Ja 0 art. 24 do Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Politicos estabelece 0 direito da 
crlanca a protecao estatal. 

Quanto a necessidade de consentimento da 
parturiente para a adocao do protocolo terapeutico 
anti-retroviral, entendemos, na mesma Iinha do Relator 
da Comissao de Seguridade Social e Famflia, que 0 

direito a vida do nascituro e indisponivel. Na colisao 
de direitos fundamentais, entre a preservacao da 
intangibilidade do corpo humano e 0 dire ito a vida, 
ha que prevalecer 0 dire ito a vida. 0 Substitutivo da 
Comissao de Seguridade Social e Familia saneou esse 
vicio de inconstitucionalidade do projeto original. 

No que tange a tecnica legislativa, a proposicao 
original carecia de apertelcoamentos que fcram 
reahzados pela Comissao de Seguridade Social e 
Famiiia, por meio de Substltutivo, Aquela Comissao 
corrigiu a redacao do projeto original que determinava 
a elaboracao de protocolo que ja existia. Ademais, a 
clausula de vigencia foi aprimorada, redigindo-se 0 

prazo de vigencia por extenso, conforme determina a 
Lei Complementar nO 95, de 1998. 

Pelas precedentes razoss, manifestamos nosso 
voto no senti do da constitucionalidade, juridicidade 
e boa tecnica legislativa do Projeto de Lei n° 5.522, 
de 2005, na forma do Substitutivo da Comissao de 
Seguridade Social e Familia. 

Sala da Comissao, 23 de agosto de 2007. 
Deputado Antonio Carlos Magalhaes Neto, Relator. 

III - Parecer da Comissao 

A Comissao de Constituicao e Justi<;a e de 
Cidadania, em reunlao ordinaria realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
tecnica legislativa do Projeto de Lei n° 5.522-N2005, 
nos termos doSubstitutivo da Comissao de Seguridade 
Social e Famllia, de aocrdo com oParecer do Relator, 
Deputado Antonio Carlos Magaihaes Neto. 

Estiveram presentes os SenhOres Deputados: 
Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba - Vice
Presidentes, Antonio Carlos Magalhaes Neto, Benedito 
de Lira, Bonifacio de Andrada, Bruno Araujo, Candido 
Vaccarezza, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edrnar 
Moreira, Edson Aparecido, Felipe Maia, Flavio Dino, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, 
Indio da Costa, Jose Eduardo Cardozo, Jose Genoino, 
Magela, Marcelo Ortiz, Marcio Franca, Maria Lucia 
Cardoso, Mauro Benevides, Mendon<;a Prado, Moreira 
Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Paes Landim, 
Paulo Magalhaes, Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, 
Renato Amary, Roberto Magalhaes, Sandra Rosado, 
Sergio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Vicente 
Arruda, Vilson Covalti, Vital do Rago Filho, Wolney 
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Queiroz, Aracely de Paula, canes Willian, Chico Lopes, 
Decio Uma, Eduardo Cunha, FernandoCoruja, Gonzaga 
Patriota, Hugo Leal, Joao Almeida, Joao Magalhaes, 
Jose Anfbal, Jose Pimentel, Luiz Couto, Pastor Manoel 
Ferreira, Ricardo Tripoli, Rubens Otonl, Sandro Mabel 
e William Woo. 

Sala da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Leonardo Picciani, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 5.838·A, DE 2005 
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio) 

Acrescenta paragrafo unico ao art. 
69 da lei Federal nO 9.478, de 6 de agosto 
de 1997; tendo parecer da Comissao de 
Desenvolvlmento Economlco, Industria e 
Comercio, pela rejel,.ao (relator: DEP.JOAO 
MAlA). 

Despacho: As Comlssoas de: Oesen
volvlmento Econornico, Industria e Comercio: 
Minas e Energia; e Constituicao e Justifia e de 
Cidadania (Art. 54 RICO). 

Aprecia,.ao: Proposi,.aosujeita a aprecia
fiao conclusiva pelas Comissoes -Art. 24 II. 

PUblicac;ao do Parecer da Comissao de Desenvol· 
vimento Economico, Industria e comerete 

I - Relat6rlo 

o nobre deputado Antonio Carlos Pannunzlo 
apresentou este Projeto de Lei nO 5.838, de 2005, 
que trata da delinifiao dos prseos dos derlvados de 
petr6leo. 

Em seu art. 1°, a proposlcao determina que seja 
acrescentado, ao art. 69 da Lei n° 9.478, de 1997, um 
paraqrafo unico com 0 seguinte teor: 

"Durante 0 perfodo de auto-suficiencia 
brasileira na producao de petr61eo, 0 regime 
de prscos relerido no caput nao sera delinido 
com lundamento nas variacoes registradas no 
mercado internacional de petr6Ieo." 

o art. 2° da proposlcao em apreco determina a 
entrada em vigor da lei, se aprovada, na data da sua 
publlcacao. 

o projeto de lei em tela loi distribufdo as 
Comissoes de Oesenvolvimento Economico, Industria e 
Cornercio, de Minas e Energia e de Constitutcao, .lustica 
e de Cidadania, nos terrnos do art. 24, II. Durante 0 

prazo regimental na presente Comissao, nao loram 
apresentadas emendas. 

A presente propostcao chegou a reeeber parecer 
pela rejeifiao, de autoria do nobre deputado IIdeuAraujo, 
o qual nao chegou a ser votado. Foi arquivado ao 
termino da 52' Legislatura, com base no art. 105 do 

Regimento Interno, e desarqulvado no lnlcio da presente 
Sessao Legislativa, com base em requerimento do 
nobre Autor. 

E0 relatorto. 

II - Voto do Relator 

Foi precise 0 nobre Deputado IIdeu Araujo em 
seus argumentos contrarios ao preserite projeto de lei, 
os quais subscrevo. Reconheceu, de infcio, os elevados 
intentos do autor, poram manilestou-se pela rejeifiBo 
da propcstcao com base nos sequintes argumentos, 
que me permito reproduzir. 

Primeiramenle, alirma que a proposta, na meihor 
das hip6teses, e in6cua e que, com maior probabilidade, 
produzira prejufzos aos consumidores de petr61eo e 
derivados, isto e, a toda a poputacao brasileira. 

Seria in6cua por nao apresentar, para a 
definifiao dos precos, um criterio alternativo que 
reuna as caracterfsticas de clareza, objetivldade e de 
controlabilidade. Na talta de tal criterio, e considerando 
a asslrnetria de lntormacao existente entre as empresas 
prooutoras de petr61eo e derivados e a autoridade 
controladora, como saber se a norma estara sendo 
cumprida? Alias, a autoridade controladora dos precos 
nao esta delinida na proposlcao e e inexistente no 
marco jurfdico brasileiro desde que os precos do 
petr61eo Icram Iiberados, pela mesma norma jurldica 
que se procura alterar. 

Outro argumento apresentado discute se tal 
pollliea e conveniente ao Brasil. 0 petr6leo, assim como 
a soja, 0 arroz, 0 aco e as ditas commodities em geral, 
sao produtos comercializados no mercado internaeional. 
Oilerentes, portanto, do ensino basico, do atendimento 
medico, da lorfia de trabalho, do saneamento e, em 
larga medida, da propria energia eletrica, bens e 
services cujo transporte a larga dlstancia e multo caro 
ou inviavel e, portanto, nao sao objeto de cornercio 
internacional. Para estes produtos, a desvincula<;:ao 
entre os precos internos e externos nao traz maio res 
riscos a economia. Para os produtos comereiallzavels, 
porsm, uma das consequanclas de manter os precos 
inlernos dissociados dos externos e 0 lorte incentivo, 
dal decorrente, a procedimentos de arbitragem, alguns 
ilegais, como 0 contraoando, Se os precos internos 
sao mais balxos, havera uma tendencla a adquirir os 
produtos aqui para revende-Iosno exterior.0 patrimOnio 
nacional, que se quer proteger e valorizar, seria na 
realidade vendido abaixo do seu real preco de mercado. 
Alam, e claro, dos problemas de corropcao, desvio de 
recursos, necessidade de montagem de complexo 
sistema para coibir 0 contrabando, etc.. Ou seja, nao 
parece polltica desejavel nem sustentavel. 
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o nobre relator que nos antecedeu apresentou 
atgumentos adicionais. Dado 0 carater essencial do 
petr6leo, assimcomo sua natureza finijae poluente, sob 
varies aspectos a dissociacao entre seus precos nos 
mercados intemoeexlemoenviaria sinais equivocados as 
empresas eaosconsumidores brasileiros. Como sesabe, 
os precos de mercado transrmem a consumidores e a 
produtores lnlorrnacoes sobre a abundiincia ouescassez 
dosprodutos. A artificial separacao entre osprecos intemos 
eexternos implicaria, nocaso deos precos intemos serem 
mantidos abaixo dos pracos externos, que a atividade 
produtiva no Brasil seriaorientada pelanocao equivocada 
deque0 petr6ieo "continua barato", Nocaseoposto, istoe, 
deos precos intemos permanecerem rnais e/evados que 
osexlernos, osconsumidores brasileiros doproduto eseus 
derivados seriam inadequadamente apenados, 

Adicionamos ainda dois argumentos. Primeiro, 0 

de que, tarnbern nestasltuaeao, haveria um incentive ao 
contrabando, com todas as implica<;:6es desta atividade 
matsa. Segundo, embora seja posslvel argumentar, na 
hip6tese devigorarem dilerentes precos intemose exlemos, 
que aqueles estao "corretos"e estes desalinhados, 0 

argumento se alicerca em nocao equivocada de"precos 
corretos". Os precossao 0 que sao, e a questao central 
e a existencia de doisprecospara0 mesmoproduto em 
um mercado que e globalizado. 

Outro aspecto a se considerar, ainda, e 0 fate de 
que 0 Brasiltem caminhado no sentido de abandonar 0 

controle deprecos, Nocasedosderivados depetr6leo, diz0 

caput doart. 69, aoqualseacresceotara 0 paraqrato un/co 
proposto no projeto de lei emcomento, caseaprovado: 

"Art. 69. Durante 0 perlodo de transicao, 
que se estendera, no maximo, ate 0 dia 31 de 
dezembro de 2001, os reajustes e revisoes 
de precos dos derivados bastcos de petr61eo 
e gas natural, praticados pelas unidades pro
dutorasou de processamento, seraoefetuados 
segundo diretrizes e parametres especificos 
estabelecidos, emato coniunto, pelosMinistros 
de Estado da Fazenda e de Minas e Energia." 
IRedacao dada Dela Lei n° 9.990.21-7-2000) 
(Vide Lei n° 10.453, de .13.52002) 

Como se ve, 0 periodo de transicao mencionado 
terrnlnou em 31 de dezembro de 2001. Tal transicao 
dizia respeilo, alias, ao processo de passagem da 
situacao anterior, naqual osprecosdosderivados eram 
controlados pelo Governo, para a conclcao atual, na 
qualha liberdadede mercado. Condicionada esta, sem 
duvida, pela regulamentac;:ao da Agencia Nacional do 
Petr6leo, criada pelapr6pria Lei nO 9.478, de 1997,assim 
como pelo fatede que 0 mercadointerne de petr61eo e 
derivados nao e exatamente um modele de mercado 

perfeito ou de concorrencla perfeila. Desde 0 termmo 
do perfodode transicao, portanto, a regra bastca quanto 
aos precos dos derivadosde petr61eo e aquela vigente 
paraos prseosem geral:liberdade de neqociacao entre 
produtores e compradores,observadas as normas de 
defesa da concorrencia. 

A proposicao emtela, aovetar0 usodasvariacoes 
internacionaisdos precosdo petr61eo como pariimetro 
para a definicao dos precos internos dos produtos 
derivadosdesta commodity, teria ainda a irnplicacao 
de abrir 0 questionamento sobre se 0 atual regimede 
precos seria mantido. Na hip6tese da sua alteracao, 
haveria que se definir como ficariam os contratos 
celebrados com inurneras empresas que pesquisam 
e exploram petr61eo no territ6rio brasileiro. A pr6pria 
discussao sobre tal possibilidade viria a eievar 0 grau 
de risco de tais contratos, possivelmente inviabilizando 
a continuidade desta polltica. 

Por outro lado, se e este 0 objetivo - a/terar em 
profundidade a politica brasileira no setor -, entao 
as diretrizes legislativas que estruturarao a nova 
politica carecem de estudos mats aprofundados 
e, inevitavelmente, resultarao em proposicao de 
complexidade muito maior. 

Queremos , pols, alern de manifestar nossa 
concordiincia com os argumentos do Voto anterior, 
acrescentarque,se devemosalterara forma como sao 
determinados os precos dos derivados de petr6leo, 
um dos pontos centrais sera mudar as normas que 
regem a atuacao do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrencia, dando aos 6rgaosque 0 integrammaior 
capacidade de atuacao. Nao obstante, esta questao 
extrapola os objetivos do presente Varecer. 

Em conclusao, pelas razoes expostas, SOMOS 
PELA REJEI~AO DO PROJETO DE LEI n° 5.838, 
DE 2005. 

Sala da Comissao, 27 de setembro de 2007. 
DeputadoJoao Maia, Relator. 

III - Parecer da Comissao 

A Comissao de Desenvolvimento Econ6mico, 
Industria e Cornerclo, em rsuniao ordinaria realizada 
hoje, rejeitou 0 Projeto de Lein° 5.838/2005, nostermos 
do Parecer do Relator, Deputado Joao Maia. 

Estiverampresentes os Senhores Deputados: 
Wellington Fagundes - Presidente, AlbanoFranco, 

Antonio Andrade e Vanderlei Macris- Vice-Presidentes, 
Dr. Adilson Soares, Dr. Ubiali, EdsonEzequiel, Fernando 
deFabinho, JoaoMaia, Jurandil Juarez, Lucio Vale, Miguel 
Correa Jr., Os6rio Adriano, Reginaldo Lopes, Renato 
Moiling, Rodrigo de Castro, Carlos Eduardo Cadoca. 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. 
Deputado Wellington Fagundes, Presidente. 



53426 Quarta-Ieira 10 DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Oulubro de 2007 

PROJETO DE LEI N° 6.345-B, DE 2005
 
(Do Senado Federal)
 

PLS N° 99/05
 
01. nO 2.837/05 (SF)
 

Dispoe sobre a inscriyiio de nomes no 
Livro dos Her6is da Plltrla; tendo parece
res: da Comissao de Educayiio e Cultura, 
pela aprovayao (relator: DEP. ANGELO VA· 
NHONI e relator substltuto: DEP. GILMAR 
MACHADO) e da Comissao de Constitulyiio 
e Justiya e de Cidadanla, pela constitucio
nalidade, jurldicidade e t6cnlca legislativa 
(relator: DEP. ROBERTO MAGALHAES). 

Despacho: As Comissoes de EducaQao 
e Cultura e Constitulcao e Justica e de Cida
dania (Art. 54 RIC D). 

Apreciayao: Proposicao Sujeita aApre
ciacao Conclusiva pelas Cornlssoes - Art. 
2411. 

Publicayiio do parecer da Comissao de Constitui· 
yiio e Justlya e de Cidadanla 

I - Relat6rio 

Em exame 0 Projeto de Lei em eplgrafe, oriundo 
do Senado Federal, que tem por objetivo dispor sobre 
a inscriQiio de nornes no Livro dos Her6is da Pat ria, a 
ser depositado no Panteao da Patria e da Liberdade 
Tancredo Neves, estabelecendo que 0 mesmo destina
se "ao registro perpstuo do nome dos brasileiros ou de 
grupos de brasileiros que tenham oferecido a vida a 
Patria, para sua defesa e consfrucao, com excepcional 
dedlcacao e herolsmo." 

o projeto determina ainda que a distinQiio sera 
conlerida por lei, deoorrldos 50 (cinqOenta)anos da morte 
ou dapresuncaode morte do homenageado, levando
se em constderacao 0 transcurso de data representativa 
de le~o rnemoravet da vida do taureaoo. 

o autor da propoelcao, eminente Senador Marco 
Maciel, em sua justlficaQao, alega que 0 Livro dosHer6is 
da Patria nao existe materialmente no ordenamento 
jurldico nacional, em lace da ausencla de sua 
regulamentaQao. Segundo 0 autor, olto personalidades 
ja toram laureadas, havendo outras propostas em 
tramltacao nas duas Casas. Nesse sentido, 0 presente 
projeto visa suprir a lacuna normativa existente, dando 
respaldo e parametres para 0 exame oas referidas 
propostas em trarnltacao, 

o projeto loi inicialmente apreciado, quanta ao 
mente, na Comissao de EducaQaoe Cultura, que opinou 
unanimemente pela aprovacao da propostcao, 

Esgolado 0 prazo regimenlal, nao loram 
apresentadas emendas ao projeto perante esta 
Comissao de Constitulcao e Justica e de Cidadania. 

E0 relat6rio. 

II - Voto do Relator 

Cabe a esla Comissao de ConstituiQiio e JustiQae 
de Cidadania se pronunciar sobre a constitucionalidade, 
juridicidade e tecruca legislativa do Projeto de Lei n° 
6.345, de 2005, a teor do dlsposto no art. 32, inc. 
IV, atlnea a, do Regimento Interne da Camara dos 
Deputados. 

A materia em apreQae da competsncia legislativa 
concorrente da Uniao, Estados e Distr~o Federal (art. 
24, IX - CF), cabendo ao Congresso Nacional dispor 
sobre normas gerais, com a sancao do Presidente da 
Republica (art. 48 - CF), sendo a lnlciativa parlamentar 
legltima, em lace da inexistencia de iniciativa privativa 
de outro Poder. 

A proposlcao obedece aos requisitos 
constitucionais lormais para a espscle normativa e 
nao afronta dispositlvos de natureza material da Carta 
Magna. 

No que tange ajuridicidade, 0 projeto harmoniza
se com 0 ordenamento jurfdico vigente, nao havendo 
qualquer impedimento a sua aprovacao integral. 

Quanto a tecnica legislativa, nao hB qualquer 
restrlcao a redacao empregada no projeto, estando 
o mesmo de acordo com as regras impostas pela Lei 
Complementar n° 95, de 2612198, com a redaQao dada 
pela Lei Complementar n° 107, de 26-4-01. 

Em face do exposto, nosso voto e pela 
oonstitucionalidade, juridicidade e boa tscnicalegislativa 
do Projeto de Lei n° 6.345, de 2005. 

Sala da Comissao, 28 de agosto de 2007. 
Deputado Roberto Magalhiies, Relator. 

11\ - Parecer da Comissao 

A Comissao de Oonstltuicao e JusliQa e de 
Cidadania, em reuniao ordinaria realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constilucionalidade. juridicidade e 
tecruca legislativa do Projeto de Lei nO 6.345-A/2005, 
nos terrnos do Parecer do Relator, Deputado Roberto 
Magalhaes. 

Esliveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo lIagiba - Vice
Presidentes, Antonio Carlos Magalhiies Neto, Benedlto 
de Lira, Bruno Araujo, Candido Vaccarezza, Colbert 
Martins, Edson Aparecido, Efraim Filho, Felipe Maia, 
Flavio Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen 
Pinheiro, Indio da Costa, Jose Eduardo Cardozo, Jose 
Genorno, Julahy Junior, Marcelo Guirnaraes Filho, 
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Marcelo Ortiz, Marcio Franca, Mauricio Quintella Lessa, 
Mauro Benevides, MendonQa Prado, Moreira Mendes, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paes 
Landim, Paulo Magalhaes, Paulo Teixeira, Regis de 
Oliveira, Renato Amary, Roberto Magalhaes, Sandra 
Rosado, Sergio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, 
Valtenir Pereira, Vilson Covalli, Vital do Rego Filho, 
Wolney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Antonio Bulhoes, 
Antonio Carlos Billi, Carlos Abicalil, Oecio Lima, 
Domingos Dutra, Edmilson Valentim, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, George Hilton, Jeronimo Reis, Joao 
Campos, Joao Magalhaes, tuiz Couto, Pinto Itamaraty, 
Rubens Otoni, Severiano Alves e William Woo. 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. 
Deputado Leonardo Picciani, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 7.033-A, DE 2006 
(Do Sr. Arolde de Oliveira) 

Acrescenla 0 artigo 19·A II Lei n° 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
"estabelece normas gerais e crltenos bB· 
sicos para a promoeao da acessibilidade 
das pessoas porladoras de deficiencia ou 
com mobilidade reduzida, e da outras pro
videncias"; lendo parecer da Comissao de 
Seguridade Social e Familia, pela aprovat;ao, 
com emenda (relator: DEP. DR. NECHAR). 

Despacho: As Cornissoes de Seguridade 
Social e Familia; Desenvolvimento Econornico, 
Industria e Cornercio e Constltuicao e Justica 
e de Cidadania (Art. 54 RICO). 

Apreciat;iio: Proposlcao Sujeita a Apre
ciacao Conclusiva pelas Cornissoes - Art. 
24 If. 

PUblicat;iio do Parecer da Comissao de Seguridade 
Social e Familia 

I - Relal6rio 

o Projeto de Lei em eplgrafe, de autoria no ilustre 
parlamentar Arolde de Oliveira, pro poe acrascirno de 
dispositive a Lei n' 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que trata da prornocao da acessibilidade da pessoa 
com deficiencia ou mobilidade reduzida, para obrigar 
fabricantes de aparelhos receptores de radio e televlsao 
a disponibillzar, em pelo menos cinquanta por cento de 
seus produtos, satda de audio compatfvel com fones 
de ouvido, com ajuste independente de volume. 

Na Justficacao, 0 autor argumenta que a legislaQao . 
ora vigente relativa as pessoas com deficiencia auditiva 
privilegia a acessibilidade daqueles com perda de 
audicao total ou quase total, a exemplo do art. 19 
da referida Lei n" 10.098, de 2000, sem, no sntanto, 
favorecer aqueles com perda auditiva parcial. 

A seu julzo,a alternativa proposta, atern de viavel, 
13 de baixo custo e traria ganhos significativos para a 
qualidade de vida e lnteracao social da pessoa com 
perda auditiva leve, porquanto possibilitaria seu acesso 
ao radio ou a televisao juntamente as pessoas sem a 
mesma deficiencia, mediante a implementacao de ajuste 
de volume independente para fones de ouvido. 

A proposicao em analise sera apreciada, 
conclusivamente, nos termos do art. 24, inciso II, do 
Regimento Interno desta Casa, pelas Cormssoes 
de Seguridade Social e Famflia; Desenvolvimento 
Econornico, Industria e Comercio e Constituicao e 
Justlca e de Cidadania. 

No prazo regimental, nao foram apresentadas 
emendas ao Projeto. 

E0 relat6rio. 

II - Volo do Relalor 

Assegurar a acessibilidade da pessoa com 
deficiencia significa garantir-Ihe 0 usufruto de seus 
direitos fundamentais, como 0 direito de ir e vir, 0 direito 
a sducacao, a saude e ao lazer. Enfim, representa a 
tmplernentacao efetiva do mandamento constitucional 
que garante a todos os brasileiros a igualdade perante 
a lei, alernde contribuir para a consecucao de objetivos 
fundamentais da nossa sociedade, quais sejam, a 
construcao de uma sociedade livre, justa e solldarta 
e a prornocao do bem de todos, sem preconceilos 
de origem, raca, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de dlscrtmmacao. 

Nesse contexto,a proposlcao em exame 13 merit6ria 
e oportuna, porquanto visa a ampliar a acessibilidade 
das pessoas com deficiencia auditiva leve ou moderada 
a proqrarnacao de radio e de televisao, ao determinar 
a instalacao, em pelo menos cinquenta por cento dos 
aparelhos de radio e de telsvisao fabricados no Pals, 
de saldas de audio compatfveis com fones de ouvido 
com ajuste independente de volume. 

Como ressaltado pelo autor, a medida proposta 13 
viavel, de baixo custo e traria ganhos significativos para 
a mteracao social de seus beneficianos, que poderiam 
assistir a televisao juntamente com seus familiares 
e amigos. Alem disso, traria beneficios nao s6 para 
as pessoas com deficiencia auditive, mas tarnbern 
para pessoas com deficiencla visual e para idosos, 
que, em geral, sofrem perda progressiva da audicao. 
Pesquisas cienlfficas recentes demonstram que a 
deficiencia auditiva acomete, de alguma forma, cerca 
de setenta por cento dos idosos, constituindo um dos 
mais importantes fatores de sua desaqrepacao social 
e queda na qualidade de vida. 

convsrn registrar que 0 art. 52 do Decreto n' 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, ja preconiza que 
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ao Poder Publico cabe incentivar a oferta de aparelhos 
de televisao equipados com recursos tecnol6gicos que 
permitam sua utilizacao de modo a garanlir 0 direito 
de acesso a intormacao as pessoas portadoras de 
deficiencia auditiva ou visual, entre os quais se inserem 
as entradas para fones de ouvido com ou sem fio. 

Diante do exposto, votamos pela aprovacao do 
Projeto de Lei n° 7.033, de 2006. 

Sala da Comissao, 18 de setembro de 2007. 
Deputado Dr. Nechar, Relator. 

1- Complementacao de Voto 

Na rsunlao deliberativa desta Comissao, realizada 
no dia 3 de oulubro de 2007, ap6s a leitura do parecer, 
torarn feitas propostas de modlncacao no texto do 
Projeto, alterando 0 percentual informado no Art. 19-A 
de 50% para 100%, 0 que foi imediatamente acatado 
por este Relator. 

Diante do exposto, votamos pela APROVAQAO 
do Projeto de Lei nO 7.033106, com a emenda que 
apresento em anexo. 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. 
Deputado Dr. Nechar, Relator. 

EMENDA 

No caput do Art. 19-A subslituir a expressao 
"deverao disponibilizar, em pelo menos 50% (cinqOenta 
por cento) dos equipamentos fabricados' por "deverao 
disponibilizar 100% (cern por cento) dos equipamentos 
fabricados" . 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. 
Deputado Dr. Nechar, Relator. 

III - Parecer da Comissao 

A Comissao de Seguridade Social e Familia, em 
reuniaoordinaria realizada hoje, aprovouunanimemente 
o Projeto de Lei n° 7.033/2006, com emenda, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Dr. Nechar, 
que apresentou complernentacao de voto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jorge Tadeu Mudalen - Presidente, Alceni Guerra, 
Ribamar Alves e Cleber Verde - Vice-Presidentes, 
Angela Portela, Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sa, 
Chico D'Angelo, Cida Diogo, Darclslo Perondi, Dr. 
Pinolti, Dr.Talmir, Eduardo Amorim, Eduardo Barbosa, 
Geraldo Resende,Germano Bonow, Henrique Fontana, 
J6 Moraes, Jcao Biltar, Jofran Frejat, Jose Linhares, 
Mario Heringer, Mauricio Trindade,Neilton Mulim, Pepe 
Vargas, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, 
Rita Camata, Saraiva Felipe,Gorele Pereira,Guilherme 
Menezes, iris de Araujo e Nazareno Fonteles. 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 7.29B-A, DE 2006 
(Do Ministerio Publico da Uniao) 

MENSAGEM PGRIGABJN° 1 

Dispoe sobre 0 subs/dlo do Procurador 
Geral da Republica, referido no art. 37, XI e 
art. 39, § 4°, clc 0 art. 127, § 'Z' •e art. 128, § 
5°, I, c, todos da Consthuicao Federal; ten
do pareceres: da ComIssao de Trabalho, de 
Administracao e Servico Publico, pela apro
vaQiio, com emenda (relator: DEP.TARCISfO 
ZIMMERMANN); da Comissao de Finances 
e Tributacao, pela compatibilldade e ade
quaQiio f1nancelra e orcamentlirla deste e 
da emenda da Comissao de Trabalho, de 
Administracao e Servlco Publico (relator: 
DEP. MAX ROSENMANN); e da Comissao de 
ConstituiQiio e Justica e de Cidadanla, pela 
constituclonalidade, jurldlcldade, tecnica Ie
glslativa e, no merho, pela aprovacao deste, 
com emenda, e da emenda da Comissao de 
Trabalho, de AdminlstraQiio e ServIC!1 Publico 
(relator: DEP. ROBERTO MAGALHAES). 

Despacho: As Comiss6es de Trabalho, 
de Administracao e Servico Publico;Financese 
Tributaeao(Art. 54 RICO)e Consliluicao e Jus
tice e de Cidadania (Merito e Art. 54, RICO). 

Apreciacao: Proposicao Sujeita a Apre
ciacao do Plenario. 

PublicaQiio dos Pareceres das Comissoes deTre
balho, de Adminlstracao e Servico Publico, Fi
nancas e Trlbutacao e Constitulcao e Justica e de 
Cidadania 

COMISSAO DE TRABALHO, DE
 
ADMINISTRAQAO E SERVIQO PUBLICO
 

I - Relat6rlo
 

o Projeto de Lei n° 7.298, de 2006, visa fixar, em 
R$25.725,OO, o valor do subsrdiomsnsal do Procurador
Geral da Republica, a vigorar a partir do dia 1° de 
janeiro de 2007.

E especificado no projeto sob comento que a 
lrnplernentacao do novo subsldio esta submetida aos 
disposltivos constltuclonais e legais aplicaveis, bem 
como que as despesas resultantescorrerao a conta das 
dotacoes orcarnernanas consignadas ao Ministerio Publico 
da Uniao,em volume suficiente para suporta-las. 

Cabe-nos, na Comissao de Trabalho, de 
Administracao e ServiCO Publico, analisar 0 merlto da 
proposlcao com base no que disp6e 0 art. 32, inciso 
XVIII, do Regimento Interne desta Casa. 

E0 relat6rio. 

II - Voto do Relator 

E torcoso reconhecer que 0 art. 127, § 2°, da 
Constituicao Federal, assegurou autonomia funcional 
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e administrativa ao Ministerio Publico, inclusive para 
propor sua polilica remunerat6ria, observados os Iimites 
eslabelecidos na pr6pria Lei Maior. 

Desla torma, observa-se que 0 projeto de lei sob 
analise objetiva, ao reajustar 0 subsidio do Procurador
Gerat da Republica ao valor proposto para 0 subsidio 
dos membros do Supremo Tribunal Federal - STF, 
pretende manter 0 valor real de sua rernuneracao, 
fixada com base no disposlo no§ 1° do art. 39 da Carta 
Constilucional, obedecendo, ao mesmo tempo, 0 teto 
remunerat6rio imposlo palo art. 37, XI. 

Ede se ressaltar, no entanto, dois pontos nao 
explicilados nesle projelo de lei que merecem nota. 0 
primeiro deles diz respeito ao Indice de reajuste aplicado 
aos subsldios dos Minislros do STF, de 5%, em que se 
baseia 0 reajuste proposto para 0 Procurador-Geraf da 
Republica. Esse indice seria referenle a reposicao das 
perdas geradas pela inflac;:ao projelada para 0 ano de 
2006, perlodo em que a inflac;:ao medida pelo indice 
Nacional de Precos ao Consumidor - INPC alingiu 
apenas 2,8134%, variac;:ao consideravelmenle menor 
que 0 indice de reajusle proposto. a segundo ponto 
a se considerar e que a Constituicao Federal preve 
revisao geral anual, sempre na mesma data e sem 
distineao de indices, para os servidores pUblicos em 
geral, e nao apenas para os que dispoern de poder 
para iniciar 0 processo legislalivo, reajustando assim 
os pr6prios subsidios. Seria justo, portanto, que os 
reajustes dos rnernbros dos Poderes da unlao e do 
Minislerio Publico manlivessem urn paralelo com os 
reajustes gerais concedidos aos servidores publicos 
federais. 

Por fim, a proposlcao sob analise cuida de 
apresenlar, em sua justificativa, dados que demonstram 
seu enquadramento aos termos do art. 169 da Carta 
Magna e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar n° 101, de 2000), 0 que foi confirmado 
em parecer elaborado no arnotto do Minislerio do 
Planejamento, Orcarnento e Gestae e encaminhado 
a Assessoria Parlamenlar do Gabinete do Ministro, 
cujo teor foi cotocado a nosso dlspor, 

lsto posto, s6 nos resta volar pela APROVAyAO, 
no rnerito, do Projelo de Lei n° 7.298, de 2006. 

Sala da Comissao, 31 de maio de 2007. 
Deputado Tarcisio Zimmermann, Relator. 

COMPLEMENTA<;:AO DE VOTO 

a Projelo de Lei n° 7.298, de 2006, apresenlado 
ao Poder Legislalivo em 7 de julho de 2006, visava 
fixar em R$25.725,00 0 valor do subsfdio mensal do 
Procurador-Geral da Republica, a vigorar a partir do 
dia 1° de janeiro de 2007. Esle valor provinha daquele 
sugerido, para Ministro do Supremo Tribunal Federal 

- STF, em proposicao submelida a apreclacao do 
Congresso Nacional em 6 de julho de 2006. 

a valor proposto para Ministro do STF, por seu 
lurno, baseava-se no valor de seu subsfdio vigenle 
em 1° de janeiro de 2006, de R$24.500,00, aplicando
se-Ihe a inflac;:ao projetada, aepoca da apresentacao 
da proposta, para 0 ano de 2006, calcutada em 5%, 
tomando-se como referencia 0 Indice Nacional de 
Prec;:os ao Consumidor Amplo-Especial - IPCA-E do 
Institute Brasileiro de Geografia e Estatfslica - IBGE. 

Ocorrs que, decorrido 0 perlodo em questao, a 
inflacao manleve-se em 2,8134%, tomando-se por base 
o indice Nacional de Prec;:os ao Consumidor - INPC, 
tambsrn calculado pelo IBGE. 

Assim, quanto apresenlamos nosso parecer no 
Plenario da Comissao de Trabalho, de Admlnlstracao 
e Service Publico, a qual cabe analisar 0 rnerito da 
proposicao, foi questionada a divergencia entre 0 indice 
de reajusle proposto e aquele calculado para a inflac;:ao 
do periodo, que seria a justificativa para 0 aumenlo. 

Em dialogo com os autores, conclulmos pela 
correcao do indice de reajuste e do valor do subsidio, 
respeclivamente para 2,8134% e R$25.189,28. 
Destaco que a emenda assegura 0 estrito respeito 
ao dispositivo constitucional que delermina a revisao 
anual dos subsldios dos servidores publicos, atraves 
da reposicao das perdas inflacionarias. 

Isto posto, apresenlamos a presente 
Complernentacao de Volo e a Emenda do Relator, 
em anexo, para efetuar as alteracoes correspondentes. 
Concluimos, portanto, pela APROVAyAO, no mento, 
do Projelo de Lei n° 7.298, de 2006, com a Emenda 
do Relalor anexa. 

Sala da Comissao, 21 de junho de 2007. 
Deputado Tarcisio Zimmermann, Relalor. 

EMENDA DO RELATOR 

De-se ao art. 1° do Projeto de Lei nO 7.298, de 
2006, a seguinte redacao: 

'~rt. 1° a subsldio mensal do Procurador
Geral da Republica passa a ser de R$25.189,28 
(vinle e cinco mil cento e oitenta e nove reais 
e vlnte e oito centavos) a partir de 1° de ja
neiro de 2007." 

Sala da Comissao, 21 de junho de 2007. 
Depulado Tarcisio Zimmermann, Relalor. 

III - Parecer da Comissao 

A Comissao de Trabalho, de Admlnlstracao e 
Service Publico, em reuniao ordinaria realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovacao do Projeto 
de Lei n° 7.298/2006, com emenda, nos lermos do 
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Parecer do Relator, DeputadoTarclsio Zimmermann, 
que apresentouoomplementacao de Voto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Nelson Marquezelli - Presidente, Wilson Braga e 

Paulo Rocha - Vice-Presldentes, Andreia Zilo, Daniel 
Almeida, Edgar Moury, Edinho Bez, Eudes Xavier, Gorete 
Pereira, Manuela D'avila, Mauro Nazif, Milton Monti, 
PauloPereira da Silva,Pedro Henry, RobertoSantiago, 
Sandro Mabel, Tadeu Filippelli, Tarcfsio Zimmermann, 
Vicentinho, Carlos Alberto Leraia, Eduardo Barbosa, Iran 
Barbosa, MarcioJunqueira e Nelson Pellegrino. 

Sala da Comissao, 27 de junho de 2007. 
Deputado Nelson Marquezelli, Presidente. 

COMISSAO DE FINANl;:AS ETRIBUTAl;:AO 

I - Relat6rio 

oprojetode lei em epfgrafe, de autoria Minisferio 
Publico da Uniao, com fundamento nos arts. 37, XI e 
39, § 4°, clc os arts. 127, § 2°, e 128, § 5°, I, c, todos 
da Oonstitulcao Federal, fixa 0 subsfdio mensal do 
Procurador-Geral da Republica em R$25.725,00 (vinte 
e cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais), com 
efeitos financeiros desde 1° de janeiro de 2007. 

oarts.2° e 3°do PLdeterminam queas despesas 
decorrentes de sua adocao sejam absorvidas pelas 
dotacees orcamentarlas consignadas ao Ministario 
Publico da Uniao e devam estar em consonancta 
com 0 estatutdo no art. 169 da Constituicao' e na Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000-Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF. 

o Projeto foi aprovado, com emenda modificativa, 
pela Comissao deTrabalho, de Administraeao e Servi90 
Publico - CTASP. 

