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CÂMARA DOS DEPUTADOS
 

SEÇÃO I 

SUMÁRIO 

1 - ATA DA281' SESSÃO DACÃMARA DOS 
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA, DA 
l' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53' 
LEGISLATURA, EM 10 DE OUTUBRO DE 2007 

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

snterlor 
11I - Leitura do expedisnte 

OFfclOS 

N' 1.369/07  Do Senhor Senador Renan 
Calheiros, Presidente do Senado 'Federal, enca
minhando a Nota Técnica n° 168 de 20,9.07 ,. 53479 

N' 052107  Do Senhor DeputadoPauloPe
reira da Silva, L1der do Bloco PDTIPSB/PCdoB/ 
PMN/PHS/PAB, indicando os Deputados Renildo 
Calheiros, Flávio Dino e Perpétua Almeida para 
integrarem a Vice-LIderança do relerido Bloco.i.., 53487 

N° 770/07 - Do Senhor Deputado Marcos 
Montes, Presidente da Comissão de Agricultura, 
Pecuária Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
comunicando a apreciaçãodo PL n° 6.897/06, .... , 53488 

N°153i07 - DoSenhorDeputado Nilson Pinto, 
Presidente daComissão de MeioAmbiente e Desen
volvimento Sustentável, comunicando a apreciação 
do PL nO 623/07.. " """",,.. 53488 

N' 463/07- Do SenhorDeputado João Cam
pos,Presidente daComissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado, comunicando a 
aprovação do PL nO 685/07.... ""..."""".,, .......,,"" 53488 

N°466/07 - Do SenhorDeputado JoãoCam
pos, Presidente da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado, comunicando a 
rejeição do PL nO 6,540106 e de seu apensado, o 
PL n° 6,887/06.."""" ...."",." .."",, .......... ,,..... ,...,... 53488 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO 

N° 146/2007  Do Sr, Jackson Barreto- Dá 
nova redação ao art. 75 da Constitulção Federal e 
cria o Conselho Nacional dosTribunais de Contas, 53488 

N' 15912007 doSr. AssisdoCouto- Attera a 
redação do § 4° do an.t n da Const~ição Federal. 53492 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

N' 113/2007- Do Sr.Afonso Hamm- Altera 
a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006 ,""''''''"." .. , ,., .."."'''',.,,..... 53495 

PROJETOS DE LEI 

N°2.056/2007 - Do Sr. Edson Duarte- Torna 
obrigatória a compensação pelaemissão e consumo 
de carbonoporparte dasempresas queespecifica, 
e dá outras providências"...." ........."."".,,, ....,..,,'" 53496 

N' 2.064/2007 - DoSr,Manoel Junior- Revo
ga o inciso XII do art. 581 do Oecreto-Lei n' 3,689, 
de 03 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal, e dá outras providências......",.,,"",.,.,......., 53497 

N' ,206512007  Do Sr.ManoelJunior- Re
voga o art. 21 do Decreto-Lei n' 3,689, de 03 de 
outubro de 1941 - o Código de Processo Penal, e 
dá outras providências.""" ....""""...." ......" ..,,...... 53498 

N° 2,06612007  Do Sr.ManoelJunior- Re
voga o § 1° do art. 475·L da Lei n' 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, o Código de ProcessoCivil, e dá 
outras providências " , , 53498 

N' 2079/2007  Do Sr.Jorginho Maluly- Al
tera o art. 282 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de 
dezembrode 1940, acrescentando a profissão de 
Tecnólogo e Técnico em Radiologia, """""...." ...., 53499 

N° 2,090/2007 - Do Sr. Dr, Talmir - Altera 
o art. 86 da Lei nO 8,213, de 24 de julho de 1991, 
para estendero auxnio-acidente às seguradasque 
tiverem filhos prematuros, em virtude de acidente 
de trabalho, desde quedemandem cuidadosespe
ciais " ..,..,.,,""""""',..,'"''''', ..,''', ,,''', ..'',''' 53500 

N' 2.09212007  Do Sr.MarcosMontes- Dis
põesobre o Programa de Reestruturação doPassivo 
do Setor RuralBrasileiro, de operações originárias 
de crédito rural, e dá outras providências.." ......".. 53500 

N° 2.104/2007 - Do Sr, João Paulo Cunha 
- Dispõesobrea Regulamentação da atividadede 
dermopigmentação artlstica - tatuagem e perturação 
corporal- piercing - e condições de funcionamento 
dos estúdios para o exerclcioda profissão""........ 53507 

N' 2,11812007  Do Sr, João Biliar - Dispõe 
sobre a criação de Cadastro Nacional Único das 
Organizações Não-Governamentais, ""',....""...." 53510 

N°2,12212007  Do Sr,Dr.Nechar- Permne 
deduzirdo impostode rendadevidopelaspessoas 
trsicas e jurrdicas as doações efetuadas aosFundos 
Municipais, Estaduais e Nacionaldo Idoso, dando 
nova redação ao inciso I do art. 12 da Lei n' 9,250, 
de 26 de dezembro de 1995 " """ ,, 53411 



.
t CONGRESSO NACIONAL 

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO 
CONGRESSO NACIONAL N° 58, DE 2007 

o Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o 
que dispõe o § IOdo art. 10 da Resolução n° I, de 2002-CN, faz saber que, 
nos termos do § 7° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional n" 32, de 200 I, a Medida Provisória n" 384, 
de 20 de agosto de 1007, que "Institui o Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania - PRONASCI, e dá outras providências", terá sua 
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 20 de 
outubro de 2007, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas 
duas Casas do Congresso Nacional. ' 

Congresso Nacional, /0 de outubro de 2007. 

Senador Re an Calheiro,
Presidente da Mesa. o Congresso Nacional 
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N" 2.135/2007  Da Sr". Andreia Zilo - Cria 
no calendário oficial do Brasil o Dia do Seresteiro. 53512 

N' 2.139/2007  Do Sr. Marcelo Guimarães 
Filho - Altera a redação do inciso IV do art. 649 do 
Código de Processo Civil, lornando penhorável até 
1/3 (um terço) dos vencimentos, subsidias, soldos, 
salários, remunerações, proventos de aposentado
ria, pensões, pecúlios e montepios e demais quan
tias recebidas por liberalidade de terceiros........... 53513 

N' 2.141/2007  Do Sr.Vieira da Cunha - Re
gulamenta o inciso XIX do art. 7' da Constituição 
Federal (licença-paternidade)................................ 53514 

N' 2.143/2007  Do Sr.Edson Duarte - Dispõe 
sobre o tratamento e destinação final de reslduos 
sólidos e líquidos gerados em processos industriais, 
laboratoriais e médico-hospitalares que utilizam 
substâncias fotossensíveis.................................... 53514 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 90/2007 - Da Sr". Rita Camata - Altera 
a redação do inciso I do art. 34, e dos §§ 2', 3', 5' 
e 8' do art. 202 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados....................................................... 53515 

INDICAÇÕES 

N" 1.188/2007  Do Sr. Manato - Sugere ao 
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome que seja inslituldo o programa Bolsa-Univer
sidade.................................................................... 53516 

N' 1.189/2007  Do Sr. Domingos Dutra - Su
gere ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, que 
a Superintendência do INCRA no Maranhão, avan
ce no cadastramento das !amilias assentadas na 
Fazenda Ponderoza, no Município de Santa Luzia, 
no Estado do Maranhão......................................... 53517 

N' 1.190/2007  00 Sr. Cleber Varde - Su
gere ao Ministro de Minas e Energia a impiantação 
de um Núcleo de Apoio do Serviço Geológico do 
Brasil, no municipio de São Luís, MA.................... 53518 

N' 1.191/2007 -Do Sr. Daniel Almeida- Su
gere ao Poder Executivo, por meio do Ministério do 
Trabalho e Emprego, a revogação da Portaria n.? 
42, de 28 de março de 2007, que disciplina os re
quisitos para a redução do intervalo...................... 53519 

N' 1.192/2007  Do Sr. Altredo Kaefer - Su
gere ao Ministério da Educação a realização de 
palestras nos estabelecimentos de ensino funda
mental e médio para prevenção das drogas, entor
pecentes e doenças sexualmente transmissíveis, 
inclusive AIDS ........................................................ 53521 

N' 1.193/2007  Do Sr. Edigar Mão Branca 
- Sugere ao Ministro da Integração Nacional a im
plementação de um Põlo de Ecoturismo no município 
de Vitória da Conquista, BA, a partir da construção 
da Barragem do Periquito ...................................... 53522 

N' 1.194/2007 - Do Sr. Edigar Mão Branca 
- Sugere ao Ministro do Turismo a imptementação 
de um Pólo de Ecoturismo no municlpio de Vitória 

da Conquista, a partir da construção da Barragem 
do Periquito ............................................................ 53522 

N" 1.195/2007 - Do Sr. Edigar Mão Branca 
- Sugere ao Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento a implementação de um Pólo de 
Ecoturismo no municlpio de Vilória da Conquista, 
a partir da construção da Barragem do Periquito.. 53523 

N' 1.196/2007  Do Sr. Carlos Souza - Su
gere ao Ministro das Comunicações a adoção de 
providências no sentido de ampliar e melhorar a 
oferta de serviço de banda larga no Estado do 
Amazonas............................................................... 53524 

N' 1.197/2007  Do Sr. Armando Abíiio- Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministé
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão, o relorno 
à atividade de empregados anistiados do extinto 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo, lotados 
no Estado da Paraíba ............................................ 53524 

N" 1.198/2007  Do Sr. Ratinho Junior - Su
gere ao Ministro dos Transportes a instalação de 
telefones de emergência nas rodovias exploradas 
por contrato de concessão com a presença de pe
dágios....................................,............................... 53525 

N'1.199/2007  Do Sr. Eliene Lima - Sugere 
ao Ministro de Estado das Cidades, Márcio Fortes de 
Almeida, a liberação de recursos do Fundo Nacio
nal de Habitação de Interesse Social (FNHIS) para 
a construção de habitações populares no município 
de Campinápolis, Mato Grosso.............................. 53525 

N' 1.200/2007  Do Sr. Eliene Lima - Sugere 
ao Ministro de Estado das Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Inleresse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no município de Alto Araguaia, Mato Grosso .. 53526 

N' 1.201/2007 - Do Sr. Eliene Lima - Sugere 
ao Ministro de Estado das Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no municlpio de Alta Floresta, Mato Grosso .... 53526 

N' 1.20212007 Do Sr. Eliene Lima - Sugere 
ao Ministro de Estado das Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações popuia
res no municlpio de Alto Paraguai, Mato Grosso... 53526 

N' 1.20312007 - Do Sr. Eliene Lima - Sugere 
ao Ministro de Estado das Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no município de Bom Jesus do Araguaia, Mato 
Grosso................................................................... 53527 

N' 1.204/2007  Do Sr. Eliene Lima - Sugere 
ao Ministro de Estado das Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
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(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no município de Alto Taquari, Mato Grosso..... 53527 

N° 1.205/2007 - DoSr.ElieneLima- Sugere 
ao Ministro de Estado dasCidades, MárcioFortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de InteresseSocial 
(FNHIS)para a construção de habitações popula
res no municfpiode Arenápolis, MatoGrosso....... 53527 

N° 1.20612007 - DoSr.Eliene Lima- Sugere 
eo Ministro de Estado dasCidades, Márcio Fortes de 
Almeida, a necessidade deliberar recursos doFundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social(FNHIS) 
para a construção de habitações populares no mu
niclpiode Canabrava do Norte, MatoGrosso.......... 53527 

N°1.207/2007 - Do Sr.Eliene Lima- Sugere 
ao Ministrode Estadodas Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS)para a construção de habitações popula
res no municípiode Araputanga, MatoGrosso..... 53528 

N° 1.20612007 - DoSr.ElieneLima- Sugere 
ao Ministrode Estadodas Cidades, MárcioFortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
FundoNacional de Habitaçãode InteresseSocial 
(FNHIS) para a construçãode habitaçõespopula
res no municlpiode Brasnorte,Mato Grosso......... 53528 

N°1.209/2007 - Do Sr.ElieneLima- Sugere 
ao Ministrode Estadodas Cidades, MárcioFortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacionalde Habitaçãode InteresseSocial 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no municípiode Alto Garças, Mato Grosso..... 53528 

N°1.210/2007 - DoSr.Elienelima - Sugere 
ao Ministrode Estadodas Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
FundoNacionalde Habitação de InteresseSocial 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no municfpio de Araguainha, Mato Grosso...... 53529 

N°1.211/2007 - DoSr.ElieneLima- Sugere 
ao Ministrode Estadodas Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberarrecursosdo 
Fundo Nacionalde Habitaçãode InteresseSocial 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no municlpiode Apiacás, MatoGrosso........... 53529 

N° 1.21212007 - Do Sr.ElieneLima- Sugere 
ao Ministrode Estadodas Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional da Habitação de InteresseSocial 
(FNHIS)para a construção de habitações popula
res no municlpiode Araguaiana, MatoGrosso...... 53529 

N' 1.21312007 - Do Sr.Elienelima - Sugere 
ao Ministro de Estado das Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursosdo 
Fundo Nacional de Habitação de InteresseSocial 
(FNHIS)para a construção de habitações popula
res no municlpio de JAciara, Mato Grosso............ 53530 

N° 1.21412007 - DoSr.Elienelima - Sugere 
ao Ministrode Estadodas Cidades, Márcio Fortes 

de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de InteresseSocial 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no municlpio de Agua Boa, Mato Grosso........ 53530 

N° 1.215/2007 - Do Sr.Eliene Lima- Sugere 
ao Ministrode Estado das Cidades, Márcio Fortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de InteresseSocial 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no municipio de Novo Mundo, Mato Grosso.... 53530 

N° 1.216/2007 - Do Sr.ElieneLima- Sugere 
ao Ministrode Estado das Cidades, Márcio Fortes 
de Aimelda, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de InteresseSocial 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no município de Acorizal, Mato Grosso........... 53530 

N° 1.217/2007 - Do Sr.Ellenelima - Sugere 
ao Ministro de Estado das Cidades, MárcioFortes 
de Almeida, a necessidade de liberar recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de InteresseSocial 
(FNHIS) para a construção de habitações popula
res no municipio de Cáceres, Mato Grosso........... 53531 

N° 1.219/2007 - Do Sr.OdairCunha- Suge
re ao Ministério dos Transportes a restauração da 
BR-265, trechocompreendido entreos municípios 
de Boa Esperança e Nepomuceno, no Estado de 
Minas Gerais.......................................................... 53531 

N° 1.220/2007 - Do Sr. Felipe Bornier - Su
gere ao Senhor Presidente do SupremoTribunal 
Federal a criaçãoda Secretaria Federal deJustiça 
Arbitral, órgão gestor da lei nO 9.307, de 23 de se
tembro de 1996...................................................... 53531 

N° 1.221/2007 - Do Sr. Celso Russomanno 
- Sugere ao Presidente da República que laça 
gestõesjunto ao Presidente da Nigériapara evitar 
a execução de 18 homossexuais naquele pais.:... 53532 

N° 1.22212007 - DoSr.Ilderlei Condeiro - Su
gere ao Excelentlssimo Sr. Ministro da Agricultu
ra, Pecuária e Abastecimento a implantação em 
Cruzeirodo Sul, no Acre, de uma UnidadeTécnica 
Regional de Agricultura - UTRA ........................... 53532 