E0 nosso relat6rio. 

II - Voto do Relator 

Cabea este6rgaotamico exclusivamente 0 exame 
do projeto de leiquanto asuacompalibilizac;ao eadequacao 
comas leis orcamentartas relalivas ao plano plurianual, a 
lei dediretrizes orcamentanas e a leiol1f8mentana anual, 
conforme estabelece 0 art. 53, II, clc 0 art.32, X, h, do 
Regimento Interne da Camara dosDeputados. 

lArt. 169. A despesa com pessoal atlvo e lnative da Unlao, dos Es
tades,do Distrlto Federale dos Municfplosnao poderaexcederos 
limitesestabelecidosem lei complementar. 

§ 1°A concessao dequalquer vantaqem ouaumento de remunerac;ao, 
a cnayio de cargos. empregose fun~es au atterac;ao de estrutura 
de carrelras, bern como a admlssao au oontrata¢o de pesaoal, a 
qualquer tttulo, palos 6rgaos e entidades da adminlstraet80 direta 
ou Indlreta, inclusive fundaQies Institurdas e mantidas peto poder 
publico, so poderlio ser foilas: 

1- sehooverpnlvladota<;iio """",entMa suficlente para slenderlis pre
je¢es de despesa. de passoal e aos acraselmos dela decorrentes; 

11- sa houver autorlzacao especfflcana lal da diretrlzas on;a.man· 
tartas, rassalvadasas empresaspublicas a as sociedadesde eco
nomls mlsta. 

Ha que se analisar ainda a proposlcao a luz da 
Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF. Os gastosque 
adviraoda tmplernentacao do projetode lei enquadrar
se-ao na condicao de despesa obrigat6ria de caratsr 
conlinuado (despesa corrsnte derivadade lei que fixe 
para0 enteestatal a obrigaeao legalde sua execucao 
por urn perlodo superior a dois exerclcios). Nesse 
sentido, a proposlcao fica suiaita a observancta do 
disposto no artigo 17, §§ 1° e 2°, da referidaLRF. 

Pelo quedispoe0 § 1°,0 atequecriarou aumentar 
despesa de caratsrconlinuado devera serinstrufdo com 
eslimaliva doimpacto orcamentano-fnenceiro noexercfcio 
em que entrar em vigor enos dois subsequentes e 
demonstrar a origem dos recursos para0 seu custeio. 

o § 2°, por sua vez,determinaque tal ato devera 
ser acompanhado de comprovacao de que a despesa 
criada ouaumentada naoafetara asmetas deresultados 
fiscals previstasna Lei de Diretrizes Orcarnentanas 
LDO, devendo seus efeitos financeiros, nos periodos 
seguintes, sercompensados peloaumento permanente 
de receita ou pela raducao permanente de despesa. 

No que concerns a aoequacao do projeto a Lei 
de Diretrizes Orcarnentarias - LDO, a importante 
ressallarque, noexamede proposlcao sobreaumento 
de rernuneracao deve ser considerada tambern a 
detsrminacao conslitucional prevista no art. 169 da 
Carta Magna, especialmente, as restrlcoas e exce¢es 
contidas no paraqrato primeiro deste dispositivo, com 
a redacaodada pela EmendaConstitucional n° 19/98, 
nos seguintes termos: 

" Art. 169... 
§ 1° A concessao de qualquervantagem 

ou aumento de rernuneracao, a criaeao de car
gos, empregos e fun90es ou alteracao de es
truturade carreiras, berncomo a adrnissao ou 
contratacao de pessoal, a qualquer titulo,pelos 
6rgaose entidades da administraeao diretaou 
indireta, inclusive fundai;Oes institufdas emanti
das pelo poder publico, 56 poderao ser feitas: 

I - se houver previa dotaeao orcamentarta 
suficiente para atender asproje9fies dedespesas 
de pessoal e aosacresclmos deladecorrentes; 

11-se houverautorizacaoespecffica na 
lei de diretrizes orcarnentartas, ressalvadas as 
empresas pUblicas e as sociedades de eco
nomia mista." 

A Lei de Diretrizes Orcarnentarlas - LDO para 0 
exercfcio financeiro de2007 (Lei n°11.439, de29-12-2006) 
emseu art. 92, estabelece queasconcess6es de quaisquer 
vantagens, aumentos de rernunsracao devamconstar 
de anexo especrtico da lei orcarnentarla, 
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Efetivamente, verifica-se na lei Orcarnentaria para 
2007 - lOAl2007 (lei n° 11.451, de 7-2-2007) em seu 
Anexo V - Autorizacoes especlficas de que trata 0 art. 
169, § 1°, inciso II, da Constituicao, relativas adespesas 
de pessoal e encargos sociais do texto legai autorlzacao 
especllica para 0 Pl em apreco ao consignar (em mil 
R$) no item II - Aiteracao da Estrutura de Carreiras 
e Aumento de Hernuneracao - 3. Ministerio Publico 
da Unlao R$93.019,40; 3.1. Alteracao do subsfdio do 
Procurador-Geral da Republica, de que trata 0 Projeto 
de lei n° 7.29B, de 2006, bern como os efeitos dessa 
atteraeao - R$50.BB7,90. 

o Pl em seu art. 3° submete a implementa980 da 
norma aos preceilos do art. 169 da Consntuicao e a lRF, 
fixando seus efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro 

de 2007. 0 impacto orcarnentario e financeiro e seus 
enquadramentos legais estao demonstrados em planilhas 
analfticas e smtetlcas ja examinadas na Comissao de . 
Trabalho, de Administra9iio e Service Publico. 

A alteracao trazida pela proposicao se rellete na 
rsrnuneracao dos membros do Ministerio Publico da 
Uniao, por forca de interpretacao do disposto no art. 
93, V, c/c 0 art. 129, § 4°, da constnuicao e do art. 1°, 
§ 3°, da lei n° 10.477/2002. 

o impacto orcamentario anual, a partir de 2007, 
seria de R$50.B60.035,00, nos anos de 200B e 2009, 
em razao do aumento no quantitativo do Ministerio 
Publico Federal e do Trabalho, 0 impacto anualizado 
passa a ser de R$52.036.307. 

Ocorre que a CTASP em seu parecer concluiu pela aproval'80 do PL com a complementacao de voto do 
Relator, Deputado Tarclsio Zimmermann. No parecer e aprovada emenda de relator reduzindo 0 aumento 
definido no PL de 5% para 2,8134%. A redu~i1o e fundamcntada pelo Relator em razao do autor ter, em sua 
justificaeao, vinculado 0 aumento dos subsldios 8 inllal'8o verilicada no exerelcio de 2006, pmjetada pela 
variacao do }PCA-E, Indice apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica - IBGE, estimando-o 
em 5%. Todavia, no exerclcio de 2006 a inflal'8o efetivamente ocorrida, fundada no INPC, igualmenle 
calculado pelo IBGE e base para reposic;iio <las perdas salariais dos tmbalhadores pubhcos e da iniciativa 
privada, foi de 2,8134%. Nesse senti do, conforme emenda modificativa da CTASP, passam os subsidies dos 

b d P der Judi '8' f d I . tmem res 0 o er U lei no e era a serem OS semnn es: 
IORGAOSIMEMBRO lSURStDIOS SUBSIDIOS SVBStDIOS 

~006 ~007 007 
PL rTASP 

rocaradcr-aeral da Reoublica 24.500 00 25.72500 25.189.28 
rccurador-Geral do MPDFT 23.27500 24.43875 23.929.82 
ubprocurador-geral (da Republica, Mililar e do 23.275,00 24.438,75 23.929,82 

trrabalhol 

Procurador Regional (da Republica, Militar e de 22.111,25 23.216,81 22.733,32 
~rabalho) 

Procurador de Justica do MPDFT 
22.111,25 23.216,81 22.733,32 

Procurador (da Republica. Militar e do Trabalhol 21.00569 22.05591 21.59666 
21.005,69 22.055,91 21.596,66 

Promotor de Justica do MPDFT 
Promotor de lustica Adiunto do MPDFT 19.955,40 20.953,11 20.516.82 

Oesta feita, acolhida a emenda aprovada 
pela CTASP, passa 0 impacto orcarnentarlo
tinanceiro anualizado do Pl em apreco a ser em 
2007 de R$49,BOO.889,27 e em 200B e 2009 de 
R$50.952,665,74. 

Assim, 0 Pl nO 7.29B, de 2006, mostra-se 
compalivel e adequado com 0 art. 169 da Constituicao 
Federal, com a lei Complementar n° 101, de 2000, 
assim como com a lei de Oiretrizes Orcarnentarias 
lOO para 0 exerclcio financeiro de 2007 (lei n° 11.439, 
de 29-12-2006) e com a lei Orcarnentarla para 2007 
(lei n° 11.451, de 7-2-2007), 

Observamos nao ser posslvel, neste 6rgao tecnico 
da Camara dos Oeputados, a apreclacao do mente 

do Pl em apreco, como 0 fizemos em seu paradigma 
Pl n° 7.297, de 2006, que dispoe sobre 0 subsidio de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, reterido no art. 

4B, XV, da Constituicao Federal. 
Aproveitamos 0 ensejo para proporrnos a inclusao 

dentre as cornpetencias de rnerito desta Comissao a 
apreciacao das proposicoes que tratem de subsldios 
dos membros do Ministerio Publico da Uniao, correcao 
essa a ser realizada pela nova redacao do art. 32, XI, 
i, do Regimento Interno da Camara dos Oeputados, 
com 0 acrescirno, in fine, dos termos "e do Ministerio 
Publico da Uniao", passando a redacao do dispositive 
ser a seguinte: 
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fixar;ijo da remunerar;ijo dos membros 
do Congresso Nacional, do Presidente e do 
Vice-Presidente da Republica, dosMinistros de 
Estado, edosmembros damagistratura federal 
e do Minlstl!rio Publico da Uniao; 

A alteracao se justifica por expressa previsao 
constitucional, que em seu art. 128, § 5°, I, C, remete 
ao art. 39, § 4°, que fixa 0 subsldio como forma de 
remuneracao dos membros de Poder e outros ocupantes 
de cargo publico. Ainda na Constitulcao, 0 art. 129, § 
4', determina a aplica,.ao, ao Ministerio Publico, no que 
couber, dos dispositivos do art. 93, especificamente 0 

inciso V, que preve a rerruneracao da magistratura por 
meio de subsfdio.Assim, propos-sa igualtratamento aos 
membros do Parquetaquele dado aos da magistratura 
federal. 

Assim, como ja mencionado, neste PL e no PL 
n° 7.297, de 2006, 0 relator da CTASP achou por bem 
optar pelo emprego no catculo da infla,.ao no perlodo 
assinalado do Indice Nacional de Pre«os ao Consumidor 
- INPC, que foi de 2,8134%, alegando que 0 INPC 
serve como principal referencia para as reposlcoes das 
perdas lnflaclonarias nos salarlos dos trabalhadores 
pUblicos e da iniciativa privada. 

Todavia, gostariamos de pedir venia ao i1ustre 
relator que nos antecedeu no exame da presente 
materia para discordar dele no emprego do INPC no 
caso em tela, ja que este e um indice que mede a 
infla«ao, tendo como alvo as familias com rendimentos 
mensais compreendidos entre 1 (hum) e 6 (sets) 
salartos-rnfnimos, cujo chefe e assalariado em sua 
ocupacao principal e residente nas areas urbanas das 
regiees pesquisadas. 

Salvo melhor julzo, consideramos mais correto 
atuallzar 0 subsldios do Procurador-Geral da Republica 
e, per consequsncia, dos membros do Ministerio Publico 
da Uniao, empregando no caleulo da infla,.ao,no perfodo 
de janeiro a dezembro de 2006, 0 [ndice Nacional de 
Precos ao Consumidor Amplo - IPC-A, tarnaem do 
IBGE, por se tratar de um indice que abrange as !ammas 
com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (hum) 
e 40 (quarenta) salarios-rnlnsnos, qualquer que seja a 
fonte de rendimentos, e residentes nas areas urtJanas 
das regi6es pesquisadas, portanto mais compatlvel 
com 0 valor do subsldio dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. 

A infla«ao no pertodo de janeiro a dezembro de 
2006, calculada pela vartacao do Indice Nacional de 
Precos ao Consumidor Amplo - IPC-A e de 3,14177 
%, percentual que sera empregado na atuallzecac do 
subsldios do Procurador-Geral da Republica e, por 
consequencla, dos membros do Ministerio Publico da 
Uniao. a valor do retrocitado subsldio passaria a ser, 

entao, de R$25.269,73 (vinle e cinco mil duzentos e 
sessenta e nove reais e setenta e tres centavos), a 
vigorar desde 1° de janeiro de 2007. 

as valores dos subsidios do Procurador-Geral 
da Republica e dos membros do Ministerio Publico da 
Uniao passariam a ser os seguintes: 

RGAOMolEMBRO ::::-==- =c::::--, 

!!balho 

Assim, se adotado pela Comissao de Constitui«ao, 
Justi,.a e Cidadania, 6rgao competente para apreciar 
o rnerito, alern da CTASP, 0 Indice de correcao que 
julgamos mais apropriado, IPC-A, 0 impacto anualizado 
do aumento do subsidio para todo 0 Ministerio Publico 
da Uniao alcancara em 2007 R$49.959.943,16 enos 
dois anos subseqiientes R$51.115.398,17. 

Isto posto, opinamos pela compalibilidade e 
adequacao orcarnentaria e frnanceira do Projeto de 
Lei n° 7.298, de 2006, nos termos da emenda aprovada 
pela Comissao de Trabalho, de Administra«ao e Servi«o 
Publico. 

Sala daComissao, 10 dejulho de 2007,- Deputado 
Max Rosenmann, Relator. 

III - Parecer da Comissao 

A Comissao de Finan«as e Tributa«ao, em reuniao 
ordinaria realizada hoje, opinou, pela compatibilidade 
e adequacao financeira e orcamentarta do Projeto de 
Lei n° 7.298/06 e da smenda da Comissao de Trabalho, 
de Adminlstracao e servtco Publico, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Max Rosenmann. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Cunha,Presidente em exerclcio;Antonio 

Palacci e Pedro Eugenio, Vice-Presidentes; Aellon 
Freitas, Carlos MeUes, Felix Mendon«a, Filipe Pereira, 
Guilherme Campos, Joao Dado, Joao Magalhaes, Jose 
Pimentel, Julio Cesar, Luciana Genro, Luiz Carlos 
Hauly, Luiz Carreira, Luiz Fernando Faria, Manoel 
JU'nior, Max Rosenmann, Mussa Demes, Pedro Novais, 
Rocha Loures. Silvio Torres, Vignatli, Bilac Pinto, Bruno 
Araujo, Colbert Marlins, Joao Bitlar, Milton Monti, Nelson 
Bornier, Paulo Malul e Rodrigo de Castro. 

Sala da Comissao, 29 de agosto de 2007.
Deputado Eduardo Cunha, Presidente em exercfcio. 
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COMISSAO DE CONSTITUIQAO
 
E JUSTIQA E DE CIDADANIA
 

o projeto de lei em epigrafe, de autoria do 
Ministerio Publico da Uniao, fixa 0 subsidio mensal 
do Procurador-Geral da Republica em R$25.725.00 
(vinte e cinco mil e setecentos e vinte e cinco rears), 
com efeitos financeiros desde 1° de janeiro de 2007. 

A rernuneracao dos membros do MinisMrio 
Publico da Uniao e vinculada Ii do Procurador-Geral 
da Republica. 

o arts. 2° e 3° do projeto determinam que as 
despesas decorrentes de sua ado~ao sejam absorvidas 
pelas dotacoesorcarnentariasconsignadasao Ministerio 
Publico da Uniao e estejam em consonancia com 0 

estatutdo no art. 169 da Constttuicao Federal e na Lei 
Complementar n° 101. de 4 de maio de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Na justificativa, adotou-se um percentual para 
preservar 0 valor reai do estipendio do ilustre agente 
publico, calculado a partir de uma infla~ao estimada 
Ii epoca em 5%, tendo como reterencia a variacao, 
no periodo de janeiro a dezembro de 2006. do indice 
NacionaJ de Pre~os ao Consumidor Amplo - Especial
IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 
-IBGE. 

o valor do subskno proposto e igual ao valor do 
subsldio submetido a apreciacao do Poder Legislativo 
para Ministro do Supremo Tribunal Federal por meio 
do Projeto de Lei n° 7.297. de 2006. 

o projeto foi aprovado pela Comissao de Trabalho, 
de Administra9ao e Service Publico com emenda 
modificativaque reduz 0 aumento definido na proposicao 
de 5% para 2,8134%. Optou-se, no calculo da infla~ao 

no periodo assinatado, pelo indice Nacional de Precos 
ao Consumidor-INPC, que foi de 2.8134%, alegando 
que 0 INPC serve como principal referencia para as 
reposicoes das perdas inflacionarias nos satanos dos 
trabalhadores publicos e da iniciativa privada. 

Na Comissao de Financas e Tributacao, opinou
se pela compatibilidade e adequacao orcamentarla e 
financeira do projeto nos termos da emenda aprovada 
pela Comissao de Trabaiho, de Administra~o e Service 
Publico. 

Entretanto, apesar de a analise de merito estar 
excluida da cornpetencia da CFT por forca do disposto 
no art. 32. XI, l, do Regimento Interno da Camara dos 
Deputados, a comissao, a exemplo do parecer exarado 
quando da apreciacao seu paradigma, PL n° 7.2'37, 
de 2006. que disp6e sobre 0 subsldio de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. sugeriu a adocao do 
indice de reajuste de 3,14177 %. Empregar-se-ia, no 
calculo da infla~o. no periodo de janeiro a dezembro 

de 2006. 0 indice Nacional de Precos ao Consumidor 
Amplo - IPC-A. 

Durante 0 prazo regimental, nao forarn 
apresentadas emendas ao projeto. 

Trata-se de proposicao sujeita Ii apreclacao do 
Plenario. 

II - Voto do Relator 

Conforme determina 0 art. 32, inciso IV. do 
Regimento Interno da Camara dos Deputados, 
cumpre a esta Comissao se pronunciar acerca da 
constitucionalidade, juridicidade, teenica legislativa e 
merito do Projeto de Lei n° 7.298, de 2006. e da emenda 
aprovada pela Comissao de Trabalho, de Administra9ao 
e Service Publico 

, Estao obedecidos os requisitos constitucionais 
relativos Ii competsncia do Congresso Nacional (art. 
48. IX. CF) e Ii iniciativa privativa do Ministerio Publico 
(art. 127, § 2° e 3°, CF), alern de atendidas as restricoes 
impostaspelo § 1° do art. 169da Carta Magna.conforme 
salientado pelo parecer aprovado pela Comissao de 
Financas e Trtbutacao. . 

Igualmenteconstatamos que 0 projeto e a emenda 
estao de acordo com os preceitos constitucionais 
expressos nos arts. 37, XI e 39, § 4°, c/c os arts. 127. 
§ 2°, e 128. § 5°, I, c. nada havendo. pois, a objetar no 
tocante Ii sua constitucionalidade material. 

No que se refere aos indices de reajuste, e, 
portanto, 0 rnerlto do projeto, discordamos do parecer 
aprovado pela CTASP que optou pelo emprego, no 
calculo da infla~o no periodo asslnalado, do indice 
Nacional de Precos ao Consumidor - INPC, que foi 
de 2,8134%. alegando-se que 0 INPC serve como 
principal reterencia para as reposicoes das perdas 
intlacionarias nos salaries dos trabalhadores publicos 
e da iniciativa privada. 

Conforme mencionou 0 relator na CFT.0 emprego 
do INPC no caso em tela nao e 0 mais adequado, 
uma vez que este e um indice que mede a infla~ao, 

tendo como alvo as familias com rendimentos mensais 
compreendidos entre 1 (um) e 6 (seis) salarios
rnlnirnos, cujo chefe e assalariado em sua ocupacao 
principal e residente nas areas urbanas das regi6es 
pesquisadas. 

o mais correto e, atnda de acordo com a suqestao 
do relator na CFT. atualizar 0 subsidios do Procurador
Geral da Republica e, por consequencia, dos membros 
do MinisMrio Publico da Uniao, empregando no calculo 
da infla9ao, no periodo de janeiro a dezembro de 2006, 
o Indice Nacional de Pre~os ao Consumidor Amplo 
- IPC-A, tarnbern do IBGE. por se tratar de um indice 
que abrange as famllias com rendimentos mensais 
compreendidos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salarlos

, 
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mfnimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e 
residentes nas areas urbanas das regioes pesqulsadas, 
portanto mais compatrvel com 0 valor do subsldio dos 
membros do Ministerio Publico. 

A in/la~ao no perlodo de janeiro a dezembro de 
2006, calculada psla variacao do [ndice Nacional de 
Pre~s ao Consumidor Amplo - IPC-A e de 3,14177 
%, percentual que deve ser empregado na atcauzacao 
do subsldlos do Procurador-Geral da Republica e, por 
conseousncla, dos membros do Ministerio Publico 
da Uniao. 0 valor do subsfdio passaria a ser de 
R$25.269,73 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta e 
nove rea is e sstenta e tres centavos), a vigorar desde 
1° de janeiro de 2007. 

Ademais, deve-se observar que esse foi 0 Indice 
empregado pela CFT na apreciacao do PL n° 7.297, 
de 2006, que dlspoe sobre 0 sobsldlo de Ministro do 
SupremoTribunal Federal. A simetria existente enlre as 
carreiras do Poder Judlclarlo e do Ministerio Publico e 

evidenciada nao s6 pela identidade de prerrogalivas, 
garantias e vedacoes concedidas ou impostas aos 

seus inlegrantes pelo ordenamento constitucional, 
mas acirna de tudo decorrente da adocao de igual 
polltica remunerat6ria para seus membros, comprovada 
pela aplicacao do art. 93 da Constltuicao Federal ao 
Ministerio Publico, por torca do art. 129, § 4°, e ainda, 

pelas sucessivas edi~es de leis remunerat6rias com 
valores idenlicos, a exemplo das Leis nOs 10.474 e 
10.477, de 2002, e das Leis nOs 11.143 e 11.144, de 
2005, que fixaram a rernuneracao e 0 substdio dos 
membros do Poder Judiciarlo e do Ministerio Publico 
da Uniao em igual valor. 

A altsracao Irazida pela proposleao se rellete na 
rsmuneracao dos membros do Ministerio Publico da 
Uniao, em virtude de interpretacao do disposto no art. 
93, V, clc 0 art. 129, §4°, da consntulcao Federal e do 
art. 1°, § 3°, da Lei n° 10.477/2002. 

Os valores dos subsidies do Procurador-Geral dB Republica e des membros do Ministeno PUblico da Uni!o 
Dassariam a ser os seautntes: 

6ROAOSIMEMBRO SUBsiDIOS 
2006 

SUBSWIOS 
2007PL 

SUBSWIOS 2007 
crASP fINPel 

SUBSlDlOS 
1007IPC-A 

Procumdor-Oeral 
Renablica 

da 24.500,00 25.715,00 25.189,28 25.269,73 

Procumdor-Oeral 
MPDFT 

do 23.275,00 24.438,75 23.929,82 14.00ti,15 

6ROAOSIMEMBRO SUBSIDIOS 
2006 

SUBslDIOS 
2007PL 

SUBSIDIOS ~) 2007 
CTASP(INPC 

SUBSIDIOS 
2007IPC-A 

Subprocumdor-GeraJ (da 

Republi~; Militar e do 23.275,00 24.438,75 23.929,82 14.006,15 
Trabalho 
Procurador Regional (dB 
Republi~; MililBr e do 22.111,25 23.216,81 22.733,32 22.805,93 
Trabalho 
Procurador 
MPDFT 

de Justi9B do 22.111,25 23.216,81 22.733,32 22.805,113 

Procurador (da Republica, 
Militar e do Trabalh~\ 21.005,69 22.055,97 21.596,66 21.665,63 

Promotor 
MPDFT 

de Justi9a do 21.005,69 22.055,97 21.596,66 21.665,63 

Promotor de J usti"" Adjuoto 
doMPDFT 19.955,40 20.953,17 20.516,82 20.582,35 

A tecnlca legislaliva e a reda,.aoempregadas estao 
adequadas, con/ormando-se perteitamente as normas 
estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de 1998, 
alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001. 

Isto posto, nosso voto e no sentido da· 
constitucionalidade, juridicidade e boa tecnica legislaliva 
do Projeto de Lei n° 7.298, de 2006, e da emenda 
apresentada na CTASP e, no rnerito, pela aprova~o do 
projeto, nos tennos da emenda apresentada em anexo. 

Sala da Comissao, 18 de setembro de 2007.
Deputado Roberto Magalhies, Relator. 

EMENDA MODIFICATIVA 

De-se ao art. 1° do Projeto de Lei n° 7.298, de 
2006, a seguinte redacao: 

"Art. 1° 0 subsfdio mensal do Procurador
Geral da Republica passa a ser de R$25.269,73 
(vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e nove 
reais e setenta e tres centavos), a partir de 1° 
de janeiro de 2007." 

Sala da Comissao, 18 de setembro de 2007. 
Deputado Roberto Magalhies 
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III - Parecer da Comissao 

A Comissao de Constituicao e .Justica e de 
Cidadania, em rsunlao ordinaria reauzada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
tecnlca legislativa e, no rnerito, pela aprovacao, com 
emenda (apresentada pelo Relator), do Projeto de Lei 
nO 7.298/2006 e da Emenda da Comissao de trabamo, 
de Administracao e SeIVi90 Publico, nos termos do 
Parecer do Relator, Depulado Roberto Magalhaes. 

o Deputado Regis de Oliveira apresentou voto 
em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 
Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba - Vice
Presidentes, Antonio Carlos Maqalhaes Neto, Benedito 
de Lira, Bonifacio de Andrada, Bruno Araujo, Candido 
Vaccarezza, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar 
Moreira, Edson Aparecido, Felipe Maia, Flavio Dino, 

. Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, 
Indio da Costa, Jose Eduardo Cardozo, Jose Genoino, 
Magela, Marcelo Ortiz, Marcio Franca, Maria Lucia 
Cardoso, Mauro Benevides, Mendon9a Prado, Moreira 
Mendes, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Paes Landim, 
Paulo Magalhaes, Paulo Teixeira, Regis de Oliveira, 
Renalo Amary, Roberto Magalhiies, Sandra Rosado, 
Sergio Barradas Carneiro, Silvinho Peccioli, Vicenle 
Arruda, Vi/son Covalli, Vital do Rego Filho, Wolney 
Queiroz, Aracely de Paula, Carlos Willian, Chico Lopes, 
Decio Lima, EduardoCunha, FernandoCoruja, Gonzaga 
Palriota, Hugo Leal, .Joao Almeida, Joao Magalhiies, 
Jose An/bal, Jose Pimenlel, Luiz Couto, Pastor Manoel 
Ferreira, Ricardo Tripoli, Rubens Oloni, Sandro Mabel 
e William Woo. 

Sala da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Depulado Leonardo Picciani, Presidente. 

VOTO EM SEPARADO DEPUTADO
 
REGIS DE OLIVEIRA
 

Trata-se de projelo de lei de auto ria do Minislerio 
PUblico da Uniao que dispoe sobre 0 substdio do 
Procurador Geral da Republica visando a fixacao do 
mesmo em R$25.725,00 (vinte e cinco mil e selecentos 
e vinte e cinco reals), com efeilos desde 1 de janeiro 
de 2007. 

Ressalta que, a rernuneracao dos membros 
do Minislerio Publico da Uniao esta vincufada a do 
Procurador Geral da Republica. 

A proposicao esta em conformidade com as 
disposicoes legais em vigor acerca do orcamsnto haja 
vista que os arls. 2° e 3° do projeto delerminam que "as 
despesas resullantes da aplicacao desta Lei correrao 
a conta das dotacoes orcarnentarias consignadas ao 
Poder Judlciarlo da untao" e "a irnplernentacao do 

disposto nesla Lei observara 0 art. 169 da Constitulcao 
Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar 
nO 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos financeiros 
a partir de 1° de janeiro de 2007". 

Nesse sentido, 0 Conselho Nacional do Ministerio 
PUblicoentendeuquequantoaosaspectosor98mentarios 
e sujeilos a Leide ResponsabilidadeFiscal,0 anteprojeto 
de lei alende aos requisitos estabelecidos no art. 88 
da Lei de Dlretrizes Orcarnentarias, razao pela qual, 
decidiu pela aprovacao do mesmo. 

A proposicao esta em conformidade com as 
disposicoes legais em vigor acerca do orcamento haja 
vista que os arts. 2° e 3° do projelo determinam que "as 
despesas resultantes da aplicacao desta Lei correrao 
a conta das dotacoes orcamentartas consiqnadas ao 
Ministerio Publico da Uniao" e "a irnplernentacao do 
disposto nesla Lei observara 0 art. 169 da Constituicao 
Federal e as normas perlinentes da Lei Complementar 
nO 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos financeiros 
a partir de 1° de janeiro de 2007". 

Como justificativa, alega-se as prerrogativas e 
garanlias concedidas aos integrantes do Minislerio 
Publico da Uniao pela Constituicao Federal e projsta 
a taxa de infla9ao de 5% baseada no IPCA-E, em 
conformidade com 0 disposto no inciso X do art. 37 
do texto constilucional, que assegura revisao geral e 
anual do subsidio. 

A proposlcao foi apreciada pela Comissao de 
Trabalho, de Administra9ao e Service Publico que 
concluiu pela aprovacao, no mente, do projeto de 
lei em questao, nos lermos da emenda modificativa 
apresentada pelo ilustre relator deputado Tarcisio 
Zimmermann, que reduz 0 indice para 2,8134% por 
enlender que, a infla9iio medida pelo INPC - indice 
Nacional de Precos ao Consumidor, no perlodo de 
1° de janeiro a 31 de dezembro de 2006, quando da 
apresentacso do presenle projeto, e consideravelmenle 
menor que a eslimada. 

Na Comissao de Finan9as e Tributacao, 0 relator, 
i1uslre depulado Max Rosenmann, enlendeu que 0 

projelo de lei em questao mostra-se compativel e 
adequado com 0 art.169 da Constituicao Federal, com 
a Lei Complementar n° 101, de 2000, assim como a Lei 
de Diretrizes Orcamentarias - LDO, para 0 exercicio 
financeiro de 2007 e com a Lei Orearnentana para 2007. 
Houve divergencia em relacao ao emprego do indice de 
infla9ao -INPC, proposto pela Comissao de Trabalho, 
de Adrninistracao e Service Publico. Segundo 0 nobre 
relator Max Rosenmann, tat indice aplica-se as familias 
com rendimenlos mensais compreendidos entre 1 (um) 
e 6 (seis) salarios minimos, 0 que nao e 0 caso dos 
Minislros do Supremo Tribunal Federal, considerando 
rnals correto no emprego do calculo da infla9ao 0 lndlce 

• 
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Nacional de Pre90s ao Consumidor Amplo - IPC-A, 
que ade 3,14177%, por se tratar de um Indice que 
abrange as famllias com rendimenlos mensais enlre 
1 (um) e 40 (quarenta) salarios-rnfnlmos. 

Submetida 11 Comissao de conentulcao e Justi9a 
e de Cidadania 0 relator, iluslre deputado Roberto 
Magalhaesooncluiupelaoonstitucionalidade, juridicidade 
e boa tecnlca legislaliva e, no rnerlto, pela aprovacao 
nos termos da emenda modificaliva anexada. 

Quantoaosaspectosoonstitucional, jurldiooe deboa 
teenica, a proposla em questao atende aos pressuposlos 
formais e maleriais previstos na Conslijui91io federal e 
esta em conformidade com os principios e normas do 
ordenamenlo jurfdico brasileiro. 

o inciso X do art.37 da Constltulcao Federal 
dispee que "a rernuneracao dos servidores pUblicos e 0 

subsfdio de que lrata 0 § 4° do art. 39 somente poderao 
ser fixados ou alterados por lei especffica, observada 
a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisao 
geral anual, sempre na mesma data e sem dislin,.ao 
de indices:" (grifo nosso). 

A Constitulcao Federal tornou imposiliva a 
preservacao do valor real dos subsldios buscando a 
recornposicao da perda de poder aquisilivo causada 
pela infla91io. 

Nao poderia ser diferente,afinal, 0 servidor publioo, 
qualquer que seja seu grau hierarquico, recebe da 
colelividade uma atribui91iode deveres que se destinam 
a assegurar as condicoes publicas essenciais para 
que 0 pals possa funcionar em ambienle inslilucional 
estavel, com seguran9B jurfdica e econemlca. 

Em relacao aos membros do Ministerio 
Publico da Uniao, a preservacao do valor real dos 
substdios a ainda mais essencial se levarmos em 
consideracao a irnportancia de suas fun90es e 0 grau 
de responsabilidade que estas exigem, sem contar 
as lnumeras pnvacoes que 0 cargo acarrela na vida 
pessoal, familiar e social, 

Incumbe ao Ministario Publico da Uniao a defesa da 
ordem juridica, dos inleresses socia is, da coletividade, 
do meio ambienle, do patnrnemo publico, bem como 
zelar pela observ1incia e cumprimento da lei. 

A fun9aoexercidapelos Procuradores da Republica 
a merecedora de toda forma de reconhecimento 0 que 
juslifica nao somenle a preservacao dos valores reais 
dos subsidios recebidos, mas tambsm de urn valor 
nominal compatlvel com a importancia de suas fun90es 
e a responsabilidade que 0 exerclcio desta acarreta. 

Nesse sentido, sou Iavoravel a aplica91iodo maior 
indice de reajusle posslvel que, no caso em tela, a de 
3,14177%, desde que esleja em conformidade com a 
iegislaliao orcamentarta para 0 presenle ano. 

Diante de todo 0 exposto, 0 voto e pela 
conslitucionalidade, juridicidade e boa teenica legislativa 
do projeto de Lei n° 7.298 de 2006, nos termos do 
parecer apresentado pela Comissao Financas e 
Trlbutacao e, no rnerfto, pela aprovacao, 

Sala da Comissao, 25 de selembro de 2007. 
Deputado Aegis de Oliveira. 

PROJETO DE LEI N° 7.375·A, DE 2006
 
(Do Senado Federal)
 

PLS N° 1612004
 
OFlclO Na1476106 

Altera a Lei n° 8.918, de 14 de lulho de 
1994, para tornar obrigat6rla a coloca"iio 
de advertencia nas embalagens de bebida; 
tendo parecer da Comissao de segurldade 
Social e Familia, pela aprova"iio deste e 
pela rejel"iio dos de nOs 3.807/00, 3.876100, 
132103,393/03,1.541/03,1.817/03,2.302103, 
2.406/03, 4.624104, 5.922105, 7.043102, 
7.468102,3.679/04 e 3.418/00, apensados 
(relator: DEP. DARcISlO PERONDI). 

Despacho: As Comissoes de Segurida
de Social e Familia; Defesa do Consumidor; 
Desenvolvimenlo Economico, lndustria e Co
rnerclo e Consfituicao e Justi9B e de Cidada
nia (Art. 54 RICO). Apense-se a este 0 PL na 

3.418/00 e seus Apensados. 
Aprecla91io: Proposi91io sujeila 11 aprecia

9ao conclusiva pslas Comissoes - Art. 24 II. 

PUbllca"iio do Parecer da Comissao de Segurldade 
Social e Famma 

I - Relat6rio 

Trala-se de Projeto de Lei de autoria do nobre 
Senador Eduardo Azeredo, para alterar a Lei n° 8.918, de 
14 de julho de 1994, para lornar obriqatoria a colocaeao 
de advertencia nas embalagens de bebida. 

A proposta original foi apresentada lendo como 
objelivo obrigar a colocacao de tampa plastlca prensada 
no local de aberlura da lata, Em sua justificaliva 0 

nobre Senador apontou a lampa como uma forma de 
prevenir, no consumo da bebida direlamenle da lata, a 
transmlssao de dosncas causadas pela contammacao 
daquelas embalagens por insetos e roedores, durante 
o Iransporte e 0 armazenamento do produto. 

Encontram-se apensados ao aludido Projelo de 
Lei as seguinles proposlcoes: 

1°) Projelo de Lei n° 3.418, de 2.000, de 
autoria do Deputado EDISON ANDRINO. Dis
poe sobre 0 sistema de abertura das latas de 
refrigeranles, cervejas e similares.Obriga as in
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dustrias produtoras a adotar sistema de abertura 
que nao permita 0 contato da parte externa do 
recipiente com 0 Ifquido a ser ingerido. 

2°) Projeto de Lei n° 3.807, de 2000, de 
autoria do Deputado RONALDO VASCON
CELLOS, que "d'spoa sobre inv61ucro de pro
tecao contra contamioacac de latas de refrige
rantes, cervejas e assemelhados". Estabelece 
que as latas em questiio recebam inv61ucro 
protetor por parte dos fabricantes, de forma a 
evitar qualquer forma de contamtnacao, 

3°) Proieto de Lei n° 3.876, de 2000, do 
ja citado Deputado EDISON ANDRINO, que 
"dispoe sobre 0 sistema de abertura das latas 
de refrigerantes, cervejas e similares". 

4°) Projeto de Lei n° 7.043, de 2002, de 
autoria do Deputado ORLANDO FANTAZZINI, 
que "dispoe sobre a obriga9iio da aphcacao 
de tnvolucro de protscao - Tampa Higienica 
- nas latas de refrigerantes, cervejas e asse- . 
rnelhados". A proposicao obriga II cotocacac 
de tampa protetora nas latas em questao, 

5°) Projeto de Lei n° 7.468, de 2002, de 
autoria do Deputado JOAO SAMPAlO, que 
"dispos sobre inv61ucro de protacao- lacre 
lrnpermsavet- contra contarninacao de latas 
de refrigerantes, cervejas e outras bebidas". 
o projeto preve a utllizacao de um lacre que 
"garanta a sua perfeita esterilizacao". 

6°) Projeto de Lei n° 132, de 2003, de 
autoria do Deputado NELSON BORNIER, que 
"dispoe sobre a obrigatoriedade de criacao 
de mecanisme de defesa do consumidor em 
embalagens de consumo popular e da outras 
providencias.O Projeto estabelece que "toda 
embalagem aluminizada ou plastica devera ser 
envolvida em material imunizante de modo a 
evitar contaminacao de qualquer natureza". 

7°) Projeto de Lei n° 393, de 2003, de 
autoria do Deputado NILSON MOURAO, que 
"obriga produtores de bebidas em lata a adotar 
medidas para impedir a contammacao". Propoe 
que as industries produtoras de bebidas em lata 
adotem medidas para impedir a contarnlnacao, 
que tais medidas estejam em conformidade oom 
as normas sanitarias e que sejam avaliadas 
para cornprovacao de sua eficacia. 

80
) Projeto de Lei n° 1.541, de 2003, de 

auloria do Deputado LINCOLN PORTELA, que 
"obriga fabricantes de produtos alimentfcios 
em lata a adotarem medidas para impedir a 
contarninacao do contaudo". E praticamente 
identica II proposicao citada no item 4°. 

9°) Projeto de Lei n° 1.817, de 2003, de 
autoria do Deputado Dr. PINOnl, que "dispoe 
dispositivo de protecao higienica de bebidas 
acondlclonadas em latinhas".Prevea adocao de 
dispositivo de protecao nas latas de bebidas que 
impeca "contato tfsioo ou exposieao ao ar ou a 
/(quidos da regiiio da lata utilizada para servir a 
bebida ate sua retirada pelo consumidor final". 

10) Projeto de Lei n° 2.302, de 2003, de 
autoria do Deputado REGINALDO LOPES, 
que "determina a inscricao nas embalagens 
de alimentos enlatados da frase 'Lavar antes 
de abrir'". Auto-explicativa. 

11) Projeto de Lei n° 2.406, de 2003, 
de autoria do Deputado CARLOS NADER, 
que "estabelece a obrigatoriedade do uso de 
tampas protetoras, na parte da abertura das 
latinhas que contern bebidas de toda especie, 
oferecidas ao consume". Estabelece a obriga
toriedade de adocao de tampas proteloras, a 
sxernolo de outras proposicoes ja citadas. 

12) Projeto de Lei n° 3.679, de 2004, de 
autoria do Deputado CARLOS NADER, que 
"estabelece a obrigatoriedade de aposlcao 
de mensagem de advertencia nas latas de 
alimentos e bebldas destinados ao consumo 
humano". Aotc-exoucanva. 

13) Projeto de Lei n° 4.624, de 2004, de 
autoria do Deputado JOSE DIVINO, que "Dis
poe sobre a obrigatoriedade de embalagem 
individual de vasilhame mstauco de bebidas". 
Auto-explicat'va. 

14) Projeto de Lei n° 5.922, de 2005, 
de autoria do Deputado ODAIR CUNHA, que 
"Dispoe sobre a obrigatoriedade do usa de 
lacre higienico na parte externa das tampas 
de latas e garrafas que contenham bebidas de 
toda especie, labricadas em territ6rio brasilei
roo.Auto-explicativa. 

A proposicao principal e as apensadas possuem a 
analisedentro das competenciasconclusivasdesteOrgao 
Tecnico quanta ao marito, Na sequencia deverao ainda 
manitestar-se as comlssoes de Defesa do Consumidor 
e de Desenvolvimento Eoon6mioo, Industria e Cornerco, 
tamMm quanta ao rnerito, e de Constnulcao,Justi98e de 
Reda9aoem rel89aO II oonslitucionalidade, II legalidade,II 
juridicidade,II regimentalidade ell tecnica legislativa. 

Nao loram apresentadas Emendas no prazo 
regimental. 

E 0 Reial6rio. 

II - Vola do Relalor 

Tendo em vista que a justiticacao do projeto cila, 
especilicamente, a leptospirose e a contarninacao por 
coliformes fecais, estafilococos e salmonelas como os 
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riscos que se pretende reduzir com a insliluiyao da 
relerida protecao, 

Em qualquer desses casos, 0 risco e meramente 
te6rico. senao, vejamos: 

A leptospirose e considerada uma doenca 
inlecciosa transmitida pelo contato de pele ou mucosas 
com agua, terra ou vegetayao contaminadas com a urina 
de animals infec1ados, contato direto com a urina desses 
animals e, eventualmente, por ingestao de alimentos 
contaminados com a urina de rates inlectados. 

Nao ha nenhum registro da transrnissao de 
leptospirose por bebidas ou pela contarnlnacao de 
suas embalagens. a que muito tern se divulgado e 
dado enlase dada pelas autoridades sanitarlas, com 
vistas ao controle desse dano, consiste na prevencao 
dessa doenca em situayoes de enchentes, quando 
e bastante provavel 0 contato de pessoas com agua 
e terra contaminada por lezes e urinas de animais 
contaminados. 

Oenuncias,leitas pela imprensa, da contaminayiio 
de recipientes onde sao depositadas bebidas para 
gelar, em barracas de praia, deve-se, realmente, a 
colilormes lecais, estafilococos e salmonelas, e decorre 
do armazenamento, nesses recipientes, de embalagens 
de bebidas nao-umpas e, principal mente, da colocacao 
e retirada das embalagens com rnaos sujas. 

a risco de transmtssao desses agentes da area 
externa da embalagem para a bebida ou seu consumidor 
e, tarnbam, te6rico. Nao sao conhecidos resultados de 
investigayao epidemiol6gica que indiquem que 0 risco 
e real e 0 quantiliquem. 

Por lim, doencas transmitidas por insetos para 
embalagens de bebidas e, depois, para 0 usuarlo 
que se serve dela na propria embalagem, constituem 
tarnoern um risco te6rico e diffcil de mensurar. 

A literatura medica registra a transmissao de Iebre 
tif6ide por moscas, isto e, a contarnlnacao de alimentos 
por salmonelas carreadas por patas de moscas, 
vindo a se multiplicar ar e a causar doenea, quando 
esses alimentos sao inger/dos. Tampas de bebidas 
- especialmente as rnetaucas -, no entanto, nao seriam 
substrato adequado para essa proliferayao, na ausencla 
de materia organica, essencial ao processo. 

Eo importante lembrar que 0 risco de contammacao 
em questao a, ate 0 momento, te6rico, uma vez que 
nao existem resultados de investigayao epidemiol6gica 
que relacionem a ocorrencia de doencas inlecciosas 
com a ingestao de bebidas em lata. 

Deacordocomparecer tacnicoda AgenciaNacional 
de Vigilancia Sanitaria (ANVISAl, se conclui: 

Que a area de atuacao de alimentos da ANVISA 
esta locada primordialmente na lmplementacao 
e liscalizayao das boas praticas de labricayao nos 

estabelecimentos produtores dos alimentos e bebidas, 
conlorme preconizam a portaria SVS/MS n° 326, de 
30 de julho de 1997 e a Resoluyao - RDC n° 275, 
de 21 de outubro de 2002. Dessa forma, a Agencia 
de Vigilancia Sanitaria considera que as pratlcas 
corretas de armazenamento dos alimentos, assim 
como 0 controle integrado de pragas sao elicientes 
para prevenir a ccntarnlnacao de embalagens. 

Nao existem estudos cientflicos que comprovem 
a ocorrencia de doencas transmitidas por meio de 
embalagens de relrigerantes ou cervejas, em especial, 
a leptospirose. 

Ante 0 exposto, a ANVISA tem 0 parecer de 
que a obrigatoriedade de uma lrase de advertencia 
seria uma medida menos restriliva e rnals el/caz na 
prevencao do risco presumido pelo autor do PL, em 
relayao a exigencia proposta. 

Outro importante estudo loi realizado pelo Centro 
de TecnologiadeEmbalagem(CETEAl, instituiyBO ligada 
a Secreta ria de Agricultura e Abastecimento de sao 
Paulo, que, por sua vez, analisou 0 nrvel de higiene em 
latas de relrigerantes e cervejas e embalagens plasticas 
de agua mineral, alern de copos de vidro e canudos, 
coletados em bares, restaurantes, supermercados, 
distribuidoras, rnaqulnas, ambulantes e quiosques. 

Na analise em questao nao loram encontradas 
bacterlas potencialmente perigosas para a saude 
humana, como: Leptospira, Salmonella ou Escherichia 
coli. A conclusao do estudo Ioi de que "as possibilidades 
de contaminacao estao principal mente associadas as 
condicoes de higlene existentes nos pontos de venda 
e nao as embalagens em si". 

Reconhecendo todo 0 exposto anteriormente 
apresentado,a Comissao de Assuntos Socials - CAS do 
Senado Federal considerou mais razoavel a enrovacac 
de uma emenda substitutiva mudando a proposta 
original da tampa ptastica, para a colocacao de uma 
advertllncia" MANTENHA L1MPA" nas embalagens de 
bebidas, recomendando-se para evitar a contarninacao 
do produto 0 usa de material protetor. 

Assim, nossa opyao a reconhecer a clareza das 
discussoes produzidas no Senado Federal, e que 
culminaram com a alterayao da proposta original 
de colocacao de lacre higienico, ate mesmo pela 
possibilidade de contarnlnacaoque 0 mesmo apresenta. 
Assim, como relator irei submeter a Comissao de 
Seguridade da camara a redacao aprovada pela 
Comissao de Assuntos Sociais. 

Isto posto, nosso voto a pela aprovacao do PL n° 
7.375/2.006 do Senado Federai, e pela rejeiyao dos 
Projetos de Lei apensados. 

Sala da Comissao, 6 de setembro de 2007.
Deputado Darclslo Perondi, Relator. 
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III - Parecer da Comissao 

A Comissao de Seguridade Social e Farnflia, em 
reuniaoordinaria realizadahoje,aprovou unanimemente0 
Projetode Lei n°7.375/2006,e rejeijou0 PL nO 3.807/2000, 
o PL nO 3.876/2000, 0 PL nO 132/2003,0 PL nO 39&2003, 0 

PLno 1.541/2003, 0 PL nO 1.81712003, 0 PLno2.30212003,0 
PLno2.40612003,0 PLn04.62412004, 0 PLno5.922/2005,0 
PL nO 7.043'2002,0 PL nO 7.46812002, 0 PL n03.67912004, 
eo PL n° 3.416/2000, apensados, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Darclsio Perondi. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jorge Tadeu Mudalen - Presidente, Alceni Guerra, 

Ribamar Alves e Cleber Verde - Vice-Presidentes, 
Angela Portela, Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sa, 
Chico D'Angelo, Cida Diogo, Darcisio Perondi, Dr. 
Pinolli, Dr.Talmir, Eduardo Amorim, Eduardo Barbosa, 
Geraldo Resende, Germano Bonow, Henrique Fontana, 
Jo Moraes, Joao Bittar, Jofran Frejal, Jose Linhares, 
Mario Heringer, Mauricio Trindade, Neilton Mulim, Pepe 
Vargas, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Malos, 
Rita Camata, Saraiva Felipe, Gorete Pereira, Guilherme 
Menezes, iris de Araujo e Nazareno Fonteles. 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 1.On-A, DE 2007 
(Do Sr. Silvinho Peccioli) 

Cria 0 Fundo Nacional de Amparo as 
Santas Casas de Miseric6rdia, destinando-Ihe 
parte da arrecada~o dos tribu10s federais in
cidentes sobre 0 fumo e as bebidas alco6licas; 
tendo parecer da Comissao de Seguridade 
Social e Famma, pels aprova~, com substi
tutivo (relator: DEP.JOSE UNHARES). 

Despacho: As Cornlssoes Deseguridade 
Social e Familia;finanyas e Tributacao (Merito 
e Art. 54, RICO); e Constituicao e Justiya e de 
Cidadania (Art. 54 RIC D). 

Apreciayao: Proposiyiio sujeita aaprecia
yao Conclusiva pelas Comlssoss - Art. 24 II. 

Publicayao do Parecer da Comissao de Seguridade 
Social e Familia 

PARECER VENCEDOR 

I - Relat6rio 

o Projeto de Lei de autoria do eminente 
DEPUTADO SILVINHO PECClOLI propoe a criayiio 
de um Fundo Nacional de Amparo as Santas Casas de 
Miseric6rdia destinado a dotar as aludidas instituicoes 
com recursos orcamentarlos da Uniao.°nobre autor especifica que 0 financiamento do 
fundo seria provenienle de dotacoes orcamentarias 

consignadas no 'Orcarnanto da Uniao, de um por 
cento dos tributos arrecadados sobre a producao e 
cornerciahzacao de fume e de bebidas, de rendimento 
de apllcacoes financeiras sobre suas disponibilidades 
e de receltas patrimoniais. 

Em sua justificativa, 0 ilustre autor aponta a diffcil 
situacao em que se encontram as Santas Casas. 

Cabe aComissao de Seguridade Social e Familia 
apreciar a materia no mente, e em seguida, a proposiyiio 
sera analisada pelasComiss6es de Finanyase Tributa<;ao 
e Constituiyiio e Justlca e de Cldadania. 

No prazo regimental nao foram oferecidas 
emendas. 

E0 relat6rio. 

/I - Voto do Relator 

Ap6s ampla discussao do projeto e do parecer do 
relator em reuniao desta Comissao, em 23 de agosto 
de 2007, em que esta merit6ria proposta foi discutida, 
gerando polemlca, 0 mente Presidente desta Casa, 
Deputado JORGE TADEU MUDALEN, sugeriu que 
se redigisse um substitutivo capaz de gerar consenso 
em torno do tema. 

Pareceu ctaro naquela ocaslao a importancia de se 
garantir a aprovacao de uma medida que beneficiasse 
as Santas Casas de Miserc6rdia, evitando que mais 
unidades fechassem suas portas, deixando de atender 
a populacao. 

A necessidade de um substitutivo impbs-se 
para alterar a proposta original do autor, e destinar os 
recursos diretamente ao Fundo Nacional de Saude, 
ao inves de se criar um novo fundo exclusivo para 
as Santas Casas. Na aussncla do relator, 0 ilustre 
Deputado EFRAIM FILHO, 0 Presidente solicitou-rne 
a tarefa, a qual acatei com alegria. 

Antes de tudo, cabe ressallar que endosso 0 
parecer do Deputado EFRAIM FlLHO, que com precisas 
e preciosas palavras tao bem justificou 0 quanto as 
Santas Casas merecem 0 apoio dos nob res pares. 

A brilhanteexposiyiio do Deputado EFRAIM FILHO 
cabe somar a tarefa que 0 Presidenle da Comissao 
soucncu-me.Assim, apresento um SUBSTITUTIVO que 
dlspoe que um por cento dos recursos provenientes da 
arrscadacao sobre 0 fumo e as bebidas alcoollcas sejam 
Iransleridos ao Fundo Nacional de Saude, para aplicayiio 
exclusiva nas acoss das Santas Casas de Miseric6rdia. 

Dessa maneira, cumprimos com os requisites 
do Sistema Unico de Saude, que preveem um unico 
fundo, e tarnbern garantimos que institui<;6es de sauce 
benemerentes possamtersuasacoes financiadas paressa 
nova fonte de recursos.°substitutivo e composto de um 
unlco artigo, um paragrafo unico e uma nova ementa. 



53440 Quarta-feira 10 DIAAIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2007 

Finalmente, ressalto 0 prejurzo que 0 fume e as 
bebidasalcooncas trazempara a saudeda poputacao, 
o que porsi s6 jfl justificariaa transfersncta de recursos 
proposta.A isso acrescenta-se0 Onus tinanceiro que 
recai sobre 0 sistema unlco de sauce, em decorrsncia 
do tabagismo e do alcoolismo. 

Diantedo exposto,nosso voto e pela aprovacao 
do Projeto de Lei n° 1.072, de 2007, nos termos do 
substitutivo. 

Sala da Comissao, 20 de setembro de 2007.
DeputadoJose Linhares, Relator 

SUBSTITUTIVO. 

Inelul, como lonte de recella do Fundo 
Naeional de Saude, parte da arreeada9ao 
dos tributos lederals Ineidentes na produ
9ao e eomerelaliza9ao de produtos de ta
baeo e de bebidas aleo6licas. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° 0 Fundo Nacional de sauce receberaum 

por cento da arrecadacaodos tributos lederais a que 
se relere 0 art.153 da ConstitulcaoFederal,incidentes 
sobre a producao e cornerciallzacao de produtos de 
tabaco e de bebidas alcoolicas, 

Parflgralo unlco, 0 Fundo Nacional de Saude 
destinara esses recursos exclusivamentepara acoes 
das Santas Casas de Miseric6rdia. 

Sala da Comissao, 20 de setembro de 2007.
Deputado Jose Linhares, Relator. 

111- Parecer da Comissao 

A Comissaode Seguridade Social e Famflia, em 
reuniao ordinaria realizada hoje, aprovou unanimemente, 
com restricao dos Deputados JolranFrejat e CidaDiogo, 
o Projeto de Lei n° 1.07212007, com substitutivo, nos 
termosdo ParecerVencedor doDeputado JoseLinhares. 
o Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado.O Parecerdo DeputadoEfraim Filhopassou 
a constituir voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
JorgeTadeu Mudaliln- Presidente, Alceni Guerra, 

Ribamar Alves e Cleber Verde - Vice-Presidentes, 
Angela Portela, Armando Abflio, Arnaldo Faria de SfI, 
Chico D'Angelo, Cida Diogo, Darclsio Perondi, Dr. 
Pinotti, Dr.Talmir, EduardoAmorim,EduardoBarbosa, 
Geraldo Resende, Germano Bonew, Henrique Fonlana, 
JO Moraes, Joao Blttar, Jolran Frejat, Jose Linhares, 
Mflrio Heringer, MauricioTrindade, NeiltonMulim, Pepe 
Vargas, Ralael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, 
RilaCamata, Saraiva Felipe, GoretePereira, Guilherme 
Menezes, Iris de Araujo e Nazareno Fonteles. 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

VOTO EM SEPARADO DO
 
DEPUTADOEFRAIM FILHO
 

I - Relat6rlo
 

o Projeto emtela,deautoria doi1ustre DEPUTADO 
SILVINHO PECCIOll, propoe a crtacao de um Fundo 
Nacionalde Amparo as SantasCasas de Miseric6rdia 
- FNASC- destinado a dotar as aludidas instituiooes 
de recursosorcarnentariosda Uniao. 

Especilicaque 0 lunda contabu em questaoseria 
lormado: por dotacoes orcamentarias consignadas 
no Orcarnento da uniao, por parcela de um por 
cento dos tributos arrecadados sobre a producao e 
comerciallzaeao de bebidas, pelos rendimentos das 
apllcacoes linanceiras do proprio lunda e por receitas 
patrimoniais. 

Justilicando sua iniciativa, 0 nobreAutorressallaa 
sltuacaode penuriae abandonopor parte do Governo 
Federal em que se encontram aquelas entidades 
benemerentes. 

A materia e de competencla conclusiva das 
comtssoas e, ap6s a nossa rnanltestacao, devera 
ser discutida quanto ao merito e quanto a adequacao 
orcamentarlae linanceira pelaComissaode Finan9as 
e Trjbutacao e, quanto a constitucionalidadee demais 
aspectos previstos no art. 54 do Regimento, pela 
Comissao de Constitulcao e Justlca e de Cidadania. 

Naoloram apresentadas Emendas a proposieao. 
E0 Relat6rio. 

II-Voto 

Nada mais justa do que reconhecermos 0 papel 
e a importancla das Santas Casas de Miseric6rdia. 
Essas institui¢es centenarlas muito tem contribuido 
paraas atividades nas areas de amparo e asslstencra 
a carentes, especialmente a saude. 

Suaamacao representa cerea de600mil pacientes 
internados e aproximadamente um milhaoe duzentas 
mil consultas ambulatoriais a cadameso Suapresenca e 
marcantena grandemaioriados rnunlcfplos brasileiros 
onde nao existem outros hospitais ou services de 
sauce. 

Prestam, ainda, relevantes services socials, por 
intermedio de programas de educacao voltados para 
as rnaes e crlancas, com a reintegra9ao da gestante 
a sociedade, profissionalizacao, oriantacao a sauce 
materno-inlantil, relacionados coma nutri9iio, vacmacao, 
amparo e assuncao dos filhos, assirn como atuam 
junto aos Juizados de Menores no que concerne aos 
processos de ad09ao. 

Nao obstante a importlincia que tais entidades 
representam para a sauce publica no Pars, elas se 
encontram emditrcilsltuacao.Os servicesprestados ao 
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Sistema Unfco de Satlde - SUS - sao remunerados em 
valores extremamente baixos. Enfrenlam, outrossim, 
loda sorte de dificuldades no que concerne aos tributos 
incidentes sobre sua alividade e inexislem linhas de 
credlto, com juros compatlveis por parte dos orgaos 
ptlblicos ou estatais de tomento. 

A proposta do Inclito Deputado SILVINHO 
PECC lOll vem, dessa torma, fazer justica e apontar 
o caminho da redencao de entidades que deveriam 
merecer um tratamento diferenciado e especial por 
parte do Poder Publico. 

Nos tlltimos anos, varias Santas Casas ao lange 
do terrttorlo nacional fecharam suas portas diante 
da crise financeira que se abaleu sobre 0 setor de 
benemerencia. 

A ideia de cnacao de um fundo nos moldes 
proposlos afigura-se, desse modo, como uma otlrna 
inicialiva e sem qualquer aumento de impostos para 
o contribuinle. 

Diante do exposto, nosso volo e pela aprovacao 
do Projeto de Lei nO 1.072, de 2007. 

Sala da Comissao, 2 de agoslo de 2007. 
Deputado Efraim Filho. 

VOTO EM SEPARADO DO
 
SR. NAZARENO FONTELES
 

I - Relat6rio 

o Projeto n° 1.072, de 2007, de autoria do nobre 
Dep. Silvinho Peccioli, propoe a crtacao de um Fundo 
Nacional de Amparo as San las Casas de Misericordia 
(FNASC) com 0 objelivo de dotar essas institulcoes de 
recursos orcarnentarios da Uniao. 

o Projeto em comento delermina que 0 fundo 
contabil proposto seria torrnado: por dotacoes 
orcamentarias consignadas no Orcarnento da Uniao; por 
parcela de umporcenlodos tributos federais, delinidos no 
art. 153 da Constitucao Federal, que serao arrecadados 
sobrea producao e cornerdalizacao de bebidas e fume; 
e, pelos rendimentos das aplicacces financeiras do 
proprio fundo e por receitas patrimoniais. 

o Projeto de Lei nO 1.072, de 2007, ainda trarnitara 
na Comissao de Financas e Tributacao para analise 
de rnerito e da adequacao orcamentaria e financeira, 
assim como, na Comissao de Consututcao e Jusli~ e 
Cidadania para analise de constitucionalidade e demais 
aspectos previslos no art. 54 do Regimento Interno da 
Camara dos Deputados. 

Nao torarn apresentadas Emendas a proposlcao 
na Comissao de Seguridade Social e Familia. 

E0 Helatorto. 

11-Voto 

o objetivo do Projeto em comento e mentorlo, 
pois procura prover uma fonte de recursos perenepara 

essas instituicoes, que prestam relevantes services 
para a populacao brasileira de menor renda na area 
de saude. Entretanto, a proposicao apresenta vicios 
que a impedem de prosperar nessa Comissao. 

A primeira imperfeicao da proposlcao dlz respeito 
a sua lnadequacao com a polltica de saude mental 
do Ministerio da Salide, conforme as diretrizes 
estabelecidas no Decreto nO 6.117, de 2007, que 
instiluiu a Polltica Nacional sobre 0 Alcoo!. 

Segundo as diretrizes dessa politica, baseada nas 
melhores recornendacoes internacionais, 0 tratamento 
do alcoolismo deve ser feito prioritariamente no ambito 
extra-hospitalar, por meio dos Centres de Atencao 
Psicossocial do Alcool e outrasDrogas (CAPSad) e, por 
meio da atencao basica da sauce (equipes de saude 
da familia e unidades basicas de sauda). 

Desse ponto de vista, a proposlcao em comento vai 
contra a concepcao de Iratamento extra-hospitalar das 
patologias mentais associadas ao consumo do a'cool 
e do tabaco, pois prioriza recursospara entidades que 
sao eminentemenle vocacionadas para 0 Iratamento 
hospitalar. Em suma, 0 Projeto colide com as direlrizes 
da politica de tralamento para pessoas dependentes 
de atcoot e tabaco no ambito do SUS. 

Outra lmperteicao do Projelo n° 1.072, de 
2007, diz respeito seu impacto na politica fiscal, pois 
propoe a vinculacao de urn por cento dos tributes 
federais, incidenles sobre as atividades de producao 
de comerciaflzacao de fume e e bebidas, ao Fundo 
Nacional de Amparo as Santa Casas. 

Atualmente na Lei Orcarnentaria (LOA) existe um 
conjunlo de despesas denominadas de obriqatorias. As 
despesas obriqatorias sao entendidas como aquelas 
que nao podem ser corladas, como os gaslos com 
pessoal, beneficios previdenciarlos e que decorrem 
de legisla9ao que obriga a sua execucao, Por outro, 
o excesso de vlncutacoes de receilas a areas ou 
selores, diminui ainda mais a margem de manobra 
do governante, dificultando a imoternentacao dos 
programas de Governo. 

Eslima-se que do total da arrecadacao bruta 
da Unlao cerca de 10% vai para os Eslados e 
Municlpios a tllulo de FPE e FPM, 70% e vinculada 
a areas especfficas e cerca de 20% lem margem 
dascncionaria de atocacao. Essa caracteristica do 
processo orcamentarlo brasileiro conlribui paraa baixa 
partlcipacao dos investimentos (despesas de capital) 
no conjunto dos gastos publlcos. 

Outro problema apontado eque 0 mecanisme de 
vmculacao nao cria incentivos para os gestores pliblicos 
melhorarem a eficiencia do gasto, assim como impede a 
transterencia das receilas vinculadas paraoutrasareas 
que evenlualmente possam necessitar. Por exemplo, 
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se um imposto a vinculado a uma despesa A e outro 
tributo a vinculado a despesa B. Se houver excesso de 
arrecadacao do primeiro tributo em relacao a despesa 
A, ou mesmo a queda dessa despesa, essa sobra de 
receita nao podera ser transferida para a despesa B. 
Dessa forma, a vlnculacao de tributos a determinadas 
despesas cria uma rigidez orcarnentarla desfuncional 
para a acao de Governo. 

Eo importante ressaltar ainda, que de acordo 0 Art. 
77, do Ato das Disposi~oes Conslilucionais Transit6rias 
(ADCT), da Co'nstitui~ao Federal, com redacao dada 
pela Emenda Constitucional 29, todos os recursos 
destinados as acoes e services publlcos de sauce 
dsverao ser aplicados por meio dos Fundos de saude 
e sera acompanhado e fiscalizado pelos respeclivos 
Conselhos de sauos, sem prejulzo de outros controles, 
conforme estabelece 0 Art. 74 da Constituicao Federal. 
Portarno nao a adequada a inslilui~o de mais um Fundo 
para gerir os recursos do Selor Saude no Brasil. 

Alam do exposto, enlendemos ser inadequada 
a criacao do "Fundo Nacional de Amparo as Sanlas 
Casas de Miseric6rdia", posto que sao presladores de 
servicos de saude e, nesta condicao, devem receber 
recursos publicos conforme prestaeao de servlcos ao 
Sislema Unico de Saude, conforme a necessidade da 
popula~ao a ser alendida. 

Tendo em vista 0 exposto acima, somos pela 
rejei~ao do Projelo de Lei n° 1.072, de 2007, na 
Comissao de Seguridade Social e FamHia. 

Sala da Comissao, 28 de agoslo de 2007. 
Depulado Nazareno Fonteles. 

PROJETO DE LEI N°1.242·A, DE 2007 
(Do Sr. Uldurico Pinto) 

Estabelece isen~ao de tributos e con
tribui~oes federais para os servl~os pres
tados no ambito de programas de inclusio 
digital; tendo parecer da Comissao de CI· 
llncls e Tecnologla, Comunica~iio e Infor
matica, pela rejel~iio (relator: DEP. PAULO 
HENRIQUE LUSTOSA). 

Despacho: As Comlssees de: Ci€!ncia e 
Tecnologia, Comunica~o e Informatica; Finan~s 

eTribula~O (Marnoe Art. 54, RICO); e Constnui
~o e Jusli~ e de Cidadania (Art. 54 RICO). 

Aprecia~iio: Proposicao sujeila a aprecia
~o conclusiva pelas Comissoes - Art. 24 II. 

PUblica~iio do Parecer da Comissao de Clllncla e 
Tecnologia, Comunica~aoe Informatica 

I - Relat6rio 

Tramila nesta Comissao, em carater conclusivo, 0 
Projeto de Lei em lela, que lem por objelivo isentar as 

receilas auferidas na prestaeaode services relacionados 
a programas de inclusao digital dos seguintes tributos: 
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurldica; CSLL 
Contribui~ao Social sobre 0 Lucro Uquido; PIS/PASEP 
- Contribui~o para 0 Programa de Integra~o Social; 
COFINS - contnbuteao para 0 Financiamento da 
Seguridade Social. 

As lsencoes previstas se aplicariam a programas 
de lnclusao digital implemenlados pelos governos 
federal, distrital, estaduais e municipais, em parceria 
ou nao com a iniciativa privada. Alam disso, delega
se ao Poder Executivo a regulamenta~o da materia, 
que incluiria, ademais, a Iista de services que seriam 
alcancados, 

A proposicao foi encaminhada inicialmente a 
esta Comissao de Ci€!ncia e Tecnologia, comuncacao 
e Informatica, e para a qual nao fcram apresentadas 
emendas durante 0 prazo regimental. 

Eo 0 relat6rio. 

II - Voto do Relator 

A exclusao digital, como observa 0 autor da 
proposlcao, a uma nova forma de exclusao social. 
De fato, um cidadao sem acesso as tecnologias de 
lntormacao e cornuntcacao esta em desvantagem 
no que se refere as oportunidades profissionais, de 
arnpllacao de seu conhecimento e tamoem do exercicio 
de sua cidadania. 

Combater a exclusao digital e trabalhar pela 
unlvsrsalizacao das tecnologias de informa~ao e 
comcnlcacao a uma agenda polftica de alta prioridade, 
sobretudo em uma nacao marcada por elevados Indices 
de desigualdade social. Sendo assim, a proposta, ao 
oferecer incentivos de natureza tributaria para estimular 
a atividade de prestacao de services de lndusao digital, 
seria meril6ria. 

Entrelanto, nao podemos deixar de assinalar que 
o texto em analise a excessivamente genarico nas suas 
defini~oes e como tamoern nas excec;:oes que cria na 
legislac;:ao tributaria, possibilitando usc inadequado 
das isen<;:1ies propostas em artitrcios de ellsao fiscal, 
alem de dificultarem a fiscaliza~ao. 

Outro aspecto a ser considerado, e que 
provavelmente sera objeto de queslionamento na 
Comissao de Financ;:as e Tributa~o, a que ao nao 
apontar as compensacoes financeiras e orcarnentarlas 
para as desonerac;:6es fiscais propostas, a proposlcao 
confronta disposilivos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Diante do exposto, nosso voto a pela REJEIc;:Ao 
do Projeto de Lei n° 1.242, de 2007. 

Sala da Comissao, 18 de setembro de 2007. 
Deputado Paulo Henrlque Lustosa, Relator. 
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III - Parecer da Comissao 

AComissao de Ciencia e Tecnologia,Cornunlcacao 
e Informatica, em reuruao ordinaria realizada hoje, 
rejeitou unanimemenle 0 Projelo de Lei n° 1.242/2007, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Paulo 
Henrique Lustosa. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Julio Semeghini - Presidente, Jose Rocha, 

Paulo Bornhausen e Bilac Pinto - Vice-Presidentes, 
Cristiano Matheus, Dr. Nechar, Edigar Mao Branca, 
Eduardo Sciarra, Elismar Prado, Emanuel Fernandes, 
Eunlcio Oliveira, Guilherme Menezes, Gustavo Fruet, 
Jorge Bittar, Jorginho Maluly, Jose Anfbal, Luiza 
Erundina, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, 
Miguel Martini, Nazareno Fonteles, Paulo Henrique 
Lustosa, Paulo Roberto, Rodrigo Rollemberg, Sandes 
Junior, Silas Camara, Uldurico Pinto, Valadares Filho, 
Walter Pinheiro, Zequinha Marinho, Ariosto Holanda, 
Cida Diogo, Eduardo Cunha, Fernando Ferro, Julio 
Cesar, Juvenil Alves, Lobbe Neto, Luiz Carlos Busato, 
Professora Raquel Teixeira e Rebecca Garcia. 

Sala da Comissao, 3 de outubro de 2007. 
Deputado Julio Semeghini, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° lA71-A, DE 2007 
(Do Sr. Gilmar Machado) 

Dispoe sobre a obriga~ao de hoteis e 
estabelecimentos similares em oferecer ali
mentaeao adequada para diabeticos; tendo 
parecer da Comissao de Seguridade Social 
e Familia, pela aprova~iio (relator: DEP. 
JOFRAN FREJAT). 

Despacho: As Comiss6es de Seguridade 
Social e Familia; Desenvolvimento Econornlco, 
Industria e cornercio e Constituicao e Justi<;:a 
e de Cidadania (Art. 54 RICO). 

Aprecia~o: Proposicao SUjeita II Aprecia
c;ao Conclusiva pelas Comiss6es - Art. 24 II. 

Publica~ao do Parecer da Comissao de Seguridade 
Social e Famflia 

I - Relat6rio 

A proposicao sob analise obriga hotels e 
estabelecimentos similares que prestem services de 
alirnentacao a disponibilizar afirnentacao adequada 
para diabeticos aos seus h6spedes. 

Destina II autoridade de vigilancia sanitaria 0 papel 
fiscalizador do cumprimento desta lei, eslabelecendo 
penas, que vao desde a advertencia ate a interdicao 
do estabelecimento infrator. 

Destaca, em sua justificativa, a existsncia de 
milh6es de diabeticos no Brasil e a falta de oferta de 

produtos apropriados para essa condicao, por parte 
de hotels e similares. 

Nao faram apresenladas emendas no prazo 
regimental. 

Esta Comissao tern poder conclusivo sobre a 
materia, nos termos do art. 24, /I, do Regimento Interno 
da Camara dos Deputados. 

/I - Voto do Relator 

A proposicao que ora analisamos, de auloria do 
Deputado Gilmar Machado, merece ser louvada, por 
oferecer mais uma relevante contribuicao aos cuidados 
com os portadores de diabetes em nosso Pais. 

Essa iniciativa vem compor urn conjunto de acoes 
direcionadas a urn contigente populacional, que supera 
a casa do 10 milh6es de brasileiros. 

Sao nurneros altamente expressivos, que 
fazem do diabetes mellitus urn dos mais importantes 
problemas da saude publica brasileira. Ademais, a 
importancia desse problema cresce a cada dia, tanto 
em virtude do aumento de sua prevalencia e incidencia, 
como das suas repercuss6es sociais e economlcas, 
traduzidas pelas mortes prematuras, absentelsmo 
e incapacidade para 0 trabalho, como pelos custos 
associados ao seu controle ou ao tratamento de suas 
cornphcacoes. 

A freqOencia do diabetes como causa baslca ou 
contribut6ria de 6bitos na populacao brasileira tern 
crescido continuamente, especialmente associ ada a 
doencas cardiovasculares e cereorovascutares. 