N° 1.22312007 - Da Comissão de Segunda-
de Social e Famma  Sugere ao PoderExecutivo, 
através do Ministério da Previdência Social, o enca
minhamento ao Congresso Nacional de projeto de 
lei complementar que defina requisitos e critérios 
diferenciados para a aposentadoria de servidores 
Que exerçam atividades pessoais, insalubres ou 
perigosas............................................................... 53533 

N°1.22412007 - DoSr.MarceloSeralim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Uni
dade de Farmácia Popular no Municlpio de Nova 
Olinda do Norte, no Estadodo Amazonas............ 53533 

N°1.225/2007 - DoSr.Marcelo Seralim- Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Uni
dade de Farmácia Popular no Municípiode Coarí, 
no Estadodo Amazonas........................................ 53534 
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N' 1.226/2007  Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unida
de de Farmácia Popular no Município de São Paulo 
de Olivença, no Estado do Amazonas................... 53534 

N° 1.227/2007 - Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unida
de de Farmácia Popular no Municlpio de Itapiranga, 
no Estado do Amazonas........................................ 53534 

N° 1.228/2007  Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Minislro da Saúde a criação de uma Uni
dade de Farmácia Popular no Município de Atalaia 
do Norte, no Estado do Amazonas........................ 53535 

N° 1.22912007 Do Sr.Marcelo Seralim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unidade 
de Farmácia Popular no Municlpio de Presidenle 
Figueiredo, no Estado do Amazonas..................... 53535 

N° 1.230/2007  Do Sr.Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unida
de de Farmácia Popular no Município de Parinlins, 
no Estado do Amazonas........................................ 53535 

N° 1.231/2007  Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unida
de de Farmácia Popular no Município de Urucará, 
no Estado do Amazonas........................................ 53536 

N° 1.232/2007  Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unida
de de Farmácia Popular no Município de Rio Preto 
da Eva, no Estado do Amazonas........................... 53536 

N° 1.23312007 Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Uni
dade de Farmácia Popular no Município de Santo 
Antônio do Içá, no Estado do Amazonas............... 53536 

N° 1.234/2007  Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unida
de de Farmácia Popular no Município de Guajará, 
no Eslado do Amazonas........................................ 53537 

N° 1.235/2007 - Do Sr.Marcelo Seraflm - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Uni
dade de Farmácia Popular no Municipio de Juruá, 
no Estado do Amazonas........................................ 53537 

N° 1.236/2007  Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Uni
dade de Farmácia Popular no Município de Japurá, 
no Estado do Amazonas........................................ 53537 

N' 1.23712007  Do Sr. Marcelo Seratim - Su
gere a criação de uma Unidade de Farmácia Po
pular no Município de Urucurituba, no Esfado do 
Amazonas......................,....................................... 53538 

N° 1.238/2007  Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Uni
dade de Farmácia Popular no Município de Anarnã, 
no Estado do Amazonas........................................ 53538 

N° 1.23912007- Do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unidade 
de Farmácia Popular no Município de Manacapuru, 
no Estado do Amazonas........................................ 53539 

N' 1.240/2007 - do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unida
de de Farmácia Popular no Municlpio de Manaquiri, 
no Estado do Amazonas........................................ 53539 

N° 1.241/2007 - do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Unida
de de Farmácia Popular no Município de Amaturá, 
no Estado do Amazonas........................................ 53539 

N' 1.242/2007 - do Sr. Marcelo Serafim - Su
gere ao Ministro da Saúde a criação de uma Uni
dade de Farmácia Popular no Município de Novo 
Airão, no Estado do Amazonas............................. 53540 

N' 1.24312007 - do Sr. Raimundo Gomes de 
Matos - Sugere revisão da Portaria n° 1983, de 05 
de dezembro de 2006, da Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão................................................................ 53540 

N° 1.244/2007 - do Sr. Silvinho Pecciofi 
Sugere ao Ministério da Defesa a construção, em 
Brasília, de um complexo militar comestrutura na
cessá ria para o pleno funcionamento dos órgãos 
administrativos, técnlco-clenttücos e educacionais 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica............. 53541 

N° 1.245/2007 - da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional 
- Sugere ao Ministério do Meio Ambiente a criação 
do Royalty Verde, como terceiro grande eixo do Pía
no de Prevenção e Controle de Desmatamento da 
Amazônia............................................................... 53541 

N° 1.246/2007 - da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regia· 
nal - Sugere Casa Civil da Presidência da Re· à 

pública a criação do Royalty Verde, como terceiro 
grande eixo do Plano de Prevenção e Controle de 
Desmatamento da Amazônia................................ 53542 

REQUERIMENTOS 

N° 1.783/07 - Do Senhor Deputado Julio Se
meghini, Presidente da Comissão de Ciência eTec
nologia, Comunicação e Informática, solicitando a 
revisão do despacho exarado ao PL n° 2.105/07: 

N° 1.812/07- Do Senhor DeputadoJosé Otávio 
Germano, Presidente da Comissão de Minas e Ener
gia, solicitando a reconstituição do PLP n° 73/07 .... 53542 

N° 1.694/07 - Do Senhor Deputado Sandro 
Mabet, requerendo a desapensação dos PLs rr's 
1.006, 1.196, e 1.566, de 2007 do PL n° 69/07. .... 53543 

N' 1.779/07 - Do Senhor Deputado Carlos 
Abicalil e outros, requerendo a retirada do Recurso 
n° 139/04. .............................................................. 53544 

N° 1.764/07 - Da Senhora Deputada Vanessa 
Grazziotin, solicitando o registro nos anais desta 
Casa de voto de louvor à Seleção de Futebol Fe
minino, pelo vice campeonato na Copa do Mundo 
de Futebol Feminino, realizado em Pequim ........... 53548 

N' 1.755/07 - Do Senhor Deputado Geral
do Magela, requerendo a desapensação do PL n° 
2.044/07 do PL n° 219/07 ...................................... 53549 
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SESSÃOEXTRAORDINÁRIA DE 10-10-07 
ONYXLORENZONI (DEM- RS- Pela ordem) 

- Necessidade de le~ura da ata da sessãoanterior. 53549 
PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Determi

nação de leitura da ata. 53549 
MAGELA(PT - DF - Pela ordem) - Posicio

namento do orador em votaçõesanteriores. 53549 
LUIZ BASSUMA (PT - BA - Pela ordem) 

- Registro de voto proferidoem sessão anterior... 53549 
LEONARDO MONTEIRO (PT - MG - Pela 

ordem)- Registrode voto proferidoem sessãoan
terior.......................................................................... 53549 

IV - Breves Comunicsçõss 
AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF) - Des

contentamentocom as elevadastarifas e juros co
brados pelas instituições financeiras no PaIs. Ris
co de formação de oliqopólic no sistema bancário 
nacional. 53549 

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB - AC) 
- Quadro de violência e criminalidade reinante no 
Brasil. Importância da implantação de projetonacio
nal de desenvolvimento com geração de emprego 
e distribuição de renda, para o efetivo combate à 
violência no Pais. Expectativa de sucesso do Pro
grama Nacional de Segurança Públicacom Cida-
dania- PRONASCI. 53550 

V - Ordem do Dia 
PRESIDENTE (NarcioRodrigues) - Continu

ação da votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição n," 558, de 2006, que 
prorrogaos prazos previstosno caputdos arts. 76 
e 64 do Ato das DisposiçõesConstitucionais Tran
sitórias e dá outras providências. 53555 

Votação de requerimento de retirada da pro
posta da pauta............... 53555 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs.Deputados MILTON MONTI(PR 
- SP), RONALDO CAIADO(DEM - GO). 53555 

Usaram da palavrapara orientaçãodas res
pectivas bancadasos Srs.Deputados PAULO BaR· 
NHAUSEN (DEM- SC),CHICO ALENCAR (PSOL 
- RJ), RAUL JUNGMANN (PPS - PEl, EDSON 
DUARTE (PV - BA), PASTOR MANOEL FERREI
RA (PTB - RJ), BENEDITO DE LIRA (PP - AL), 
L1NCOLN PORTELA(PR- MG), EMANUELFER
NANDES (PSDB - SP), MARCONDES GADE· 
LHA (Btoco/PSB - PB), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), 
COLBERTMARTINS(Bloco/PMDB - BA),OTAVIO 
LEITE (PSDB - RJ), FERNANDO CORUJA (PPS 
- SC), RICARDOBARROS (PP- PR).................. 53556 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Rejeição 
do requerimento..................................................... 53557 

ONYX LORENZONI (DEM - RS) - Pedido 
de verificação......................................................... 53557 

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Pedido de verifi
cação conjunta....................................................... 53557 

COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA) 
- Pedidode verificaçãoconjunta........................... 53557 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Deferi· 
mento dos pedidos de verificação. 53557 

Usou da palavrapara orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado ONYX LORENZONI 
(DEM - RS). 53557 

Usou da palavrapela ordem o Sr.Deputado 
RICARDO BARROS (PP - PR)............................. 53557 

CLAUDIO CAJADO (DEM- BA- Pela ordem) 
- Posicionamento do orador em votaçõesanterio
res.......................................................................... 53557 

RAUL JUNGMANN (PPS - PE) - Reclama
ção sobre declarações de Parlamentar contra o 
orador .. 53557 

Usou da palavra pela ordem o Sr.Deputado 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE) .. 53558 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Encerra
mento da votação . 53558 

Rejeição do requerimento .. 53558 
PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Votação 

de requerimento de destaquepara votaçãoem se
parado da expressão "e de intervenção no domr· 
nio econômico", constante no caput do art. 76 do 
ADCT, alterado peloart. 10 da Propostade Emenda 
à Constituiçãon" 558, de 2006 .. 53568 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votaçãoo Sr.DeputadoTARCfslO ZIMMERMANN 
(PT - RS) .. 53568 

Usouda palavra pelaordem, para registrode 
voto, o Sr. DeputadoAFONSO HAMM(PP - RS). 53568 

Usaramda palavraparaencaminhamento da 
votação os Srs.Deputados SILVIO TORRES (PSDB 
- SP), JOSÉ GENOINO (PT - SP) .. 53568 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Dsputado RAIMUNDO GOMES DE 
MATOS (PSDB- CEl . 53568 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado PAULO RENATO SOUZA 
(PSDB- SP. Discurso retiradopeloorador para re
visão.) .. 53568 

Usouda palavra pelaordem, para registro de 
voto, o Sr. DeputadoZÉ GERARDO (Bloco/PMDB 
- CEl· ············ · . 53569 

Usaramda palavrapara orientaçãodas res
pectivas bancadasos Srs. DeputadosONYX LO
RENZONI (DEM- RS), ANTONIO CARLOS PAN
NUNZIO (PSDB - SP), LUIZ SÉRGiO (PT - RJ), 
CHICO ALENCAR (PSOL- RJ), ZENALDO COU· 
TINHO(PSDB - PA), PASTOR MANOELFERREI
RA(PTB- RJ), LUIZBITIENCOURT (Bloco/PMDB 
- GO), MANATO (Bloco/PDT- ES) . 53569 

Usouda palavra pelaordem, para registro de 
voto,o Sr.DeputadoWANDENKOLK GONÇALVES 
(PSDB- PA) .. 53570 

Usaramda palavraparaorientaçãodas res
pectivas bancadas os Srs. Deputados GORETE 
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PEREIRA (PR - CE), BENEDITO DE LIRA (PP 
- AL), EDIGAR MÃO BRANCA (PV - BA), ONYX 
LORENZONI (OEM - RS) .. 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB - PB)........ 

WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB - PA- Pela 
ordem) - Referências elogiosas ao Deputado Silvio 
Torres . 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
valo, o Sr. Deputado AUGUSTO CARVALHO (PPS 
-DF) . 

RICARDO BARROS (PP - PR - Pela ordem) 
- Falecimento da avó do orador . 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
EMANUEL FERNANDES (PSDB - SP) . 

JOS~ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE - Pela 
ordem) - Convocação dos Deputados da base go
vernista ao plenário .. 

PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB - RJ 
- Pela ordem) - Convocação dos Deputados do 
PTB ao plenário . 

BENEDITO DE LIRA (PP - AL- Pela ordem) 
- Convocação dos Deputados do PP ao plenário. 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB - BA), DA. 
PINOTII (DEM - SP), JOS~ MÚCIO MONTEIRO 
(PTB - PE) .. 

AIRTON ROVEDA (PR _ PR _ Pela ordem) 
- Êxito do leilão de concessões rodoviárias reali
zado pelo Governo Federal. .. 

TARCíSIO ZIMMERMANN (PT - RS - Pela 
ordem) - Êxito do leilão de concessões rodoviárias 
realizado pelo Governo FederaL .. 

HENRIQUE EDUARDO ALVES (BlocoIPMDB 
- RN - Pela ordem) - Convocação dos Deputados 
do PMDB - do PSC e do PTC ao plenário . 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados VICENTINHO (PT - SP), NELSON PELLE
GRINO (PT - BA) . 

PEDRO WILSON (PT - GO - Pela ordem) 
- Relançamento da Frente Parlamentar em Defesa 
da Universidade Pública . 

EMANUEL FERNANDES (PSDB - SP - Pela 
ordem) - Solicitação aos Deputados do PSDB de 
permanência no plenário .. 

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

Manutenção da expressão destacada .. 

Votação de requerimento de destaque para 
votação em separado da expressão "já instituidos 
ou", constante do art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, modificado pelo art. 
t o do texto da PEC n° 558, de 2006, aprovado em 
primeiro turno com o objetivo de suprimi-Ia .. 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados CARLOS WILLlAN 

53570 

53570 

53570 

53570 

53571 

53571 

53571 

53571 

53571 

53571 

53572 

53572 

53572 

53572 

53573 

53573 

53574 
53574 

53574 

, 
(Bloco/PTC, MG), ONYX LORENZONI (DEM - RS),' 
MILTON MONTI (PR - SP), RONALDO CAIADO 
(DEM - GO) ' 53583 

Usaram da palavra para orientação das res! 
pectivas bancadas os Srs. Deputados AYRTON 
XEREZ (DEM - RJ), ANTONIO CARLOS PANNUN~ 
ZIO (PSDB - SP), ZENALDO COUTINHO (PSDB 
- PAI, FERNANDO CORUJA (PPS - Se), RICAR~. 
DO BARROS (PP - PR), HENRIQUE EDUARDO 
ALVES (Bloco/PMDB - RN) ' 53585 

LUIZ S~RGIO (PT - RJ - Pela ordem) - Pe: 
dido aos Deputados do PT de permanência em 
plenário. Orientação da respectiva bancada.........' 53585 

BENEDITO DE LIRA (PP - AL- Pela ordem) 
- Pedido aos Deputados do PP de permanência em 
plenário. Orientação da respectiva bancada..........· 53585 

L1NCOLN PORTELA (PR - MG - Pela ordem) 
- Pedido aos Deputados do PR de permanência em 
plenário. Orientação da respectiva bancada......... • 53585 

Usou da palavra para orientarão da respec
tiva bancada o Sr. Deputado JOSE FERNANDO 
APARECIDO DE OLIVEIRA (PV - MG) ~ 53586 

HENRIQUE EDUARDO ALVES (BlocoIPMDB 
- RN - Pela ordem) - Pedido aos Deputados do 
Bloco PMDB/PSC/PTC de permanência em plená
rio. Orientação da respectiva bancada 1 53586 

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ONYX LO
RENZONI (DEM - RS), MARCONDES GADELHA 
(Bloco/PSB - PB), LUIZ CARLOS BUSATO (PTB 
- RS), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
- SP)...................................................................... 53586 

LUIZ CARLOS BUSATO (PTB - RS - Pela 
ordem) - Convocação dos Deputados do PTB ao 
plenário ! 53586 

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado ZEN ALDO COUTINHO 
(PSDB - PAI ' 53586 

RICARDO BARROS (PP - PR - Pela ordem) 
- Pedido aos Deputados de permanência em ple
nário ' 53586 

ONYX LORENZONI (OEM - RS - Pela or~ 
dem) - Consulta à Presidência sobre o número de 
destaques pendentes de votação : 53586 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Respostà 
ao Deputado Onyx Lorenzoni : 53586 

ZONTA (PP - SC - Pela ordem) - Transcur
so do aniversário nalallcio do Deputado Waldemir 
Moka ! 53586 

PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Cumpri
mentos do Plenário ao Deputado Waldemir Moka: 53586 

FERNANDO GABEIRA (PV - RJ - Pela or
dem) - Reunião de Parlamentares em solidariedade 
aos Senadores Pedro Simon, Jarbas Vasconcelos, 
Demostenes Torres e Marconi PeriUo. Interesse do 
Governo na solução da crise no Senado Federal. 