A situacaoe ainda rnais grave quando analisamos 
as chamadas cornpllcacoes cronlcas da doenca, 
principalmente os acometimentos ocular, renal e 
vascular, causas freqOentes de invalidez precoce. As 
rnanitestacoes agudas e crontcas do diabetes sao 
motives comuns de hospitalizacao, acarretando alto 
consumo de leitos ou absentelsmo ao trabalho. 

Apesar da extrema importancla destes fatos, no 
Brasil muitos setores prestadores de services, ligados ao 
fornecimento de refei<;:6es ou lanches, desconsideram 
por completo as necessidades especificas dos 
portadores de diabetes. Um desse seguimentos e 0 

do setor hoteleiro, onde, raramente, pode se encontrar 
alirnentacao apropriada para os dlabeticos. 

Este Projeto de Lei vem carrigir esta distorcao 
incompreensfvel e maceitavel, ao obrigar hotels e 
similares a garantir a oterta de alimentos condizentes 
com as necessidades dos portadores desse mal. 

Diante do exposto e pela relevanciada materia, 
manifestamos nosso voto tavoravel ao Projeto de Lei 
n° 1.471, de 2007. 

Sala da Comissao, 25 de setembro de 2007. 
Deputado Jofran Frejat, Relator. 
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111- Pareeer da Comissao 

A Comissao de Seguridade Social e Famflia,em 
reunlao ordinaria realizada hoje,aprovou unanimemente 
o Projelo de Lei n° 1.471/2007, nos lermos do Parecer 
do Relator, Deputado Jofran Frejal. 

Estiveram presenles os Senhores Deputados: 
Jorge Tadeu Mudalen - Presidente, Alceni Guerra, 
Ribamar Alves e Cleber Verde - Vice-Presidentes. 
Angela Portela, Armando Abflio, Arnaldo Faria de Sa, 
Chico D'Angelo, Cida Diogo. Darctsio Perondi, Dr. 
PinoUi, Dr.Talmir, Eduardo Amorim, EduardoBarbosa, 
GeraldoResende, GermanoBonow, HenriqueFontana, 
Jo Moraes, Joao Bittar, Jofran Frejat. Jose Linhares, 
Mario Heringer. MaurIcioTrindade, NeiltonMulim.Pepe 
Vargas, Rafael Guerra. Raimundo Gomes de Matos, 
RitaCamata, SaraivaFelipe. Gorete Pereira, Guilherme 
Menezes, Iris de Araujo e Nazareno Fonteles. 

Sala da Comissao, 3 de autubro de 2007. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 
N° 77-A, DE 2007
 

(Da Comissao de Ciencia e
 
Tecnologia. Cornunicacao e Informatica)
 

Aprova 0 ato que renova a permissao 
outorgada a Radio FM 102 Ltda. para ex
plorar servi~o de radiodifusao sonora em 
freqiienela modulada, na eidade de Carla
eiea, Estado do Espfrito Santo; tendo pare
eer da Comissao de Constitui~ao e Justi~a 

e de Cidadania, pela eonstltuelonalidade, 
jurldieidade e teeniea legislativa (relator: 
DEP.NEUCIMAR FRAGA). 

Despacho: AComissao de Constltuleao 
e Justi9a e de Cidadania (Art. 54, RICO). 

Apreeia~ao: Proposicac Sujeita a Apre
ctacao Conclusiva (Parecer n° 9/90 - CCJR). 

PUbllea~ao do Pareeer da Comissao de Constltul
~ao e Justi~a e de Cidadania 

I - Relatorio 

Trata-se de Projeta de Decreto Legislativo, 
de autoria da Comissao de Ciencia e Tecnologia, 
Cornunlcacaoe Informatica,que aprova 0 ato a que se 
referea Portaria no 476, de 25 de novembo de 2004,que 
renova, a partir de 28 de fevereiro de 2001,a permlssao 
outorgada a Radio FM 102 L1da. para explorar, pelo 
prazode dez anos, semdireitode exclusividade, service 
de radtodltusao sonora em frequencia modulada, na 
cidade de Cariacica, Estado do Esplrno Santo. 

De competenolaconclusivadas comlssoes, 0 ato 
normativo emanado do PoderExecutive, foi apreciado, 

primeiramenle, no merito, pela Comissao de Ciencia e 
Tecnologia. comomcacao e Informatica. que aprovou 
parecer tavoravsl, apresentando 0 Projeto de Decreto 
Legislativo em eplgrafe. 

E0 relat6rio. 

II - Voto do Relator 

Conforme determina 0 Regimento Interno da 
Camarados Depulados(art,32, IV, a), cumprequeesta 
Comissao de Constituicaoe Justica e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e tecnica legislativa da propcslcao em analise. 

A proposcao atendeaos requisitos constitucionais 
formais relativos a competencia legislativa da Uniao e 
as atribuicoes do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior. 

A materia e de competancla exclusiva do 
Congresso Nacional, sendo 0 Projeta de Decreta 
Legislativo 0 instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 109 do Regimenta Interno. 

Obedecidosos requisitosconstitucionais formais, 
podemas constatar que a projeto em exame nao 
contraria preceitos ou princlpios da Constltuicao em 
vigor, nada havendo, pois, a objetar no locante a sua 
constitucionalidade material. 

A tecnica legislativa e a redacao empregadas 
parecemadequadas, con/ormando-se perfeitamente as 
nOrJT18S estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, a~erada peia Lei Complementar no 107,de 2001. 

Isto posto, nada rnals havendoque possa obstar 
sua trarnitacaonesta Casa, nosso voto e no sentido da 
constitucionalidade. juridicidade e boatecnicalegislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 77, de 2007. 

Sala da Comissao, 17 de setembro de 2007. 
Deputado Neuelmar Fraga, Relator. 

III - Pareeer da Comissao 

AComissao deConstituiQiio eJustir;a edeCidadania, 
em reuniiio ordinaria realizada hoje. opinou unanimemente 
pelaconstnucionalidade. jUridicidade e tecnica legislaliva 
do Projetode Decreto Legislative n°7712007. nostermos 
do Parecer do Relator, Oepulado Neucimar Fraga. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Piceiani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo ltagiba - Vice
Presidentes, Antonio Carlos MagalhiiesNeto, Benedito 
de Lira, Bonilacio de Andrada, Bruno Araujo. candido 
Vaocarezza, CiroGomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Felipe Mala, Flavio Oino, Francisco 
Tenorio, GeraldoPudirn, Ibsen Pinheiro, Indioda Costa, 
JoseEduardoCardozo, JoseGenofno, Magela, Marcelo 
Ortiz, Marcia Fran98. Maria Lucia Cardoso, Mauro 
Benevides, Mendon98 Prado. Moreira Mendes, Nelson 
Pellegrino, Nelson Trad, PaesLandim, PauloMagalhaes. 
PauloTeixeira, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto 
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Magalhaes, Sandra Rosado, Sergio Barradas Carneiro, 
Silvinho Peceioli, Vicente Arruda, Vilson Covalti, Vital do 
Rego Filho, Wolney Queiroz, Aracely de Paula, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Declo Lima, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Joao 
Almeida, Joao Maga/hiles, Jose Anfbal, Jose Pimentel, 
LuizCouto, PastorMancel Ferreira, Ricardo Tripoli, Rubens 
Otoni, Sandro Mabel e William Woo. 

Sa/a da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Leonardo Pieeiani, Presidente. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 89-A, DE 2007 

(Da Comissao de Ciencia e Tecnologia, 
Comunicacao e Informatica) 

Aprova 0 ato que autoriza a Assoeia
faO Movimento Comunillirio Radio Nova 
de Paz - FM a exeeutar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exelusividade, servifo 
de radiodifusao eomunitaria na cidade de 
Cezarina, Estado de Goias; tendo pareeer 
da Comissao de Consliluifao e Justif,a e 
de Cidadania, pela eonstitueionalidade, ju
ridieidade e teeniea legislativa (relator: DEP. 
JOSE EDUARDO CARDOZO). 

Despaeho: AComissao de Constltuicao 
e .Justica e de Cidadania (Art. 54, RICO). 

Apreeiafao: Proposicao Sujeita a Apre
ctacao Conclusiva (Parecer n' 9/90 - CCJR). 

PUbliC8fao do Pareeer da Comissao de Constitui
fao e Justifa e de Cidadania 

I - Relat6rio 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, 
de autoria da Comissao de Ciencia e Tecnologia, 
Cornunicacao e Informatica, que aprova 0 ato a que 
se refere a Portaria nO 266, de 2 de maio de 2006, que 
autoriza a Associacao Movimento Comunitario Radio 
Nova de Paz - FM a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, service de radiodfusao 
comunitarla na cidade de Cezarina, Estado de Golas, 

De cornpetencia conclusiva das comlssoes, 0 ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no rnerlto, pela Comissao de Ciencia e 
Tecnologia, Comorucacao e Informatica, que aprovou 
parecer tavoravel, apresentando 0 Projeto de Decreto 
Legislativo em epigrafe. 

E0 relatorto, 

II - Voto do Relator 

Conforme determina 0 Regimento Interne da 
Camara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissao de consnnncao e Justica e de Cidadania se 

pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e tecnlca legislativa da proposicao em analise. 

A proposlcao atende aos requisttos constitucionais 
formais relativos a ccmpetencia legislativa da Uniao e 
as atribuicoes do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior. 

A materia e de cornpetencia exclusiva do 
Congresso Nacional, sendo 0 Projeto de Decreto 
Legislativo 0 instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 109 do Regimento Interno. 

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que 0 projeto em exame nao 
contraria preceitos ou principios da Constituicao em 
Vigor, nada havendo, pols, a objetar no tocante a sua 
constitucionalidade material. 

A tecnica legislativa e a redacao empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente as 
normas estabelecidas pela Lei Complementar n' 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar nO 107, de 2001. 

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua trarnitacao nesta Casa, nosso voto e no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa tecn'ca legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nO 89, de 2007. 

Sala da Comissao, 25 de setembro de 2007. 
Deputado Jose Eduardo Cardozo, Relalor. 

1/1 - Pareeer da Comissao 

A Comissao de Constituicao e .Jusuca e de 
Cidadania, em rsunlao ordinaria realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
tecnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n' 
89/2007, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Jose Eduardo Cardozo. 

, Esliveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Piceiani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba - Vice
Presidenles, Antonio Carlos Magalhaes Neto, Benedito 
de Lira, Bonifacio de Andrada, Bruno Araujo, Candido 
Vaccarezza, Ciro Gomes,Colbert Martins, EdmarMoreira, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flavio Dino, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, Indio da Costa, 
Jose Eduardo Cardozo, Jose Genoino, Magela, Marcelo 
Ortiz, Marcio Franca, Maria Lucia Cardoso, Mauro 
Benevides, Mendonc;:a Prado, Moreira Mendes, Nelson 
Pellegrino, NelsonTrad,Paes Landim, Paulo Maqalhaes, 
PauloTeixeira, Regis de Oliveira, Renato Amary, Roberto 
Magalhaes, Sandra Rosado, Sergio Barradas Carneiro, 
Silvinho Peccioli, Vicenle Arruda, Vilson Covalti, Vital do 
Rego Filho, Wolney Oueiroz, Aracely de Pauia, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Daclo Lima, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Joao 
Almeida, Joao Magalhaes, Jose Anibal, Jose Pimentel, 
LuizCouto, PastorManoelFerreira, RicardoTripoli, Rubens 
Otoni, Sandro Mabel e William Woo. 

sara da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Leonardo Pieeiani, Presidente. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 
N° 114-A, DE 2007
 

(Da Comissao de Ciencia e Tecnologia,
 
Cornunicacao e Informatica)
 

Aprova 0 ato que autoriza a Assocla· 
trio Comunitarla de Radio Macabu Livre a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direl
to de exclusivldade, servitro de radlodifus80 
comunitarla no municipio de Conceltrio de 
Macabu, Estado do Rio de Janeiro; tendo 
parecer da Comissao de Constltuitrio e 
Justit;:a e de Cidadanla, pela constitucio
nalldade, jurldlcldade e t~cnlca leglslativa 
(relator: DEP. MARCELO ITAGIBA). 

Despacho: AComissao de ConstituiQao 
e Justica e de Cidadania (Art. 54, RICD). 

Apreciatrao: Proposlcac Sujeita a Apre
ciaQiio Conclusiva (Parecer n° 9/90 - CCJR). 

Publicatrio do Parecer da Comissao de Constltul 
trio e Justitra e de Cldadanla 

I - Relat6rlo 

Trata-sedeProjetode DecretoLegislative, deautoria 
da Comissao de Cienda e Tecnologia, ComunicaQiio e 
Informatica, que aprova 0 ato constante da Portaria n° 
680,de 23 de outubrode 2006,que autorizaa Assocacao 
Cornunitarla de Radio Macabu Livre a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servtco 
de radiodifusao cornunltaria no municipio de concsicao 
de Macabu, Estado do Rio de Janeiro. 

De cornpetencla conclusiva ·das comlssoes, 
o ato emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no rnsrlto, pela Comissao de Ciencia . 
e Tecnologia, Cornunicacao e Informatica, que emitiu 
parecer tavorave], apresentando 0 Projeto de Decreto 
Legislative aclrna referenciado. 

Eo relat6rio. 

II - Voto do Relator 

Conforme determina 0 Regimento Interne da 
Camara des Deputados (art. 32, IV, a), cabe a Comissao 
de ConstituiQiio e Justica e de Cidadania manifestar
se a respeito da constitucionalidade, juridici dade e da 
tecnlca legislativa da proposta sob exame. 

A proposleaoatende aos requisites constitucionais 
formais relativos a oompetencla legislativa da Uniao e 
as atrlbulcoes do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Carta Magna. 

Arnaterlae decompetenciaexclusivadoCongresso 
Nacional, sendo 0 Projeto de Decreto Legislativo 0 
instrumento adequado, conforme preceitua 0 art. 109 
do Regimento Interno da Camara dos Deputados. 
A materia tamoern esta de acordo com as normas 
insertas no Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com as modltlcacoes do Decreto n° 2.108, de 
24 de dezembro de 1996, que preceitua que 0 service 

de radlocltusao com fins exclusivamenle educativos 
independe de edital. 

Respeitados os requisitos consritucionals formais, 
podemos constatar que 0 projeto em exame nao 
contraria preceitos ou princfpios da Oonstituicao em 
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua 
constitucionalidade material. 

A tecnica legislativa e a redaQiio empregadas 
parecem adequadas, conformando-se per/eitamente as 
normas estabelecidas psla Lei Complementar n° 95,de 
1998, atterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001. 

Assim sendo, nada mais havendo que possa 
obstar sua tramitaQiio nesta Casa, nosso voto e no 
senlido da constitucionalidade, juridicidade e boa 
tscnica legislativa do Projeto de Decreto Legislative 
nOl14, de 2007. 

Sala da Comissao, de setembro de 2007. 
Marcelo Itagiba, - Deputado Federal, PMDBIRJ. 

III - Parecer da Comissao 

A Comissao de ConstituiQiio eJustiQa e deCidadania, 
em reuniao ordinaria realizada hoje,opineuunanimemente 
pela constitudonalidade, juridicidadee tecnca legislativa 
do Projetode DecretoLegislative n° 11412007, nostermos 
do Parecerdo Relator, Deputado Marcelo Itagiba. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Piceiani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo ltagiba - Vice
Presidentes, Antonio Carlos Magalhaes Neto, Benedito 
de Lira, Bonifacio de Andrada, Bruno Araujo, Candido 
Vaccarezza, CiroGomes,Colbert Martins,EdmarMoreira, 
Edson Aparecldo, Felipe Maia, Flavio Dino, Francisco 
Tenorio,Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, Indio da Costa, 
Jose Eduardo Cardozo, Jose Genolno, Magela, Marcelo 
Ortiz, Marcio Franca, Maria Lucia Cardoso, Mauro 
Benevides, Mendon<ta Prado, Moreira Mendes, Nelson 
Pellegrino,Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhiies, 
PauloTeixeira. Regis de Oliveira, RenatoAmary,Roberto 
Magalhiies, Sandra Rosado, Sergio Barradas Carneiro, 
Silvinho Peceioli, Vicente Arruda, Vilson Covalli, Vital do 
Rego Filho, Wolney Oueiroz, Aracely de Paula, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Decio Lima, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Joao 
Almeida, Joao Magalhaes, Jose Anlbal, Jose Pimentel, 
LuizCouto,PastorMancel Ferreira, Ricardo Tripoli, Rubens 
Otoni, Sandro Mabel e William Woo. 

Sala da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Leonardo Picciani, Presidente. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 
N° 125-A, DE 2007
 

(Da Comissao de Ciencia e Tecnologia.
 
Comuntcacao e Informatica)
 

TVR N° 1.324/2007
 
MSC N" 2512007
 

Aprova 0 ate que autoriza a Assocla
~iio de Radiodifusio e Comunicat;:iio Comu
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nitaria de Aguas de Lind6ia a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade,servigo de radiodifusao comunitaria no 
municipio de Aguasde Lind6ia, EstadodeSiio 
Paulo;tendo parecerda Comissao de Consti
tuigiio e Justiga e de Cidadania, pelaconstitu
cionalidade, juridicidade e tecnica legislativa 
(relator: DEP. josE: EDUARDO CARDOZO). 

Despacho: AComissaode Constitulcao 
e Justica e de Cidadania (Art. 54, RICO). 

Apreciagiio: Proposicao sujeita a apre
ciacao conclusiva (Parecer n° 9/90 - CCJR). 

Publicagiio da Comissao de Constituigiio e Justiga 
e de Cidadania 

I - Relat6rio 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, 
de autoria da Comissao de Ciencia e Tecnologia, 
Comunicacao e Informatica, que aprova 0 ate a que 
se retere a Portaria nO 340, de 7 de julho de 2006, que 
autorizaa Associacao de Radiodifusao e Cornunicacao 
Comunitarla de Aguas de Lind6ia a executar, peloprazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, service 
de radlodsusao cornumtana na cidade de Aguas de 
Lind6ia, Estado de Sao Paulo. 

Decornpetencia conclusiva dascorntssoss, 0 ato 
normative, emanado do PoderExecutivo, foi apreciado, 
primeiramente, no rnsnto, pela Comissaode Clencia e 
Tecnologia, Comunicacao e Informatica, que aprovou 
parecer tavoraval, apresentando 0 Projeto de Decreto 
Legislativo em eplgrafe. 

E0 relat6rio. 

II - Voto do Relator 

Conforme determina 0 Regimento Interno da 
Camara dos Deputados (art.32, IV, a), cumpre que esta 
Comissaode Constitulcaoe Justica e de Cidadaniase 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e tecnlca legislativa da propos'cao em analise. 

A proposicao atende aosrequisites constitucionais 
formais relativosa competsncla legislativada unrao e 
as atribuicoesdo Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior. 

A materia e de cornpetencia exclusiva do 
Congresso Nacional, sendo 0 Projelo de Decreto 
Legislativo 0 instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 109 do Regimento Interno. 

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podernos constatar que 0 projeto em exame nao 
contraria preceitos ou principios da Constituicao em 
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua 
conslilucionalidade material. 

A tscnlca legislativa e a redacao empregadas 
parecem adequadas, conlormando-se perfeitamente as 
normas estabelecidas pela LeiComplementar nO 95, de 
1998, alterada pela LeiComplementar nO 107,de 2001. 

lsto posto, nada mais havendoque possa obstar 
sua trarmtacao nestaCasa,nosso vetoe no sentidoda 
constitucionalldade, juridicidade e boatecmca legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nO 125, de 2007. 

Sala da Comissao, 25 de setembro de 2007. 
Deputado Jose Eduanfo Cardozo, Relator. 

III - Parecer da Comissao 

AComissao deConstituiyao eJustiya edeCidadania, 
emreuniao ordinaria realizada hoje, opinou unanimemente 
pela constitucionalidade, juridicidade etecnica legislativa do 
Projeto deDecreto Legislative n° 12512007, nostsrmos do 
Parecer do Relator, Deputado Jose Eduardo Cardozo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba - Vice
Presidentes, Antonio Carlos Magalhaes Neto, Benedito 
de Lira, Bonifacio de Andrada, Bruno Araujo, Candido 
Vaccarezza, CiroGomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flavio Dino, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudlm, Ibsen Pinheiro, Indio da Costa, 
JoseEduardo Cardozo, JoseGenolno, Magela, Marcelo 
Ortiz, Marcio Franga, Maria Lucia Cardoso, Mauro 
Benevides, Mendonya Prado, Moreira Mendes, Nelson 
Pellegrino, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhaes, 
Paulo Teixeira, Regis deOliveira, Renato Amary, Roberto 
Magalhaes, Sandra Rosado, Sergio Barradas Carneiro, 
Silvinho Peccioli, Vicente Arruda, Vilson Covalti, Vitaldo 
Rago Filho, Wolney Queiroz, Aracely de Paula, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Decio Lima, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Joao 
Almeida, Joao Magalhaes, Jose Anfbal, Jose Pimentel, 
Luiz Couto, Pastor Manoel Ferreira, Ricardo Tripoli, Rubens 
Otoni, Sandro Mabele WilliamWoo. 

Sala da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Leonanfo Picciani, Presidente. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 
NO 1SO-A, DE 2007
 

(Da Comissao de Ciencia e Tecnologia,
 
Cornarncacao e Informatica)
 

Aprova 0 ato que autoriza a Associagao 
Comunitaria Senhor Menino Deus a executar, 
pelo prazo de dez anos,sem direito de exclu
sividade, servigo de radiodifusiio comunilli
ria no municipio de Aurora,Estado do ceara; 
tendo parecer da Comissao de Constituigao 
e Justiga e de Cidadania, pela constitucio
nalidade, juridicidade e tecnica legislativa 
(relator: DEP. VICENTE ARRUDA). 

Despacho: AComissaode Constituicao 
e Justiya e de Cidadania (Art. 54, RICO). 
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Aprecia~ao: ProposicaoSujeita !i Apre
ciacao Conclusiva (Parecer n° 9/90 - CCJR). 

Publica~ao do Parecer da Comissao de Constitui
~o e Justi~a e de Cidadanla 

I - Relatorio 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, 
de autoria da Comissao de Cillncia e Tecnologia, 
comorncacao e Informatica, que aprova 0 ato a que 
se refere a Portaria nO 686, de outubro de 2006, que 
autoriza a Associacao Comunitaria Senhor Menino 
Deus a executar, pelo prazode dez anos, sem direilo 
de exclusividade, servico de radiodifusao comunltarla 
no municipio de Aurora, Estado de Ceara. 

De competencla conclusive dascomiss6es, 0 ato 
normativo, emanadodo PoderExecutive, foi apreciado, 
primeiramente, no rnerlto, pela Comissaode Cienciae 
Tecnologia, corounlcacao e Informatica, que aprovou 
parecer tavoravst, apresentando 0 Projeto de Decreto 
Legislativo em eplgrafe. 

E0 relatorio. 

II - Voto do Relator 

Conforme determina 0 Regimento Interne da 
CAmara dos Deputados (art.32, IV, a), cumpre queesta 
Comissaode Constituicaoe Justica e de Cidadaniase 
pronuncie acerca da constilucionalidade, juridicidade 
e tecnica legislativada proposlcao em analise. 

A proposicao atende aos requisitos constitucionais 
formals relativos !i cornpetencla legislativada Uniao e 
as atribui~6es do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior. 

A materia e de competsncta exclusiva do 
Congresso Nacional, sendo 0 Projeto de Decreto 
Legislative 0 instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 109 do Regimento Interno. 

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que 0 projeto em exame nao 
contraria preceitos ou princlpios da Constltulcao em 
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante !i sua 
constitucionalidade material. 

A tscnlca legislative e a reda~o empregadas 
parecemadequadas, conformando-se perleilamente as 
normasestabelecidas pela Lei Complementar nO 95,de 
1998,attsrada pela Lei Complementar n<> 107, de 2001. 

Isto posto,nada matshavendoque possa obstar 
sua trarnitacao nestaCasa, nossovoto e no sentidoda 
constitucionalidade, juridicidade e boatecnicalegislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo nO 180, de 2007. 

Sala da Comissao, 25 de setembro de 2007. 
Deputado Vicente Arruda, Relator. 

III - Parecer da Comissao 

A Comissao de ConstituiQlio eJustiQ8 edeCidadania, 
emreuniao ordinaria realizada hoje, opinou unanimemente 
pelaconstilucionalidade, juridicidade e tecnica legislative 

do Projeto deDecreto Legislative n° 18012007, nostermos 
do Parecer do Relator, Deputado Vicente Arruda. 

Estiverampresentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Piceiani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba - Vice
Presidentes, Antonio CarlosMagalhaes Neto, Benedilo 
de Lira, Bonif8cio de Andrada, Bruno Araujo, CAndido 
Vaccarezza, CiroGomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flavio Dino, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, Indio da Costa, 
JoseEduardo Cardozo, JoseGenolno, Magela, Marcelo 
Ortiz, Marcio Franca, Maria Lucia Cardoso, Mauro 
Benevides, MendonQ8 Prado, Moreira Mendes, Nelson 
Pellegrino, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhaes, 
Paulo Teixeira, Regis deOliveira, Renato Amary, Roberto 
Magalhaes, Sandra Rosado, Sergio Barradas Carneiro, 
Silviriho Peccioli, Vicente Arruda, Vilson Covelti, Vitaldo 
Rllgo Filho, Wolney Queiroz, Aracely de Paula, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Decio Lima, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Joao 
Almeida, Joao Magalhaes, Jose Anlbal, Jose Pimentel, 
LuizCouto, Pastor Manoal Ferreira, Ricardo Tripoli, Rubens 
Otoni, SandroMabele William Woo. 

Sala da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Leonardo Piccianl, Presidente. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 
N° 237-A, DE 2007
 

(Da Comissao de Cillncia e Tecnologia,
 
Comunlcacao e Informatica)
 

Aprova 0 ato que autorlza a Assocla
~ao Pro-Melhoramento Nascente do Sol a 
executar, palo prazo de dez anos, sem dlrei
to de exclusividade, servl~o de radiodifusiio 
comunitllrla no municipio de Sao Joao Del 
Rei, Estado de Minas Gerais; tendo pare
cer 'da Comissao de Constitul~ao e Justl~a 

e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
jurldlcldade e teen lea legislatlva (relator: 
DEP.MARCELO ITAGISA). 

Despacho: AComissaode Constitulcao 
e Justi~a e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Aprecla~o: Proposicao Sujeita!i Apre
cia~o Conclusiva (Parecer n° 9/90 - CCJR). 

Publica~iio do Parecer da Comissao de Constltui
~ao e Justi~a e de Cldadanla 

I - Relatorio 

Irata-se de Projeto deDecreto Legislative, deautoria 
da Comissao de Cienciae Tecnologia, Cornunlcacao e 
Informatica, que aprova 0 ato constanteda PortarianO 
155,de 16 de abril de2004, que autorizaa Associacao 
Pro·Melhoramento Nascente do Sol a executar, pelo 
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prazode dez anos,sem direilode exclusividade, service 
de radlodnusao cornunitaria no municipio de Sao Joao 
Del Rei, Estado de Minas Gerais. 

De cornpetencla conclusiva das comiss5es, 
o ate emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mente, pela Comissao de Ciencia 
e Tecnologia, Cornunicacao e Informatica, que emitlu 
parecer tavoravel, apresentando 0 Projeto de Decreto 
Legislativo acima referenciado. 

E0 relat6rio. 

" - Voto do Relator 

Conforme determina 0 Regimento Interno da 
CamaradosDeputados (art.32, IV,a), cabea Comissao 
de Constitulcao e Justlca e de Cidadania manifestar
se a respeito da constitucionalidade, juridicidade e da 
tecnica legislativa da proposta sob exame. 

A proposicao atendeaos requisites constitucionais 
formais relativos a cornpetsnota legislativa da Uniao e 
as atnbulcoes do Congresso Nacionat nos termos do 
art. 223 da nossa Carta Magna. 

Amateriaedecornpetsncla exclusiva doCongresso 
Nacional, sendo 0 Projeto de Decreto Legislativo 0 

instrumento adequado, conforme preceitua 0 art. 109 
do Regimento Interno da Camara dos Deputados. 
A materia tarnbern esta de acordo com as normas 
insertas no Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com as rnodficacoes do Decreto n° 2.108, de 
24 de dezembro de 1996, que preceitua que 0 service 
de radlodifusao com fins exclusivamente educativos 
independe de edital. 

Respeitados os requisitos constitucionais formals, 
podemos constatar que 0 projeto em exame nao 
contraria preceitos ou principios da Constituicao em 
vigor, nada havendo, pols, a objetar no tocante a sua 
constitucionalidade material. 

A tEicnica legislativa e a redacao empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
as norrnas estabelecidas pela Lei Complementar n° 
95,de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, 
de2001. 

Assim sendo, nadarnais havendo quepossaobstar 
sua tramttaQao nesta Casa, nosso votoe no sentidoda 
constitucionalidade, juridicidade e boatecnicalegislativa 
do Projeto de DecretoLegislative nO 237, de 2007. 

Sala da Comissao, 14 de setembro de 2007. 
Marcelo ltagiba, Deputado Federal, PMDB/RJ. 

III - Parecer da Comissao 

AComissiio deConstituiQao eJustiQa edeCidadania, 
emreuniiio ordinaria realizada hoje, opinou unanimemente 
petaconstitucionalidade, juridicidade e tecnica legislativa 

do Projeto de Decreto Legislative n°237/2007, nostermos 
do Parecer do Relator, Deputado Marcelo Itagiba. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba - Vice
Presidentes, AntonioCarlos Magalhaes Neto, Benedito 
de Lira, Bonifacio de Andrada, Bnuno Araujo, Candido 
Vaccarezza, CiroGomes, Colbert Martins, EdmarMoreira, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flavio Dino, Francisco 
Tenorio, GeraldoPudirn, IbsenPinheiro, Indioda Costa, 
JoseEduardoCardozo, JoseGenoino, Magela, Marcelo 
Ortiz, Marcio Franca, Maria Lucia Cardoso, Mauro 
-Benevides, MendonQa Prado, Moreira Mendes, Nelson 
Pellegrino, Nelson Trad, PaesLandim, PauloMagalhaes, 
PauloTeixeira, RegisdeOliveira, Renato Amary, Roberto 
Magalhaes, Sandra Rosado, Sergio Barradas Carneiro, 
SilvinhoPeccioli, VicenteArnuda, Vi/son Covalti, Vital do 
Rego Filho, Wolney Queiroz, Aracely de Paula, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Decio Lima, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Joao 
Almeida, Joao Magalhaes, Jose Anfbal, Jose Pimentel, 
Luiz Couto, Pastor Mancel Ferreira, RicardoTripoli, Rubens 
Otoni, SandroMabel e WilliamWoo. 

Sala da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Deputado Leonardo Pice/ani, Presidente. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 
N"241-A, DE 2007
 

(Da Comissao de Ciencia e Tecnologia,
 
comunicacao e Informatica)
 

Aprova 0 ato que autoriza a ACAS 
Associagao Comunitaria de Alto Santo 
Ceara a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, servteo de 
radiodifusao comunltana no municIpio de 
Alto Santo, Estado do Ceara; tendo pare
cer da Comissao de Constituigao e Justiga 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e teenlca legisfativa (relator: 
DEP.VICENTE ARRUDA). 

Despacho: AComissaode Constltuicao 
e Justice e de Cidadania (Art. 54 RICO). 

Apreciagao: Proposicao Sujeita a Apre
ciaQao Conclusiva (Parecer nO 9/90 - CCJR). 

Publicagao do Parecer da Comissao de Constitui
gao e Justiga e de Cidadania 

I - Relat6rio 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo. 
de autoria da Comissao de Ciencia e Tecnologia, 
Cornunicacao e Informatica,que aprova0 ato a que se 
referea Portarian2 803, de 25 de outubrode 2006, que 
autoriza a ACAS - Associacao Cornunltarla deAlto Santo 
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- Cearaa executar, pelo prazodedez anos,semdireno 
de exclusividade, ssrvlco de radiodifusao cornanitarta 
no municipiode Allo Santo, Estadodo Ceara. 

Decompetilnciaconclusive das comlssoes, 0 ato 
normativo, ernanado do Fl:Jder Executivo, foiapreciado, 
primeiramente, no rnsnto, pela Comissaode Ciilncia e 
Tecnologia, ComunicaC(iio e Informatica, que aprovou 
parecer tavoravel, apresentando0 Projetode Decreto 
Legislativo em epigrafe. 

E0 relat6rio. 

II - Voto do Relator 

Conforme determina 0 Regimento Interno da 
Camara dosDeputados (art.32, IV, a), cumpre queesta 
Comissaode Constituicao e JustiCa e de Cidadaniase 
pronuncie acerca da conslilucionaiidade, juridicidade 
e tscnlca legislativa da propostcao em analise. 

A proposteao atende aos requisitos constituclonais 
formais relativosa competilncia legislativada Uniaoe 
as atribuicoesdo CongressoNacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior. 

A materia e de competilncia exclusiva do 
Congresso Nacional, sendo 0 Projeto de Decreto 
Legislativo 0 instrumento adequado, conforme preceitua 
o art. 109 do Regimento Interno. 

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que 0 projeto em exame nao 
contraria preceitos ou prlnclpios da Consfttuicao em 
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua 
conslilucionaiidade material. 

A tecnlca legislativa e a redacao empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
as normas estabelecidas pela Lei Complementar nO 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107, 
de 2001. 

Isto posto, nada rnais havendoque possa obstar 
sua trarnltacao nesta Casa,nossovoto ano sentidoda 
constitucionaiidade, juridicidade e boatecnica legislative 
do Projeto de Decreto Legislativo no 241, de 2007. 

Sala da Comissao, 18 de setembro de 2007.
Deputado Vicente Arruda, Relator 

111- Pareeer da Comissao 

A Comissao de constttutcac e .Justica e de 
Cidadania, em reuniao ordinaria realizada hoje,opinou 
unanimemente pela constitucionaiidade, juridicidade e 
tecnica legislativado Projetode DecretoLegislativo n° 
241/2007, nostermosdo Parecer doRelator, Deputado 
Vicente Arruda. 

Estiverampresentes os Senhores Deputados: 
Leonardo Picciani - Presidente, Mendes Ribeiro 

Filho, Neucimar Fraga e Marcelo Itagiba - Vice
Presidentes, Antonio CarlosMagalhaes Neto, Benedito 

de Lira, Bonifacio de Andrada, Bruno Araujo, Candido 
Vaccarezza, Ciro Gomes, Colbert Martins, Edmar Moreira, 
Edson Aparecido, Felipe Maia, Flavio Dino, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudim, Ibsen Pinheiro, Indioda Costa, 
JoseEduardo Cardozo, JoseGenofno, Magela, Marcelo 
Ortiz, Marcio Franca, Maria Lucia Cardoso, Mauro 
Benevides, Mendonc;;a Prado, Moreira Mendes, Nelson 
Pellegrino, Nelson Trad, Paes Landim, Paulo Magalhaes, 
PauloTeixeira, Regis deOliveira, Renato Amary, Roberto 
Magalhaes, Sandra Rosado, Sergio Barradas Cameiro, 
Silvinho Peccioii, Vicente Arruda, Vilson Covalti, Vrtal do 
Rilgo Filho, Wolney Queiroz, Aracely de Paula, Carlos 
Willian, Chico Lopes, Decio Lima, Eduardo Cunha, 
Fernando Coruja, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, Joao 
Almeida, Joao Magalhiies, Jose Anfbal, JosePimentel, 
Luiz Couto, Pastor Mancel Ferreira, Ricardo Tripoli, Rubens 
Otoni, Sandro Mabele William Woo. 

Sala da Comissao, 2 de outubro de 2007. 
Depulado Leonardo Pleeiani, Presidente. 

COMISSOES 

ATA 

COMISSAO DE TRABALHO, DE
 
ADMINISTRA<;:AO E SERVI<;:O PUBLICO
 

53' Legislaura - l' Sessiio Legislativa Ordinaria 

Ata da 55' Reunliio (Ordinaria Dellberativa). 
realizada 3 de outubro de 2007. 

As dezhorase doisminutos do diatrlls deoutubro 
de dois mil e sete, reuniu-sea ComissaodeTrabalho, 
de Adrnlnlstracao e Service Publico, no Plenario 12 do 
Anexo II da Camarados Deputados, com a presence 
dos Senhores Deputados Nelson Marquezelli 
Presidente; Sabino Castelo Branco, Wilson Braga e 
Paulo Rocha - Vice-Presidentes; Andreia Zito, Daniel 
Almeida, Edgar Moury. Edinho Bez, Eudes Xavier, 
Gorete Pereira, Jose CarlosVieira, MauroNazil,Milton 
Monti, Paulo Pereira da Silva, Roberto Santiago, Sandro 
Mabel,Tadeu Filippelli, Tarclslo Zimmermann, Thelma 
de Oiiveira e Vicenlinho - Titulares; Carlos Alberto 
Canuto, Carlos Alberto Lereia. Edigar Mao Branca, 
Eduardo Barbosa, Eduardo Valverde, Filipe Pereira, 
Iran Barbosa, .Joao Oliveira, Laerte Bessa, Marcio 
Junqueira, MariaHelena, Nelson Pellegrino e Sebastiao 
Bala Rocha - Suplentes. Compareceu tarnbern 0 

Deputado Eliseu Padilha, comonao-rnsmoro, Deixaram 
de compareceros DeputadosManuelad'Avila, Marco 
Maia, Pedro Henry e Rodrigo Maia. A Deputada Manuela 
d'Avila justificou sua ausencta, nos termos do art. 44 
do RICD, emvirtudede estaracompanhando 0 Ministro 
do Esporte, Orlando Silva, e uma comiliva de atletas 
do Pan-americano e Parapan-americano Rio 2007, em 
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uma reuniao da Frente Partarnentar do Esporte e 
Comissao de Turismo e Desporto. ABERTURA: 0 
senhor presidente iniciou a reuniao concedendo a 
palavra, seqiiencialmente, aos seguintes parlamentares: 
1 - Deputada Gorete Pereira, que solicitou ao presidente 
que,ao iniciar a apreciacao das proposicoes, concedesse 
a inversao dos itens nurneros 14, 23, 37, 39 e 56. 2
Deputado Roberto Santiago, que fez criticas a postura 
da oposicao no Plenario da Cas a e parabenizou 0 

presidente pela aprovacao do projeto de lei de 
legalizaQaodascentrals sindicais. 3 - Deputado Tarclsio 
Zimmermann, que fez referencia a sua pamclpacao, 
nesta data, em cafe da manna na sede nacional do 
PT, com parlamentares da Venezuela que apresentaram 
as. reformas de sua ConstituiCfilo, como, por exemplo, 
ada jornada de seis horas diarias e trinta e sets horas 
semanais; 0 que, no entender do deputado, e algo 
compativel com os avances tecntcos atuais e que eleva 
o padrao humane, cultural e espiritual das pessoas 
que poderao ter mais tempo para dedicar-se a estas 
outras areas de sua vida. Diante disso, 0 Deputado 
disse que se sentiu desafiado a trazer normas 
semelhantes para 0 Brasil. 4 - Deputado Eduardo 
Valverde, que manifestou sua insatisfacao com os 
traba/hos em canaviais e pediu para que todos os 
requerimentos sobre a materia fossem juntados para 
audiencia una. 5 - Deputado Marclo Junqueira, que, 
com relacao ao pronunciamento do Deputado Roberto 
Santiago, disse que, em qualquer partido, seja governo, 
seja oposlcao, existern os que querem trabalhar serio 
e os que nao querem e, independente deste fato, a 
oposicao continua sendo necessaria em regimes 
democrancos.e - Deputado Paulo Rocha, que afirmou 
ser de uma regiao do Para em que 0 problema do 
trabalho degradante e muito forte e, por isso, suscitara 
debate sobre 0 tema e requereu a crlaeao de uma 
subcornlssao que trate dele. Em resposta a soncitacao, 
o presidente disse que, por suas caraclerlslicas normais, 
seja urn pouco mais pesado para 0 lrabalhador, em 
urn trabalho escravo, pois isso traz grandes prejulzos 
para os empresarios que dele se utilizam. 7 - Deputado 
Nelson Pellegrino, que registrou 0 fato de ser autor de 
urn projelo de lei que versa sobre 0 trafico de seres 
humanos e que esta trabalhando para a criaQaode urn 
Grupo de Trabalho sobre 0 tema, para dar ao pais uma 
legislaQao que seja rnais moderna e compatlvel com 
o protocolo de Palermo, assinado pelo Brasil. 8 
Depulado Tadeu Filippelli, que registrou e elogiou 0 

born trabalho da Comissao do Trabalho. 9 - Deputado 
Eliseu Padilha, que afirmou que sua passagem na 
Comissao de Trabalho se deu em razao da apreciaQao 
de projeto de lei de sua autoria constante na pauta 
desta reuniao ordinaria, como item numero 33, e pediu 

a mversao da mesma. A seguir, as 10 horas e vinte e 
sete minutos, havendo nurnero regimental, 0 senhor 
presidente declarou aberto os trabalhos e colocou em 
apreclacao as Atas da quinquaqesirna terce ira e 
quinquaqeslma quarta reunioes ordinarlas, realizadas 
nos dias vinte e cinco, vinte e sets e vinte e sete de 
setembro, respectivamente, dispensando sua leitura, 
tendo em vista a previa dlstribuicao aos senhores 
membros. Em votacao, as Atas foram aprovadas. Na 
sequencia, 0 Deputado Nelson Marquezelli iniciou a 
aprsciacao da Pauta n° 33/07, facultando a palavra 
aos relatores, autores e demais parlamentares que a 
solicitaram, conforme detalhado a seguir: ORDEM DO 
DIA: A - Requerimentos: 1 - REOUERIMENTO N° 
104/07 - do Sr. Sabino Castelo Branco - que "requer 
a Comissao de Trabalho, de Adrninistracao e Service 
Publico a realizacao de Audiencia Publica para debater 
as conssquencias da liquidacao dos Fundos de Pensao 
Aerus e Aeros, que deixou prejudicadas quase 100 mil 
pessoas das empresas Varig, Transbrasil e Vasp". 
APROVADO. 2 - REOUERIMENTO N° 105/07 - da 
Sra. Manuela D'avlla - que "requer a realizacao de 
Audiencia Publica com as presences do Gestor JUdicial 
da VARIG, do Juiz de Direito da RecuperaQao Judicial 
da VARIG, do Presidente da Associacao de Pilotos da 
VARIG - APVAR, do Presidente da Associacao de 
Comissarios da VARIG - ACVAR, do Presidente da 
Associacao dos Mecanicos de V60da Varig - AMVVAR, 
da Assoclacao Nacional dos Procuradores do Trabalho 
- ANPT, do Juiz Presidente da ANAMATRA e do 
Procurador-Geral do Trabalho, para debaterem a 
situacao dos direilos trabalhistas dos milhares de ex
tuncionarios oaViaQaoMrea Rio Grandense - VARIG". 
APROVADO. 3 - REOUERIMENTO N° 106/07 - do 
Sr. Marcio Junqueira - que "requer a Comissao de 
Trabalho, de Acrnmrstracao e service Publico, a 
reauzacao de Audiencia Publica, para prestarem 
esclarecimentos e avaliar as denuncias sobre fraudes 
perpetradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
-INSS e 0 Banco BMG, que conseguiu operar durante 
tres meses sem qualquer concorrencia, no mercado 
de credito consignado para aposentados e pensionistas 
do INSS, com a presenQa dos senhores , Dr. Marco 
Antonio de Oliveira, Presidente do INSS e do Dr. Marcio 
Alaor, Vice·Presidente do BMG". APROVADO. 4 
REOUERIMENTO N° 107/07 - do Sr.Edinho Bez - que 
"solicita realizaCfilode aUdiencia publica na Comissao 
de Trabalho, de AdministraQao e ServiQo Publico 
CTASP, dia 18 de outubro de 2007, para discutir 0 

Projeto de lei nO 7703/2006, convidando os medicos 
a participar do debate". APROVADO. 5 
REOUERIMENTO N° 108/07 - do Sr. Pedro Henry - que 
"solicita sejam convidados os Senhores Ministro da 
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Fazenda e 0 Sacretarlo da Receita Federal, ou 
representantes, a comparecerem a esta Comissao 
para discussao do Projeto de Lei n° 628/07, que propoe 
a concessao de incentivo fiscal as empresas que 
contratarem estudantes". APROVADO. 6 
REQUERIMENTO N° 109/07 - do Sr. Daniel Almeida 
- que "requer a realizacao de Audiencia Publica no 
ambito da Comissao de Trabalho, de Administraqao e 
service Publico para obtencao de subsidios sobre a 
implernentacao da Agenda do Trabalho Decente no 
Brasil". APROVADO. 7 - REQUERIMENTO N° 110/07 
- do Sr.Vicentinho - que "requer sejam convidados os 
senhores Waldemar Pires de Oliveira - Presidente da 
ContederacaoNacionaldos SindicatosdeTrabalhadores 
nas lndustrlas da Construcao e da Madeira 
CONTICOM; Paulo Safady Slrnao, Presidente da 
Camara Brasileira da Industria da Construcao - CBIC; 
Elio Neves- Presidente da Federaqao dos Empregados 
Rurais Assalariados do Estado de Sao Paulo 
FERAESP; Manoel Jose dos Santos - Presidente da 
Confederaqao NacionaldosTrabalhadores naAgricunura 
- CONTAG; Henrique Mota Barbosa - Presidente da 
Federaqaoda Agricultura Familiar-FAF; Fabiode Salles 
Meirelles- Presidente da Contederacao da Agricultura 
e Pecuaria do Brasil - CNA; Otavio Brito Lopes 
Procurador Geral do Trabalho e Osvaldo da Silva 
Bezerra - Diretor Executivo da FUNDACENTRO para 
serem ouvidos na Comissao de Trabalho, de 
Aomlntstracao e Service Publico - CTASP sobre a 
periculosidade das atividades dos trabalhadores da 
construcao civil e cortadores de cana-de-acucar", 
APROVADO,COM A ALTERAl;AO PROPOSTA PELO 
DEPUTADO PAULO ROCHA, DE QUE SEJAM 
INCLUIDOS OS TRABALHADORES DO SETOR DE 
COBRANl;A DE PEDAGIOS. 8 - REQUERIMENTO 
N° 111/07 - do Sr. Sandro Mabel - que "requer a 
reahzacao de Audiencia Publica, para debater os 
trabalhos terceirizados e outros" APROVADO. 9 
REQUERIMENTO N° 112/07 - do Sr.Roberto Santiago 
- que "requer a realizacao de Audiencia Publica na 
Subcomissao Permanente destinada a regulamentar 
a prestacao de services terceirizados, convidando a 
comparecer a esta Subcornissao, um representante 
da UGT,um representante da CUT e um representante 
da ForyaSindical,paradebateros trabalhosterceirizados 
e outros". APROVADO. 10 - REQUERIMENTO N° 
113107 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "requer a 
Comissao de Trabalho, de Administrac;:ao e Service 
Publico, a realizacao de Audlencia Publica, para 
dlscussao de propostas para 0 Projeto deLei n° 1992, 
de 2007, que "Institui 0 regime de previdsncia 
complementar para os servidores publicos federais 
titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos 

6rgaos que menciona, fixa 0 limite maximo para a 
concsssao de aposentadorias e pensoss pelo regime 
de previdencla de que trata 0 art. 40 da Constltuicao, 
autoriza a crtacao de entidade fechada de previdencla 
complementar denominada Fundacao de Previdencia 
Complementar do Servidor Publico Federal 
FUNPRESP,e daoutras providencias" RETIRADO DE 
PAUTAPELOAUTOR.ODepuladoTarclsioZimmermann 
pediu a retirada de pauta dos Itens 16 e 49. 16
PROJETO DE LEI N° 5.583/05 - do Sr. Carlos Souza 
- que "altera a redaqao do art. 25 da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, para tornar obrigat6ria a Iicitaqao 
para escolha de empresa ou instituiqaoa ser contratada 
para a realizacao de concursos pUblicos". RELATOR: 
Deputado TADEU FILIPPELLI. PARECER: pela 
aprovacao, RETlRADO DE PAUTA A PEDIDO DO 
DEPUTADOTARCizlO ZIMMERMAN. 49 - PROJETO 
DE LEI N° 7.633/06 - do Sr. Chico Alencar - que 
"modifica dispositivos da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, que "Regula 0 Programa do Seguro
Desemprego, 0 abono salarial, institui 0 Fundo de 
Amparoao Trabalhador- FAT, e da outras provldencias", 
para estender a concsssao da bolsa de qualificaqao 
profissional aos desempregados de longa curacao", 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. PARECER: 
pela aprovacao deste, e pela rejeiqao da Emenda n° 
1/2007 da CTASP. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO 
DO DEPUTADOTARClzlO ZIMMERMAN. 0 Deputado 
Vicentinho pediu que fosse retirado de pauta 0 item 
nurnero 47. 47 - PROJETO DE LEI N° 6.756/06 - do 
Sr. Vicentinho - que "dispoe sobre a obrigatoriedade 
de parcelamento da concessao de abonos salartais, 
tendo em vista os limites legais de isenqao da tabeta 
progressiva do imposto de renda da pessoa flsica". 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. PARECER: 
peta aprovacao, com substitutivo. RETIRADO DE 
PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. 0 Deputado Paulo 
Rocha pediu a relirada de pauta do Item numero 17. 
17 - PROJETO DE LEI N° 319/07 - do Supremo 
Tribunal Federal - que "altera os dispositivos da Lei n° 
11.416, de 15 de dezembro de 2006". RELATOR: 
Deputado RODRIGO MAlA. PARECER: pela eprovacao 
deste, com emendas, e pela rejeiqao da Emenda n° 
1/2007 da CTASP, da Emenda n° 212007 da CTASP, 
da Emenda n° 312007da CTASP, da Emenda n° 4/2007 
da CTASP, da Emenda n° 512007da CTASp, da Emenda 
nO 6/2007 da CTASP, da Emenda n° 7/2007 da CTASP, 
e da Emenda n° 8/2007 da CTASP. RETIRADO DE 
PAUTA A PEDIDO DO DEPUTADO PAULO ROCHA. 
A Deputada Gorete Pereira pediu a retirada do item 
nurnero 14. 14 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
N° 68107 - do Sr.Antonio Carlos Mendes Thame - que 
"veda 0 contingenciamento de dotacoes das agencias 
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reguladoras". RELATORA: Depulada GORETE 
PEREIRA. PARECER: pela rejei~o. RETIRADO DE 
PAUTA A PEDIDO DA RELATORA. 0 Deputado Sandro 
Mabel pediu a retirada do item numero 11. 11 
PROJETO DE LEI N° 4.497/01 - da Sra. Rita Camata 
- que "dispoe sobre os termos e limites do exercfcio 
do direito de greve pelos servidores publicos'', 
(Apensados: PL n° 5.662/2001, PL n° 6.032/2002, PL 
n° 6.141/2002, PL n° 6.668/2002, PL n° 6.775/2002, 
PL n° 1.950/2003 e PL n° 981/2007) RELATOR: 
Deputado NELSON MAROUElELLI. PARECER: pela 
aprovacaodeste, da Emenda n° 1/2001 da CTASP, do 
PL n° 5.662/2001, do PL n° 6.032/2002, do PL n° 
6.141/2002, do PL nO 6.668/2002, do PL n°6.775/2002, 
do PL nO 1.950/2003, e do PLn° 981/2007, apensados, 
com substitutivo, e pela rejeigao da Emenda 2/2001 
da CTASP, e da Emenda n° 3/2001 da CTASP. 
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO DEPUTADO 
SANORO MABEL. Conformeanteriormenteacordado, 
o presidente passou aapreciacaodo item nurnoro 33. 
33 - PROJETO DE LEI N" 2.296-A103 - do Sr. Eliseu 
Padilha - que "altera 0 Decreto-Lei nO 9.760, de 5 de 
setembro de 1946, que"dispos sobre os bens im6veis 
da Uniao e da outras providencias'', e da outras 
providerclas", (Apensado:PL n04.904/2005) RELATORA: 
Deputada MANUELA D'AVILA. PARECER: pelarejeigao 
deste, e do PL n° 4.904/2005, apensado. 0 autor do 
projeto usouda palavrapara explicarque os pareceres 
contraries ao seu projeto se deram em razao da falta 
de esclarecimentos, por parte dos parJamentares que : 
o apresentaram, sobre 0 tema terrenos de marinha. 
Manifestaram-se os Deputados PauloRocha, Eduardo 
Valverde, Edinho BezeTarcfsiolimmemann. RETIRADO 
DE PAUTA A PEDIDODO AUTOR. 0 Deputado Eliseu 
Padilha requereu a reanzacao de audlencia publica 
para aprofundamento do tema. Atendendo a pedido 
anteriorde lnversao feitopela Deputada Gorete Pereira, 
o presidente passou a apreciacao dos itens nurneros 
23,37 e 39.23 - PROJETO DE LEI N°6.311-A102 - do 
Sr. Paulo Rocha - que "altera dispositivos da Lei n° 
9.637, de 15 de maio de 1998, que dispoe sobre a 
quahflcacao de entidadescomo orqanizacoessociais". 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. PARECER: 
pelaaprovacao, com emenda. A relalora leuseu parecer. 
Em votacao, foi APROVADO POR UNANIMIDADE 0 
PARECER. 37 - PROJETO DE LEI N° 3.829/04 - do 
Sr. Lobbe Nelo - que "estabelece aliquotas de 
contrlbulcao para os contratos de aprendizagem 
previstosna Consolidacao das Leisdo Trabalho - CLr. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. PARECER: 
Parecer com Cornplernentacao de Voto, Dep. Gorete 
Pereira (PR-CE), pela aprovacao. A relatora leu seu 
parecer. Manifestou-se 0 DeputadoTarcisiolimmermann. 

RETIRADO DE PAUTA DE OFicIO. 39 - PROJETO 
DE LEI N" 5.615/05 - do Sr.Celso Russomanno- que 
"disp6e sobre a cobranca adrnmrstrativa do credito da 
Fazenda Publica, a defesa do executado e da outras 
providencias". RELATORA: Deputada GORETE 
PEREIRA.PARECER: pela rejeigao. A retatora leu seu 
parecer. Emdiscussao, usaram da palavra os deputados 
Sandre Mabel e Edinho Bez.Emvotacao, foiAPROVADO 
PORUNANIMIDADE 0 PARECER. 0 Deputado Tadeu 
Filippelli pediu a relirada do ilem nurnero 15. 15 
PROJETODE LEI N°3.003/04 - do Sr.Tadeu Filippelli 
- que "dispoe sobre a alteracaoda Lei n°8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e da outras provldsnclas''. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 
PARECER: pela aprovacao, RETIRADO DE PAUTA A 
PEDIDODOAUTOR. 0 Deputado Milton Montisolicitou 
a relirada do item nurnero73. 73 - PROJETO DE LEI 
N°1.311/07 - doSr.LuizCarlosHauly- que"estabelece 
penalidadespelo descumprimentoda Lei n° 9.755, de 
16 de dezembro de 1998 e da outras providencias". 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.PARECER: pela 
rejei~o deste, da Emenda n° 1/2007 da CTASP, e da 
Emenda n° 2/2007 da CTASP. RETIRADO DE PAUTA 
A PEDIDO DO RELATOR. 0 Deputado Mauro Nazif 
solicitou a inversao de paula do item nurnero 69. 69 
- PROJETO DE LEI N" 1.048107 - da Sra. Andreia 
Zito- que"disp6esobre 0 custeiodos exames medicos 
adrnissionais, para posse em cargo publico de 
provirnento efetivo, decandidato aprovado emconcurso". 
RELATOR: DeputadoMAURO NAllF. PARECER: pela 
aprovacao. 0 relator leu seu parecer. Em discussao, 
manifestaram-se os deputados Andreia lito, Tarclsio 
limmeramnn, EduardoValverde, Sandre Mabel, Filipe 
Pereira, Eduardo Barbosa e Tadeu Filippelli. VISTA 
CONJUNTA AOSDEPUTADOS EDUARDO BARBOSA 
E E:DUARDO VALVERDE. Foi solicitada a lnversaode 
pauta do ilem nurnero 54 pelo Dsputado Eduardo 
Barbosa. 54 - PROJETO DE LEI N° 182107 - do Sr. 
Takayama - que "dispoe sobre bloqueio judicial de 
conta bancaria". RELATOR: Depulado EDUARDO 
BARBOSA. PARECER: pela aprovacao, 0 reiator fez 
a leitura de seu parecer. Em votacao, foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE 0 PARECER. 0 presidenle 
passou a conducao dos trabalhos ao Deputado Paulo 
Rocha que passou 11 apreciacao do item nurnero 20. 
20 - PROJETO DE LEI N" 1.581/07 - SUPERIOR 
TRIBUNALDEJUSTIQA- que"dispoesobrea crtacao 
de cargos de provimento efetivo e em comissao e de 
fungoes comissionadas no Quadro de Pessoal do 
SuperiorTribunalde Justica e ca outrasprovldencias", 
RELATOR: Depulado NELSON MAROUElELLI. 
PARECER: pela aprovacao, 0 relator leu seu parecer. 
VISTA AO DEPUTADO EDUARDO VALVERDE. 0 
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Deputado Roberto Santiago solicitou a mversao do 
item numsro 45. 45 - PROJETO DE lEI N° 6.739/06 
- do Sr. Marco Maia -que ,mAltera e revoga dispositlvoS 
da Consondacao das leis do Trabalho - ClT, a lim de 
que os dias de greve nao sejam descontados do perfodo 
de lerias do ernpreqado'", RELATOR: Deputado 
ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela aprovacao, 
RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO DEPUTADO 
SANDRO MABEL. 0 Deputado Sandro Mabel pediu 
a inversao do item nurnero 19. 19- PROJETO DE LEI 
N° 1.260107 - do Senado Federal-Francisco Dornelles 
- (PlS nO 11/2007) - que "altera 0 Decreto nO 83.304, 
de 28 de marco de 1979, para excluir a possibilidade 
de recurso especial aCamara Superior de Recursos 
Fiscais, na hip6tese de decisao de segunda lnstancla 
ter negado provimento a recurso de offclo". RELATOR: 
Deputado SANDRO MABEL.PARECER: pela aprovacao, 
o relator leu seu parecer. Em dlscussao, usou da 
palavra 0 Deputado Tarcfsio Zimermmann. Em votacao. 
loi APROVADO POR UNANIMIDADE 0 PARECER. 
A mversao de pauta do item nurnero 40 toi solicitada 
pelo Deputado Eudes Xavier. 40 - PROJETO DE LEI 
N° 5.686·Af05 - do Sr. Marcondes Gadelha - que 
"acrescenta 0 § 4° ao Art. 74 da consoudacao das leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 
1° de maio de 1943, para dispor sobre registro de 
IreqOllncia de empregados portadores de delicillncia 
ou com mobilidade reduzida". RELATOR: Deputado 
EUDES XAVIER. PARECER: pela eprovacao deste e 
da Emenda adotada pel a Comissao de Seguridade 
Social e Famma.0 relator leu seu parecer. Em votacao, 
loi APROVADO POR UNANIMIDADE 0 PARECER. 
Em atendimento a pedido de lnversao de pauta do item 
numero 56 leito anteriormente pela Deputada Gorete 
Pereira, 0 presidente passou a sua apreclacao. 56 
PROJETO DE lEI N° 20D-Af07 - do Sr. Sandes Junior 
- que "altera a lei n° 8,900, de 30 de junho de 1994 
que dispoa sobre 0 beneHcio do seguro-desemprego 
e altera dispositivo da lei n° 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, e dA outras providenclas", RELATORA: 
Deputada GORETE PEREIRA. PARECER: pela 
aprovacao, com substitutivo. A relatora leu seu parecer. 
Em votacao, loi APROVADO POR UNANIMIDADE 0 
PARECER. B - Proposl,.iies SuJeitas it Aprecia,.ao 
do Plemlrlo: PRIORIDADE 12 - PROJETO DE LEI 
N° 5.850/05 - da Comissao de legislaQao Participativa 
- (SUG nO 89/2005) - que "altera a lei n° 4.737, de 15 
de julho de 1965 (C6digo Eleitoral)". RELATOR: 
Deputado TADEUFILIPPELLI. PARECER:pela rejeiQao. 
o relator leu seu parecer. Em votacao, loi APROVADO 
POR UNANIMIDADE 0 PARECER. 0 presidente 
encerrou as votacoas, licando os demais liens da paula 
pendentes de deliberaQAo. 13 - PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 372106 - do Sr.Beto Albuquerque 
- que "dispoe sobre a aposentadoria dos servidores 
pUblicos portuanos e hldrovlarlos, vinculados a 
AdministraQao Portuarta, e dA outras providencias". 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. PARECER: 
pela aprovacao,NAO DELIBERADO. C - Proposl,.iies 
Sujeltas it Aprecia,.ao Conclusiva pelas Comissiies: 
PRIORIDADE .18- PROJETO DE LEI N°790/07-do 
Senado Federal-Pedro Simon - (PlS n° 61/2005) - que 
"altera 0 art, 55 da lei nO 8.443, de 16 de julho de 1992, 
que dispos sobre a lei Orqanica do Tribunal de Contas 
da Uniaoe dAoutrasprovidencias".RELATOR: Deputado 
VICENTINHO. PARECER: pela aprovacao. NAO 
DELIBERADO. ORDINARIA 21 - PROJETO DE LEI 
N° 3.561·AfOO - do Sr. Raimundo Gomes de Matos 
- que "altera a redaC{iio do § 2° do art. 3° da lei n° 
9.787, de 10 de Ievereiro de 1999". RELATOR: Deputado 
MAURO NAZIF. PARECER: pela aprovacao deste, e 
da Emenda de Relator 1 da CSSF.NAO DELIBERADO. 
22 - PROJETO DE LEI N" 3.n2l00 - do Sr. Alceu 
Collares - que "altera a redacao do art. 453 da 
ConsolidaC{iio das leis do Trabalho - ClT, a lim de 
dispor sobre a nao exlinQao do contrato de trabalho 
em virtude de aposentadoria do empregado'. 
(Apensados: Pl n° 6.620/2002, Pl n° 4.41712004, Pl 
nO 6.920/2006 e Pl n° 7.060/2006) RELATOR: Deputado 
lUCIANO CASTRO. PARECER:pela aprovacao deste, 
e pela rejeiQao doPl n°6.620/2002, do Pln° 4.417/2004, 
do Pl n° 6.920/2006. e do Pl n° 7.06012006, apensados. 
NAO DELIBERADO. 24 - PROJETO DE LEI N" 
7.163/02 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "altera 0 

arligo 495 da lei n° 5.452 de 1° de rnaio de 1943 
(Consolldacao das leis do Trabalho - ClT), com 
introduQao do ParAgralo Unico". RELATOR: Deputado 
CLAUDIO MAGRAO. PARECER: peia aprovacao, com 
substitutivo. NAO DELIBERADO. 25 - PROJETO DE 
LEI N° 421/03 - do Sr.Jose Pimentel - que "acrescenta 
dispositivos aconsoaoacao das leis do Trabalho- ClT, 
para descaracterizar a sucessao de empregador no 
caso que menciona e dA outras provldencias", 
(Apensado: Pl n° 1.192/2003) RELATOR: Deputado 
FILIPE PEREIRA. PARECER: pela aprovacao deste, 
com substitutivo, e pela rejeiQaodo PL nO 1.192/2003, 
apensado. NAO DELIBERADO. 26 - PROJETO DE 
LEI N° 428·Af03 - do Sr. Paes Landim - (Pl n° 
247/2003) - que "dispoe sobre trabalho sem vfnculo 
empregatfcio e a contribuicao previdenciAria sobre ele 
incidente'. RELATOR: DeputadoEDUARDOVALVERDE. 
PARECER: pela rejeiQao. NAO DELIBERADO. 27 
PROJETO DE lEI N° 69D-Af03- do Sr.luiz Bitlencourt 
- que "dispoe sobre a constttucao de Comlssoes 
Intemas de Qualidade Ambiental". RELATOR: Deputado 
ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela aprovacao, 
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com substitutivo. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO 
DO RELATOR. 28 - PROJETO DE LEI N° 1.175-Al03 
- do Sr. Alberto Fraga - que "acrescenta 0 Artigo 44 
-A a Lei nO 9.636, de 15 de maio de 1998,para ressalvar 
direitos de adquirentes de parcelamentos de im6veis 
de domfnio da Uniao, oriundos de ocupacoes para tins 
residenciais, no Distrito Federal, e da outras 
providencias". RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
PARECER: pela rejeiyao. NAO DELIBERADO. 29 
PROJETO DE LEI N° 1.318103-do Sr.Max Rosenmann 
- que "da estabilidade aos Conselheiros Federals e 
Regionais dos 6rgaos de Fiscatizacao do Exercicio 
Prolissional e dispensa os mesmos da assinatura de 
ponto", RELATOR: Deputado WILSON BRAGA. 
PARECER: pela aprovacao, com substitutive. NAO 
DELIBERADO. 30 - PROJETO DE LEI N° 1.432/03 
- do Sr. Dr. Rosinha - que "altera a legislayao sobre 0 

rito sumarfssimo na Justica do Trabalho". RELATORA: 
Deputada ANDREIA ZITO.PARECER: pela aprovacao, 
com substitutivo. NAO DELIBERADO. 31 - PROJETO 
DE LEI N° 1.574/03 - do Sr. Gonzaga Patriota - que 
"a/tera a Lei n° 10.473, de 27 de Junho de 2002, que 
lnstitui a Fundacao Universidade Federal do Vale do 
Sao Francisco". RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela rejeiyiio. NAO DELIBERADO. 32 
PROJETO DE LEI N° 1.903-Al03 - do Sr. Alberto Fraga 
- que "altera os arts. 24, 66, 69, 77 e 122 do Estatuto 
dos Policiais Militares da Polfcia Milltar do DF, de que 
trata a Lei n° 7.289, de 18 de dezembro de 1984, sobre 
a ucenca para acompanhar conjuge: acrescenta 0 art. 
68-A e allera os arts. 32 e 33 da Lei de Prornocao dos 
Ofictais da PMDF, de que trata a Lei n° 6.645, de 14 
de maio de 1979". RELATOR: Deputado MILTON 
MONTI. PARECER: pela rejeiyiio. NAO DELIBERADO. 
34 - PROJETO DE LEI N° 3.126/04 - do Sr. Eduardo 
Valverde - que "allera 0 artigo 15 da Consofidacao das 
Leis do Traba/ho e da outras providencias". RELATOR: 
Deputado MAURO NAZIF.PARECER: pela eprovacao, 
com substitutivo. NAO DELIBERADO. 35- PROJETO 
DE LEI N° 3.198/04 - do Sr. Lobbe Neto - que "allera 
a Lei n° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, que instltul 
o Instituto Nacional de Metrologia. Normahzacao e 
Qualidade Industrial". RELATOR: Deputado MILTON 
MONTI.PARECER: pelaaprovacao.NAO DELIBERADO. 
36 - PROJETO DE LEI N" 3.659/04 - do Sr. Jose 
Carlos Aleluia - que "altera 0 art. 10 da Lei n° 10.748, 
de 22 de outubro de 2003". RELATOR: Deputado 
DANIEL ALMEIDA. PARECER: pela rejeiyao. NAO 
DELIBERADO. 38 - PROJETO DE LEI N° 4.986/05 
- do Sr. Leonardo Picciani - que "dispos sabre 0 

pagamento de adiclonal de insalubridade aos 
trabalhadores, Atendentes de Pedaqio", RELATORA: 
Deputada MANUELA D'AVILA. PARECER: pela 

aprovacao. NAO DELIBERADO. 41 - PROJETO DE 
LEI N° 6.012-Al05 - do Sr. Leonardo Picciani - que 
"dispde sobre 0 regime previdenciarto e trlbutarlo do 
trabalhador por conta propria de pequena renda e dos 
nanoempreendedores e cria 0 ESTATUTO DE 
PROTE<;;Ao AO TRABALHADOR INFORMAL". 
RELATOR: DeputadoROBERTO SANTIAGO. PARECER: 
pela rejeiyao. NAO DELIBERADO. 42 - PROJETO DE 
LEI N° 6.072/05 - do Sr. Celso Russomanno - que 
"dispoe sobre asslstencla em processos de interesse 
da Administracao Publica". RELATOR: Deputado 
LAERTE BESSA. PARECER: pela aprovacao, NAO 
DELIBERADO. 43 - PROJETO DE LEI N° 6.243-Al05 
- da Sra. Sandra Rosado - que "acrescenta inciso ao 
art. 473 da CLT, a lim de permitir ao empregado deixar 
de comparecer ao service sem prejufzo de salario para 
acompanhar Iilho em virtude de enlermidade". 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. PARECER: 
pela aprovacao deste, e do Substitutivo 1 da CSSF, 
com suostitutivo, NAO DELIBERADO. 44 - PROJETO 
DE LEI N° 6.359/05 - do Sr. Nelson Marquezelli - que 
"autoriza 0 Poder Executivo a criar a Escola Tecmca 
Federal de Dragagem, na cidade de Santos, no Estado 
de Sao Paulo". RELATOR: Deputado ROBERTO 
SANTIAGO. PARECER: pela aprovacao, NAO 
DELIBERADO. 46 - PROJETO DE LEI N° 6.740/06 
- do Sr. Marco Maia - que "acrescenta dispositivos a 
Consolldacac das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreta-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, para 
dispor sabre a ritmo de trabalho e a prevenyiio da 
ladiga". RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovacao, NAO DELIBERADO. 48 
- PROJETO DE LEI N" 7.255/06 - do Sr. Eduardo 
Cunha - que "crla sxcecao a regra contida no artigo 
475-J da Lei nO 11.232, de 22 de dezembro de 2005, 
e oa outras provicencias". RELATOR: Deputado 
ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela rejeiyao. NAO 
DELIBERADO. 50 - PROJETO DE LEI N° 7.666/06 
- dos Srs. Ricardo Santos e Manato - que "dispoe 
sobre a regime de colaboracao entre a Uniao, os 
Estados, 0 Distrito Federal e as Municlpios, na 
orqanizacao dosseus sistemas de ensino e da outras 
providencias", RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela rejeiyiio. NAO DELIBERADO. 51 
PROJETO DE LEI N"53/07 - do Sr. Neilton Mulim - que 
"fixaprazo paracondusao dos processosadministrativos 
nscats no ambito do Ministerio da Fazenda". RELATOR: 
Deputado SANDROMABEL.PARECER: pela aprovaceo, 
com emenda. NAO DELIBERADO. 52 - PROJETO 
DE LEI N° 64107 - do Sr.Vanderlei Macris - que "cria 
o fndice Nacionaf de Responsabilldade Social-INRS 
e 0 Cadastro Nacional de Inadimplentes Sociais 
CNIS". RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 
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PARECER: pela aprovacao, com substitutivo. NAO 
DELIBERADO. 53 - PROJETO DE LEI N° 88/07 - do 
Sr. Neilton Mulim - que "acrescenta 0 artigo 25-A, no 
Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, versando 
sobre instala~iio de creches e bercarios em unidades 
da pollcia militar e dos corpos de bombeiros militares 
eo pagamento de auxflio-creche". RELATOR: Depulado 
SANDRO MABEL. PARECER: Parecer Relormulado, 
Dep. Sandro Mabel (PR-GO), pela aprovacao, com 
substitutivo. NAO DELIBERADO. 55 - PROJETO DE 
LEI N° 195/07 - do Sr. Sandes Junior - que "altera a 
reda~o do caput e § 1° do art. 588 da Consolidacao 
das Leis do Trabalho - CLl". RELATOR: Deputado 
IRAN BARBOSA. PARECER: pela aprovacao. NAO 
DELIBERADO. 57 - PROJETO DE LEI N° 279/07 - do 
Sr. Otavio Leite - que "Iixa limites para 0 valor das 
anuidades devidasao Conselho Federale aosConselhos 
Regionais de Educa~iio Fisica". RELATORA:Depulada 
VANESSA GRAZZIOTIN. PARECER: pela aprovacao, 
NAO DELlBERADO. 58 - PROJETO DE LEI N° 314107 
- do Sr.Flavio Bezerra - que "altera a Medida Provisorla 
nO 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, que "inslilui 0 

Auxflio-Transporte, disp6e sobre 0 pagamento dos 
militares e dos servidores do Poder Executivo Federai, 
inclusive de suas autarquias, fundacoes, empresas 
pubhcas e sociedades de economia rnista, e da outras 
providenclas" RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA 
DA SILVA. PARECER: pela aprovacao deste, e da 
Emenda 112007 da CTASP. NAO DELIBERADO. 59 
- PROJETO DE LEI N° 347/07 - do Sr. Izalci - que 
"disp6e sobre a contratacao de bens e services pela 
Administra~iio Publica". RELATOR: Deputado 
SEBASTIAo BALA ROCHA.PARECER: pela aprovacao, 
com substitutivo. NAO DELIBERADO. 60 - PROJETO 
DE LEI N° 483/07 - do Sr. Felipe Bornier - que "torna 
obrigat6ria a permanencia de brigadistas de incendio 
nas dependenclas de 6rgiios pUblicos e empresas 
privadas". RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela rejei~iio. NAO DELIBERADO. 61 
PROJETO DE LEI N° 527/07 - Do Sr. Uldurico Pinto 
- que "altera 0 art. 1° da Lei nO 9.029, de 13 de abril 
de 1995, para proibir 0 usa de lntorrnacdes sobre 
restri~6es de credito como enteric impeditivo ao acesso 
arela~iio de emprego ou a sua manutencao".RELATOR: 
Deputado ROBERTO SANTIAGO. PARECER: pela 
aprovacao, NAO DELIBERADO. 62 - PROJETO DE 
LEI N° 630107 - Do Sr.Fabio Souto - que "disp6e sobre 
a obrigatoriedade de inclusiio, nas faturas emitidas par 
concession arias dos servicos pubucos, de orlentacoes 
sobre a racionalizacao do consumo de agua, energia 
eletrica e gas, e da outras provldencias", (Apensado: 
PL n° 1.135/2007) RELATOR: Deputado LAERTE 
BESSA. PARECER: pela aprovacso deste e pela 

rejei~iio do PL n° 1.135f2007, apensado, NAO 
DELlBERADO. 63 - PROJETO DE LEI N° 637/07 - do 
Sr. Carlos Bezerra - que "altera a Lei nO 8.666, de 21 
de junho de 1993, para 0 lim de vedar a vincula~iio do 
produto da arrecadacao de multas ao pagamento de 
empresas privadas prestadoras de service aos 6rgaos 
e entidades da Administra~ao Publica". RELATOR: 
Deputado PEDRO HENRY,PARECER:pela aprovacao, 
NAO DELlBERADO. 64 - PROJETO DE LEI N" 670107 
- do Sr. Valdir Colatto - que "da nova reda~ao ao art. 
30 do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, instituindo 0 rito 
sumarlo para a deslina~o de mercadarias apreendidas 
e revertendo aos colres pUblicos da Uniao eventuais 
lucros apurados na venda de tais produtos", RELATOR: 
Deputado MILTONMONTI. PARECER:pela aprova~o, 

NAO DELlBERADO. 65 - PROJETO DE LEI N° 751/07 
- do Sr. Lelo Coimbra - que "altera a Lei n° 9.452, de 
20 de marco de 1997, que determina que as cameras 
Municipais sejam obrigatoriamente notilicadas da 
libera~ao dos recursos lederais para os respectivos 
municfpios". RELATOR: Deputado WILSON BRAGA. 
PARECER: pela aprovaeao. NAO DELlBERADO. 66 
- PROJETO DE LEI N° 814/07 -do Sr. Sandes Junior 
- que "acrescenta dispositivo aConsolida~ao das Leis 
do Trabalho - CLT, para proibir 0 trabalho da gestante 
ou lactante em atividades, operacoss ou locais 
insalubres", RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela rejei~iio. NAO DELIBERADO. 67 
PROJETO DE LEI N° 897/07 - do Sr. Uldurico Pinto 
- que "concede isen~ao do Imposto de Renda das 
pessoas Ilsicas arernuneracao do trabalho de servidores 
publicos civis ocupantes de cargo eletivo, nas condi~6es 

que estabelece", RELATOR: Deputado MILTONMONTI. 
PARECER: pela rejei~ao. NAO DELIBERADO. 68 
PROJETO DE LEI N° 935/07 - Da Sra. fris de Araujo 
- que "acrescenta § 3° ao art. 389 da Consolida~o 

das Leis do Trabalho para dlspor sobre a realiza~iio 

de services voluntartos pelas mass empregadas, nas 
creches ou locais apropriados para guarda dos lilhos, 
no perlodo de arnamentacao, manlidos pelas ernpresas", 
RELATORA: Deputada MANUELA D'AVILA. PARECER: 
pela aprovacao, com emendas. NAO DELIBERADO. 
70-PROJETO DE LEI N°1.122/07-Do Sr.Leo Vivas 
- que "altera 0 artigo 487, do Decreto-Lei n° 5.452, de 
1° de maio de 1943, que aprovou a consoucacao das 
Leis do Trabalho - CLT, para disciplinar a 
proporcionalidadedo aviso previo". RELATOR: Deputado 
MILTON MONTI, PARECER: pela aprovacao. NAO 
DELIBERADO.71 - PROJETO DE LEI N° 1.142/07 
- do Sr. Henrique Fontana - que 'tipilica 0 crime de 
corrupcao das pessoas jurfdicas em lace da 
Administra~ao Publica", RELATOR:Deputado LAERTE 
BESSA. PARECER: pela aprovacao, com emenda. 
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NAO DELIBERADO. 72 - PROJETO DE LEI N° 
1.155/07 - Do Sr. Professor Setimo - que "disp6e sobre 
a transtsrencia da Uniao para 0 Municipio de Timon, 
no Maranhao, de trecho da rodovia BR-316". RELATOR: 
Deputado JOAO OLIVEIRA. PARECER: pela aprovacao, 
com emenda. NAO DELIBERADO. Antes de encerrar 
os trabalhos, 0 Presidente convocou os senhores 
membros para reuniao ordinaria de audlencia publica, 
a realizar-se no dia quatro de outubro, as dez horas, 
e para a reurnao ordinaria deliberativa, prevista para 0 

dia nove de outubro, as 9 horas, que ocorrsrao, aquela, 
no Plenario 12 e, esta, no Planario 6, ambas do Anexo 
II. Nada mais havendo a tratar, as doze horas e um 
minuto, 0 Senhor Presidente agradeceu a prssenca de 
todos e encerrou a reuniao, ficando os demais itens 
da pauta nao apreciados ate aquele momenta pendentes 
de deliberacao, 0 inteiro teor da reunlao foi gravado, 
passando 0 arquivo de audio a integrar 0 acervo 
documental desta reuniao, para posterior deqravacao 
mediante solicitacao escrita. E, para constar, eu 
Anamella Ribeiro Correia de Araujo, lavrei a presente 
Ata, que por ter side lida e aprovada, sera assinada 
pelo Presidente, Deputado Nelson Marquezelli 
e publicada no Diario da Camara dos Deputadas. 