Defesa de solução abrangente para as diliculda. _
l 
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des relacionadas às denúncias contra o Senador 
Renan Calheiros e para a votação da propostade 
prorrogação da vigência da Contribuição Provisó
ria sobre Movimentação Financeira - CPMF, com 
vistas à estabilidade do Congresso Nacional.. . 

JOSÉMÚCIOMONTEIRO (PTB- PE- Pela 
ordem)- Convocação dosDeputadosda basego
vernistaao plenário . 

HENRIQUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB 
- RN- Pelaordem) - Defesada conclusãoda vo
tação da matériana presente sessão .. 

Usaram dapalavra paraorientação dasrespec
tivasbancadas osSrs. Deputados CHICO ALENCAR 
(PSOL- RJ), MOREIRA MENDES (PPS- RO)..... 

MAURfclO QUINTELLA LESSA (PR - AL 
- Pela ordem)- Escelada da violência no Estado 
de Alagoas. Anúncioda apresentação, à Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias, de requerimento 
decriaçãodeComissão Externa paraverificação da 
sítuação do setor de segurançapública alagoano. 

JOVAIR ARANTES (PTB- GO - Pela ordem) 
- Pedido aosDeputados do PTB de comparecimen
to ao plenário . 

VILSON COVATII (PP - RS - Pela ordem) 
- Conclusão da votação pelo Partido Progressista. 

LUIZSÉRGIO (PT- RJ - Pela ordem) - Apelo 
aosDeputados pelistas de permanência noplenário. 

MARCONDES GADELHA (BlocolPSB - PB 
- Pela ordem)- Reafirmação pelo PSB da dispo
sição para permanência no plenário. Convocação 
da bancada para a votação da matéria . 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Encerra
mentoda votação . 

Manutenção da expressão destacada .. 
Usouda palavrapela ordem o Sr.Deputado 

INDIO DA COSTA (DEM- RJ) .. 
PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Requeri

mento de destaque para votaçãoem separadodo 
art. 2· da Proposta de Emenda à Constituição nO 
558-C, de 2006 . 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados CARLOSWILLlAN 
(Bioco/PTC, MG), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
(PSDB- SP), SANDRO MABEL(PR - GO), LUIZ 
CARLOS HAULY (PSDB - PR) . 

Usaram da palavrapara orientaçãodas res
pectivas bancadas os Srs. Deputados INDIO DA 
COSTA (DEM - RJl, ANTONIO CARLOS PAN· 
NtlNZIO (PSDB - SP), ZENALDO COUTINHO 
(PSDB - PA), CHICO ALENCAR (PSOL - RJ), 
BETO ALBUQUERQUE (BlocolPSB - RS),HENRI
QUE EDUARDO ALVES (Bloco/PMDB - RN), DR. 
UBIALI (Bloco/PSB - SP),SÉRGIO MORAES (PTB 
- RS), RAULJUNGMANN (PPS- PE),ONYXLO
RENZONI (DEM- RS),ANTONIO CARLOS PAN
NUNZIO (PSDB - SP), BENEDITO DE LIRA (PP 

53586 

53587 

53587 

53587 

53588 

53588 

53588 

53588 

53588 

53588 
53588 

53598 

53598 

53598 

- AL), SANDRO MABEL (PR- GO),EDIGAR MÃO 
BRANCA(PV - BAl, LUIZ SÉRGIO (PT- RJ)...... 53599 

MANATO(Bloco/PDr, ES- Pela ordem) - Pro
postadealteração dosistema devotação eletrônica 
no caso de obstruçãode votações . 53601 

WLADIMIR COSTA (Bloco!PMDB - PA - Pela 
ordem) - Indagação à Presidência sobre a pos
sibilidade de votação da Proposta de Emenda à 
Constituição n· 54, de 1999,sobre a efetivação de 
servidores temporários no serviço público .. 53601 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Resposta 
ao Deputado Wladimir Costa . 53601 

CELSO MALDANER (Bloco/PMDB - SC 
Pelaordem) - Ocorrência de acidente de trãnsno 
na BR-282, entre os Municlpios de Maravilha e 
Chapecó, Estado de Santa Catarina. Falecimento 
da madrasta do orador . 53601 

JORGINHO MALULY (DEM - SP - Pelaor
dem) - Posicionamento contrário à proposta de 
prorrogação do prazode vigência da Contribuição 
Provisória sobreMovimentação Financeira - CPMF. 
Matéria sobre a importância da utilização de bío
combuslfveis, publicada pelojornal O Estadode S. 
Paulo. Debate sobre o assuntopela Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol
vimento RuraL . 53601 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Possibi
lidade de convocação de sessão ordinária unica
mentepara debates . 53602 

Usou da palavrapara orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado DOMINGOS DUTRA 
(PT - MA) , . 53602 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Encerra
mento da votação .. 53602 

Manutenção do dispositivodestacado .. 53602 
Votação de requerimento de destaque para 

votaçãoem separado do § 1· do art.95, acrescen
tadoao Atoda Disposições Constitucionais Transi
tórias pelo art. 2" do textoda Proposta de Emenda 
à Constttuíçâo nO 558, de 2006 .. 53602 

Usaram dapalavra paraencaminhamento da 
votação os Srs. Deputados LUIZSÉRGIO (PT- RJ), 
PAULO BORNHAUSEN (DEM- SC),JOSÉGENO
fNO (PT- SP), ONYX LORENZONI (DEM - RS)... 53611 

Usaramdapalavra paraorientaçãodasrespec
tivas bancadas osSrs. Deputados PAULO BORNHAU
SEN(DEM - SC),EMANUEL FERNANDES (PSDB 
- SP), ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA), JOSÉ 
MÚCIO MONTEIRO (PTB- PE), CHICO ALENCAR 
(PSOL- RJ), HENRIQUE EDUARDO ALVES (BIocoI 
PMDB - RNj, LUIZSÉRGIO (PT- RJ), MARCONDES 
GADELHA (Bloco/PSB - PB), RAUL JUNGMANN 
(PPS - PE), LUIZ CARLOS BUSATO (PTB - RS), 
PAULO BORNHAUSEN (DEM - SC), EMANUEL 
FERNANDES (PSDB- SP), BENEDITO DELIRA (PP 
- AL), JAIME MARTINS (PR - MG), JOSÉ PAULO 
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TÓFFANO (PV- SP),LUIZCARLOS BUSATO (PTB 
- RS),ZENALDO COUTINHO (PSDB- PA)............ 53613 

PROFESSORRUY PAULETTI (PSDB - RS 
- Pelaordem) - Submissão do Brasil a interesses 
do Presidenteda Venezuela, Hugo Chávez, com a 
pretendidacriação do Banco do SuL..................... 53614 

RICARDOBARROS (PP- PR- Peiaordem) 
- Solicitação aos Deputados do PPde permanência 
no plenário. 53614 

ALICEPORTUGAL (Bloco/PCdoB, BA - Pela 
ordem)- Apoio à prorrogaçãodoprazode vigência 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira- CPMF. Acerto da transferência, pelo 
Governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner, 
damovimentação financeira estadual do BancoBra-
sileiro de Descontos- BRADESCOpara o Banco 
do Brasil S/A.......................................................... 53615 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ADÃO PRETTO (PT - RS). 53615 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Encerra
mento da votação. 53615 

Manutençãodo disposifivodestacado. 53615 
ZENALDOCOUTINHO(PSDB - PA - Como 

lIder) - Razõesda persistenteobstruçãodos opo
sicionistas As votaçõesda proposta de emenda A 
Constituição sobreaprorrogação doprazodevigên
eladaContribuição Provisória sobre Movimentação 

53624 
Financeira- CPMF. 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Votação 
de requerimentode destaquepara votaçãoem se
paradodaexpressão"ou restabelecê-Ia", constante 
do art. 95, § 2° do Ato da DisposiçõesConstitucio
naisTransitórias, modificadopelo art. 2" do textoda 
PEC n° 558, de 2006, com objetivo de suprimi-Ia. 53625 

Usaram dapalavra para encaminhamento davo-
ração os Srs.Deputados JOSÉGENO[NO (PT- SP), 
RONALDO CAIADO (OEM- GO),LUIZSÉRGIO (PT 
- RJ),PAULO BORNHAUSEN (OEM- SC). 53625 

Usaram dapalavra paraorientação das respec
tivas bancadas os Srs. Deputados ONYX LOREN
ZONI(DEM- RS),EMANUEL FERNANDES (PSDB 
- SP), RICARDOBARROS (PP - PR), ZENALDO 
COUTINHO (PSDB - PA), CHICOALENCAR (PSOL 
- RJ),FERNANDO CORUJA (PPS - SC),GUILHER
ME CAMPOS (DEM- SP),ZENALDO COUTINHO 
(PSDB- PA), BENEDITO DE LIRA(PP - AL), lIN-
COLNPORTELA (PR- MG),ANTONIO ROBERTO 
(PV - MG), MARCONDES GADELHA(Bloco/PSB 
_ PB), LUIZ CARLOS BUSATO (PTB _ RS), LUIZ 
SÉRGIO (PT _ RJ), COLBERT MARTINS (Bloco/ 
PMDB- BA), LUIZ SÉRGIO(PT- RJ). 53627 

MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB - PB 
- Pelaordem)- Reiteração de apeloà bancada do 
PSBde permanênciaem plenário. 53627 

CARLOS WILlIAN (Bloco/PTC, MG - Pela 
ordem)- Recebimento, pelo orador, de mensagens 
de apoioà propostade prorrogaçãoda vigênciada 

I
Contribuição Provisória sobreMovimentação Finan
ceira - CPMF. .' 53628 

Usaram dapalavra paraorientação dasrespeeti
vasbancadas osSrs. Deputados EMANUEL FERNAN
DES(PSDB - SP), AYRTON XEREZ(DEM - RJ).....I 53628 

JÓ MORAES (Bloco/PCdoB, MG - Pela or
dem)- Cumprimentos ao Presidente ArlindoChina
glia pela assunçãode compromissode inclusãona 
pauta da proposta de regulamentação da Emendá 
Constitucionaln" 29, de 2000, sobre a garantia dá 
recursos mínimos para o financiamento da saúde 
pública ~ 53628 

DARClslO PERONDI (Bloco/PMDB _ RS 
_ Pela ordem) _ Cumprimentos do PMDB aos 
funcionários da Casa. Congratulação ao Presi
dente Arlindo Chinaglia pela prioridade na vota! 
ção da proposta de regulamentação da Emendá 

Constitucional n" 29, de 2000, sobre a garantiá 
de recursos mlnimos para o financiamento da 
saúde pública : ' 53629 

EMANUEL FERNANDES (PSDB_ SP- Pelà 
ordem)_ Cumprimentosaos funcionáriosda Casa 
pelo trabalho ao longo das votações relacionadas 
A proposta de prorrogação da vigência da Contri
buição Provisóriasobre Movimentação Financeira 
_ CPMF , 53629 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LUIZ SÉRGIO(PT - RJ) ! 53629 

BENEDITO DELIRA(PP - AL - Pelaordem) 
- Agradecimento da Liderançado PP à bancadado 
partido por sua atuação durante a votaçãoda pro
posta de prorrogação da vigência da Contribulçâo 
Provisória sobreMovimentação Financeira - CPMF. 
Anúncio da liberaçãoda bancada após o lérminó 
das votações no plenário ' 53629 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia)- Encerra: 
mento da votação : 53629 

Manutençãoda expressão destacada ! 53629 
votação de requerimento de destaque para 

votação em separado da expressão "mantida à 
parcela de destinação de que trata o inciso I § 2° 
do referido art. 84 e reduzidas na proporção das 
parcelasprevistasnosincisos 11 e 111 do mesmodis
positivoàs respectivasdestinações", constante do 
§ 20 do art. 95, acrescido pelo art. 2° da Proposta 

de Emendaà Constituição nO 558, de 2006 ,. 53629 

Usaramda palavra paraencaminhamento da 
votação os Srs. Deputados TARClslO ZIMMER
MANN (PT - RS), LEONARDO VILELA (PSD~ 
- GO) ; 53638 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto,o Sr.Deputado ABELARDOCAMARINHA 
(Bloco/PSB- SP) .. 53639 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
CARLOS WILlIAN (Bloco/PTC- MG) ! 53639 

I
I 
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Usou da palavra para encaminhamento da 
votaçãoo Sr.DeputadoANTONIOCARLOS MEN
DESTHAME (PSDB - SP) . 

ONYX LORENZONI (DEM - RS - Como LI
der) - Posicionamento do Democratascontrário à 
elevação da carga tributária, com menção ao eu
mentade impostos no Estadodo RioGrandedo Sul 
pelaGovernadoraYeda Crusius. Apoio à decisãodo 
SupremoTribunal Federal sobre a fidelidadeparti
dária. Razões da contrariedade à prorrogação do 
prazode vigênciada ContribuiçãoProvlsôria sobre 
Movimentação Financeira - CPMF. . 

JOSÉMÚCIO MONTEIRO (PTB- PE- Como 
Llder) - Acerto da prorrogaçãodo prazode vigên
cia da Contribuição Provisória sobreMovimentação 
Financeira- CPMF. . 

ANTONiO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP 
- Como Llder) - Ediçãoabusivade medidasprovi
sórias. Condutaantidemocrática do Presidente Luiz 
InácioLulada Silva.Con!fnuoaumento dacarga trl
butáriano Pais. Orientação da respectiva bancada. 

Usaram da palavra para orientação das 
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO 
ALENCAR(PSOL- RJ), LUIZ SÉRGIO(PT - RJ), 
RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB - DF), 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE), HENRI
QUE EDUARDOALVES(Bloco/PMDB- RN),ZE
NALDOCOUTINHO(PSDB- PA), BENEDITO DE 
LIRA (PP - AL), L1NCOLN PORTELA (PR - MG), 
SARNEY FILHO (PV - MA), ANTONIO CARLOS 
PANNUNZIO (PSDB - SP), RICARDO BARROS 
(PP - PR) . 

PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Elogio aos 
Deputados pela votaçãoda Propostade Emendaà 
Constituiçãon° 558, de 2006 .. 

Usaramda palavrapara orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNAN
DO CORUJA (PPS - SC), GUILHERME CAMPOS 
(DEM- SP),MARCONDES GADELHA (BlocoIPSB 
- PB) .. 

Usou da palavrapela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ CARLOSALELUIA (DEM - BA) .. 