DESIGNA4;AO
 

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO
 
ECONOMICO,INDUSTRIA E COMERCIO
 

DESIGNAc;AO DE RELATOR
 

Fa<;o, nesta data, a(s) seguinte(s) designa<;ao(6es) 
de reratoria: 

• Ao Depulado Antonio Andrade 
PROJETO DE LEI N" 2.074/07 - Do Sr. William 

Woo - que "dispoe sobre a obriga<;ao dos postos de 
gasolina, hipermercados, empresas vendedoras ou 
distribuidoras de 61eo de cozinha e estabelecimentos 
similares de manter estruluras destinadas a coleta 
de 61eo de cozinha usado e da outras providencias". 
(Apensados: PL n° 2.075/2007 (Apensado: PL n° 
2.116/2007) e PL n° 2.076/2007 (Apensado: PL nO 
2.115/2007». 

Ao Deputado Dr. Ubiali 
PROJETO DE LEI N° 7.033/06 - Do Sr. Arolde 

de Oliveira - que "acrsscenta 0 artigo 19-A a Lei n° 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que "estabelece 
normas gerais e crtterios baslcos para a prornocao da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia ou 
com mobilidade reduzida, e da outras providancias'". 

Ao Depulado Guilherme Campos 
PROJETO DE LEI N° 1.471/07 - Do Sr. Gilmar 

Machado - que "disp6e sobre a obriga<;ao de hotels e 

estabelecimentos similares em oferecer alimsntacao 
adequada para diabsticos". 

, Ao Deputado Renata Moiling 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 111107 

- Do Sr.Geraldo Thadeu - que "revoga os arts. 23 e 24 
da Lei Complementar n° 123. de 15 de dezembro de 
2006, que institui 0 Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos 
das Leis n° 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, da Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 
1943, da Lei nO 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da 
Lei Complementar n° 63, de 11 de janeiro de 1990; e 
revoga as Leis n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 
e 9.841, de 5 de outubro de 1999". 

Aa Deputado Vicentinha Alves 
PROJETO DE LEI N° 2.034/07 - Do Sr. Rogerio 

Lisboa - que "altera a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 
1997, que "disp6e sabre a poHticaenergetica nacional, 
as afvidades relativas ao monop61io do petr6leo, instilui 
o Conselho Nacional de PoHtica Energetica e a Agencia 
Nacional do Petr61eo e da outras providencias", 

Sala da Comissao, 9 de outubro de 2007. 
Wellington Fagundes, Presidente. 

SEc;AO II 

ATOS DO PRESIDENTE 

oPRESIDENTEDACAMARA DOSDEPUTADOS, 
no uso das atribuicoes que Ihe confere 0 artigo 1°, item 
I, alfnea a, do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 
1990, resolve: • 

EXONERAR, de acordo com 0 artigo 35, inciso 
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
MARIO SOUZA DA SILVA JUNIOR, ponto n° 119.283, 
do cargo em comissao de Assistente Tecnlco de 
Gabinele, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Camara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do L1der do 
Partido Trabalhista Brasileiro. 

OPRESIDENTE DACAMARA DOS DEPUTADOS, 
no usa das atribuicoes que Ihe confere 0 artigo 1°, incise 
I, alfnea a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 
1990, e 0 artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, RESOLVE: 

, NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso II, da Lei n° 
8.112, de 1990, RENATO DA COSTA MOUTINHO para 
exercer, no Gabinete do L1der do Partido Trabalhista 
Brasileiro, 0 cargo em comissao de Assistente Tecnico 
de Gablnete, CNE-09, do Quadro de Pessoalda Camara 
dos Deputados. 

Camara dos Deputados, 9 de outubro de 2007. 
Depulado Arlinda Chinaglia, Presidente. 
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DEPUTADOS EM EXERClclO 

Roralma 
Angela Portela - PT 
Edio Lopes - PMOB 
Francisco Rodrigues - OEM 
Luciano Castro - PR 
Marcia Junqueira - OEM 
Maria Helena - PSB 
Neudo Campos - pp 
Urzeni Rocha - PSDB 

Amap~ 

Dalva Figueiredo - PT 
Davl Alcolumbre - OEM 
Evandro Milhomen - pedoS 
F~lima Pelaes - PMOB 
Janete Caplbenbe - PSB 
Jurandil Juarez - PMOS 
Lucenlra Pimentel - PR 
Sebastlao Bala Rocha - POT 

Par~ 

Asdrubal Bentes - PMOS 
Bel Mesquita - PMOB 
Beto Faro - PT 
Eldone Bamalho - PMOS 
Gerson Peres - pp 
Giovanni Queiroz - PDT 
Jader Barbalho - PMOB 
Lira Maia - OEM 
Luao Vale - PR 
Nilson Pinto - PSOB 
Paulo Rocha - PT 
Vic Pires Franco - OEM 
Wandenkolk Goncalves· PSOB 
Wladimir Costa - PMOS 
Z~ Geraldo - PT 
Zenaida Coutinho - PSOB 
Zequinha Marinho - PMOS 

Amazonas 
Atila Lins - PMOB 
Carlos Souza - pp 
Marcelo Serafim - PSB 
Praciano - PT 
Rebecca Garcia - PP 
Sabino Castelo Branco - PTB 
Silas Camara - PSC 
Vanessa Grazziotin - PCdoS 

Rond6nla 
Anselmo de Jesus - PT 
Eduardo Valverde - PT 
Emandes Amorim - PTB 
Lindomar Ga~on - PV 
Marinha Raupp - PMOB 
Mauro Nazif - PSB 
Moreira Mendes - PPS 
Natan Oonadon - PMOB 

Acre 
Fernando Melo - PT 
Flaviano Melo - PMOB 
Gladson Cameli - PP 
Henrique Afonso - PT 
lIderlei Cordeiro - PPS 
Nilson Mourao - PT 
Perpetua Almeida - PCdoB 
Sergio Petecac - PMN 

Tocantlns 
Eduardo Gomes - PSOB 
Joao Oliveira - OEM 
Laurez Moreira - PSB 
Lazaro Botelho - PP 
Molses Avelino • PMOB 

Nilmar Ruiz . OEM 
Osvaldo Reis - PMOB 
Vicentinho Alves - PR 

Maranhao 
Carios Brandiio - PSOB 
Cleber Verde - PRB 
CI6vis Fecury - OEM 
Oavi Alves Silva Junior - PSC. 
Domingos Outra - PT 
FI~vi6 Oino - PCdoB 
Oaetso Vieira - PMOB 
Juliao Amin - POT 
Nice Lobao - OEM 
Pedro Femandes . PTB 
Pedro Novais • PMOB 
Pinto lIamaraly - PSOB 
Professor Sethno - PMOB 
Ribamar Alves - PSB 
Roberto Rocha - PSOB 
Samey Filho - PV 
Sebastlao Madeira - PSOB 
Waldir Maranhao - PP 

Cear~ 

Anlbal Gomes - PMOB 
Ariosto Holanda • PSB 
Amon Bezerra - PTB 
Chico Lopes - PCdoB 
Ciro Oornes . PSB 
Eudes xaver . PT 
Eug~nio Rabelo - PP 
Eunlcio Oliveira- PMOS 
Flavio Bezerra • PMOB 
Gorete Pereira- PR 
Jose Airton Cirilo - PT 
Jose Bulmaraes - PT 
Jose Linhares - PP 
Jose Pimentel- PT 
Leo Alcantara· PR 
Manoel Salviano - PSOB 
Marcelo Teixeira - PR 
Mauro Benevides - PMOB 
Paulo Henrique Lustosa - PMOS 
Raimundo Gomes de Matos - PSOB 
Vicente Arruda - PR 
Z~ Gerardo - PMOB 

Plaul 
Alberto Silva - PMOB 
Alila Lira - PSB 
B. Sa - PSB 
Clro Noquelra . PP 
Julio Cesar - OEM 
Marcelo Castro - PMOS 
Mussa Demes - OEM 
Nazarene Fonteles - PT 
Osmar Junior - PCdoB 
Paes Landim - PTB 

Rio Grande do Norte 
Betinho Rosado· OEM 
Fabio Farla- PMN 
Fatima Bezerra - PT 
Felipe Maia - OEM 
Henrique Eduardo Alves - PMOB 
Jose Maia - PR 
Rogl!rio Marinho - PSB 
Sandra Rosado - PSB 

Parafba 
Armando Abllio • PTB ..Demiao Feliciano - POT 
Efrairn Filho - OEM 
Lulz Couto - PT 
Manoel Jumor . PSB 



Marcondes Gadelha - PSB 
ROmulo Gouveia ~ PSDB 
Ronaldo Cunha Lima - PSDB 
Vital do ROgo Fllho - PMOB 
Wellington Roberto - PR 
Wilson Braga· PMOB 
Wilson Santiago· PMOB 

Pernambuco 
Ana Anaes - PSB 
AndrO de Paula - OEM 
Am1ando Monteiro ~ PTB 
Bruno Araujo - PSOB 
Bruno Rodrigues - PSOB 
Carlos Eduardo Cadoca - PSC 
Carlos Wilson - PT 
Edgar Moury - PMOB 
Eduardo de Fonte- PP 
Fernando Coelho Fllho - PSB 
Fernando Ferro· PT 
Gonzaga Patriola· PSB 
Inocando Oliveira - PR 
Jose Mendon"" Bezerra - OEM 
JoseMucio Monteiro - PTB 
Marcos Antonto- PRB 
Maurldo Rands> PT 
Paulo Rubem Santiago - PT 
Pedro EugOnlo - PT 
Raul Henry - PMOB 
Raul Jungmann - PPS 
Renlldo Calheiros - PCdoB 
Roberto MagaMes - OEM 
Silvio Cosla - PMN 
Wolney Quelroz - POT 

AJagoas 
Augusto Farias - PTe 
Benedlto de Lira - pp 
Carlos Alberto Canuto - PMOB 
Cristiano Matheus - PMOS 
Frandsco Tenorlo - PMN 
Givaldo Cerirnbac • PSB 
Joaqulm Bell1!lo - PMOB 
Maurtclo Quintella Lessa - PR 
Olavo Calheiros - PMOB 

Serglpe 
Albano Franco - PSOB 
Eduardo Amorim - PSC 
IranBarbosa - PT 
Jackson Barreto - PMOB 
JerOnimo Reis . OEM 
Jose Carlos Machado - OEM 
Mendonc;a Prado- OEM 
Valadares Fllho • PSB 

Bahia 
Alice Portugal- PCdoB 
Antonio Carlos MagathOes Neto - OEM 
Claudio Cajado - OEM 
Colbert Martins - PMOB 
Daniel Almeida - PCdoS 
Edigar MOo Brance - PV 
Edson Duarte - PV 
Fabio Souto - OEM 
FOlixMendon"" - OEM 
Fernando de Fablnho - OEM 
Gullherme Menezes- PT 
Joao Almeida - PSOB 
Joao carlos Bacelar - PR 
JoGo LeOo - PP 
Jorge Khoury - OEM 
Jose Carlos Alelula - OEM 
Josl! Cartos Araujo· PR 
JosO Rocha- PR 

Joseph Bandeira - PT 
Jusmari Oliveira - PR 
JUlahy Junior - PSOB 
L1dice da Mala - PsB 
Lu\z Sessuma • PT 
Lulz Carreira - OEM 
Marcelo GulmarOes Fllho - PMOB 
Marcos Medrado - POT 
Mtlrlo Negromonte . PP 
MaurIcio Trindade . PR 
Nelson Pellegrino· PT 
Paulo MagalhOes - OEM 
Roberto Britto- PP 
SOrgio Barradas Camelro - PT 
SOrglo Brtto - PMOB 
Severlano Alves· PDT 
Tonha MagelhOes - PR 
Uldurico Plnto- PMN 
Veloso - PMOB 
Walter Plnhelro - PT 
Zezeu RibeIro ·"PT 

MinasGerais 
Ademlr Camllo - POT 
Aelton Freitas - PR 
Alexandre Sllvelra . PPS 
AnlOnio Andrade - PMOB 
AnlOnlo Roberto - PV 
Aracely de Paula - PR 
Bllac Pinto - PR 
Bonifado de Andrada- PSOB 
Carlos Melles - OEM 
Carlos Willien - PTC 
Clropedrosa . PV 
Edmar Moreira - OEM 
Eduardo Berbosa - PSOB 
Ellsmar Prado- PT 
Fabio Ramalho - PV 
Femando Oinlz· PMDB 
George Hllton- PP 
Geraldo Thadeu • PPS 
Gllmar Machado - PT 
Humberto Souto - PPS 
Jaime Martins· PR 
Jalro Atalde - OEM 
JOMoraes - PCdoB 
Jeao Bittar - OEM 
Joao MagalhOes - PMOB 
Jose Fernando Aparacido de Onvelee-PV 
Jo~ Santana de vasconcellos - PR 
Julio Oelgado - PSB 
Juvenll Alves - PRTB 
Leel Varella - OEM 
leonardo Monteiro·PT 
Leonardo Qulntao . PMOS 
lincolnPortela- PR 
luiz Femando Faria- PP 
Mtlrclo Relnaldo Moreira· PP 
Marcos Montes· OEM 
MarladoCarmoLara- PT 
Maria Luda Cardoso - PMOB 
MMo de Oliveira - PSC 
Mtlrio Heringer - PDT 
Mauro Lopes - PMOB 
Miguel corrsa Jr. - PT 
Miguel Martini - PHS 
Narelo Rodrlgues - PSOB 
Odalr Cunha - PT 
Paulo Abl-ackel • PSOB 
Paulo Piau - PMOB 
Rafael Guerra - PSOB 
Reginaldo Lopes - PT 



Rodrigo de Castro - PSOB 
Saraiva Felipe - PMOS 
Virgilio culmeraes - PT 
Vitor Penido - OEM 

Esplrllo Sanlo 
Camilo Cola - PMoB 
Inny Lopes - PT 
Jurandy Loureiro- PSC 
Lelo Cembra - PMOS 
Luiz PauloVellozo Lucas· PSDB 
Manato - PDT 
NeucimarFraga - PR 
Rlta Carnata - PMOS 
Rose de Freitas - PMOS 
Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 
Alexandre Santos - PMOS 
Andreia Zito - PSDB 
Amalda Vienna - PDT 
Ayrlon Xerez - OEM 
Bernardo Ariston - PMOS 
BrtzolaNeto - PDT 
Carlos Santana - PT 
Chico AJencar - PSOL 
Chico D'angelo - PT 
Cida Diogo - PT 
Delay - PSC 
Dr. Ad!lsonSoares - PR 
Dr. Paulo Cesar - PR 
Edmilson Valentim - pedoS 
Edson Ezequiel - PMOS 
Edson Santos - PT 
Eduardo Cunha - PMOS 
Eduardo lopes - PSB 
Felipe Bomier - PHS 
Fernando Gabeira - PV 
Fernando Lopes - PMOS 
Filipe Pereira - PSC 
Geraldo Pudim - PMOS 
Hugo Leal - PSC 
Indio de Costa - OEM 
Jair Boisonaro - PP 
Jorge Bltter - PT 
Leandro Sampaio - PPS 
Lila vlves . PRS 
Leonardo Picciani • PMOS 
Luiz Serqlo ~ PT 
Marcelo ltagiba • PMOS 
Marina Maggessi - PPS 
Miro Teixeira> PDT 
Neilton Mulim - PR 
Nelson Somier - PMOS 
Otavio Leite - PSOS 
Pastor Manoel Ferreira> PTS 
Rodrigo Maia • OEM 
Rogerio lisboa • OEM 
Silvio Lopas . PSOS 
Similo Sessirn • PP 
Solange Almeida- PMOS 
Solange Amaral> OEM 
Suely - PR 
Vinicius Carvalho- PTdoS 

SAo Paulo 
Abelardo Camarinha - PSS 
Aldo Rebelo - PCdoB 
Aline correa - PP 
Antonio Bulhoes • PMOS 
Anlonio Carlos Mendes Thame - PSOS 

I Antonro Carlos Pannunzio - PSOB 
Antonio Palocci - PT 
Artindo Chinaglia - PT I 

Amaldo Faria de Sa -PTS 
Arnaioo Jardim - PPS 
Amaldo Madeira - PSOS 
Beto Mansur- PP 
Candido Vaccarezza • PT 
Carlos Sampaio - PSOB 
Cartos Zarattini - PT 
Celso Russomanno - PP 
Claudio Magrao - PPS 
Cladovil Hemandes - PR 
Devanlr Ribeiro - PT 
Dr. Nechar . PV 
Dr. Plnotti - OEM 
Or. Talmir - PV 
Dr. Ubiali - PSB 
Duarte Noqueita- PSOS 
Edson Aparecido - PSOB 
Emanuel Fernandes· PSOS 
Fernando Chucre - PSOS 
Francisco Rossi - PMOS 
Frank Aguiar· PTS 
Guilherme Campos - OEM 
Ivan varente- PSOL 
Janete Rocha Pleta - PT 
Jilmar Tatto - PT 
Joao bado - PDT 
Joao Paulo Cunha - PT 
Jorge Tadeu Mudalen - OEM 
Jorgir)ho Maluly· OEM 
Jose Anlbal- PSoB 
Jose Eduardo Cardozo - PT 
Jose Genolno • PT 
JoseMentor - PT 
JoM Paulo T6ffano ~ PV 
Julio Semeghini - PSDS 
Lobbe Neto - PSOB 
Luciana Costa - PR 
Luiza Erundina - PSS 
Marcelo Ortiz - PV 
Marcia Fran~ - PSB 
Michel Temer - PMOS 
Mirton Monti - PR 
Nelson Marquezelli ~ PTS 
Paulo Malul - PP 
Paulo. Pereira da Silva - PDT 
Paulo Renato Souza - PSOS 
Paulo Telxelre - PT 
Regis de Oliveira - PSC 
Reinaldo Nogueira - PDT 
Renato Amary - PSOB 
Ricardo Serzoinl - PT 
Ricardo Izar - PTS 
Ricardo Tripoli - PSOB 
Roberto Santlaqo . PV 
Silvinho Peccioli - OEM 
Silvio Torres - PSOS 
Vadao Gomes - PP 
Valdemar Costa Neto • PR 
Vandertei Macris - PSDS 
Vicentinho - PT 
Walter Ihoshi - OEM 
William Woo - PSOS 

Mato Grosso 
Cartes Abicalil· PT 
Eliene lima - PP 
Homero Pereira - PR 
Pedre Henry - PP 
Professor Victorio Galli - PMOS· 
Thelma de Oliveira - PSDS 
Valtenir Pereira - PSS 
Wellington Fapundes - PR 



Dlslrllo Federal O~do Lima - PT 
Augusto Carvalho - PPS 
Jolran FreJat - PR 
Laerte Bessa - PMOB 
Magela - PT 
Os6rlo Adrlano - DEM 
ROOovalho - OEM 
Rodrlgo Rollemberg - PSB 
Tadeu Filippelli- PMOB 

GolAs 
Carlos Alberto Ler~la - PSOB 
Chico Abreu - PR 
Irls de Aralljo - PMOB 
Joao Campos - PSOB 
Jovalr Arantas • PTB 
Leandro Vllele - PMDB 
Leonardo Vilele - PSOB 
Lulz Bittenc:ourt - PMOS 
Marcelo Melo - PMOB 
Pedro Chaves - PMOB 
PedroWilson - PT 
Professors Raquel Telxelra- PSOB 
Ronaldo Calado - OEM 
Rubens Otonl - PT 
Sendes Junlor - PP 
Sandro Mabel - PR 
TaUco - PTB 

Mato Grosso do Sui 
AntOnio Carlos Biffi - PT 
Antonio Cruz- pp 
Oegoberto -POT 
Gereldo Resende - PMOB 
Nelson Tred - PMOB 
Vander Loubet - PT 
Waldemir Mol<a - PMOB 
Waldi' Neves - PSOB 

Parana 
Abelardo Luplon - OEM 
Affonso Camargo - PSOB 
Airton Roveda - PR 
Alceni Guerra - OEM 
AlexCanzlenl - PTB 
Alfredo Kaefer - PSOB 
Andre Vargas- PT 
Angelo vantronr-PT 
Assls do Couto - PT 
Barbosa Neto - PDT 
Cezar Silvestri - PPS 
Chico de Princesa - PR 
Dllceu Sperajco- PP 
Dr. Rosinha - PT 
Eduardo Sciarra - OEM 
Giacobo - PR 
Gustavo Fruet - PSOB 
Hermes Parclenello - PMDB 
Luiz Carlos Hauly - PSOB 
Luil Carlos Sellm - OEM 
Marcelo Almeida - PMOB 
Max Rosenmann - PMOS 
Moeclr Micheletto - PMOB 
Nelson Meueer- PP 
Odllio Balbinottl - PMOB 
Osmar Serragllo - PMOB 
Ratinho Junior - PSC 
Ricardo Barros - PP 
Rocha Loures - PMOB 
Takayema • PSC 

Santa Catarina 
Angela Amln - PP 
Carlito Merss - PT 
Celso Meldaner - PMOB 

. OJalma Berge, - PSB 
Edlnho Bez - PMOB 
Femando Coruja - PPS 
Gervasio Silva - PSOB 
Joao Matos· PMOB 
Joao Pizzolattl - PP 
Jose Carlos Vielre - OEM 
Nelson Goetten - PR 
Paulo Bomhausen - OEM 
Valdl, Colatto - PMOB 
Vlgnattl - PT 
Zonta - PP 

Rio Grande do Sui 
Adao Pretto - PT 
Afonso Hamm - pp 
Balo Albuquerque - PSB 
Cezar Schirmer - PMDB 
Claudio Oial - PSOB 
Darcfsio Perondi - PMOS 
Ellseu Padllha • PMOB 
Enlo Bacci - PDT 
Germano Sonow - OEM 
Henrique Fontana - PT 
Ibsen Pinheiro - PMOB 
Jos~ Ot;lvlo Germeno - PP 
Luciana Genro - PSOL 
luis Carlos Heinze- pp 
Lull Cerlos Busato • PTB 
Menuele O'ilvila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Mariado Ros~rio - PT 
Matteo Chiarelli· OEM 
Mendes Ribeiro Fllho - PMOB 
Onyxlorenzoni - OEM 
Peulo Plmenta- PT 
Peulo Roberto - PTB 
Pepe Vargas - PT 
Pompeo de Mattos - PDT 
Professor Ruy Paulettl - PSOB 
Renato Moiling - PP 
S~rgio Moroes - PTB 
Tarclslo Zimmermann - PT 
Vielre de Cunha - PDT 
Vilson Covattl • PP 



COMISSOES PERMANENTES 

COMISSAO DE AGRICULTURA, PECUARIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Marcos Montes (OEM) 
1" Vice-Presidente: Assis do Couto (PT) 
2° Vice-Presidente: Waldir Neves (PSDB) 
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 
Tltulares Suplentes 

PMDSIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Adao Pretto Alrton Roveda 

Antonio Jose MedeirosAfonso Hamrn 
(Licenciado) 

Anselmode Jesus Armando AbHio 
Assis do Couto Beneditode Lira 
Beto Faro CamiloCola 
Celso Maldaner Carlos Bezerra (Licenciadg) 
Dilceu Sperafico Darclsio Perondi 'I'fIoga do 

DomingosDutra Emandes Amorim 
Edl0 lopes Fernando Melo 
Flaviano Melo Lazaro Botelho 
Homero Pereira Marcelo Melo 
Jusmari Oliveira Moises Aveline 
Leandro vnera 'fDllft do PV Nilson Mourao 
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta 
Moacir Micheletto Suely 
Nelson Meurer vadao Gomes 
Odilia Balbinotti Vander Loubet 
Paulo Piau Yll93do PSOBIOEWPPS Veloso 
Roberto Balestra (Licenciado) Vignatti 

(Dep. do PSDB/DEMIPPS Tatlco 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDBIDEMIPPS 
Valdir Colatto ocupa a vagal 
Ze Gerardo 1 vaga 
Zonta 

PSDBIDEMIPPS 
1I00Alfredo Kaefer 'o"lllI

Abelardo Lupion PMPM' IIPPIPKIP IBIPSCII" 1(;/t>1d08 

Claudio Dlaz Antonio Carlos Mendes Thame 
Oavi Alcolumbre 'fagll~
 
PS6IPDTIPCdoBlF'MN Carlos Melles
 

Duarte Nogueira Cezar Silvestri 
Jeroramo Reis Eduardo Sciarra 

Felix Mendonca veae do 
Joeo Oliveira PMDBlPTlPPlPRIPTBtPS~ IOPTeee 

Leonardo vnera Francisco Rodrlgues 
Luiz Carlos Setim Jorginho Maluly 
Marcos Montes Lael vereua 
Ronalda Caiado Lira Mala 
Waldir Neves Moreira Mendes 
Wandenkolk Goncalves R6mulo Gouveia 
(Dep. do . 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT Silvio Lopes 
C/PTdoB ocupa a vagal 

Thelma de Oliveira 
PSBIPDTlPCdoBIPMN 

B.S~ Enio Bacci 
Dagoberto Giovanni Queiroz 
Fernando Coelho Filho Mtuio Heringer 
Osmar Junior Relnaldo Nogueira 
Pompeo de Mattos Sandra Rosado 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS 

Valadares Filho 
ocupa a vagal 

PV 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSC/PT PMDBlPTIPP/PRIPTB/PSCIPT 
CIPTdoB ocupa a vagal CIPTdoB ocupa a vagal 
Secretartota): Maizes Lobo da Cunha 
Local: Anexo II, Terreo, Ala C, seta 36 
Telefones: 3216-64031640416406 

FAX: 3216-6415 

COMissAo DA AMAZONIA, INTEGRAl;AO NACIONAL E DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB) 
1° Vice-Presidente: Marcelo Serafim (PSB) 
20 Vice-Presidente: 
30Vice-Presidente: Sebastlao Bela Rocha (PDT) 
Tltulares Suplentes 

PMDBIPTIPPJPRlPTBIPSCIPTCIPTdoB 
AsdriJbal Bentes Alila Lins 'faga do PSD8IDEWPPS 

Carlos Souza Bel Mesquita 
Dalva Figueiredo Fatima Pelaes 
Elciohe Barbalho Gladson Cameli 
Henrioua Afonso Joseph Bandeira 
Jose'Guimaraes Lucio Vale 
Luciano Castro 'o"lllIft do PSDBlDEMIPPS Marinha Raupp 
Natan Donadon Mauro Lopes 
Rebecca Garcia Neudo Campos 
(Oep. do PV ocupa a vaga) Paulo Rocha 
(Dep. do PSBIPDT/PCdoB/PMN ZeGeraldo 
ocupa a vagal 
1 vaga Zequinha Marinho 

PSDBIDEMIPPS 
Jalro Ataide Abelardo Lupton 
Lira Maia Ilderlel Cordeiro 
(Dep. do 
PMDB/PT/PPIPRIPTBIPSc/PTC Marcio Junqueira 
IPTdoB OOJpa a vagal 
(Dep. do PRB OOJpa a vagal Moreira Mendes 
(Dep. do PSBIPDTJPCdoB/PMN Urzenl Rocha 
ccupa a vaga) 

(Dep. do 
1 vaga PMDBJPT/PPIPRIPTB/PSc/PT 

CIPTdoB ocupa a vagal 
PSBIPDTIPCdoBJPMN 

Marcelo Serafim Giovanni Queiroz 
Maria Helena Mauro Nazil 
Sebastiao Bala Rocha 'f!llI8 do 
PSD8!OEM'PPS Perpetua Almeida 

SMe~? Petecao vaga do 
P 1PP/PRfPTEIIPSCJPTCIPTdaB 

Vanessa Grazzlotin 
PV 

Lindomar Garcon vogo do 
PMDBIPTIPPIPR/PTBIt'SCIPTCIPTdoB 

PRB 
Marcos Antonio 'o"lllI1l do .-slJ8lOEMIWS 

Secretartofa): lara Araujo Alencar Aires 
Local: Anexo II - Sala T- 59 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 3216-6440 

COMISSAO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAl;AO E 
INFORMATICA 

Presldente: Julio Semeghlni (PSOB) 
10 Vice-Presidente: Jose Rocha (PR) 
ZO Vice-Presldente: Paulo Bomhausen (OEM) 
30 Vice-Presldente: Bilac Pinto (PR) 
TItulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCJPTCIPTdoB 
Beta Mansur Carlos Zarattini 
Bilac Pinto Cida Diogo 
C or Mth 'o"lllI1'Ido 
ps~~ a eus Eduardo Cunha 

Elismar Prado Fernando Ferro 
Eunlcio Oliveira Frank Aguiar 
Guilherme Menezes Gerson Peres 
Jader Barbalho Ibsen Pinheiro 
Jorge Bittar Joao certos Bacelar 
Jose Rocha Joaquim Beltrao 



Maria do Carma Lara Jos~ Eduardo Cardozo 
Nazareno Fonteles luiz Carlos Busato 
Paulo Henrtcue lustosa Paulo Piau 'o'898<):)PSOllIOEM/PPS 

Paulo Roberto Rebecca Garcia 
Ratinho Junior Ricardo Barros 
Sandes Junior Sabino CasteloBranco 
Silas CAmara 'f"II\lD do 
PSIWOTIPCdoeIPMN Takayama 

Walter Pinheiro Waldlr Maranhao 
Wladimir Costa Wilson Braga 
Zequinha Marfnho Wilson Santiago 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa (Dep. do PV ocupa a vagal 
a vagal 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa (Dap. do PRTB ocupa a vagal a vaga) 
(Dop. do PSDBIDEMIPPSccope (Oep. do PSDB/DEMIPPS 
a vagal ocupa a vagal 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa 
a vagal 

PSDB/DEMIPPS 
Bruno Rodrigues Alcenl Guerra 
Eduardo Sciarra 'f"~1l do 
PMDBlPTlPPlPRIPTBlPSCAlTCIPTdoB Davl A1co1umbre 

Emanuel Fernandes Jose Mendonca Bezerra 
Gustavo Fruet Julio Cesar 
Jorglnho Maluly Labbe Nato 

Moreira Mendes VagD dO 

Jose Anfbal PMDBIPTlPPlPRIFTBIPSClPTClPTdDB 

Julio Semeghinl Nllmar Rulz 
Leandro Sampaio Professora Raquel TeIxeira 
Manoel Salviano WBlJIl do 
I'MDBIPTlPP/PRIFTlloPSCHTCHTdoB Rafael Gue"a 

Paulo Bomhausen Raul Jungmann 
Roberto Rocha Vagll do 
PM08fPTlPP/PRIP"TBIPSCII7doB Rodrigo de Caslro 

ROmulo Gouveia VIlUD do 
PMDBJ1>TIPP/PRIFTlloPSCHTCHTdoB Zenaldo Coutinho 

(Dep. do 
Vic Pires Franco PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPT 

C/PTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC 
IPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do PV oeupaa vagal 
(Dep. do PHS oeupaa vagal 

PSBIPDTIPCdoBfPMN 
Enio BaccI Ana Armes 
Luiza Erundina Mosto Holenda 
Rodrigo Rollembarg Barbosa Neto 
Uldurtoc Pinto DjalrnaBergar 
Valadares Filho M~rcIo Franca 
(Dep.do 
PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTC Marcos Medrado 
IPTdoB ocupa a vagal 

PV 

Or. Nechar vagil do PSDBIOEMIPPS 
Edson Duarte VDGIl do 

PMDBt'PTI1'PIPRIPTBlPSO'PTClPldD6 

Edigar Mao Branca Fable Ramalho 
PHS 

Miguel Martini ¥lIP do PSOBIDEINF'PS 

PRTB 
Juvenil Alves VllgIldo 

PMDl!lPTIPP~TBlPSGlPTGlPTcID8 

Secretartota): Myriam Goncalves Teixeira de Oliveira
 
local: Anaxo 11, T~"eo, Ala A, sale 49
 
Talelonas: 3216-6452 A 6458
 
FAX: 3216-6465
 

COMiSsAo DE CONSTlTUlCAo E JUSnCA E DE CIDADANIA
 
Presidante: Leonardo Plcclanl (PMOB)
 
1'Vlce-Presldenta: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
 

2(1 Vice-Presidents: Neucimar Fraga (PR)
 
3' Vice-Presldente: Marcelo Itaglba (PMDB)
 
TItulares Suplent••
 

PMDB/PTIPPIPRJPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Benedlto de lira Alexandre Santos 
CAndidoVaccarezza Antonio Bulh6es 
Cezar SchIrmer ¥lIPdoPS08lDEMPPS AntOnioCartos Bim 
Colbert Martins Aracely de Paula 
Geraldo Pudim Arnalda Faria de S~ 

Gerson Peres Carlos Abicalil 
Ibsen Pinheiro CarfosWillian 
J030 Paulo Cunha D~clo Lima 
Jose Eduardo Cardozo Dllceu Sperafico 
Jose Genolno Domingos Dutra 
JoseMentor Eduardo Cunha 
Leonardo Picciani F~tima Bezerre 
Magela Fernando Dinlz 
Marcelo Gulmaraes Fllho George Hilton 
Marcelo Itaglba Hugo leal 
Marla Luera Cardoso lriny Lopes 
MaurIcio Qulntalla Lessa Joac Magalh3es 
Maurrcio Rands Jofran Frejat 
Mauro Benevides ,"",gado PSOl Jose Pimentel 
Mendes Ribeiro Fllho Laerte Bessa WBlJIl do~ 

Michel Temer Lulz Couto 
Nelson Pellegrino Martado Ros~rto 
Nelson Trad Odilia Balblnottl 
Neucimar Fraga Pastor Mancel Ferreira 
OdairCunha Ricardo Barros 
Paes Landim RUbens Otonl 
Paulo Malu! Sandes Junior 
Paulo Tebcelra Sandro Mabal 
Professor vlctorto Galli Tadau Filippelli 
Regis de Oliveira Veloso 
S~rglo Barradas Carneiro Wladimlr Costa 

(Dap. do PSDB/DEMIPPS Vicente Arruda ngll do PSDalDEM'PPS 
ocupa a vagal 

Vllson Covattl 1 vaga 
Vital do Rago Rlho YIlUlldo~ 

Wilson Santiago 
(Dap. do PSDB/DEMIPPSccupa a 
vagal 

PSDBJDEMIPPS 
Anlonlo Carlos MaoalMes Nato 
do PMDBlPTIPP/PRIPT1l<PS<'PTCHTc1D8 Albano Franco 

Bonif~cio de Andrada Alexandre Silveira 
Bruno Araujo Andre da Paula 
Edmar Moreira Ayrton Xerez 
Edson Aparecido Femando Coruja 

Humberto Souto 'I!Ill1l1lO 
Efralm Filho PMDBIP rlPPJPWPTBIPSClPTClPl doB 

Felipe Maia Jer6nlmo Reis 
Indio da Costa JaM Almeida 
Jutahy Junior Joao Carnpos 
Mendonca Prado JoseAnlbal 
Moreira Mendes Jose Carlos Aleluia 
Paulo Magalhaes Mattao Chlaralll 
Renato Amary Mussa Demes 
Roberto Magalhaes Paulo Bomhausen 
Ronaldo Cunha Lima Pinlo Itamaraty 
Silvlnho Peccioli Ricardo Tripoli 
Zenaida Coutlnho Sobastiao Madalre 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPT Solange Amaral 
doB ocupa a vega) 
(Dap. do 
PMDBIPT/PP/PRIPTBIPSCIPTCIPT WiIIl.mWoo 
daB ooupa a vagal 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
Ciro Gomes Beto Albuquerque 
Flavlo Dino Chico Lopes 



Francisco Tenorio Edmilson Yalentim 
MarcieFrancra Gonzaga Patriota 
Marcos Medrado Pompeo de Mattos 
Sandra Rosado Roqerlo Marinho 
Valtenlr Pereira Severiano Alves 
Wolney Queiroz Vieira da Cunha 

PV 
Marcelo Ortiz Sarney Filho 
(Dep. do (Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTB/PSCIPTC/PT PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCI 
doB ocupa a vagal PTC/PTdoB ocupa a vagal 

PSOL 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTC/PT Chico A/encar 
doB ocupa a vaga) 
Secretanota): Rejane Salete Marques 
Local: Anexo ll.Terreo, Ala A, sera 21 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

COMissAo DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
Presidente: Cezar Silvestri (PPS) 
10Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB) 
20Vice-Presidente: Giacobo (PR) 
30Vice-Presldente: Walter lhoshi (OEM) 
T1tulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Antonio Cruz Anlbal Gomes "IlplldoPV 

Eduardo da Fonte Celso Russomanno 
Fernando Melo Devanir Ribeiro 
Gtacoboyaga do PSDMlEItlIPPS Leandro Vilela 

Jose Carlos Araujo Marcelo cutmaraes Filho 
Leo Alcantara Y8glI do PSDBIDEMJPPS Maria do Carma Lara 
Luciana Costa YlIgadoPSD8lUEM/PPS MaurIcio Trindade 
Luiz Bassuma Max Rosenmann 
Luiz Bittencourt Miguel Correa Jr. 
Nelson Goetten Paes Landim 
Ricardo lzar Ratinho Junior 
Tonha Magalhaes Sergio Brlto Y8D0 do ~twUllPt;dolWMN 

Vinicius Carvalho (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 
(Dep. do PHS ocupa a vagal 

PSDB/DEM/PPS 
Carlos Sampaio Bruno Araujo 
Cezar Silvestri Efralm Filho 
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho 
(Dep. do 
PMDBIPT/PP/PRIPTBIPSC/PT Leandro Sampaio 
CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PRIPTB/PSCIPT NilmarRuiz 
C/PTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPT/PP/PRIPTBIPSCIPT Paulo Abl-ackel 
C/PTdoB ccupa a vagal 

PSBIPDTIPCdoBlPMN 
Ana Arraes Givaldo Carimbao 
Barbosa Neto Silvio Costa 

(Dep. do 
Chico Lopes PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSCIPT 

C/PTdoB ocupa a vagal 
.Julio Delgado vesedo PV 

PV 
(Dep. do

(Dep. do PSBlPDT/PCdoB/PMN PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSC/PT 
ocupa a vagal C/PTdoB ocuna a vagal 

PSOL 
Ivan Valente yoga do 

I'MllBlI-'IiK'JfII'W 1I:l1P80P1cwr dOl:I 

PHS 
Felipe Bomier YlI93do 
PMDIWTIPPIPRIPTBIPSCIPlC'PTdoB 

Secretartote): Lilian de Cassia Albuquerque Santos 
Local: Anexo II, Pay. Superior, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX:' 3216-6925 

COMISSAO DE DESENVOLVlMENTO ECONOMICO, 
INDUSTRIA E COMERCIO 

Presidente: Wellington Fagundes (PR) 
1° Vice-Presidente: Albano Franco (PSOB) 
20ViCe-Presidente: AntOnio Andrade (PMDB) 
3° Vlce-Presidente: vendene! Macris (PSDB) 
Tttulares Suplentes 

PMDB/PT/PPIPRIPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Anl6nio Andrade Aline Correa 
Or. Adilson Soares Yll(llldo PtiS Antonio Patoccl 
Edson Ezequiel "Ilpll do PSDBfDE),l,PPS Armando Monteiro 
Fernando Lopes Carlos Eduardo Cadoca 
Joao Maia Celso Maldaner 
Juraridil Juarez Joao Paulo Cunha 

Nelson Marauezelli YlIl/8do
Lucio Vale PSBIPI,)III'CdCfill>MN 

Miguel Correa Jr. Praciano 
Reginaldo Lopes Rocha Loures 
Renato Moiling Vicentinho Alves 

Wellington Fagundes (Dep. do PSDB/DEMIPPS 
ocupa a vagal 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vagal 

PSDB/DEMIPPS 
Albano Franco Emanuel Femandes 
Fernando de Fabinho Guilhenne Campos 
Osorio Adriano Jairo Atalde 
Rodriao de Castro yoga do 
PMDBIP'I'WIPR,o'P"T&1'SCJPTCIPldoB Leandro Sampaio 

Vander1ei Macris Lutz Paulo veuozo Lucas 
(Dep.do Waldir Neves Yagado
PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSCIPTCI PMDBlPTIPPIPRlPTBlPSC'PTC/PTd08 

PTdoB ocupa a vagal 
PSBIPDTIPCdoBlPMN 

Or. Ubiali Fernando Coelho Fllbo 
(Dep. do 

Evandro Milhomen PMDB/PTIPP/PRIPTB/PSCIPT 
C/PTdoB ocupa a vagal , PHS 

(Dep'do 
PMDBIPT/PP/PRIPTBIPSCIPTCI Miguel Martini 
PTddB ocupa a vaga) 
Secretancla): Lin Israel Costa des Santos 
Local: Anexo II, Terreo, Ala A, sala T33 
Telefones: 3216-6601 A 6609 
FAX: 3216-6610 

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Presldente: Zezeu Ribeiro (PT) 
1° ViCe-Presidente: Angela Amin (PP) 
?' vtce-preslcente: Luiz Carlos Busato (PTB) 
3° vrce-Presioente: Edson Santos (PT) 
Tttulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSC/PTC/PTdoB 
Angela Amin Chico da Princesa 
Chl Ab Vag8 do PSBIPOT/PCdoBIPJofN Davi Alves Silva Junior YI!99 do 

ICO reu PSBlPDTlPCdoM'MN 

Edson Santos Hermes Parcianello 
Ellene Lima yagSdDPSDeIDEMIPPS Jose Guimaraes 
Jackson Barreto _11gB do PSI:IIl.IOlOWW:> Luiz BiUencourt 

Paulo Roberto VlllI:I do
Jose Leao PSBll'OTlPCdoBlPMN 

Jose Airton Cirilo Paulo Rubem Santiago 
Lazaro Botelho Pedro Eugtl:nio 
Luiz Carlos Busato Pedro Hen'J: 
Marcelo Melo Rose de Frettasyago 



PSLJBIOEMIPPS 

Marinha Raupp Sergio Moraes 
(Dep. do PSDBIOEMIPPS 

Zezeu RibeIro 
ocupa a vagal 

(Dep. do PV ocupa e vagal (Dep. do PV ocupa e vagal 
PSDBIDEMIPPS 

Femando Chucre Andre de Paula 
Solange Amaral Carlos BrandAo 
(Dep. do Gustavo Fruet ¥BIlG do
PMDBIPT/PPIPRIPTBIPSCIPTC PMDBIPT~C'PTo::e 

IPTdoB ocupa e vagal 
(Dep. do 
PMDBIPTIPP/PRIPTB/PSC/PTC Renato Amary 
IPTdoB ocupa a vagal 
1 vaga Roge~o L1sboa 

(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT 

CIPTdoB ocupe a vagal 
PSB/PDTIPCdoB/PMN 

(Dep. do 
Ademlr CamUo PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT 

CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

Laurez Moreira PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT 
C/PTdoB ocupa e vagal 

(Dep.do 
PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSCIPTC 1 vaga 
IPTdoB ocupa a vagal 

PV 
Jose Paulo T6ffano vegBdo Roberto Santlaao V8g3do 
PMDBlPTlPPfPRlPTBfPSCHTCJ'PTdoB PMDElfPTlPPfPR'PTBIPscl>TClPTdoB 

Secret~rio(a): Romulo de Sousa Mesquita 
Local: Anexo II, Pavlmento Superior, Ala C, Sala 188 
Telefones: 3216-6551/6554 
FAX: 321&-6560 

COMiSsAo DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 
Presidente: Lulz Couto (PT) 
1°Vice~Presldente: 

2" Vlce-Presldente: Pedro Wilson (PT) 
30 Vice-Presidente: Pastor Manoel Ferreira (PTB) 
Tltulares Suplentes 

PMDBIPTIPP/PRIPTBIPSCIPTClPTdoB 
I~ny Lopes Adao Preno 
Janete Rocha Pleta Dalva Figueiredo 
=~ndeira vagodo 

Filipe Pereira 

lincoln Portela ~eg8 do 
PSBlPDT/PCdaBlF'MN Henrique Afonso 

Lucenlra PImentel Jose Linhares 
Luiz Couto Jusmari Oliveira V8g311o PHS 

Pastor Manoel Ferreira Paulo Henrique Lustosa 
Pedro Wilson Vlcentinho 
Suely Yag8 do PHS (Dep. do PV ocupa a vagal 
Veloso 1 vaga 
(Dep. do PVocupa a vagal 
(Dep. do PSOL ocupa a vagal 

PSDBIDEMIPPS 
Geraldo Thadeu Claudio GeJado 
Matteo Chiarelli Eduardo Barbosa 
Pinto Itamaraty JoAo Almeida 
(Dep.do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC Otavto Leite 
IPTdoB ocupa a vage) 
1 vaga 1 vaga 

PSBIPDTIPCdoBlPMN 
(Dep. do 
PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSCIPTC Janete Caplberibe 
IPTdoB ocupe a vagal 
1 vaga Suell Vidigal 

PHS 

(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTC PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSCIPT 
IPTdoB ocupa a vagal CIPTdoB ocupa a vagal 

PRB 
Leo Vivas 1 vaga 

PV 
AntOnio Roberto'" do Dr. Talmir Yllg8 do 
PM09IPTlPPfPRIPlllIPSCIPTCJ'PTdoB PMDBl'PTIPPIPRIPTDn"5CfPTC'PTooB 

PSOL 
Chico A1encarV8g3do 
PMDBfPTlPPfPRlP'TIWSQ'PTCHTo::e 

SecretBrio(a): M~rcio Marques de ArauJo 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185 
Telelones: 321&-6571 
FAX: 321EK>580 

COMISSAO DE EDUCACAO E CULTURA 
Presldente: Gastllo Vieira (PMDB) 
l' Vice-Presidente: Maria do Ro~~o (PT) 
2' Vice-Presidente: Frank Aguiar (PTB) 
3' Vlce-Presldente: Osvaldo Reis (PMDB) 
ntulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Alex Canzianl YB(I8do PSOBIDEM'PPS Angela Amln 
Angelo Vanhonl Angela Portela 
Antonio Bulh6es Beto Mansur 
AnlOnlo Carlos Biffi Eldone Barbalho 
Carlos Abicalil Eliene lima 
Clodovll Hemandes Ellsmar Prado 
F~tlma BezelTa FI~vlo Bezerra 
Frank Aguiar Gilmer Machado 
GastAo Vieira Jilmar Tatto 

M~rdo Reinaldo MoreIra ... do
Iran Barbosa f'SDBIDEPNPPS 

JoAo Matos Mauro Benavides 
Joaqulm Beltrao YllgldoPSOBlOEWPPS Mauro Lopes 
Lela Coimbra Neilton Mulim 
Maria do Rosario Pedro Wilson 
Osvaldo Reis Professor Victorlo Galli 
Paulo Rubem Santiago Reqlnatdn Lopes 
Professor Setimo Ricardo Izer 
Raul Henry YBlIlIdo PSDBlDEMlPPS Saralva Felipe 
Waldir MaranhAo 
(Dep. do PSBIPDT/PCdoBIPMN 
oeupa a vagal 

PSDB/DEM/PPS 
CI6vts Feeury Andrela Zlto 
Lobbe Neto Bonlf~clo de Andrada 
Nice t.obao Joao Oliveira 
NilmarRulz Jorglnho Maluly 
Paulo Renato Souza lira Mala 
Professor Ruy Pauletti Paulo Bomhausen 
Professora Raquel Teixeira Paulo MagalhAes 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTC Raimundo Gomes de Matos 
IPTdoB ocupa S vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC Ronalda Cunha Uma 
IPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do (Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTC PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT 
IPTdoB ocupa a vagal C/PTdoB ocupa a vagal 

PSBIPDT/PCdoB/PMN 
Alice Portugal Or. Ubia" 
Ariosto Holanda Eduardo Lopes 
Aliia Lira Luiza Erundlna 
Rogerio Marinho Ribamar Alves 
5everiano Alves Yllgll do 
PMOM'TIPPIPR'PTBIPSC'PTCIPTdoB 

PV 
(Dep. do PSOL ocupa a vagal Marcelo Ortiz 



PSOl 
Ivan Valente IIBQ!I do PV 

Secretarlota): lracema Marques 
Local: Anexo 11, Pay. Superior, Ala C, sala 170 
Telefones: 3216·66221662516627/6628 
FAX: 3216-6635 

COMISSAO DE FINAN~AS E TRIBUTA~Ao 
Presldente: Virgilio Guirnarees (PT) 
1° Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMOS) 
2° Vice·Presidente: Antonio Palocd (PT) 
311Vice-Presidente:Pedro Eug€lOio (PT) 
T1tulares Suptentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
AoolioCasagrande (licenciado) 
Aelton Freitas 
Antonio Palocci 
Annando Monteiro 
EduardoCunha 
Filipe Pereira 
Jcao MagalMes 
Jose Pimentel 
luiz Femando Feria 
Marcelo Almeida 

Max Rosenmann 

Pedro Eugenio 
Pedro Novais 
Rocha Loures 
Vignalti 
Virgilio GUimaraes 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) 

Andre Vargas 
Buec Pinto 

Carlito Merss 
CarlosSantana 

Carlos Souzavaopdo PSOL 

CartosWillian 
Cezar Schinner 
Colbert Martins 

Giacobo 
leonardo Ouintao 

Mauricio Quintella Lessa \/lIg~ do 
sv 

Nelson Bornier 
Paulo Maluf 

Renato Moiling 
Ricardo Berzoini 

St'!rgio Barradas Cameiro 

Tarclsio Zimmermann 

Zonta 
(Dep. do PSDBIDEM/PPS 

ocupa a vaga) 
PSDBIDEMIPPS 

Alfredo Kaefer 

Arnalda Madeira 

Carlos Menes 
Felix Mendonca 
Fernando Coruja 
Guifherme Campos VGg3 do 
PSBlPDT/PC<IOi!IPMN 

Jose Carlos Aleluia YII\flI do 
PMDBIP'1I1"'P~TBlPSl:IPTCJPTda8 

Julio Cesar 
Luiz Carlos Hauly 
Luiz Carreira 
Mussa Demes 
Silvio Torres 

Bruno Araujo 
Eduardo Gomes yogodO 

PMDBIPT"""~TBfPSCIPTClPTd06 

Joao Bittar 
Jorge Khoury 

JUlio Semeghini 

Lutz Paulo venozo Lucas 

Paulo Renato Souza 

Rodrigo de Castro 
Rodrigo Maia 

Silvinhc Peccou 
1 vaga 

PSBIPDTlPCdoB/PMN 
Joao Dado 
Manoel Junior 
Silvio Costa 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa 
a vaga) , 

PV 

CiroGomes 
Fflbio Faria 

Mflrlo Heringer 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

(Dep. do 
Fabio Ramalho PMDBIPTIPP/PRIPTB/PSC/PT 

C/PTdoB ocupa a vagal 
PSOl 

(Dep. do 
Luciana Genre PMDBIPT/PP/PRIPTBIPSCIPT 

C/PTdoB ocupa a vaga) 
PRB 

Marcos Antonio YBgO do 
PSBlPDTlPCdoetPWH 

Secretariota): Marcelle R C Cavalcantl 
Local: Anexo H, Pav. Superior, Ala C, sera 136 

Telefones: 3216-6654/665516652 
FAX: 3216-6660 

COMISSAO DE FISCALIZA~AO FINANCEIRA E CONTROlE 
Presidente: Celso Russomanno (PP) 
1° Vice-Presidente: Mflrcio Reinaldo Moreira (PP) 
2° Vice-Presidente: PerpetuaAlmeida (PCdoS) 
3° Vlce-Presidente: Leonardo Ouintao (PM DB) 
Tltutares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 

Anfbal Gomes 

Carlos Willian YOOO do PSDBlDEMlPPS 

Celso Russomanno 
Fernando Diniz yega doPSElIPD1JPCdoBlPMH 

Leonardo Oulntac 
MtJrcio Reinaldo Moreira 

MtJrio Negromonte 

Olavo Calheiros 

Paulo Pimenta 

Pedro Fernandes 

Praoano 
Rubens Otani 
Vadao Gomes 
Wellington Roberto yagadoPSOMlEM.WS 

PSDBIDEMIPPS 
Ayrton Xerez 
Humberto Souto 
Sebastiao Madeira 
(Dep. do 
PMDB/PTIPP/PRIPTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa 
a vaga) 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PT/PPIPRIPTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa 
a vagal 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Damiao Feliciano YBgBdoPSD9lDEMlPPS 

Manato 
Perpetua Almeida 
(Dep. do 
PMDBIPTIPP/PRIPTBIPSCIPTCIPTdoB ocupa 
a vagal 
Secretariota): Maria Linda Magalhiles 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

Candido 
Vaccarezza 

Euqenlc Rabelo 
Flavlano Melo 

Geraldo Pudim 
Jcao Magalhaes 

Jose Mentor 
Luis Carlos 

Heinze 
Mauro 

Benevides 
Nelson Meurer 

Virgilio 
Oulmaraes 

Wladimir Costa 

Alfredo Kaefer 
Claudio Cejado 

Duarte Nogueira 

Indio da costa 

Manoel Salviano 

Solange Amaral 

B.S~ 

Joao Dado 
Jullao Amin 

COMISSAO DE lEGISlA~AO PARTICIPATIVA 
Presldente: Eduardo Amorim (PSC) 
1° Vlce-Presidente: Carlos Willian (PTC) 
2° Vice-Presidente: Silvio Lopes (PSDB) 
3° Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP) 
Tltulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Carlos Willian Alex Oanzlani 
Eduardo Amorim Fernando Ferro 
Eduardo oa Fonte Jaime Martins 
Fatima Bezerra Leonardo Monteiro 
Jackson Barreto 6 vagas 
Jose Anton Cirilo 
Jurandil Juarez 
Maria Lucia Cardoso 
Pedro Wilson 
1 vaga 

PSDBIDEMIPPS 
Geraldo Thadeu Eduardo Sciarra I 

Guilh,erme Campos Fernando de Fabinho 



Joac Oliveira 3 vegas 
Otavio Leite 
Silvio Lopes 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Eduardo Lopes Paulo Perelre da Silva 
Luiza Erundina sandra Rosado 

PV 
Dr. Talmlr 1 vaga 
Secretariota): Miriam CrisUna Gon~lves Qulntas 
Local: Anexo II, Pavlmento Superior, Ala A, salas 121/122 
Telelonas: 3216-6692/6693 
FAX: 3216-6700 

COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL 

Presidenta: Nilson Pinto (PSDB) 
l' Vice-Prasldanta: Fabio Souto (DEM) 
2' Vice-Prasldenla: RlcardoTripoli (PSOB) 
3' Vice-Prasldenta: Gervasio Silva (PSOB) 
Tltulares Suplent8s 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Bernardo Ariston Homero Pereira 
Leonardo MonteIro Iran Barbosa 
Mario da Oliveira Max Rosenmann 
(Dep. do PV ocupa a vagal Moacir Michele"o 
(Dap. do PSDB/DEMIPPS ocupa 

Paulo Teixeira 
a vagal 
(Dep. do PRTB ocupa a vagal Roberto Balastra (L1cenciado) 
(Dep. do PSBJPDTJPCdoB/PMN 

(Dap. do PV ocupa a vagal ocvpa a vaga) 
(Oep. do PSDB/OEMJPPS ocupa (Dep. do PSDBIDEMIPPS 
a vagal coupe a vagal 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa 

(Dap. do PV ocupa a vagal 
a vagal 

(Dep. do 
1 vaga PSBJPDTIPCdoBIPMN ocupa a 

vagal 
PSDB/DEM/PPS 

Fabio Souto Antonio Carlos Mendes Thame 
Arnaldo Jardim nga do

Gerv6slo Silva PMDBIPTIPPIPR'PTB1P5Cr1'TCtPTdoB 

Joroe Khourv-'" 
PMD!IIPT,wI1"RlPTwPsCrPTC'PTdoB Augusto Cervalho 

Marina Maggessl Gennano Bonow 
Nilson PInto Lulz Carralra 
Onyx Lorenzoni Wandenkolk Gom;alves 
Ricardo Triooli _ '" 
PMD8IPTIPPIPFW"TlwsCIf'TCr'PTdoB 

Rodovalho 't1lllB.do 
PMDIlIPT,wIPR!PTIlIPSCr'PTClf'TdoB 

PSBfPDT/PCdoBlPMN 
Givaldo CarimbAo Arnaldo Vianna 
Janete Capiberibe Rodrigo Roliembe'J.! 
Reinaldo Noouelra vega do Seraio Petacllo .".. 
PMDBIPTIfIF'IPRIP1tlJPClPTC'P'TdoB PMD8IPT,HflPR/PlllfPSCIPTC'PTooB 

PV 
Edson Duarte nga do AntOnio Roberto .... do 
PMDSIPTWIPR!PTlW5C'PTCIPTdoB PMDSIPTlPPfPRIPTIlIPSClf'TClPTdoB 

Dr. Nechar 'tag" do 
Samey Fllho PMDBlPlfl>f'lPRI'PlBo'P8C1PTC/f'TdoB 

Fernando Gabeira 
PRTB 

Juvenil Alves 't1lllB.do 
PMC6I1'TfPPIPR1PTBlPSClf'TClPTdoB 

Seaetario(a): Aurenilton Araruna de Almeida 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 
Telefonea: 3216-6521 A 6526 
FAX: 3216-6535 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA 
Presidenle: Jose Otavlc Gennano (PP) 

l' Vice-Presldente: Eduardo valverde (PT)
 
2' Vice-Presidente: Neudo Campos (PP)
 
3' Vice-Presidenla: Vitor Penldo (OEM)
 
Tltula.... Supl.nl••
 

PMDBIPT/PPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Aelton Freitas 'taglldo

Alexandre Santos P'SBlPDTfPCdoBlPMN 

Andre Vargas seto Faro 
Bel Mesquita Chloo D'angelo 
Carlos Alberto Canuto Deley 
Eduardo Valverde Edlnho Baz 
Emandes Amorim Joao Maia 
Fernando Ferro Joao Matos 
Joao Pizzola"i Jorga Billar 
Jose Otavio Germano Jose Santana da Vasconcellos 
Neudo Campos LiJlz Bassuma 
Rose de Freitas Lulz Fernando Faria 
Simao Sesslm Marinha Raupp 
Vander Loubet Nelson Meurer 
Vloentinho Alves Paulo Henrlque Lustosa 
ze Geraldo Tatioo 
(Dap. do PSDBIDEMJPPS 

Valdl' Colatio ocupa a vagal . 
Walter Pinheiro 

PSDBIDEM/PPS 
Amaldo Jardlm Felipe Mala 
Bellnho Rosado 't1lllB.1lo 
PJr,tCBlPTfFPfPR/Pll!o"PSC'PTCIPTdll8 Gerv6sto Silva 

Carios Alberto Ler6;a Joao Almeida 
Eduardo Gomes Josll Carlos Aleluia 
Luiz Paulo Vellozo Lucas Leandro Sampaio 
Marclo Junquelra Nilson Plnlo 
Paulo Abi-ackel Rodovalho 
Rogerio lisboa Urzenl Rocha 
Silvio Lopes 1 vaga 
Vitor Penido 

PSBJPDT/PCdoB/PMN 
Arnaldo Vianna Brizola Neto 
Edmllson Velentim Giovanni Queiroz 
Juliao Amin JO Moraes 

(Dep. do 
Miro Teixeira PMDBIPTJPPJPRlPTBIPSCIPT 

CfPTdoB ocupa a vagal 
PV 

Jostl Fernando Aparecido de Giro Pedrosa 
Oliveira 
Secretario(a): Damacl Pires de Miranda 
Local: Anexo II, T~rreo, Ala C, sala 56 
Telalones: 3216-6711/6713 
FAX: 3216-6720 

COMiSsAo DE RELACOES EXTERIORES E DE DEFESA 
NACIONAL 

Presldanle: Vlaira da Cunha (PDT) 
1°Vlce-Presidente: Marcondes Gadelha (PSB) 
2' Vlce-Presldenle: Jose Mendon~ Bezarra (OEM) 
3' Vice-Presldenta: Auguslo Carvalho (PPS) 
Tltulares Suplentes 

PMDBlPTIPPJPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Aracely de Paula Amon Bezerra 
Alila Uns Carlos Wilson 
Augusto Fartes Colbert Martins 
Carllto Merss Edio Lopes 
Dr. Rosinha Edson Ezequiel 
Flavia Bezerra Gereldo Resende 
George Hilton Henrlque Fontana 
Iris de Araujo Leonardo MonteIro 
Jair Bolsonero Megela 
JoAo Carlos Bacelar Marcelo Castro 
Laerte Bessa Mauricio Rands 
Nilson Mourao Paes Landim 



Ricardo Berzoini Regis de Oliveira 
Takayama (Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa a vagal 
-2vagas (Dep. do PSOL ocupa a vagal 

(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa a vagal 
PSDB/DEM/PPS 

Andre de Paula Arnaldo Jardim 
Antonio Carlos 

Arnaldo Madeira 
Mendes Thame 

Humberto Souto VIIQIIdo
Augusto Carvalho PMllWPI""..!Pl-tr1-' IM"S~PIGfJ'll!OI:I 

Claudio Cajado .Jutahy Junior 
Francisco Rodrigues Luiz Carlos Hau!/: 

Marina Maaaessi VlJgIl
J030 Almeida PMDWP1/PPtPRIP~ClPTCIP1l1GB 

Jose Mendonca Professor Ruy Pauletti 
Bezerra 
Raul Jungmann Roberto Magalhaes 
William Woo Vic Pires Franco 

Waller Ihoshi 
1 vaga 

PSBIPDTlPCdoB/PMN 
Aldo Rebelo Laurez Moreira 
Eduardo Lopes Manoel Junior 
Marcondes Gadelha Marcelo Serafim 
Vieira da Cunha Severtano Alves 

PV 
Fernando Gabeira Jose Fernando Aparecldo de Oliveira 

PSOL 
Luciana G~nro vag8 ~o 

PM08IP IIPJ'IPIW 18ll"SQ'f' 1GfJ' IdOB 

SecretMo(a): Fernando Lulz Cunha Rocha 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125 
Telefones: 3216-6739/673816737 
FAX: 3216-6745 

COMISSAO DE SEGURAN~A PUBLICA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

Presidenle: Joao Campos (PSDB) 
10 Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSOB) 
2° Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS) 
30Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMOS) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PTIPP/PRIPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Arnaldo Faria de S~ Afonso Hamm 
Femando Melo Alex Canziani 
Jose Eduardo Cardozo lriny Lopes 
Laerte Bessa Jose Geno/no 
Lincoln Portela Marcelo Almeida 
Marcelo Itagiba Mauro Lopes 
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro Filho 
Rita Camata Nelttcn Mulim YIlg3doPV 

Sergio Moraes Neuclmar Fraga 
(Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupa P I R b S r
a vagal au 0 u em an raqo 

Pedro Chaves 
PSDB/DEM/PPS 

Alexandre Silveira v8gado Antonio Cartos Magalhaes 
PMDEYPT/PPIPR/f'lIllPSC/PTe,.,:>TdoB Neto 

Edmar Moreira Carlos Sampaio 
Guilherme Campos Jose Anlbal 
Joao Campos Vic Pires Franco 
Marina Maggessi William Woo 
Pinto lIamaraty 
Raul Jungmann vsgado PV 

PSB/PDT/PCdoBIPMN 
Francisco Tenorio Ademir Camilo 
Vieira da Cunha Valtenir Pereira 

PV 
(Dep.doB S(Dep. do PSD IDEMJPP ocupa PMDBJPT/PP/PRlPTBJPSC/PT 

a vagal CIPTdoB ocupa a vagal 

Secretariola): K~tia da Consolacao dos Santos Viana 
Local: Anexo II, Pavlmento Superior - Sala 166·C 
Telefones: 3216-6761/6762 
FAX: 3216-6770 

COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA 
Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (OEM) 
1° Vlce-Prestdente: Atcenl Guerra (OEM) 
20 Vice-Presidente: Ribamar Alves (PSB) 
30 Vlce-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
11tulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSC/PTC/PTdoB 

Angela Portela Acelio Casagra~'iI~ i,L~~~~ 

Armando Abllio vlIga ~o I'SIlBIDEPm~ Antonio Bulh6es 
Arnaldo Faria de S~ Clodovil Hernandes 
Chico D'angelo Dr. Rosinha 
Cida Diogo Eduardo da Fonte 
Darclsio Perondi Gorete Pereira 
Eduardo Amorim Guilherme Menezes 
Geraldo Resende vagI> do 
PSDElfDEJMI'F'S Iris de Araujo 

Henrtque Fontana Janete Rocha Pleta 
Jofran Frejat Lelo Coimbra 
Jose Linhares Lucenira Pimentel vagado PSOt 

Marcelo Castro Luciana Costa 
Mauricio Trindade Nazareno Fonteles 
Neilton Mulim vsga do PSOL Pastor Manoel Ferreira 
Pepe Vargas Professor Setimo 
Rita Camata Simao Sesslm 
Roberto Britto Vital do Rllgo Filho 
Saraiva Felipe 2 vagas 
Solanga Almeida 
1 vaga 

PSDBIDEMIPPS 
Alceni Guerra Affonso Camargo 
Dr. Pinohi Andr~ de Paula 
Eduardo Barbosa Efrairn Filho 
Germano Sonow Geraldo Thadeu 
JoAo Bittar Indio da Costa 
Jorge Tadeu MUdalen Leandro Sampaio 
Rafael Guerra Leonardo Vilela 
Ratmundo Gomes de Matos Nice Lobao 
(Dep.do 
PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSC/PT Thelma de Oliveira 
CIPTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRJPTBIPSC/PT PMDBIPTIPP/PRIPTBIPSCIPT 
C/PTdoB ocupa a vagal C/PTdoB ocupa a vaqa) 

, PSB/PDTlPCdoB/PMN 
JOMoraes Alice Portugal 
M~rio Heringer Manalo 
Ribamar Alves Marcondes Gadelha 
(Oep, do PRB ocupa a vagal sebasuso Bala Rocha
 

PV
 
Dr. Talmir Dr. Nechar
 

PSOL
 
(Dep. do (Dep. do
 
PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPT PMDBJPT/PPIPRlPTBJPSCIPT
 
CIPTdoB ocupa a vagal C/PTdoB ocupa a vagal
 

PRB 
Cleber Verde vlIIilado 
PSB/PDT~Cdo&'PMN 

Secretattota): Wagner Soares Padilha 
Local: Anexo 11, Pav. Superior. Ala A, sala 145 
Telefones: 3216-678716781 A 6786 
FAX: 3216-6790 

.COMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRA~AO E 
SERVI~O PUBLICO 

Presidente: Nelson MarQuezelli (PTS) 



1° Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 
2' Vice-Prosidente: Wilson Braga (PMOB)
 
3' Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
 
Titulars. Suplanta.
 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSC/PTCIPTdoB 
Edgar Moury Alila L1ns 
Edinho Bez Augusto Fartas 

canes AlbertoEudes Xavier Canuto 
Gorete Pereira Eduardo Valverde 
Marco Mala Filipe Pereira 
Mauro Martani (Uc~ IranBarbosa 
Milton Monti Y'lllIfl do Jovalr Arantes 
Nelson Marquezelll Laerte Bessa 
Paulo Rocha Ludano Castro 
Pedro Henry Nelson Pellegrino 
Sabino Castelo Branco YlllllldoPSDB.'DEJ.WPS PepeVarges 
Sandre MabelY""ll doPSDB!DEMl1"PS 2 vagas 
Tadeu Filippelli 
Tarclslo Zimmermann 
Vlcentinho 
Wilson Braga 

PSDBIDEMIPPS 
canes AlbertoAndreia lito 

Lo~la 

Jose Cartos Vieira CI~udio Magrao 
Rodrigo Mala Eduardo Barbosa 
Thelma deOliveira F~bioSouto 

(Oep. do PSBiI'OTIPCdoBIPMN ocupa a 
Indio do Costa 

vagal 
(Oop. do 
PMOB/PT/PPIPRIPTBIPSC/PTCIPTdoB JoAoCampos 
ocupa a vaga) 
(Oep. do 
PMOBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB JoAo Oliveira 
ocupa a vagal 
(Oep. do 
PMOBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB Marcia Junquelra 
ocupa a vagal 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
Daniel Almeida Marta Helena 

SebastlaoBalaManuela D'~Vila Y""llc!oPSDBIOEINPPS 
Rocha 

VanessaMauroNazlf Grazzlotln 
Paulo Pereira da Silva 

PV 
Edlgar MAo Roberto Santiago Branca 

Socret.1lr1o(a): Anam~lia Ribeiro Correia de Aralljo 
Local: Anexo II, Sala T 50 
Telelones: 3216-6805/680616807 
FAX: 3216~815 

COMiSsAo DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: L1d;cedo Mata (PSB) 
1° Vice-Presldente: Brtzola Neto(PDT) 
2' Vice-Presidente: Sueli Vidlgal (PDT)
 
3° Vice-Presidente: Fabln Faria (PMN)
 
'ntuleres Suplanla.
 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Alex Canzlanl Y""lldo 

Amon Bezerra ~BIPOTlPCdo8lPMN 

cartes Eduardo Cadoca Antonfo Cruz 
Cartos Wilson Asdrubal Bentas 
Oeley Clda Diogo 
Euganio Rebelo Edlnho Bez 
Flttima Pelaes Edson Santos 
Francisco Rossi Eudes Xavier 
Gilmer Machado Joaqulm BeltrAo 
Hermes Parcianello Jose Rocha 

Jurandv Loureiro YlIli1liOO 

PSOEIIOEWPPS Jurandil Juarez 

Marcelo Teixeira Yllllado
 
PSDBIOetoWPS OdairCunha
 
Pedro Chaves YIlg8doPSDSItlEMlPPS 

(Oop. do PSBIPDTIPCdoBIPMN 
ocupa a vagal 

PSDB/DEMIPPS 
Otavio Leite Andrela Zito 
(Oep. do PSBIPOTIPCdoB/PMN Bruno Rodrigues
ocupa a vagal 
(Oop. do PSBIPOTIPCdoBIPMN Eduardo Sciarra ocupa a vagal 
(Oop. do 
PMOB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPT Lulz Cartos Setlm 
C/PTdoB ocupo a vagal 
(Oop. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSC/PT Marcos Montes 
C/PTdoB ocupa 0 vagal 
(Oop.do 
PMOBIPTIPPIPRIPTB/PSCIPT Silvio Torres 
CIPTdoB ocupa a vagal 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
Abelardo Camartnha veradares Fllho 

(Dep. do 
Brtzola Neto PMOBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT 

CIPTdoB ocupa a vago) . 
Djalma Berger ..agado PS06IOE!lWPS (Oop. do PRB ocupa a vagal 
F~blo Farle ..agadoPSDMlE.W!'PS 

Udiceda Mata 
Suoli vldtoal .... do 
P"40BIPT,pp~ClPTClPTdoB 

PRB 
Marcos Antonio'" do 

PS!l,f>OTfPCdoBlPMN 

Secret~rto(a): James Lewis Gorman Junior 
Local: Anexo II, AlaA, Sale 5,Tlmeo 
Tolelonos: 3216-683116832/6833 
FAX: 3216-6835 

COMissAo DE VIACAO E TRANSPORTES 
presjdente: Ellseu Pedilha (PM DB) 
1°Vlce-Presldente: Joslt Santana de Vasconcellos (PR) 
2' Vice-Presldente: Mauro Lopes (PMOB)
 
3' Vice-Presldente: Hugo Leal (PSC)
 
Titulars. Suplante.
 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSC/PTC/PTdoB 
Alberto Sliva Angelo Vanhonl 
Aline CorrAa ..aglldoPS08IDEWPPS Anselmo de Jesus 

CrisUano Matheus vega do
CamiioCola "'0""""""'" 
Cartos Santana Edinho Baz 
CeMos Zorattlnl Joao Leao 
Chico da Prfncesa Jos~ Alrton Clnlo 
DaviAlves Silva Junior Y2ge do Jurandy Loureiro Y8IiIll do 
PSBiPOTJPCdo6(pMN PSBIPOTIPCdoQlPMN 

O~clo Uma Marcalo Castro 
oevenirRibeiro Marco Maia 
Dr. Paulo Cesar MaMnha Raupp 
Ellaeu Padilha Milton Monti 

Nelson Goeden Y8gado
Gladson Camell PSBlPDTfPCddllPMH 

Hugo Leaf Osvaldo Reis 
Jaime Martins >'agll doPSDMlEMIPPS Pedro Femandes 
JllmarTado RitaCamata 
Jose Santana de Vasconcellos 
...agado PSDBIDEM'PPS RoboMo BM"o 

Silas Camara Y8g3do
Mauro Lopes PS8iF'OTlPCdd3fPt,IH 

Molses Avellno Solanga Almeida 
Nelson Bornier Zezeu Ribeiro. 