PRESIDENTE (Ar1indo Chinaglia) - Elogio 
aos membros da Comissão Especial destinada à 
apreciação da Propostade Emendaà Constituição 
n° 558, de 2006 : . 

Usaramda palavrapela ordemos Srs.Depu
tados WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB - PB), 
MIROTEIXEIRA(BlocoIPDT- RJ), SILVIO COSTA 
(Bloco/PMN- PE) .. 

PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Encerra
mento da votação .. 

Manutençãoda expressão destacada .. 
Dispensadaa redação final da matéria, nos 

termos do inciso I do § 2' do art. 195 do Regimento 
Interno da Câmarados Deputados . 

53639 

53639 

53640 

53641 

53642 

53643 

53643 

53643 

53644 

53644 

53644 

53644 

53644 

Encaminhamento da matériaao SenadoFe
deral....................................................................... 53653 

VI - Encerramento 
2 - ATA DA 282" SESSÃO DA CÃMARA 

DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA,DA 1" SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53" LEGISLATU
RA, EM 10 DE OUTUBRO DE 2007 

1- Abertura da sessão 
11 - Leitura e assinatura da sta da sessão 

anterior 
11I-Leitura do expediente 
SESSÃOORDINÁRIADE 10-10-07 
IV - Pequeno Expediente 
LUIZ COUTO(PT - PB) - Palestra sob o !f

tulo Trabalho análogoao de escravo, proferidapela 
Secretária de Inspeção do Trabalho, Ruth Beatriz 
de Vasconcelos Vilela. Fortalecimento do Grupo 
de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Propostade criação da Subcomissão 
Permanente de Combate aoTrabalho Escravo pela 
ComissãodeTrabalho, deAdministração e Serviço 
Público. Necessidade de adoção clã açõesconjun
tas entre os Poderes da República e a sociedade 
para a erradicaçãodo trabalhoescravono Pais... 53657 

VALADARES FILHO(Bloco/PSB - SE)- Ele
vaçãoda cargatributária no Paisentre 1996e 2006, 
segundo o economista João Sicsú.Realização da 
reformatributária. 53658 

BARBOSA NETO (Bloco/PDr, PR)- Sucesso 
do ProgramaEducação emTempo Integralimplan
tadonoMuniclpio de Paranaguá, Estadodo Paraná. 
Excelência da administração do PrefeijoJoséBaka 
Filho,do PDT. 53659 

DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB, BA) - Trans
curso do Dia do Professor. Luta da categoria pela 
implementação do Plano de Desenvolvimento da 
Educação e pela aprovação da proposta de esta
belecimento do piso salarial nacional para o ma
gistério da educaçãobásica.Mobilizaçãonacional 
em defesada democratização dos meiosde comu
nicação.Contribuição do Congresso Nacional para 
o desenvolvimento da educaçãobrasileira............	 53660 

LEONARDO MONTEIRO (PT - MG) - Rea
lização da 12" Festado Café, no Municlpiode São 
Sebastião do Anta, Estadode MinasGerais......... 53661 

JACKSON BARRETO (Bloco/PMDB - SE) 
- Realização de obras no Estadode Sergipecom 
recursos do Programa de Aceleração do Cresci
mento - PAC........................ 53662 

JOSÉ CARLOS VIEIRA(DEM- SC)- Enca
minhamento de indicação ao Ministério das Rela
ções Exteriores paraenvio, aoTribunal de Londres, 
de mensagem a respeito do assassinato do cidadão 
brasileiro JeanCharlesdeMenezes. Protesto contra 
o afastamento do SenadorPedro Simcin da Comis
são de Constituiçãoe Justiça e de Cidadania....... 53662 
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EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Anúncio 
de realização, pela Assembléia Legislativa do Es
tado de Rondônia, de audiência pública destinada 
ao debate de assuntos relacionados à homofobia. 53663 

EFRAIM FILHO (DEM - PB - Pela ordem) 
- Transcurso do 1430 aniversário de emancipação 
polltico-administrativa do Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, e do 20' aniversário 
da Universidade Estadual da Paraíba .. 53663 

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Con
veniência de manutenção das negociações entre 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro - CONTRAF e a Federação Na
cional dos Bancos - FENABAN para suspensão 
do movimento paredista previsto para o dia 17 de 
outubro. Fim da greve dos funcionários da Caixa 
Econômica Federal. . 53663 

MAX ROSENMANN (BlocolPMDB - PR) - En
caminhamento, à CPI destinada à investigação de 
irregularidades no repasse de recurscs públicos para 
organizações. não-governamentais, de denúncia 
de utilização, por dirigentes de ONGs, de relações 
institucionais no processo de criação de reservas 
de araucárias nos Estados do Paraná e de Santa 
Catarina. Apoio à Frente Parlamentar Mista pela 
Extensão Rural Brasileira. Realização do Seminário 
Extensão rural e redução das desigualdades sociais, 
pela Associação Brasileira das Entidades Esladuais 
de Assistência Técnica e Extensão Rurai. . 53664 

DR. PAULO CESAR (PR - RJ) - Regozijo 
com a prorrogação do prazo de vigência da Contri
buição Provisória sobre Movimentação Financeira 
-CPMF. . 53665 

LUIZ CARLOS BUSATO (PTB - RS) - Fa
lecimento do arquiteto e professor José Albano 
Volkmer . 53666 

DR. TALMIR (PV _ SP _ Pela ordem) - Anún
cio da realização, por órgão da Casa, de audiência 
pública para debate do seqüestro da Senadora Ingrid 
Betancourt pela Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia - FARC . 53666 

EMANUEL FERNANDES (PSDB - SP) 
Transcurso dos Dias de Nossa Senhora Aparecida, 
da Criança e do Corretor de Seguros . 53666 

BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB - RS) 
- Perplexidade ante acidenles de trânsito ocorri
dos no Estado de São Paulo e em Brasília, Dis
trito Federai. Inclusão de delitos de trânsito no rol 
de crimes dolosos. Transcurso do Dia do Corretor 
de Seguros. Comemoração do 65' aniversário de 
criação do Sindicato dos Corretores de Seguros 
do Rio Grande do Sul  SINCOR-RS. Saudações 
à Diretoria da entidade. Trajetória de sucesso do 
SINCOR-RS .. 53666 

PEPE VARGAS (PT - RS) - Descaso da 
Governadora Veda Crusius com a Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul .. 53667 

GERMANO BONOW (DEM - RS) - Neces.' 
sidade de realização da retorma tributária .1 53669 

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) - Trans
curso do 60' aniversário de emancipação polfti
co-administrativa dos Municípios de Arapongas e 
Cambé, no Estado do Paraná. Realizaçâo da 20~ 

Okloberfest no Municipio de Rolândia . 53670 
LUCENIRA PIMENTEL (PR - AP) - Denún

cias de maus-tratos, ameaças e abusos praticados 
contra cidadãos brasileiros na Guiana Francesa, 
apresentadas pelos Srs. Antônio Wilame Pereira 
de Souza e Maria de Nazaré Vilhena. Criação, pela 
Casa, de Comissão Externa para verificação dos 
fatos ; 53670 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Informa~ 
ção ao Deputado Mauro Benevides sobre a lista de 
inscrição para uso da palavra. Reunião do Canse, 
lho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica para 
discussão da prática de crimes digitais ' 53671

•DR. ROSINHA (PT - PR) - Presença nas 
galerias do plenário do Prefeito João Costa de Oli
veira, do Município de Porto Barreiro, Estado do 
Paraná. Lançamento da Cartilha Criança Segura 
pela Câmara dos Deputados ~ 53671 

EFRAIM FILHO (DEM - PB) -Comemoração 
do 143' aniversário de fundação do Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba. Transcurso 
dos 20 anos de criação da Unlversldade Estadual 
da Paraíba. Realização do Encontro Nacional dá 
Juventude do Democratas, em Brasília, Distrito 
Federal. .. 53672 

LOBBE NETO (PSDB - SP) - Oulorga da Or
dem Nacional do Mérito Cienllfico ao Pesquisador 
Edgar Dutra Zanotto, da Universidade Federal de 
São Carlos. Saudações aos pesquisadores brasi
leiros. Ampliação dos recursos orçamentários desti
nados ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
-INPE. : 53673 

MAURO BENEVIDES (BlocoIPMDB - CE) 
- Homenagem à memória do Deputado Ulysses 
Guimarães , .' 53673 

PAULO TEIXEIRA (PT - SP) - Expectativa 
de votação, pela Casa, da proposta de emenda à 
Constituição sobre a inclusão dos cerrados entre 
os biomas considerados patrimônio nacional. Re
alização da VIII Conferência das Cidades nas dá-
pendências da Casa. Ações do Governo Luiz Inácio 
Lula da Silva em prol do desenvolvimento urbano. 53674 

JOÂO OLIVEIRA (DEM - TO) - Necessidade 
de realização da reforma tributária '. 53675 

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP) - Baixá 
credibilidade popular nas instituições democráticas 
brasileiras, em especial no Poder Legislativo.Caráter 
insustentável da permanência do Senador Renan 
Calheiros na Presidência do Congresso Nacional. 
Conveniência de retomada do debate sobre a re
forma pol/tíca '1' 53676 

;,,'----
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RICARDO TRIPOLl (PSDB - SP) - Natureza 
antidemocrálica do posicionamento do Prsslden
te do Congresso Nacional, Senador Renan Ca
lheiros, diante da ameaça de perda do mandato 
parlamentar. .. 53676 

CHICO D'ANGELO (PT - RJ) - Extinção, pela 
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 
da cobrança de tarifa de longa distância nas liga
ções realizadas na região do Entorno do Municlpio 
de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro................ 53677 

VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB - SC) 
Solidariedade às famílias das vitimas de acidente 
de trânsito ocorrido no Estado de Santa Catarina. 
Apresentação à Presidência de requerimenlo de 
informações sobre a tramitação do Projeto de Lei 
nO 397, de 2007, acerca da extinção do Horário de 
Verão................. 53677 

WELLlNGTON FAGUNDES(PR - MT - Como 
Llder) - Realização, pela Comissão de Desenvolvi
mento Econõmico, Indústria e Comércio, de audiên
cia pública para debate da construção da Ferrovia 
do Norte do Brasil- FERRONORTE..................... 53679 

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO 
- Pela ordem) - Anúncio de apresentação de reque
rimento de informações ao Poder Executivo sobre 
o prazo para a conclusão das obras do Aeroporto 
Internacional Santa Genoveva, Goiânia, Estado de 
Goiás. 53680 

EDIO LOPES (Bloco/PMDB - RR - Como 
Uder) - Posição estratégica do Estado de Roraima. 
Urgente revisão dos critérios para demarcação de 
reservas indlgenas no Estado. 53680 

WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB - PA) 
- Escalada de conflitos pela posse da terra no Es
tado do Pará. Conveniência de envio ao Estado de 
tropas da Força Nacional de Segurança Pública. 
Realização da Exposição Agropecuária de Itupi
ranga. Realização do Clrio de Nazaré em Belém, 
Estado do Pará. 53681 

IVAN VALENTE (PSOL- SP) - Homenagem 
à memória do IIder revolucionário Ernesto Che Gue
vara, ao ensejo dos 40 anos do seu falecimento. 
Participação popular nos Governos da Bolfvia, da 
Venezuela e do Equador........................................ 53683 

VANDERLEI MACRIS (PSDB - SP) - Abaixo 
assinado de Partamentares em favor do afaslamen
to do Senador Renan Calheiros da Presidência do 
Congresso Nacional e da apuração de denúncias 
contra o Parlamentar. 53686 

ADÂO PREITO (PT - RS) - Sucesso da IV 
Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária, realizada em Brasflia, Distrito Federal. .... 53686 

INOC~NCIO OLIVEIRA (PR - PE) - Impor
tância da adoção de medidas de prevenção de aci
dentes de trânsito no Brasil. 53687 

HUMBERTO SOUTO (PPS - MG) - Preca
riedade de programas de atendimento às pessoas 

idosas no Pais, segundo auditoria realizada pelo 
Tribunal de Contas da União - TCU. 53687 

LfDICE DA MATA (BlocoIPSB - BA) - Pre
juizos a pólos turlsticos do Estado da Bahia pela 
recente alteração da malha aeroviária braslieira. 
Realização da VIII Conferência das Cidades, nas 
dependências da Casa. Conveniência de revisão 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 
Salvador, Estado da Bahia. 53689 

CIRO PEDROSA (PV - MG) - Transcurso 
do Dia do Professor e do Educador Ambiental. Ex
pectativa de maior conscientização da humanidade 
sobre a crescente violência e devastação do meio 
ambiente no planeta. 53690 

RONALDO CUNHA LIMA (PSDB - PB) - Ile
galidade do pretendido envio, pelo Governo Federal, 
dos nomes de devedores de tributos para institui
ções de proteção ao crédito................................... 53691 

DJALMA BERGER (Bloco/PSB - SC) - Satis
fação com a aprovação pela Casa da proposta de 
prorrogação do prazo de vigência da Contribuição 
Provisória sobre movimentação Financeira- CPMF. 
Solidariedade aos familiares das vítimas de 2 graves 
e sucessivos acidentes de trãnsito ocorridos num 
mesmo local na BR-282, no Municlpio de Descan
so, Estado de Santa Catarina. Maior atenção do 
Governo Federal às rodovias catarinenses. 53692 

CIRO NOGUEIRA (PP - PI) - Transcurso do 
Dia da Criança. Indignação com os constantes ca
sos de abandono de crianças recém-nascidas no 
Pais........................................................................ 53693 

NATAN DONADON (BlocoIPMDB - RO) -Ins
talação de agência da Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos - ECT no Municlpio de Vilhena, 
Estado de Rondônia. 53694 

PAULO ROCHA (PT - PA)- Reflexões sobre 
a situação da infância no Pais, ao ensejo do trans
curso do Dia da Criança. Apresentação do Projeto 
de Lei n° 029, de 1999, sobre a regulamentação 
de anúncios publicitários. 53694 

MANUELA D'ÁVILA (Bloco/PCdoB - RS) 
- Apoio à proposta de destinação de 1% dos re
cursos do Orçamento Geral da União ao esporte. 53695 

AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF) -Incon
sislência dos argumentos apresentados pelo Gover
no Luiz Inácio Lula da Silva em defesa da aprovação 
da proposta de prorrogação do prazo de vigência 
da Contribuição Provisória sobre a Movimentação 
Financeira - CPMF. Rejeição, pela Comissão de As
suntos EconÔmicos do Senado Federal, da proposta 
de destinação, para a área de saúde, do percentual 
de 10% das receitas correntes brutas da União.... 53695 

CARLOS WILLlAN (BlocolPTC - MG) - Ou
torga do Prêmio ABIMEC 2006 à empresa USIMI
NAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A, 
pela Associação dos Analistas e Profissionais de 
Inveslimento do Mercado de Capitais.................... 53696 
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DR. UBIALI (Bloco/PSB - SP) - Transcurso 
do 90" aniversário de fundação do Lions Clubes 
Internacional dos Estados Unidos da América...... 53697 

POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS) 
- Criticas à decisão do Supremo Tribunal Federal 
de vinculação do mandato parlamentar ao parti
do. Apoio à proposta impeditiva da candidatura de 
Parlamentar à reeleição no caso de mudança de 
agremiação partidária............................................ 53697 

V - Grande Expediente 

ALBANO FRANCO (PSDB - SE - Pela ordem) 
- Visita do orador à sede do Centro Integrado de 
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CIN
DACTA 111, em Recife, Estado de Pernambuco...... 53698 

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE 
- Pela ordem) - Outorga pela Câmara Municipal de 
Fortaleza, Estado do Ceará, de Titulo de Cidadão 
Honorário de Fortaleza ao Bispo Emérito de limo
eiro do Norte, Dom Manuel Edmilson da Cruz. ..... 53699 

BRUNO ARAÚJO (PSDB - PE - Pela ordem) 
- Lançamento da minissérie Santo por Acaso pela 
TV Jornal, filiada ao sistema Brasileiro de Televisão, 
no Estado de Pernambuco. 53699 

EDUARDO GOMES (PSDB - TO) - Luta do 
ex-Senador Eduardo Siqueira Campos pela extinção 
da figura do fiador nos proietos de financiamento 
do estudante do ensino superior. Realização, pela 
Comissão Mista Especial - Mudanças Climáticas, 
de audiência pública em Fortaleza, Eslado do Ce
ará. Importãncia da renegociação de dívidas dos 
produtores rurais brasileiros. 53699 

GIOVANNI QUEI ROZ (Bloco/PDT - PA- Pela 
ordem) - Apresenlação de proposição.................. 53703 

AELTON FREITAS (PR - MG  Pela ordem) 
- Alerta ao Departamento Nacional de Infra-Estru
tura de Transportes - DNIT sobre a precariedade 
das rodovias federais no Eslado de Minas Gerais. 53703 

ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT - MG)- Libera· 
ção, pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes - DNIT, de recursos para a cons
trução de pista de acesso ao Aeroporto de Teófilo 
Otoni e para a realização de obras na BR-122, Es
tado de Minas Gerais, Realização, pelo Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Governador Aécio 
Neves, de investimentos na melhoria das condições 
de vida da população mineira. Realização, pela Co
missão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, de audiência pública para debate da 
integração das policias. Defesa da criação de Zo
nas de Processamento de Exportação - ZPEs no 
Pais........................................................................ 53703 

CHICO ALENCAR (PSOL - RJ - Como L1der) 
- Posicionamento do PSOL - contrário à prorro
gação do prazo de vigência da Contribuição Pro
visória sobre Movimenfação Financeira - CPMF. 
Precariedade do funcionamento do Hospital Geral 
de Bonsucesso, no Estado do Rio de Janeiro. ...... 53709 

• 1 
NILSON MOURAO (PT - AC  Pela ordem) 

- Regozijo com a criação do Banco do Sul. .......... ' 53710 

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Reflexões sobre 
a relação da mldia com os Poderes Legislativo, Exe~ 
cutivo e Judiciário brasileiros. Importância do livro 
O Pr/ncipe Eletrônico, do Prof. Octavio lanni. Artigo' 
O quinto poder, de autoria do diretor-presidente do' 
jornal Le Monde Diplomalique, divulgado pelo site 
Observatório da Imprensa. 53711 

SOLANGE AMARAL (OEM- RJ - Pelaordem) 
- Posicionamento do Democratas - DEM - centrá
rio à proposta de prorrogação do prazo de vigência 
da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira - CPMF. 1 53731 

WALDIR MARANHÃO (PP - MA  Pela ar, 
dem) - Apresentação de projeto de resolução sobre 
a criação de sistema de registro e divulgação dê 
afividades parlamentares · 53731 

FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB - CE - Pela 
ordem) - Pedido de inclusão na pauta do Projeto dê 
Lei n' 3.051, de 1989, sobre as Colônias, Federa~ 
ções e Confederação Nacional dos Pescadores.. 

' 
53732 

RÓMULO GOUVEIA (PSDB - PB) - Trans
curso do 1430 aniversário de emancipação político
administrativa do Municipio de Campina Grande, 
Estadoda Paraíba. Comemoração do 40' aniversário 
de criação da Universidade Estadual da Paraíba.. 53732 

AFONSO HAMM (PP - RS - Pela ordem) 
- Transcurso do Dia de Nossa Senhora Aparecida; 
da Criança e do Engenheiro Agrônomo. Realização 
da 95' Feira da Indústria, Comércio e Serviços de 
Bagé - EXPOFEIRA; da 71' Exposição Agropecu~ 

ária de Uruguaiana e da 58' Exposição e Feira de 
Rosário do Sul - EXPOFEIRA, no Estado do Riô 
Grande do SuL ' 53737 

ARNON BEZERRA (PTB - CE - Pela ordem) 
- Anúncio de encerramento da 11 Jornada de Fisio
terapia e Terapia Ocupacional do Hospital Geral de 
Fortaleza, Estado do Ceará. : 53739 

CLEBERVERDE (Bloco/PRB, MA - Pela ar: 
dem) - Transcurso do 22' aniversário de criação da 
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensio
nistas - COBAP ' 53739 

DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB, BA - Pela 
ordem. Discurso retirado peloorador para revisão.) 
- Participação na comitiva do Governador do Estado 
da Bahia, Jaques Wagner, em visita ao Município 
de Campo Alegre de Lourdes para inauguração de 
obras públicas ~ 53739 

JOSEPH BANDEIRA (PT - BA - Como L1
der) - Homenagem ao Deputado Ronaldo Cunha 
Uma.Transcurso do30° aniversário de vigência da 
chamada Lei do Divórcio. Atividades da Comissão 
Especial destinada ao exame da proposta relativa 
ao tema .'. 53739 

VIEIRA DA CUNHA (Bloco/PDT, RS - Pela 
ordem) - Exigência de punição dos responsávei,s 
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pelo assassinato do cidadão brasileiro Jean Ohar- Lindalmira, e ao Prefeito Marcos Camelo Marques, 
les de Menezes, ocorrido em Londres, Inglaterra. 53741 do Municfpio de Pires Ferreira, Estado do Ceará.. 53746 

ANGELA AMIN (PP - SC - Como LIder) MARCIO JUNQUEiRA (DEM - RR - Como 
- Objetivo das Emendas de n's 32 e 33, apresen· L1der) - Criticas à atuação do Ministro da Defesa, 
tadas pela oradora ao projeto de lei sobre o Plano Nelson Jobim ......................................................... 53747 
Plurianual de Investimentos - PPA de 200812011. 53741 FLÁVIO DINO (Bloco/PCdoB, MA - Como 

PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB  MA L1der) - Aprovação, pela Casa, da proposta de 
- Pela ordem) - Apreciação, pelo Tribunal de Con prorrogação do prazo de vigência da Contribuição 
tas da União - TCU, de processos contra o Prefeito Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF. 
Manoel Mariano de Sousa, do Municfpio de Barra Necessidade de votação de propostas sobre regu· 
do Corda, Estado do Maranhão............................. 53741 lamentação da Emende Constitucional n' 29, de 

Apresentação de proposlçêee: 2000, relativa ao financiamento das ações e servi

[NDIO DA COSTA, LELO COIMBRA, RU ços públicos de saúde; sobre atribuições e garantias 

BENS OTONI, COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANS· da Defensoria Pública; e sobre segurança pública. 

PORTES, CARLlTO MERSS, WILLlAM WOO, VAL· Interferência do Poder Judiciário na polltica .......... 53748 
DIR COLATTO, CARLOS ALBERTO LERÉIA, VIG· DR. PAULO CESAR (PR - RJ - Pela ordem) 
NATTI, JERON1MO REIS, COMISSÃO ESPECIAL, - Solicitação ao Ministério da Saúde de adoção de 
ALBANO FRANCO, GIOVANNI QUEIROZ, LUIZ providências necessárias para construção de hos-
CARLOS HAULY, PERPÉTUA ALMEIDA, JORGE pital dotado de Unidade de Terapia Intensiva - UTI 
TADEU MUDALEN, MARCELO ITAGIBA, LUCE· na Região dos Lagos, Estado do Rio de Janeiro... 53749 
NIRA PIMENTEL, VIEIRA DA CUNHA, LOBBE 
NETO, MARCELO SERAFIM, JÚLIO SEMEGHINI, 

WILLlAM WOO (PSDB - SP - Como L1der) 
- Contrariedade à prorrogação do prazo de vigência 

VITAL DO R~GO, EVANDRO MILHOMEN, ANTO· 
NIO CARLOS MENDES THAME, JOSÉ CARLOS 

da Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi· 
nanceira - CPMF. Regozijo do orador com retirada, 

VIEIRA, DR. ROSINHA, AUGUSTO CARVALHO, 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E POM-

da proposta de criação do Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, 

PEO DE MATTOS.................................................. 53742 de dispositivo acerca da concessão de auxfllo finan-
VI - Ordem do Dia ceiro ao jovem infrator. Defesa de implementação 

(Debates e trabalho de Comissões.) do registro único de idenmicação civil. Congratula-

VII - Comunicações Parlamentares 
JANETE ROCHA PIETÁ (PT - SP) - Reali· 

zação da 8" Conferência das Cidades, nas depeno 
dências da Casa. RegozijO com a aprovação da 
proposta de prorrogação do prazo de vigência da 
Conlribuição Provisória sobre Movimentação Finan

çõss ao Deputado Dr. Ubiali pelo trabalho realizado 
na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
-APAE................................................................... 

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Contes
tação ao discurso proferido pelo Deputado William 
Woo a respeito do jovem infrator. Conveniência de 

53749 

ceira - CPMF. Encontro da oradora com o Ministro realização, pelo Parlamento brasileiro, de debate 

da Saúde, José Temporão, para debate da concíu sobre o direito reprodutivo da mulher.................... 53750 

são do Hospital Municipal PimentasIBonsucesso, OSMAR SERRAGLIO (BlocoIPMDB - PR) 
em Guarulhos, Estado de São Paulo. Expectativa - Excelência do curso de Direito da Pontiflcia Uni-
de lançamento pelo Presidente Luiz Inácio Lula da versidade Católica do Paraná................................ 53751 
Silva de projeto destinado à área social. ............... 53745 DR. NECHAR (PV  SP) - Protesto contra 

CHiCO LOPES (BlocolPCdoB, CE - Pela o deferimento, pela Câmara Municipal de Marma, 
ordem) - Agradecimento ao Ministro da Fazenda, Estado de São Paulo, de requerimento sobre a re-
Guido Mantega, pela inclusão do setor de produção vogação do processo de doação de terreno para 
de caju da Região Nordeste no projeto de lei con construção da sede da Policia FederaL................. 53752 
cessivo de beneficios fiscais aos setores calçadista PAES LANDIM (PTB - PI - Como L1der. Dis
e têxtil. ................................................................... 53746 curso retirado pelo orador para revisão.) - Nomea-

MOISÉS AVELlNO (Bloco/PMDB - TO - Pela ção do ex-presidente da Companhia de Desenvol· 
ordem) - Transcurso dos 15 anos de faiecimento vimento dós Vales do São Francisco e do Parnalba 
do Deputado Ulysses Guimarães. Solicitação ao - CODEVASF, Luiz Carfos Everton de Farias, para 
Presidente Nacional do PMDB - Deputado Michel o cargo de Diretor de Controle e Risco do Banco 
Temer, e à Comissão Executiva Nacional do partido do Nordeste do Brasil S/A. .................................... 53752 
de reexame de decisão adotada contra os Ssnado- DOMINGOS DUTRA (PT - MA - Pela or
res Pedro Simon e Jarbas Vasconcelos................. 53746 dem) - Criação da Reserva Extrativista Chapada 

PAULO HENRIQUE LUSTOSA (BlocoIPMDB Limpa, no Municlpio de Chapadinha, Estado do 
- CE - Como L1der)  Homenagem à memória do Maranhão............................................................... 53752 
empreendedor cearense Delmiro Gouveia. Sauda- GERVÁSIO SILVA(PSDB - SC - Pela ordem) 
ções à Presidenta da Câmara de Vereadores, Maria - Solidariedade aos familiares das vitimas de aci
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dente de trânsito ocorrido na BR-282, Estado de 
Santa Calarina....................................................... 53742 

VIII - Encerramento 

3 - DESPACHO DO PRESIDENTE 
- Tendo em vista que os pareceres das Co

missões são divergentes, transfira-se ao Plenário 
a competência para apreciar o PL nO 4.645/01. .... 53767 

4 - DECISÃO DO PRESIDENTE 

- Arquivem-se nos termos do artigo t33 do 
Regimento Interno da Câmara do Deputados, as 
proposições que especifica. 53767 

5 - PARECERES - Projetos de Lei n's 6.540
AI06, 6.897-B/06, 623-A/07e 685-A/07. 53767 

COMISSÕES 

6-ATAS 
Comissão da Amazônia, lnteqração Nacio

nal e de Desenvolvimento Regional, 35' Reunião 
(Ordinária), em 7.8.07, 36' Reunião (Audiência 
Pública), em 8.8.07, 37' Reunião (Audiência PÚ
blica), em 9.8.07, 38' Reunião (Ordinária), em 
15.8.07, 39' Reunião (Audiência Pública conjun
la com a Comissão de Turismo e Desporto), em 
21.8.07, 40' Reunião (Ordinária), em 22.8.07, 
41' Reunião (Audiência Pública conjunta com a 
Comissão de Turismo e Desporto), em 22.8.07, 
42' Reunião (Ordinária), em 29.8.07, 43' Reu
nião (Audiência Pública conjunta com a Co
missão de Turismo e Desporto), em 4.9.07,44' 
Reunião (Ordinária), em 5.9.07, 45' Reunião 
(Extraordinária Audiência Pública), em 5.9.07, 
46' Reunião (Audiência Pública), em 11.9.07,47' 
Reunião (Ordinária), em 12.9.07,48' Reunião 
(Extraordinária Audiência Pública), em 12.9.07, 
49' Reunião (Extraordinária Audiência Pública), 
em 13.9.07,53' Reunião (Ordinária), em 26.9.07, 
54' Reunião (Audiência Pública conjunta com 
a Comissão de Desenvolvimento Urbano), em 
27-9-07,55' Reunião (Extraordinária Audiência 
Pública), em 2-10-07, 56' Reunião (Ordinária), 
em 3-10-07 e 57' Reunião (Extraordinária Au
diência Pública), em 4-10-07. 53776 

Comissãode Meio Ambientee Desenvolvimen
to Sustentável, 42' Reunião (Audiência Pública), em 
2-10-07 e 43' Reunião (Ordinária), em 3-10-07...... 53802 

7 - DESIGNAÇÕES ~ 
a) Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-; 

cimento e Desenvolvimento Rural, em 10-10-07...· 53804 

b) Comissão de Finanças e Tributação, em 
10·10-07 ' 53804 

c) Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, 10-10-07 '. 53805 

d) Comissão de Segurança Pública e Com: 
bafe ao Crime Organizado, em 10-10-07. 53805 

e) Comissão de Seguridade Social e Famflia, 
em 10-10-07. 53805 

SEÇÂO 11 1 
8 - ATOS DO PRESIDENTE I
 
a) Exonerar: Stael Cavalcante Alencar Dor: 

neles 1 53806 
b) Dispensar: Estevam dos Santos Silva.. ..J 53806 
o) Designar: Patricia Borges de Carvalho, Sil-. 