Ricardo Barros 1 vaga 
PSDBIDEMIPPS 

Affonso Camargo Arnaldo Jardim 
Alexandre Silveira Cezar Silvestri 
Carlos Brandau Claudio Cajado 
lldertei Cordeiro Claudio Dlaz 
Laaf VareUa Edson Aparecido 
Urzeni Rocha Fernando Chucre 
(Dep. do 
PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSCIPT Vanderlel Macris 
C/PTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTB/PSC/PT Vitor Penido 
C/PTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do (Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPT PMDB/PTIPP/PRIPTB/PSC/PT 
CIPTdoB ocupa a vagal CIPTdoB ocupa a vagal 

PSBIPDTIPCdoBlPMN 
Beto Albuquerque (Dep. do PHS ocupa a vagal 

(Dep. do 
Giovanni Quelroz PMDB/PT/PP/PRIPTBIPSCIPT 

C/PTdoB ocupa a vagal 
(Dep. do 

Gonzaga Patrtota PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSC/PT 
C/PTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPT PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSCIPT 
CIPTdoB ocupa a vagal C/PTdoB ocupa a vaga) 

PV
 
Ciro Pedrosa Jose Paulo T6ffano
 

PHS
 
Felipe Bomler vaga d ll 

PSBIl-'UI/PCtloWPMN 

Secret~rto(a): Ruy Ornar Prudencio da Silva 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175 
'telefones: 3216-6853 A 6856 
FAX: 3216-6860 

COMISSOES TEMPORARIAS 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSnTUI<;AO N° 22·A, DE 

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA 0 
DIV6RCI0 AP6S 1 (UM) AND DE SEPARA<;AO DE FATO OU 
DE DIREITO E DA OUTRAS PROVID~NCIAS", ALTERANDO 0 

DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6°, DA CONSTITUI<;AO 
FEDERAL. 

Presidente: Jose Carlos Araujo (PR) 
1° vlce-Presidente: Candido Vaccarezza (PT) 
2ll vlce-Prestdente: Geraldo Pudim (PMOB) 
3° Vice-Presidente: Mendonc;a Prado (OEM) 
Relator: Joseph Bandeira (PT) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Ametdo Faria de S~ Angela Portela 
Candido Vaccarezza Carlos Zarattini 
Geraldo Pudim Luciano Castro 
Jose Carlos Araujo Mendes Ribeiro Filho 
Joseph Bandelra Reginaldo Lopes 
Marcelo Guimaraes Filho Roberto Britto 
Maria Lucia Cardoso 3 vagas 
Rebecca Garcia 
Sergio Barradas Cameiro 

PSDB/DEMIPPS 
Bruno Araujo Bonlfacio de Andrada 
Femando Coruja Otavio Leite 
Jutahy Junior 3 vagas 
Mendonca Prado 
Roberto Magalhaes 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Valadares Filho 2 vagas 

Wolney Queiroz 
PV 

Roberto Santiago 1 vaga 
PSOL 

Luciana Genro Chico Alencar 
Secretartota): Jose Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo 11- Pavimenlo Superior - Sala 17O-A 
Telefones: 3216-6232 
FAX: 3216-6225 

COMiSsAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUI<;Ao N° 272·A, DE
 

2000, QUE "DA NOVA REDA~AO A ALiNEA "C" DO INCISO I
 
DO ART. 12 DA CONSnTUICAO E ACRESCENTA ARnGO AO
 
ATO DAS DISPOSI<;OES CONSTITUCIONAIS TRANSIT6RIAS,
 

ASSEGURANDO 0 REGISTRO NOS CONSULADOS DE
 
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO". 

Presidente: Carlito Merss (PT) 
1° Vice-Presidente: Leo Alcantara (PR) 
2° Vice-Presidente: Bruno Araujo (PSOB) 
3° vtce-Prestdente: George Hilton (PP) 
Relator: Rita Camata (PMOB) 
TItulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
cernto Merss Jair Bolsonaro 
Fernando Lopes Joao Magalhaes 

Leonardo 
FI~vlo Bezerra Monteiro 

George Hillon Lucenira Pimentel 
Leo Alcantara Maria do Ros~rio 

Nilson Mourao Paes Landim 
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas 
Pedro Wilson 
Rita Camata 
Takayama 'iD9Il OOPSBlPDTfPCdoalPMN 

PSDBIDEMIPPS 
Bruno Araujo Humberto Souto 
Claudio Oiaz Ricardo Tripoli 

Wandenkolk
Moreira Mendes 

Goncalves 
Renaldo Cunha Uma 2 vagas 
Waller lhoshl 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Marcondes Gadelha Eduardo Lopes 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB ocupa 1 vaga 
a vagal 

PV 
Samey Filho 1 vaga 

PSOL 
Chico Alencar Ivan Valente 
Secretariota): Fatima Moreira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 
Telefones: 3216.6204 
FAX: 3216.6225 

COMISSAO ESPECIAL OESnNADA A PROFERIR PARECER
 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUI<;AO N° 30S-A, DE
 

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
 
E 144, DA CONSTITUI<;Ao FEOERAL, CRIANDO AS pOLiclAS
 

PENITENCIARIAS FEDERAL E ESTADUAlS". 
Presidente: Nelson Pellegrino (PT) 
1° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR) 
2° Vice-Presidente: William Woo (PSOB) 
3° Vice-Presidente: Mendonca Prado (OEM) 
Relater: Amaldo Faria de Sa (PTB) 
TItulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSC/PTCIPTdoB 
Afonso Hamm Amon Bezerra 
Arnalda Faria de Sa Eduardo Valverde 
Fernando Melo Fernando Ferro 



lriny Lopes FranciscoRossi 
Laerte Bessa Jose Guimaraes 
Marcelo Itagiba Lincoln Portela 
Nelson Pellegrino 3 vegas 
Neudmar Fraga 
Vilal do Rego Filho 

PSDB/DEM/PPS
 
Jairo Alalde Alexandre Silveira
 
Mendonva Prado Ayrton Xerez
 
Raul Jungmann Edson Aparecido
 
Rodrigo de Castro Plnlo llamaraty
 
William Woo 1 vaga
 

PSBIPDTJPCdoBIPMN
 
Francisco Tenorio Suell Vldigal
 
Joao Dado 1 vaga
 

PV
 
Marcelo Ortiz Dr. Talmlr
 

PSOL 
Chico A1encar 1 vaga 
Secret~rlo{a): M~rio Ornuslo Oliveira de A. Coutinho 
Local: Anexo II, Pavimento Superior. Sala 170-A 
Telefones: 3216-620313216-6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAo N' 471-A, DE
 

2005, DO SR. JOAO CAMPOS, QUE "DA NOVA REDACAo AO
 
PARAGRAFO 3' DO ARTlGO 238 DA CONSTlTUICAO
 

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETlVACAO PARA OS
 
ATUAIS RESPONSAvEIS E SUBSTlTUTOS PELOS SERVICOS
 

NOTARIAlS,INVESTIDOS NA FORMA DA LEI. 
Presldenle: Sandre Mabel (PR) 
1° Vice-Presidents:Waldlr Neves (PSOB) 
2' Vlce-Presidente: Roberto Balestra (PP) 
3° Vice-Presidents: Tarcisio Zimmermann(PT) 
Relator: Joao Matos (PMDB) 
T1tulares Suplentes 

PMDB/PTIPP/PRlPTBIPSC/PTCIPTdoB 
Alex Canziani ArnatdoFaria de S~ 

Andre Vargas Or. Rosinha 
Joao Matos J030 Carlos Bacelar 
Jose Genofno Lulz Bassuma 
Leonardo QuintAo Moacir Micheletto 
Nelson Bomler Nelson Meurer 
Roberto Batestra (L1cenclado) Nelson Trad 
Sandra Mabel Odair Cunha 
Terctslo Zimmermann Regis de OJlveira 

PSDBIDEM/PPS 
Gervasio Silva Carlos Alberto tereia 
Humberto Souto Raul Jungmann 
JoAo Campos Zenaida Coutinho 
Waldir Neves 2 vaqas 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoBlPMN
 
Dagoberto Ojalma Berger
 
Gonzaga Patriota Valadares Filho
 

PV
 
Mercelo Ortiz Ciro Pedrosa
 

PHS 
Miguel Martini Felipe Bomier 
Secretanota): Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 17Q-A 
Telefonas: 3216-6207/6232 
FAX: 3216-6225 

COMiSsAo ESPECIAL DESTlNADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUICAO N' 483-A, DE 
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERAO ART. 89 DO 

ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS 
TRANSIT6RIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PUBLICOS, 
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELAUNIAO ATE 31 DE 

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTlNCAO DA 
ADMINISTRACAo FEDERAL DO EX • TERRIT6RI0 FEDERAL 

DE RONDONIA. 
Presidente: Mauro Nazlf (PSB) 
1° Vice-Presidente: 
20Vice-Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Relalor: Eduardo Valverde (PT) 
Tltulares Suplentes 

PMDBlPTlPP/PRJPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Anselmo de Jesus tucenlra Pimenlel 
Eduardo Valverde Marcelo Melo 
'Emandes Amorim Sabino Castelo Branco 
Fatima Pelaes Valdir Colatio 
Gorete Pereira ZeQulnha Marinho 
Marinha Raupp 4 vagas 
Natan Oonadon 
Rebecca Garcia 
1 vaga 

PSDBIDEM/PPS 
Andrala Zito Carlos Alberto Lerela 
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa 
Moreira Mendes lIderiei Cordeiro 
Urzenl Rocha 2 vagas 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoBIPMN 
Maria Helena Sebastlao Bala Rocha 
Mauro Nazif 1vaga 

PV 
Undomar Garoon AntOnio Roberto 

PRB 
Lao Vivas 1 vaga 
SacreIMo(a): Marta de F~tima Moreira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 
Tetefones: 3216-6204/6232 
FAX: 3216-6225 

COMiSsAo ESPECIAL DESTlNADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDAA CONSTITUICAO N' 549-A, DE 

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE sA,QUE "ACRESCENTA 
PRECEITO AsDISPOSICOES CONSTITUCIONAIS GERAIS, 

DISPONDO SOBRE 0 REGIME CONSTlTUCIONAL PECULIAR 
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA". 

Presldenle: Vandar Loubet (PT) 
l' Vice-Presldente: Marcelo Itagiba (PMDB) 
2" Vice-Presidente: William Woo (PSDB) 
3D Vice-Presidente: Jos6 Mentor CPT) 
Relator: Regis de Oliveira (PSG) 
mulares Suplentel 

PMDBIPTJPPJPRlPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Amaldo Faria da S~ Angelo Vanhoni 
Declo Uma Eliene Lima 
Jalr Bolsonaro Jose Ottlvlo Germano 
Jose Mentor Marcelo Melo 
Laerte Bessa Marinha Raupp 
Marcelo ltagiba Sandra Mabel 
Neilton Mulim Valdir cotane 
Regis de Oliveira 2 vagas 
Vander Loubet 

PSDB/DEMIPPS 
Alexandre Silveira Abelardo Lupion 
Joao Campos CartosSampaio 
Jorglnho Maluly Pinto ltamaraty 
Rogerio Usboa 2 vagas 
William Woo 

PSB/PDT/PCdoBIPMN
 
FranciscoTenorio FI~vlo Dino
 
Vieira da Cunha Joao Dado
 

PV
 
MarceloOrtiz Or. Talmir
 

PRB
 



leo Vivas Cleber Verde 
Secretarto(a): Valdivino Tolentino Filho 
local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 
'reierones: 3216-6206/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUICAO N' 5S8·A, DE 

2006, DO SR. MENDES RIBEIRO FILHO, QUE "DIS POE 
SOBRE A INCLUSAO DA CPMF NAS DISPOSICOES DO § 2' 
DO ARTIGO 76 DO ADCT DA CONSTITUICAO FEDERAL", 

Presidente: Pedro Novais (PMDB) 
1°Vice-Presidente: Colbert Martins (PMOB) 
2° Vice-Presidente: Rodrigo de Castro {PSOB) 
3° Vice-Presidente: Sandro Mabel(PR) 
Relator. Antonio Palocei (PT) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PTJPP/PRIPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Antonio Palocci Amon Bezerra 
Colbert Martins Atila Lins 
Eduardo Cunha Oalva Figueiredo 
JoseEduardo 0 Paul C r
Cardozo r. 0 esa
 
Nelson Meurer Fatima Pelaes
 
Nilson Mourao Jose Pimentel
 
Paes Landim luiz Fernando Faria
 
PedroNevers Odalr Cunha
 
Sandro Mabel Vital do Raga Hlho
 

PSDB/DEMIPPS
 
Fabio Souto Anlonio Carlos Magalhaes Neto 
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame 
Moreira Mendes Fernando Coruja 
Paulo Bomhausen Paulo Abi-ackel 
Rodrigo de Castro Ronaldo Caiado 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Juliao Amin Silvio Costa
 
Rogerio Marinho (Dep, do PRB ocoee a vagal
 

PV
 
Marcelo Ortiz Samey Filho 

PHS 
Felipe Bomier Miguel Martini 

PRB 
Cleber Verde"IJ9Udo PSBIP01/PCdOlWMN 

Secretariota): Eveline A1minta 
local: Anexo 11-Pavlrnento Superior - Sala170-A 
Telefones: 3216-6211/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N'1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,
 

QUE "DISPCJESOBRE 0 VALOR DO SALARIO MINIMO A
 
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA
 

POLiTICA DE VALORlZACAO DE 2008 A 2023",
 
Presldente: Julio Delgado (PSB) 
1° Vice-Presidente: PauloPereira da Silva (POT)
 
2° Vice-Presidente: Irisde Araujo (PMDB)
 
3° Vice-Presidente: FelipeMaia (OEM)
 
Relator: Roberto Santiago (PV)
 
TItuJares Suplentes
 
• PMDBIPT/PP/PRIPTB/PSCIPTC/PTdoB 

Amaldo Faria de S~ Aline Correa 
Carlos Alberto

Edgar Moury Canuto 
Gerardo Resende .... doPSOlWEt.WPS Dr. Adilson Soares 
Irisde Araujo Eudes Xavier 
MarcoMaia Jose Gulmaraes 
Pedro Eugenio Nelson Pellegrino 
Pedro Henry 3 vaqas 
Reinhold Stephanes (Licenciado) 
Sandra Mabel 
Tarclsio Zimmennann 

PSDBIDEM/PPS 
Felipe Mala Andreia Zito 
Francisco Rodrigues Efraim Filho 
Jose Anlbal Fernando Chucre 

Femando dePauloRenata Souza Fabinho 
(Dep, do 
PMDBIPT/PP/PRlPTl3/PSC/PTC/PTdoB 1 vaqa 
ocupa a vagal 

PSBIPDTIPCdoB/PMN 
Julio Delgado Daniel Almeida 
Paulo Pereira da Silva Sergio PetecAo 

PV 
Roberto Santiago Undomar Garcon 

PRB 
leo Vivas 1 vaga 
Secr~t~rio(a): Valdivino Tolentino Filho 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 1921, DE 1999, DO SENADO
 

FEDERAL, QUE INSTfTUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 
ELETRICA PARA CONSUMIDORES DE BAlXA RENDA E DA
 

OUTRAS PROVIDENCIAS.
 
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
 
1° Vice-Presidente: Lutz Cartos Hauly(PSDB)
 
2° Vice-Presidente:
 
3° Vlce-Presldente: Joao PizzolaUi (PP)
 
Relator: Carlos Zaraltini (PT)
 
Tltulares Suplentes
 

PMDBIPTIPPIPRIPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Alexandre Santos Adao Preno 
canes Zarattinl Carlos Alberto Canute 
Ernandes Amorim Neudo Campos 
Fernando Ferro Nilson Mourac 
Jackson Barreto Pedro Femandes 
Joac Pizzolattl Tonha Magalhaes 
Moises Avelino 3 vagas 
Pedro Wilson 
VicenUnho Alves 

PSDBJDEMIPPS 
Edson Aparecido Arnaldo Jardim 
Jose Carlos Aleluia Augusto Carvalho 
leandro Sampaio Bruno Araujo 
Luiz Carlos Haury Fernando de Fabinho 
Sllvinbo Peccioli 1 vaqa 

PSBIPDTJPCdoBIPMN 
AnaArraes Chico Lopes 
Sueli Vidigal Oagoberto 

PV 
Fabic? Ramalho Roberto Santiago 

PRB 
leo Vivas 1 vaqa 
Secretariofa]: Analucia Ribeiro Marques 
local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 170-A 
Teletones: 3216-6214 
FAX: 3216-6225 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI N' 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO 

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2' NO ART. 41, DA LEI N' 6.766, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-5E COMO 

PARAGRAFO l' 0 ATUAL PARAGRAFO UNICO", 
ESTABELECENDO QUE PARA 0 REGISTRO DE 

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR 
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATE 31 DE DEZEMBRO DE 

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NAO HA 
NECESSIDADE DE APROVACAO DA DOCUMENTACAO POR 

OUTRO 6RGAO, 
Presfdente: Mariado Carmo lara (PT) 
1° Vice-Presidente: Marcelo Melo(PMDB} 
2° Vice-Presidenle: Angela Amin (PP) 



3' V1ce-Presidente: Jorge Khoury (OEM)
 
Relator: Renato Amary (PSOB)
 
Tltulares Suplentes
 

PMDB/PTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 
AngelaAmln Alex Canzlanl
 
Carlos Eduardo Cadoca Beto Mansur
 
Jose Eduardo Cardczo CelsoRussomanno
 
Jose Guimaraes . Edson Santos
 
Lulz Bittencourt Homero Pereira
 
Lulz Carlos Busata Josl':! Airton Cirllo
 
MarceloMelo Joseph Bandelra
 
Mariado Carma Lara MarceloAlmeida
 
Ricardo Izar Zezltu Ribeiro
 

PSDBIDEMIPPS 
Arnalda Jardlm Bruno Araujo 
Ayrton Xerez Cazer Silvestri 
Fernando Chucre Eduardo Sciarra 
Jorge Khoury Gerv:Jslo SUva 

ooRenataAmery Ricardo Tripoli 'f1IlllI PSOt. 

Satange Amaral 
PSBIPDT/PCdoBIPMN 

Arnalda Vienna Chico Lopes 
Marcelo Serafrm Gonzaga Patrlota 

PV
 
Jose Paulo T6ffano Samsy Fllho
 

PSOL
 
(Oap. do PSOBIDEMIPPS ocupa a IvanValente 

vagal 
Sacral~'rio(a): Lelia Machado Campos 
Local: Anexo 11- Pavlmento Superior - sata 170-A 
Telelonss: 3216.6212 
FAX: 3216.6225 

COMISSAD ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 334, DE 2007, DD SENADO
 
FEDERAL, QUE "DISPOE SOBRE A IMPORTACAO.
 
EXPORTACAO. PROCESSAMENTO, TRANSPORTE,
 

ARMAZENAGEM, L1QUEFACAO, REGASEIFICACAo,
 
DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE GAs NATURAL",
 

ALTERANDO ALEI N' 9.478, DE 1997, NO QUE DIZ
 
RESPEITO AO GAs NATURAL, INCLUINDO 0 GAs
 

CANALIZADO.
 
Presidente;Max Rosenmann (PMOB) 
fO V1ce-Presldente: 
20 Vice-Presldenle: 
3° Vice-Presldente: 
Relator: Joao Maia (PR) 
Tltulares Suplsntes 

PMDBlPTIPPIPRIPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Alex Canzlani Amaldo Faria de S~ 

Andre Vargas Beto Mansur 
Bel Mesquita CartosZarattinl 
Femando Ferro Dalva Figueiredo 
Joao Maia Dr. Rosinha 
Marcelo Gulmaraes Filho GeraldoPudim 
Max Rosenmann Joao Carlos Bacelar 
Nelson Meurer Martnha Raupp 
Vander Loubet Paes Landlm 

PSOB/DEMIPPS
 
Arnaldo Jardlm Edson Aparecldo
 
Amaldo Madeira JoAo Almeida
 
Eduardo Sclarra Jorga Khoury
 
Jose Carlos Aleluia Leandro Sampalo
 
Lulz Paulo Vellozo Lucas Lulz Carreira
 

PSBIPDTIPCdoB/PMN
 
Brlzola Neto . Edmllson ValenUm
 
RodrigoRoUemberg FranciscoTenorio
 

PV
 
Jost. Femando Aparecldo de Oliveira Clro Pedrosa
 

PSOL
 
Ivan Valente 1 vaga
 

Secretario(a): Femando Mala Leao 
Local: Anexo 11-Pavimento Supsrtor- Sala 170-A 
Tsislones: 321&<3205 
FAX: 3216-6225 

COMISSAO 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 0 CONSELHO
 

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA (CADE) EM
 
AUTARQUIA, DISPOE SOBRE A PREVENCAo E A
 
REPRESSAO As INFRACOES CONTRA A ORDEM
 

ECONOMICA E DA OUTRAS PROV1D~NCIAS". 
Prssldente: Vlgnatti (PT) 
l' V1ce-Presldanta: Joao Magslhaes (PMOB) 
2' V1ce-Presldente: Edusrdo da Fonls (PP) 
3' Vlce-Prasidante: Silvlnho Pectiol! (OEM) 
Relator: Clro Gomes (PSB) 
Tltulares Sup\entes 

PMDBIPT/PPIPRIPTB/PSCIPTCIPTdoB 
AugustoFarias Joao Mala 
Carlos Eduardo Cadoca Marcelo Guimaraes Filho 
Cezar Schirmer Paes Landim 
Eduardoda Fonte RicardoBarros 
Eduardo Valverde VadaoGomes 
Joao Magalhass 4vagas 
Miguel corrsa Jr. 
Sandro Mabel 
V1gnatti 

PSDBIDEMIPPS 
AntonioCarlos Mendes Thame Femando de Fabinho 
Cezar Silvestri Lulz PaulOVellozo Lucas 
Efraim Filho Waldlr Neves 
Lulz CartosHauly Waller lhoshl . 
SlIvlnho Peccloli 1 vaga 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
CiroGomes Evandro Milhomen 
Dr. Ublali Fernando Coelho Filho 

PV 
AnIOnlo Roberto Dr. Nechar 

PHS 
Miguel Martlnl Fallpe Bornlar 
Sacrelario(a): Helolsa Pedrosa Olnlz. 
Local:Anexo II - Pavimento Superior- Sela 17O-A 
Telalonss: 3216.6201 
FAX: 3216.6225 

COMISSAO ESPECIAL DESnNADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 894, DE 1995, QUE "INSnTUI AS
 
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLEnVO
 

URBANO E DA OUTRAS PROVID~NCIAS".
 
Presldente: 
10 V1ce-Presidente: 
2° V1ce-Presldente: 
3° vice-Presldeme: 
Tltulares Suplentes 

PMDBIPTIPP/PRIPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Angela Amin Aline Con-lla 
Chico da Prlncesa Carlita Merss 
JacksonBarreto DevantrRibeiro 
Jose Airton Clrllo EdinhoBez 
Mauro Lopes Gilmar Machado 
Paulo Teixeira JurandyLoureiro 
Pedro Chaves Jusmart Oliveira 
Pedro Eug~nlo 2 vegas 
Pedro Femandes 

PSOB/DEMIPPS 
AffonsoCamargo Claudio Diaz 
Arnalda Jerclim Fernando Chucre 
Carlos Sampalc Gersldo Thadeu 
Eduardo Sciarra Nllmar Ruiz 



Jose Carlos Vieira Vitor Penido 
PSBIPDTfPCdoBfPMN 

Marcelo Serafim Julil;1oAmin 
1 vaga Silvio Costa 

PV 
Jose Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga 

PSOL 
1 vaga 1 vaga 
Secret~rio(a): 

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 7.709, DE 2007, DO PODER
 

EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N' B.666,
 
DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA 0 ART. 37,
 
INCISO XXI, DA CONSTITUICAO, INSTITUI NORMAS PARA
 

L1CITACCES E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA,
 
E DA OUTRAS PROVID~NCIAS". 

Presldente: Tadeu Filippelli (PMDB) 
1° Vice-Presidente: 
2° Vice-Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Relator: Mfncio Reinaldo Moreira (PP) 
Tltulares Suplentes 

PMDBfPTIPPfPRlPTBfPSCIPTC/PTdoB 
Jose Eduardo 

Hugo Leal 
Cardozo 
M~rcio Reinaldo Jose Santana de Vasconcellos 
Moreira 
Milton Monti t.eto Coimbra 
Paes Landim Leo Alcantara VDg3 00 ~Ol 

Paulo Teixeira Luiz Couto 
Pedro Chaves Mauricio Rands 
Pepe Vargas Pedro EugAnio 
Rita Camala Renato Moiling 
Tadeu Filippelli Vilal do R~go Filho 

1 vaga 
PSDBIDEMfPPS
 

Arnaldo Madeira Amaldo Jardim
 
Humberto Souto Bruno Araujo
 
Jorge Khoury Cartos Alberto Lereta
 
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
 
Luiz Carios Hauly Marcos Monies
 

PSBfPDT/PCdoBlPMN
 
Francisco Tenorio Osmar Junior
 
Juliao Amin Vallenir Pereira
 

PV
 
Dr. Talmir Roberto Santiago
 

PSOL
 
(Dep. do 

Luciana Genro PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
ocupa a vagal 

Secretariofa): Maria Terezinha Donali 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 
Telefones: 3216-6215 
FAX: 3216-6225 

COMiSsAo ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'l, DE 2007, DO
 

PODER EXECUTlVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO A LEI
 
COMPLEMENTAR N'101, DE 4 DE MAIO DE 2000".
 

(PROGRAM A DE ACELERACAo DO CRESCIMENTO· PAC) 
Presidents: Nelson "Meurer (PP) 
1° Vice-Presidente: 
2° Vice-Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Relator: Jose Pimentel (PT) 
Tlturares Suplentes 

PMDB/PT/PPIPRlPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Armando Monteiro FatimaBezerra 
Eduardo Valverde Gcrete Pereira 
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria 

Jose Pimentel Paes Landim 
Leonardo Quinta<> Rocha loures 
Lucio Vale 4 vagas 
Mauro Benevides 
Nelson Meurer 
Paulo Rubem 
Santiago 

Alfredo Kaefer • 
PSDBIDEM/PPS 

Claudio Diaz 
Auguslo Carvalho Silvio Lopes 
Mussa Demes 3 vagas 
Zenaldo Coutinho 
1 vaga 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
Alice Portugal Pompeo de Mattos 
Amaldo Vlanna (Dep. do PRB ocupa a vagal 

PV 
Fernando Gabelra Edson Duarte 

PHS 
Felipe Bernier Miguel Martini 

PRB 
Marcos Antonio vaga <1'0 PSBIPDI'/PCdOBIF'~N 

Secret~rio(a): Angelica Fialho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior ~ sala 170-A 
Telefones: 3216-621B 
FAX: 32166225 

COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO COM A
 
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA
 

CARCERARIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
 
SUPERLOTACAo DOS PRESiDIOS, CUSTOS SOCIAlS E
 

ECONCMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
 
PERMAN~NCIA DE ENCARCERADOS QUE JA CUMPRIRAM
 

PENA, A VIOL~NCIA DENTRO DAS INSTITUICCES DO
 
SISTEMA CARCERARIO, A CORRUPCAo, 0 CRIME
 

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICACCES NOS PRESiDIOS E
 
BUSCAR SOLUCCES PARA 0 EFETIVO CUMPRIMENTO DA
 

LEI DE EXECUCCES PENAIS. 
Presidente: Neucimar Fraga (PR) 
10 Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB) 
2° Vice-Presidente: Maria Lucia Cardoso (PM DB) 
3° Vice-Presidente: Luiz Carios Busato (PTB) 
Relator: Domingos Dutra (PT) 
Tltulares Suplentes 

PMDB/PTIPP/PRlPTBIPSC/PTC/PTdoB 
Afonso Hamm Amaldo Faria de S~ 

Cida Diogo Jose Linhares 
Domingos Dutra Lincoln Portela 
Inny Lopes Luiz Couto 
Jose Otavio Germano Mauro Lopes 
Jusmari Olivefra Paulo Rubem Santiago 
Luciana Costa Pedro Eug~nio 

Luiz Carlos Busalo 5 vagas 
Marcelo Itagiba 
Maria do Carma Lara 
Maria' Leete Cardoso 
Nevcimar Fraga 

PSDB/DEM/PPS 
Ayrton xerez Alexandre Silveira 
Bruno Rodrigues Joao Campos 
Cartes Sampaio Jose Carlos Vieira 
Jorginho Maluly Roberto Rocha 
Paulo Abi-ackel William Woo 
Pinto Uamaraty 2 vagas 
Raul fungmann 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Abelardo Camarinha Valtenir Pereira 
Francisco Tenorio 2 vagas 
Pompeo de Mattos 

Dr. Talrnir 
PV 

Fernando Gabeira I 



PHS 
Felipe Bomier 1 vaga 
SeeretMo(a): Silvio Sousa da Silva 
Local: Servi<;ede CPls - Anexc II, Sala 151-8 
Telefones: 3216·6267/6252 
FAX: 3216-6285 

GRUPO OE TRABALHO PARA CONSOLIDA<;Ao DAS LEIS. 
Coordenador: Candido Vaccarezza(PT) 
ntulares Supremes 

PMDBIPTIPPIPRJPTBIPSCIPTClPTdoB 
'Antonio Palocct 
Asdrubal Bentes 
CAndido Vaccarezza 
Jose Mentor 
Mauro Benevides 
Nelson Marquezelll 
Paulo Maluf 
Regisde Oliveira 
Rita Camata 
SandraMabel 
Sergio Barradas Carneiro 

PSDBlDEM/PPS 
Arnalda Jardlm
 
Bruno Araujo
 
Bruno Rodrigues
 
Jose Canes Aleluis 
Matteo Chiarelli 
Ricardo Tripoli 

PSBIPDTIPCdoBlPMN
 
eire Gomes
 
FllIvlo Dlno
 
Mira Teixeira 

PV 
Marcelo Ortiz 
Seeretario(a): Lulz Claudio Alves dos Sanies 
Local: Anexo II, Ala A, sala 153 
Telelones: 321~8652J8 

FAX: 3215-8657 

GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
 
RELA<;Ao AEVENTUAL INCLUsAo EM ORDEM DO DIA DE
 
PROJETOS EM TRAMITACAO NA CASA, SOBRE DIREITO
 
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENA<;AO DO
 

SENHOR DEPUTADO JOAO CAMPOS.
 
TItulsres Suplenl""
 

PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdOB
 
AmaldoFaria de S~
 

Jose Eduardo Cardozo
 
Marcelo lleglba
 
NeucJmar Fraga
 
Viniclus Carvalho
 

PSDBlDEMIPPS
 
JoaoCampos
 
Raul Jungmann 
Roberto Magalhaes
 

PSB/PDTIPCdoBlPMN
 
Abelardo Camarinha 
FI~vloDlno 

Vieira da Cunha 
SeereIMole): . 



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERV1C;0 DE ADM1N1STRAC;AO ECONOMICO-FINANCElRA 

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL
 
PRE<;:O DE ASSINATURA
 

SEMESTRAL 

Diario do Senado Federal ou Diario da Camara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diario do Senado Federal ou Diario da Camara dos Deputados - clo porte (cada) R$ 546,40 

ANUAL
 

Diario do Senado Federal ou Diario da Camara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ Jl6,00 
Porte do Correio R$ 976,80 
Diario do Senado Federal ou Diario da Camara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

NUMEROS AVULSOS
 

I Valor do Numero Avulso R$ 0,50 
R$ 3.70 I Porte Avulso 

ORDEM BANCARJA
 

UG - 020055 GESTAO - 00001
 

Os pedidos deverao ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 
FUNSEEP ou fotocepla da Guia de Recolhimento da Unilio-GRU, que podera ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru-simples.asp 
COdigo de Recolhimento apropriado eo numero de referencia: 20815-9 e 00002 e 
o c6digo da Unidade Favorecida - UG/GESTAO: 020055/00001 preenehida e 
quitada no valor correspondente aquantidade de assinaturas pretendidas e enviar 
a esta Secretaria. 

OBS: NAO SERA. ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN'S. 

Maiores informacoes pelo lelefone (OXX-61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Servico de Administracao Econornica FinanceiraiControle de Assinaturas, falar com, 
Mourao ou Solange. 
Contato internet: 33J1-4107 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDiTORA<;:AO E PUBLlCA<;:OES 
PRA<;:A DOS TRES PODERES, AV. N/2, SIN° - BRASiLIA-OF 

CNPJ: 00.530.279/0005-49 CEP 70165-900 
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