via Maria de Oliveira Rocha Pires de Castro, Stael 
Cavalcante Alencar Dorneles ' 53806 

d) Designar (SUBSTIlUTOS): Alexandre Sil: 
va The Gomes, Elizeu do Vale Santos, Estevam dos 
Santos Silva, Maria de Fátima Pereira da Silva..... 53806 

e) Exonerar: Alessandra Silva Gadelha, Anâ 
CaralinadosSantosCavalcanti, Bernardo GarciaSam
paio, Bruno Augusto Silva Guimarães, Cezar Mauri
cio Vargas Exenberger, Helena Silvia Ralho Moreira, 
Marcelo Malheiras Galvez, Mari Elisabeth Trindade 
Machado,Michele Kuhn, PauloRoberto lsaac Freire: 
PollyanaRibeiro dos Reis Santos,ValdomiroAntas de 
Oliveira,Wellbert RogelS Miranda de Freilas ' 53807 

f) Nomear: Alessandra Silva Gadelha, Ana 
Caroline Aciole Brito, Christianne Dias Ferreira; 
Edivaldo Pereira Barros, Erick José Travassos Vi
digal, Greyce Caroline Vieira dos Santos, Helena 
Silvia Fialho Moreira, Irailde MartinsTeles, Marceló 
Malheiros Galvez, Otavio Gondim Pereira da Costa, 
Pollyana Ribeiro dos Reis Santos, Renato Ferreira 
de Andrade, Rodrigo Martins Teixeira, Rosana Mara 
Garcia Remussi, Valdomiro Antas de Oliveira, Ve~ 

renilce Dantas de Araujo ! 53808 
9-MESA . 
10 - LIDERES E VICE-LIDERES 
11 - DEPUTADOS EM EXERClclO 
12 - COMISSÕES 
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Ata da 281a Sessão, Extraordinária, Matutina, 
em 10 de outubro de 2007 

Presidência dos Srs.: Arlindo Chinaglia, Presidente; 
Narcio Rodrigues, 10 Vice-Presidente 

À oHORA E 10 MINUTOS COMPARE
CEM À CASA OS SRS.: 

Arlindo Chinaglia 
Narcio Rodrigues 
Inocêncio Oliveira 
Osmar Serraglio 
Ciro Nogueira 
Waldemir Moka 
José Carlos Machado 
Manato 
Arnon Bezerra 
Alexandre Silveira 
Deley 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPlc 
Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Marcio Junqueira DEM 
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Presentes Roraima: 7 

AMAPÁ 

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPlc 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPlc 
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Presentes Amapá: 7 

PARÁ 

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscptc 
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc 
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPlc 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPlc 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 

Nilson Pinto PSDB
 
Paulo Rocha PT
 
Vic Pires Franco DEM
 
Wandenkolk Gonçalves PSDB
 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPlc
 
Zé Geraldo PT
 
Zenaldo Coutinho PSDB
 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPlc
 
Presentes Pará: 16
 

AMAZONAS 

Carlos Souza PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marcelo Serafim PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC PmdbPscPlc 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Presentes Amazonas: 7 

RONDÔNIA 

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPlc 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Moreira Mendes PPS 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPlc 
Presentes Rondônia: 8 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc 
IIderlei Cordeiro PPS 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Presentes Acre: 6 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
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Lázaro Botelho PP Nazareno Fonteles PT Ii Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Nllmar Ruiz DEM Paes Landim PTB 
Vicentinho Alves PR 
Presentes Tocantins: 7 

MARANHÃO 

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Clóvis Fecury DEM 
Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc 
Ribamar Alves PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Presentes Maranhão: 17 

CEARÁ 

Aníbal Gomes PMDB PmdbPscPtc 
Ariosto Holanda PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPtc 
Gorete Pereira PR 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Ceará: 21 

PIAuí 

Átila Lira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Júlio Cesar DEM 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscPtc 

Presentes Piauí: 7 

RIO GRANDE 00 NORTE I 
Betinho Rosado DEM , 
Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb , 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM I 

Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc 
João Maia PR . 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Presentes Rio Grande do Norte: 7 

PARAíBA 

Armando Abílio PTB I 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Efraim Filho DEM . 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rômulo Gouveia PSDB 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Vilal do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc 
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc 
Wilson Santiago PMDB PmdbPscPtc 
Presentes Paraíba: 12 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb ! 
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB , 
Bruno Rodrigues PSDB I 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc I 
Edgar Moury PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo da Fonte PP I 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Fernando Ferro PT ' 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
José Mendonça Bezerra DEM I 
José Múcio Monteiro PTB I 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Maurício Rands PT 1 
Pedro Eugênio PT . 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc I 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoS PsbPdtPCdoSPmnPhsPrb 
Roberto Magalhães DEM : 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoSPmnPhsPrb 
Presentes Pernambuco: 22 I 

I 
I 



53476 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2007 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc 
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscPtc 
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscP1c 
Mauricio Ouintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscP1c 
Presentes Alagoas: 9 

SERGIPE 

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscP1c 
Iran Barbosa PT 
Jackson Barreto PMDB PmdbPscPtc 
Jerônimo Reis DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Presentes Sergipe: 7 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Jusmari Oliveira PR 
Ju1ahyJunior PSDB 
Udice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscPtc 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Mário Negromonte PP 
MaurIcio Trindade PR 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 

Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PMDB PmdbPscPlc 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Veloso PMDB PmdbPscPtc 
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Presentes Bahia: 38 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Aellon Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscPlc 
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Wiilian PTC PmdbPscPtc 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira DEM 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscP1c 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
João Bitlar DEM 
João Magalhães PMDB PmdbPscP1c 
José Fernando Aparecido de OlivPV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Juvenil Alves PRTB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Ouintão PMDB PmdbpscPtc 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaido Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscP1c 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPlc 
Mário Heringer PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPlc 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Miguel Martini PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Odair Cunha PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc 
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ê -~-~":~~;;~::;t:, :, 
': .... -

Rafael Guerra PSOB ~':"\C'_ -, 1 "'." 
Reginaldo-Lopes pt t,..-' '. 

Rodrigo de Castro'PSOB .J. ~·",t 
Saraiva Felipe PMOB 'PrilabPscPtc 
Virgílio Guimarães'PTf."'. Q c . ; : 

Vitor Penido DEM ,. 
Presentes Minas Gérais:48 .. i I 

,. -',;. EspíRITO SANTO. . 

Camilo Cola P'MOB'PmdbPsdPtc 
Iriny Lopes PT '- 
Juranct'y Loureiro PSC PmdbPscPtc 
Leio Coimbra PMOB PmdbPscPJc :..":k. 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc 

Fernando Lopes PMOB PmdbPséPic '. .. 
Filipe PereiraPSC PmdbPsePtc","'" ':
 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc
 
Hugo Leal PSC PmdbPscPtc '1"-' . .
 
Indio da Costa·bEM~.'~.•o,;,',' .
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solicitada pelo Presidente" da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional dessa Casa, Deputado 
Vieira da Cunha" -::-:,.;-::;,...'-~'; :~~- "", v 

Cordialmente, - Senador Renan Calheiros, Pre
sidente do Senado Federal, """ - - '"'' ' 

/ ~ :P f~', t.:' !:~~. 

NotaTécriica n° 16812007 '.y , - r"i'" ,~" 

, 'Em 20 'de setembro de 2007 
'" .. ~L!:i ."·i 

Assunto: Análise de dados referentes 
aos repasses de recursos ás ONG, OSCIP, 
de 2001 a 2007,,, •• ,:, '••;"..;,~'~ : ,<l O 

Interessado: CMO e Secretaria Geral 
"1, da Mesa dó Senado Federal ";0 ,Ra O 

, ; 1 I~tro'dução" ',t II ( .: n ,," 
_ . ."..l.".' ~l.1r·ü, ~ .•. 

Por requerimento do Deputado Vieira da Cunha, 
Presidente da Comissão de RelaçÕés Exteriores e 
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, foi soli
citado à eMO informações sobre recursos repassados' 
às ONG e OSCIP. " " , t'; ,;~ 

A Secretária-Geral da Mesa, por m-eio do oficio 
SGM570/2007, solicita aôCansúltor-Geral o encami
nhamento das referidas informações. JI:l ,'la c 

2 Análise pi-élimlnar ' " t
...., ~'~, ., 

A existência de entidades não estatais que de
• •	 • _.. . J 

sempenham atividades públicas e/ou filantrópicas não 
é recente e não~ constitui ribvidadé"ne) êe'nário bra
sileiro, as Santas Casas'datam'de mais de dois sé
culos de atividades e ii Igrejá"Católica desempenha 
atividades filantrópicas desde as primeiras' ações' de' 
colonização, ." "- " .. 
, A estruturação do Terceiro Setor, como signo poll
tico e sociológico; data da década de oitenta do século 
passado no Mundo, e ganha especial importância, no 
Brasil, na década de noventa desse século, ' <) 

A importância do .Terceiro Setor (público não 
estatal) é aumentada por duas crises que atingem os 
Estados, a crise de financiamento do Welfare State' 
e a crise de legitimidade das democracias reprasen-' 
tativas. . " .• - ...... ... ...... .._. . , 

A promessa das parcerias com o Terceiro Setor 
embutiu fontes de financiamentos hão estatais (o que 
aumentaria a capacidade de financiamento do Estado), 
com custo menore mais eficazes (por meio do uso de 
voluntariado e participação ativa da sociedade); a gover
nabilidade e governança do sistema seriam ampliadas 
pela participação da sociedade civil organizada, ; " .. 

" No Brasil, a ênfase nasparcerias com 'oTerceiro 
Setor gánha dimensão de Politica de Governo, com a 
publicação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho 
do Estado, em 1995, organizado pelo Ministro Bresser 
Pereira. Nesse plano, previa-se que a propriedade do 

patrimônio das atividades não-exclusivas do Estado 
deveria ser de órgãos públicos não estatais, " ' 

Formas de Propriedade, segundo o Plano' 
Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 

" EsIatO "Piibim Pri/nda il<Jmaá1ial ~n<iaI 
Nl>_ 

NÚClfOESTRATtGICO
 
LogisialiYO,Judi<i!riJ, L:
 

Pr,,~lnda, C.dos J
 

MlI1is1l1OS, Ministllio
 O	 O'
Pubhco 

'.ATIVIDADES EXClUSIVAS ,
 
Regul.m.nt.ção
 

"fAs'o!l.aç!O, Fomento, ..
 
segurtl1ÇllPUliIíaI, O, -I ..,.... , , , ;" OSegtlfidaM Sot:ieI BásícII ' 

SERVIços NÃO .,' 
EXCLUISVOS	 ,P..r:tu:.b \,,.UIWetI~a;", HospDais.
 
canms de ~isa,
 O	 OMusaus , . , '1:.1",PRODUÇÃO PARA D 
MERCAOD 

" 

O 1".; , ",
EIllI"'" ESIlIIail 

• -	 i'O, , 

4..~ ,1.,j (. ..., 

Em 1999, tendo por objetivo melhorar o sistema 
de controle sobre recursos públicos federais repassa
dos a Organizações Não Governamentais (ONGl, foi 
criada a figura jurldica da Organização Social Civil de 
Interesse Público (OSCIP) por meio da Lei n" 9,790/99, 
que deve ter estrutura e formas próprias e, para ser 
classificada como tal, deve teratividades por, no rnfnl
mo, dois'anos, regisiro no Ministério da Justiça: firmar 
competente termo de parceria e estar desempenhando 
atividad~~ nas áreas d~: __ ' '.: ' . • 1 '" . 

I - a promoção da assistência social; , 
li - promoção da cultura, defesa e COn

servação do patrimônio histórico e artlstíco: " 
" 111,.. promoção' gratuita da eauçação. ob
servando-se a forma complémeniái de parti: 
cipação das organizações de qúe trata'esta 

', '.- I '.. , ~ ,L91, ~. . ~ . 
• IV - promoção gratuita da saúde, obser

i .'" valido-se a forma complementar de participa
ção das organizações de que trata esta Lei; 

.v - promoção da sequrançaaltmentar 
e nutricional; .; (~.--

VI- defesa, preservação e conservação 
, do meio ambiente e promoção do desenvolvi
mento sustentável;	 -n ' 

VII - promoção do voluntariado; 

I 
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VIII- promoção do desenvolvimento eco
nômico e social e combate à pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de 
novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego 
e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, 
construção de novos direitos e assessoria ju
rídica gratuita de caráter suplementar; 

XI- promoção da ética, da paz, da cida
dania, dos direitos humanos, da democracia e 
de outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvi
mento de tecnologias alternativas, produção 
e divulgação de informaçôes e conhecimentos 
técnicos e cientfficos que digam respeito às 
atividades mencionadas neste artigo. 

Desde o final da década de 90, várias atividades 
que antes eram feitas predominantemente por parte do 
Estado passaram a ser executadas em parcerias com 
entidades do Terceiro Setor: assistência social, cultura 
e preservação do patrimônio (quase todo o museu tem 
uma Associação dos Amigos), Universidades Federais 
(todas têm fundaçôes de apoio). 

Em 2001, o Senado Federal, por meio da apro
vação do Requerimento n' 22/2001, instaurou a Co
missão Parlamentar de Inquérito sobre a atuação ir
regular de ONG na região amazônica e fez uma série 
de proposições legislativas que pouco avançaram 
nesse período. 

Em 2006, o Senado Federal propôs nova CPI 
sobre as ONG, nesse momento, sob o enfoque do re
passe de verbas federais a essas entidades. Em junho 
de 2007, as lideranças indicaram os componentes da 
CPI no Senado Federal, parecendo ser a mesma ins· 
talada em setembro. 

3 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

3.1- Lei n° 4.320164 e LC n° 101100 

As Leis que atuam como organizadoras do Siste
maOrçamentárioe estrutura dosorçamentos, atualmen
te em vigor, são a Lei n° 4.520164 e LC n' 101100. 

Lei 4.320164 

I) Das Subvenções Sociais 

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das 
possibilidades financeiras, a concessão de subven
çôes sociais visará à prestação de servicos essen
ciais de assistência social. médica e educacional, 

sempre que a suplementação de recursos de origem 
privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais 
econômica. 

Parágrafo único. O valor das subvenções, sem
pre que posslve!, será calculado com base em unida
des de serviços efetivamente prestados ou postos à 
disposição dos interessados, obedecidos os padrões 
mlnimos de eficiência previamente fixados. I 

Art. 17. Somente à instituição cujas condições 
de funcionamento forem.julgadas satisfatórias pelos 
órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas sub
venções. 

LC n' 101100 
I 

Art. 26. A destinação de recursos para, direta 
ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas 
flsicas ou déficils de pessoas jurídicas deverá ser 
autorizada por lei especifica, atender às cóndições 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e 
eslar prevista no orçamento ou em seus créditos 
adicionais 

3.2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LEI N'11.514. DE 13 DE AGOSTO DE 2007 

Seção 11I 

Das Transferências para o Setor Privado 
. I 

Art. 35. E vedada a destinação de recursos a tí
tulo de subvenções sociais para entidades privadas, 
ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam 
atividades de natureza continuada nas áreas 'de cultu
ra, assistência social, saúde e educação, observado 
o disposto no art. 16 da Lei n' 4.320, de 1964, e que 
preencham uma das seguintes condições: 1 

11 - sejam de atendimento direto ao pú
blico, de forma gratuita, e estejam registradas 
no Conselho Nacional de Assistência Social 
-CNAS; I 

11 - sejam vinculadas a organismos in
ternacionais de natureza filantrópica ou as
sistencial; : 

111 - atendam ao disposto no art, 204 
da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem 
como na Lei n' 8.742. de 7 de dezembro de 
1993;ou , 

IV - sejam qualificadas como Organiza
ção da Sociedade Civil de Interesse Público 

I
 



53482 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARADOS DEPUTADOS Outubrode 2007 

- OSCIP, com termo de parceria firmado com 
o Poder Público Federal, de acordo com a Lei 
n' 9.790, de 23 de março de 1999. 

Art. 36. É vedada a destinação de recursos a 
entidade privada a título de contribuição corrente, res
salvada a autorizada em lei especifica ou destinada à 
entidade sem fins lucrativos selecionada para execução, 
em parceria com a administração pública federal, de 
programas e ações que contribuam diretamente para 
o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no 
plano plurianual. 

Parágrafo único. A transferência de recursos 
a titulo de contribuição corrente não autorizada em 
lei especifica dependerá de publicação, para cada 
entidade beneficiada, de ato de autorização da uni
dade orçamentária transferidora, o qual será acom
panhado de demonstração do atendimento ao dis
postono caput deste artigo, no inciso I do art. 39 
desta Lei e, também, de que a entidade selecionada 
é a que melhor atende aos critérios estabelecidos 
para a escolha. 

Art. 37. É vedada a destinação de recursos a titulo 
de auxílios, previstos no art. 12. § 6° da Lei n'4.320, 
de 1964, para entidades privadas, ressalvadas as sem 
fins lucrativos e desde que sejam: 

I - de atendimento direto e gratuito ao 
público e voltadas para a educação especial, 
OU representativas da comunidade escolar 
das escolas públicas estaduais e municipais 
da educação básica ou, ainda, unidades man
tidas pela Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade - CNEc; 

If - cadastradas junto ao Ministério do 
Meio Ambiente para recebimento de recursos 
oriundos de programas ambientais, doados 
por organismos internacionais OU agências 
governamentais estrangeiras; 

Ifl - voltadas para as ações de saúde e 
de atendimento direto e gratuito ao público, in
clusive assistência a portadores de DST/AIDS, 
prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia 
e por outras entidades sem fins lucrativos, e 
que estejam registradas no Conselho Nacional 
de Assistência Social - cNAS; 

IV - signatárias de contrato de gestão 
com a Administração Pública Federal, não 
qualificadas como organizações sociais nos 
termos da Lei n' 9.637, de 15 de maio de 
1998; 

V - consórcios públicos legalmente ins
tituídos; 

VI- qualificadas como Organização da 
Sociedade civil de Interesse Público - OSCIP, 
com termo de parceria firmado com o Poder 
Público Federal, de acordo com a Lei n'9.790, 
de 1999, e que participem da execução de 
programas constantes do plano plurianual, 
devendo a destinação de recursos guardar 
conformidade com os objetivos sociais da 
entidade; 

VII - qualificadas ou registradas e cre
denciadas como instituições de apoio ao de
senvolvimento da pesquisa cienlffica e tecno
lógica com contrato de gestão firmado com 
órgãos públicos; 

VIII- qualificadas para o desenvolvimento 
de atividades esportivas que contribuam para 
a capacitação de atletas de alto rendimento 
nas modalidades olfrnpicas e paraolfmpicas, 
desde que formalizado instrumento jurldico 
adequado que garanta a disponibilização do 
espaço esportivo implantado para o desen
volvimento de programas governamentais, e 
demonstrada, pelo órgão concedente, a ne
cessidade de tal destinação e sua imprescin
dibilidade, oportunidade e importância para o 
setor público; ou 

IX - de atendimento direto e gratuito ao 
público, que exerçam atividade de natureza 
continuada na área de assistência social e 
estejam registradas no conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS, exclusivamente 
para destinação dos recursos na forma prevista 
na alinea d do inciso 11 do art. 39. 

Art. 38. A alocação de recursos para entidades 
privadas sem fins lucrativos, a título de contribuições 
de capital, fica condicionada à autorização em lei es
peciál anterior de que trata o art. 12, § 6° da Lei n° 
4.320, de 1964. 

Art. 39. Sem prejuizo das disposições contidas 
nos arts. 35, 36, 37 e 38 desta Lei, a destinação de 
recursos a entidades privadas sem fins lucrativos de
penderá ainda de: 

I - publicação, pelo Poder respectivo, de 
normas a serem observadas na concessão de 
subvenções sociais, auxflios e contribuições 
correntes, que definam, entre outros aspec
tos, critérios objetivos de habilitação e seleção 
das entidades beneficiárias e de alocação de 
recursos e prazo do beneficio, prevendo-se, 
ainda, cláusula de reversão no caso de des
vio de finalidade; 
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" " aplicação de recursos de capital, 
ressalvadas as situações previstas no inci
so IV do art. 37 desta Lei, exclusivamente 
para: 

a) aquisição e instalação de equipamen
tos, bem corno obras de adequação tísica 
necessárias à instalação dos referidos equi
pamentos; 

b) aquisição de material permanente; 
c) reformas e conclusão de obra em an

damento, cujo início tenha ocorrido com recur
sos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, vedada a destinação de recursos para 
ampliação do projeto original; ou 

d) (VETADO) 
111 - identificação do beneficiário e do 

valor transferido no respectivo convênio ou 
instrumento congênere; 

IV - declaração de funcionamento regu
lar, inclusive com inscrição no CNPJ, da en
tidade beneficiária nos últimos 3 (três) anos, 
emitida no exercício de 2008 por 3 (três) auto
ridades locais, e comprovante de regularidade 
do mandato de sua diretoria; 

V - execução na modalidade de aplica
ção 50 - transferências a instituições privadas 
sem fins lucrativos; 

VI- compromisso da entidade beneficia
da de disponibilizar ao cidadão, por meio da 
internet ou, na sua falta, em sua sede, consulta 
ao extrato do convênio ou outro instrumento 
utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a 
finalidade e o detalhamento da aplicação dos 
recursos; e 

VII - apresentação da prestação de 
contas de recursos anteriormente recebi
dos, nos prazos e condições fixados na le
gislação. 

§ 1° Excepcionalmente, a declaração de fun
cionamento de que trata o inciso IV deste artigo, 
quando se tratar das ações voltadas à educação e 
à assistência social, poderá ser em relação ao exer
cicio anterior. 

§ 2° A determinação contida no inciso 11 deste 
artigo não se aplica aos recursos alocados para pro
gramas habitacionais, conforme previsão em legislação 
especifica, em ações voltadas a viabilizar o acesso à 
moradia, bem como elevar padrões de habitabilidade 
e de qualidade de vida de tarnüias de baixa renda que 
vivem em localidades urbanas e rurais. 

§ 3° Não se aplica a exigência constante do inci
so V deste artigo quando a transferência dos recursos 

I 
ocorrer por intermédio de fundos estaduais e munici
pais, nos termos da legislação pertinente. : 

§ 4° A alocação de recursos para despesas de 
que trata este artigo, por meio de emendas pártamen
tares, dependerá ainda da observãncia de' normas 
regimentais do Congresso Nacional sobre a 'matéria, 
em especial quanto à explicitação, na justificação da 
emenda, do nome da entidade que atenda às dispo
sições do inciso I, o número do CNPJ, o endereço, o 
registro no CNAS, quando couber, e o nomee o CPF 
dos seus d!rigentes ou responsáveis. I 

§ 5° E vedada a destinação de recursos a enti
dades privadas em que membros do Poder Legislativo 
da União, Estados, Distrito Federal e Municrpios, ou 
respectivos cônjuges ou companheiros, sejam proprie
tários, controladores ou diretores. ! 

§ 6° O Poder Executivo disponibilizará na internet 
banco de dados de acesso público para fins' de con
suna aos recursos do Orçamento da União destinados 
às entidades privadas, contendo, no mlnirno, órgão 
concedente, unidade de federação, nome dá entida
de, número de inscrição no CNPJ, objeto, valores e 
datas da liberação. I 

Art. 40. Será exigida contrapartida para as trans
ferências previstas na forma dos arts. 35, 36, 37 e 
38, de acordo com os percentuais previstos no art. 
43 desta Lei, considerando-se para esse fim aque
les relativos aos municípios onde as ações forem 
executadas. I 

§ 1° A exigência de contrapartida de que trata o 
caput poderá ser reduzida mediante justificativa do 
titular do órgão responsável pela execução 'dos res
pectivos programas, que deverá constar do respectivo 
processo de concessão da transferência. I 

§ 2° A exigência de contrapartida não se apli
ca às entidades de assistência social e saúde regis
tradas no Conselho Nacional da Assistência Social 
-CNAS. I 

§ 3° O ato a que se refere o § 1° deste artigo 
levará em consideração diretrizes do órção'colepia
do ou conselho ao qual a polftica pública esteja re
lacionada. I 

Art. 41. E vedada a destinação de recursos dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive 
de receitas próprias de órgãos e entidades da 'Adminis
tração Pública Federal, para entidade de previdência 
complementar ou congênere, quando em deséonformi
dade com o disposto na Lei Complementar nO 108, de 
29 de maio de 2001, e na Lei Complementar nO 109, 
de 29 de maio de 2001. , 

Art. 42. Nenhuma liberação de recursos, a serem 
transferidos nos termos desta Seção, pOderi ser efe
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tuada sem o prévio registro no subsistema Cadastro 
de Convênios do Siafi. 

3.3 - Análise Preliminar 

3.3.1 Legislação: 

Umaanálisepreliminarda legislação básica(Lei 
n° 4.329/64 e LC n°101/00) sobre a aplicaçãode sub
venções sociaisremeter-nos-la somente às atividades 
relativas à Educação (por extensão à Cultura - uma 
vez que em 1964 faziam parte da mesma função), à 
Saúdeeà Assistência Social. Essaclassificação reme
te-nosa sériosquestionamentos sobreprocedimentos 
de transferências de recursos de caráter permanente 

Liquidado Pago 

(ou próximo a isso) que são feitosa entidades do ter
ceiro setor, nas área do Turismo. Reforma Agrária e 
Meio Ambiente. 

3.3.2 Execução da Despesa 

A tabelaabaixo indicaos valores transferidos de 
2001 a 20061para entidades doterceiro setorna região 
Arnazõnlca''. É importante destacaro expressivo cres
cimento dos restos a pagar inscritosno perfodo.3 

Outro aspectoque destacamos é o aumento de 
recursos repassados a ONG paraa função Saúde, no 
período de 2000 a 20054 

Restos a Pagar Inscrito Restos a Pagar Pago 

2001 R$ 

2002 R$ 

2003 R$ 

2004 R$ 

2005R$ 

2006 R$ 

141.045.598,00 R$ 95.782.935,00 R$ 46.280.605,00 R$ 42.021.959.00 

165.325.995,00 R$ 125.615.707.00 R$ 41.995.045,00 R$ 25.786.948,00 

168.593.509.00 R$ 139.474.940,00 R$ 35.384.120,00 R$ 24.730.285,00 

199.352.163,00 R$ 142.011.554.00 R$ 66.555.985,00 R$ 49.347.121,00 

276.856.835,00 R$ 198.933.245,00 R$ 86.803.271,00 R$67.185.454,OO 

204.450.094,00 R$ 198.609.423,00 R$ 105.999.269,00 R$ 54.484.008,00 

3.3.3 Matérias Legislativas e CPlslCPMls 

DuasCPlslCPMlfizeramumasériede propostas 
interessantes sobrea atualizaçãode legislação sobre 
controle das ONGs/OSCIPs e transferência de recur
sos públicos para essas entidades: a CP! das ONGs 
(na Amazônia) e a CPMI das Ambulâncias. 

A CPMIdas ambulâncias fez uma série de reco
mendações paraalterações do processo orçamentário 
e no conteúdodos orçamentos. 

Orcamentos - Emendas 

Dassugestões para aperteiçoamento: 

a) fortalecimento das emendas coleti
vas; 

b) extinção das emendas individuais; ou 
c) limitaçãoemaiordisciplina dasemen

das individuais - definição da programação 
passlvel de emendamento e de transferências 
voluntárias. além da redução do valor global 
destinado às emendas individuais para forta
lecimento dos projetos estruturantes; 

d)regulamentação das transferências 
voluntárias, com definição de parâmetros e 

critérios, e maiorparticipação dos Conselhos 
Municipais e Estaduais nasáreassociais para 
definiçãode prioridades; 

e) obrigatoriedade, emresolução, o exa
me da adequação dos valores propostos pe
las emendas individuais, tendo presentes os 
custos do empreendimento e as metas pre
tendidas, evitando janelas orçamentárias ou 
superdimensionamento da dotação; 

f) construção de mecanismos de sus
pensãopreventiva da execução das dotações 
orçamentárias derivadas de emendas indivi
duais cujos autores. submetidos a processo 
no Conselho de Ética, tenham recebido reco
mendaçãode cassação do mandato; 

1 A relaçãodos empenhos encontram-se, em anexo,e Incluio ano 
de 2007, até o mês de agosto. 
2 Unidades da FederaçAo: Acre, Amazonas. Amapá, Maranhüo. 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima9 Tocantins 
3 Utilizamos a pesquisacoma Modalidade de Aplicaçlío 50e radical 
do CGCde entidadesem fins lucrativos. 
4 Desde1999. e !Une; (MJ) lransferelu perae FUNASAoefendimento 
de saúde dos Povos Indrgenas, por melodo Decreton" 3156/99, 
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g) retomada da discussão do Projeto de 
Resolução n°2, de 2005 - CN, que disciplina 
a tramitação do Orçamentono âmbitodo Con
gressoNacional e do PLPn' 135/1996, que es· 
tabelece as normasgeraisde direitofinanceiro, 
aplicáveis à União, Estados e Municlpios. 

Desde 1999, a Funai (MJ) transferiu para a FU· 
NASA (MS) o atendimento de saúde dos Povos lndí
genas, por meio do Decreto nO 3.156/99. 

Orcamentos 
Transferência para Entidades Privadas 

"Dentro desse contexto, uma das alternativas 
é a eliminação da possibilidade de transferência de 
recursos orçamentários para entidades privadas a 
título de investimentos (construção, ampliação, equi
pamentos).Mantêm-se, no entanto, as transferências 
correntes, uma vez que são previstas na legislação 
complementar. 

Idem Outra constatação da CPMI loi o fato de 
que foram beneficiadas entidades privadas nas quais 
autoridades ou seus parentes e cônjuges exerciam 
algum tipo de ingerência na gestão. 

Com o propósito de enfrentar os problemas le
vantados, sugerimos: 

a) limitar as subvençõesàs áreasde saúde, edu
cação e assistência social, conforme previsto na Lei 
n°4.320/1964; 

b) vedar, totalmente, transferência de recursos 
públicos, a título de auxilio (investimento), a entida
des privadas; e 

c) proibir a destinação e a liberaçãode recursos 
a entidades privadas, em que membros dê quaisquer 
dos poderes da União ou respectivos cônjuges, com
panheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, sejam ou tenham sido 
nos últimos cinco anos, proprietários, controladores, 
diretores ou empregados. 

Execucâo Financeira 

Nessesentido, propomos comomelhoriadospro
cedimentos relativos à execução orçamentária: 

a) revera legislaçãoque trata dos procedimentos 
da licitação na modalidade de convite. Dar uso prete
rencial ao pregão eletrônico; 

b) centralizar, sempre que posslvel, a aquisição 
de equipamentos pelo governo federal; 

c) condicionar novas transterêncías voluntárias 
à aprovação da prestação de contas do instrumento 
anterior, formalizados pelo mesmo beneficiário; 

d) criar, no âmbito do Executivo, tipoloqías e pa
drões de custo unitário, detalhados de forma a orientar 
a celebração de convênios; 

I 
e) tornar punível a falia de cumprimento, pelos 

ôrgãos concedentes, das normas relativas à' formali· 
zação dos convênios, especialmente no que tange à 
definição do plano de trabalho, especificaçãó precisa 
do objeto e dos custos associados; I 

f) prover os cargos estratégicos, preferencial
mente, com servidores do quadro permanente, em 
consonância com o principio determinado pelo art. 37 
da Constituição, adicionalmente, definir cargos que 
devam ser ocupados exciusivamente por servidores 
efetivos, concursados e habilitados para atuação na 
área específica; ] 

g) estabelecer, na legislação complementar ou 
na LDO: 1 

I 
- critérios e fórmulas a seremobservados 

peloExecutivo, no casode contingenciamento, 
de forma a graduar e minimizaro impacto nas 
ações consideradas prioritárias; I 

- obrigatoriedade de os decretosde con
tingenciamento fixarem prazo para que se dê 
publicidadeà programação limitada, em razão 
docontingencimento, ainda que passível de 
alterações posteriores; 

- exigência de o Executivo apresentar 
relatórios detalhados do contingenciamento 
ao Congresso Nacional; e 

- normas de compatibilizaçãodas meto
dofogias de previsão de receitas e despesas 
obrigatórias pelos Poderes Executivo e Le
gislativo, de forma a afastar a subavaüação 
de despesas obrigatórias e a resstirnativa de 
receita, causas importantes do contingencia
mento." I 

Sistema de Controle I 
"Nesse sentido, propõe-se que sejam previstos 

na LDO ou em legislação própria: 
a) a criação, no âmbito do Congresso Nacional, 

de Comissão Mista de Fiscalização e Controle, absor
vendo as atribuiçõesde fiscalizaçãoe de prestaçãode 
contas do Presidente da Repúbiica, concentradas na 
CMO,bem como asdemais atribuições das comissões 
de fiscalização e controle da Câmara e do Senado; 

b) instituição de estrutura própria de fiscalização 
das transferências voluntárias no âmbito dos órgãos 
concedentes; I 

c) criação de mecanismo, em articulaçãocom os 
órgãos de controle interno e externo, de fiscalização 
especial, sistemática e permanente,de prográmações 
destinadas a transferências voluntárias e a entidades 
privadas; I 

d) criaçãode mecanismo informatizado (viaSIAFII 
SIASG), que disponibilize informaçõesacercá das lici

,I , 
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taçõese contratos feitos entremuniclpios e fornecedo
res comrecursosfederais. Comoprimeiraprovidência, 
deve-se viabilizar o pagamento desses fornecedores 
por meio do SIAFI, criando-se Unidade Gestora para 
cada municlpio. Comisso,todas informações relativas 
aos pagamentos efetuados estarão disponíveis, em 
tempo real, para efeito de fiscalização. A operacíona
lização no SIAFI não exigirá alterações substanciais 
no Sistema; 

e} prestação de contas em meio eletrônico, de 
torrna a permitiro acompanhamento on line da aplica
ção dos recursos transferidos; e disponibilização das 
informações na internet; 

f) obrigatoriedade da ampla divulgaçãojunto às 
autoridades e entidades municipais e estaduais dos 
recursos federais transferidos; 

g) obrigatoriedade do envio de relatórios geren
ciais da ControladoriaGeral da União sobre suas ati
vidades para apreciação do CongressoNacional; 

h) utilização preferencial da estruturaadministra
tiva de avaliaçãoe acompanhamento de projetosdas 
instituiçõesfinanceirasfederais, mesmoque a execu
ção financeira permaneça no SIAFI; 

I) ampliaro acessoao SIAFI, disponibilizando-o a 
todas ascâmaras municipais e assembléias legislativas 
e a entidades da sociedade civil habilitadas." 

Do Ambiente Institucional 
e das Políticas Públicas 

a) "consideramos fundamental que dentro da 
reforma politica seja reforçada a independência dos 
Poderes e eliminados os mecanismos de barganha 
ilegftimos atualmente identificados; 

b} deve-se definir, no PPA, LDO ou em leis es
pecificas, critérios para distribuição, por unidade de 
federação, dos recursosdestinadosàs transferências 
voluntárias, com a adoção de fórmulas e parâmetros 
relacionados aoobjetivo daspollticas públicas adotadas. 
Ao estabelecer critérios em legislaçãoespecifica, cria
se oportunidadepara maiorintegração das comissões 
permanentes na discussão orçamentária; 

c) deve-se limitar e condicionar a realização de 
transferências discricionáriasde recursosá definição 
de parâmetros, requisitos e exigências mrnimas nos 
convênios relativos às transferências voluntárias nos 
principais programas de governo~ 

A CPIdas ONGs,presididapelo SenadorMoza
rildo Cavalcanti, fez uma sériede sugestões de propo
sições legislativas, porém,poucasdelas prosperaram, 
cabendo revisitá-Ias antesde desenvolver estudos mais 
profundos sobre as ONGs. 

O Acórdão n° 1.777/2005 do TCU estabelece 
regras para firmar acordos com 

OSCIPs: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Relatório de Auditoria realizada no Termo 
de Parceria firmado entreo Ministériodo Pla
nejamento, Orçamento e Gestão e a Oscip 
Rede Brasileira de Promoçãode Investimen
tos - InvesteBrasil. 

Aoordam os Ministros doTribunal de con
tas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
diante das razões expostaspelo Relator, em: 

9.1 adotar,parafins de fiscalização des
te Tribunal e orientação dos órgãos e entida
des da Administração Pública, as seguintes 
conclusões: 

9.1.1. as Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público - Oscips, oontrata
das pela Administração Pública Federal, por 
intermédiodeTermos de Parceria, submetem
se ao Regulamento Própriode contratação de 
obras e serviços, bem como para compras 
com emprego de recursos provenientes do 
Poder Público, observados os principios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade, economicidade e da eficiência, nos 
termos do art. 14, de o art. 40, inciso I, todos 
da Lei n° 9.790/1999; 

9.1.2. não se aplicam aos Termos de 
Parceria celebrados entre a Administração 
Pública Federal e as Oscips as normas re
lativas aos Convênios, especificamente a IN 
1/1997-5TN; 

9.1.3os valores percebidos pelos dirigen
tes dasOscipsque atuemna gestãoexecutiva 
e daqueiesque prestamserviços específicos, 
emrazãoda celebração deTermos de Parceria 
com a Administração Pública Federal, devem 
respeitaros valorespraticados pelo mercado, 
na região correspondente a sua área de atu
ação, conforme o art. 40, inciso VI, da Lei n° 
9.790/1999; 

9.2 determinar ao Ministério do Plane
jamento, Orçamento e Gestão e à Casa Civil 
da Presidênciada República que orientem os 
órgãos e entidades da Administração Pública 
para que incluam nos Termos de Parceria já 
celebrados ou a celebrar, cláusula contendo 
previsão de que a Oscip não poderá utilizar 
recursos públicosem gastosvedados pela Lei 
de Diretrizes Orçamentárias; 

9.3firmar entendimento nosentido deque 
previamente à assinatura deTermos de Parceria, 
deveser exigida da Oscipinteressada emcele
brarparceria como Poder Público, as certidões 
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negativas mencionadas no art. 4°, incisoVII, 'b', 
da Lei n09.790/1999, tendoem vistao disposto 
no art. 195,§ 3° da Constituição Federal; 

9.4 determinar ao Ministério do Plane
jamento, Orçamento e Gestão e à Casa civil 
da Presidência da República que avaliem a 
inclusão em normativo próprio de dispositivo 
que obrigue a aplicação do critério de sele
ção de Oscip previsto no art. 23 do Decreto n° 
3.100/1999 em toda e qualquer situação; 

9.5 recomendar ao Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão e ao Minis
tério da Justiça que estudem a conveniência 
de incluir em normativo próprio a previsão de 
que o Poder Público, antes da celebração do 
Termo de Parceria, deva levar em considera
ção, quando cabível, os requisitos listados no 
art. 27 do Decreto n°3100/1999, entre outros 
necessários à aferição da capacidade opera
cional da entidade interessada; 

9.8 recomendar ao Ministério da Justi
ça que estude a conveniência de incluir em 
normativo próprio as hipóteses de perda de 
qualificaçãocomo Organizaçãoda Sociedade 
Civil de Interesse Público; 

9.7 determinar à Segecex e à Adfis que 
examinem aoportunidade econveniência delevar 
em consideração, por ocasião de trabalhos que 
envolvam o incremento dasistemática defiscali
zação do Tribunal, aspropostas apresentadas pela 
SecexlRJ às fls. 120/121 do presente processo 
(item3.10da proposta de encaminhamento): 

9.8 determinar à Segecex que constitua 
grupo de trabalho, se posslvelcom a participa
ção da Secretaria Federal de controle Interno, 
com o objetivo de, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, propor aperfeiçoamentos no sistema de 
controle das transferênciasde recursospúbli
cos a Organizações Não-Governamentais; 

9.9 constituir grupode trabalho, soba co
ordenação da Segecex e com a participação 
de servidores da Sefid, além de outras unida
des técnicas, se for o caso, com o objetivo de 
fornecersubsídios á futuraatuaçãodoTribunal 
em relaçãoàs Parcerias Público-Privadas, es
pecialmente com relação aos aspectosda Lei 
n° 11.079, de 2004, que ainda não possuem 
normatizaçáo de controle especifica para a 
atuação do Tribunal; 

9.10 enviar cópia do Relatório, Voto e 
Acórdão ao Ministério do Planejamento, Or
çamento e Gestão, ao Ministério da Justiça, 
à Casa Civil da Presidênciada República, ao 

I 
Ministériodo Desenvolvimento, Indústriae Co
mércioExterior, ao Ministérioda Fazenda, aos 
Presidentes do Senado Federal e da'Cámara 
dos Deputados, á Comissão de Fiscalização 
e Controle do Senado Federal, à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle da Cá
mara dos Deputados e à Controladoria-Geral 
da União, para conhecimento e adoção das 
providências que entenderem cabíveis; 

9.11 arquivar o processo. J 

4 - Conclusão 

Segue, em anexo, relação de recursos transfe
ridos nos anos de 2000 a 2007 (impresso e em meio 
magnético). Destacamos um fluxo constante e cres
cente transferido para organizações do TerceiroSetor 
na Região Norte, comuma sistemática decontroleque 
merece, em muito, ser aperfeiçoada. I 

Destacamos a grande lacuna legislativa, ainda 
existente, para Controle de transferências voluntárias 
que merece ser objeto de estudo e regulamentação 
pelo Congresso NaCional. , 

Ressaltamos, também, trabalhos anteriormente 
desenvolvidos por Comissõesde Inquéritoproduzidas 
pelas duas Casas e Congresso Nacional. ! 

Poroportuno, esclarecemosque é possívelfazer 
cruzamentos de CPF, funções, subfunções, com a base 
de dados gerada, sendo necessário a definição das 
informações a serem geradas.- Renató Jorge Brown 
Ribeiro, Consultor de Orçamentas. j 

Encaminhe-se, porcópia, aoSenhor Presi
denteda Comissão deRelações Exteriores e de 
Defesa Nacional. Publique-se. Arquive-se. 

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

OFIB/52/2007 
I 

Brasflia, 16 de outubro de 2007

A Sua Excelência o Senhor 
, 
• 

Deputado Arlindo Chinaglia 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Indico aVossaExcelênciaos deputados Renildo 

Calheiros, Flávio Dino e Perpétua Almeida para exer
cerem a Vice-Liderança do Bloco Parlamentar PSB, 
PDT, PCdoB, PMN, PHS e PRB. i 

Atenciosamente, Paulo Pereira da Silva, líder do 
Bioco - Bloco PDT, PSB, PCdoB, PMN, PHS, PRB. 

1 

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral. 
Em 16-10-07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. t 
I
 
J 
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COMISSÃO DE AGRICULTURA. PECUÁRIA
 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
 

Oficio n° nO/2007-CAPADR 

Brasflia, 3 de outubro de 2007 

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

Assunto: Apreciação do Projeto de Lei n° 6.897/2006 

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

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex
celência a apreciação do Projeto de Lei n° 6.89712006 
por este Órgão Técnico. 

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

Respeitosamente, - Deputado Marcos Montes, 
Presidente. 

Publlque-se. 
Em 10-10-07. - Arlindo Chlnaglla, Pre

sidente 

OFTP N° 153/07 

Brasflia, 3 de outubro de 2007 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Deputado Arlindo Chinaglia 
Presidente da Câmara dos Deputados 

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação, nesta data, do Projeto de Lei n° 623/07, por 
este Órgão Técnico. 

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

Respeitosamente, - Deputado Nilson Pinto, 
Presidente. 

Publique-se. 
Em 10-10-07. - Arlindo Chlnaglla, Pre

sidente. 

Ofício n° 463/07 - Pres 

Brasflia, 4 de outubro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis

são, em reunião realizada em 26-9-2007, proferiu pa
recer pela aprovação do Projeto de Lei n° 685/07, nos 

termos do parecer do Relator, Deputado Guilherme 
Campos. 

Respeitosamente, - Deputado João Campos, 
Presidente. 

Publique-se. 
Em 10.10.07.- Arlindo Chinaglia, Pre

sidente. 

Ofício n° 466/07 - Preso 

Brasflia, 4 de outubro de 2007 

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

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis

são, em reunião realizada em 26-9-2007, proferiu pa
recer pela rejeição dos Projetos de Lei n'" 6.540/06 e 
6.887/06, apensado, nos termos do parecer do Relator, 
Deputado Raul Jungmann. 

Respeitosamente, - Deputado João Campos, 
Presidente. 

Publique-se. 
Em 10-10-07.-ArllndoChinaglla, Pre

sidente. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
 
N" 146, DE 2007
 

(Do Sr. Jackson Barreto e outros)
 

Dá nova redação ao art. 75 da Consti 
tuição Federal e cria o Conselho Nacional 
dos Tribunais de Contas. 

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
oiação do Plenário. 

Art. 1° A Constituição Federal passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 75-A: 

"Art. 75-A. O Conselho Nacional dos Tri
bunais de Contas compõe-se de treze membros 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta 
e cinco anos de idade, com mandato de dois 
anos, admitida uma recondução, sendo: 

I - dois Ministros do Tribunal de Contas 
da União, indicados pelo respectivo tribunal; 

11 - dois Conselheiros de Tribunais de 
Contas dos Estados e do Distrito Federal, de 
Tribunais ou Conselhos de Contas dos Muni
cípios, indicados pelo Tribunal de Contas da 
União; 
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111 - dois membros do Ministério Público 
junto ao Tribunal de contas da União, indica
dos pelo Procurador-Geral do respectivo Mi
nistério Público; 

IV - um membro do Ministério Público 
junto a Tribunais de Contas dos Estados e do 
Distrito Federal, de Tribunais ou Conselhos 
de Contas dos Municipios, indicado pelo Pro
curador-Gerai do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União; 

V - dois advogados, indicados pelo Con
selho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 

VII - dois contadores, indicados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade; 

VIII- dois cidadãos, de notável saber ju
ridico e reputação ilibada, indicados um pela 
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado 
Federal. 

§ 10 O Conselho será presidido por um 
dos Ministros do Tribunal de Contas da União, 
que votará em caso de empate, ficando ex
cluído da distribuição de processos naquele 
tribunal. 

§ 2° Os membros do Conselho serão no
meados pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal. 

§ 3° Não efetuadas, no prazo legal, as 
indicações previstas neste artigo, caberá a es
colha ao Tribunal de Contas da União. 

§ 4° Compete ao Conselho o controle da 
atuação administrativa e financeira do Tribunal 
de Contas da União, dos Tribunais de Contas 
dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribu
nais e Conselhos de Contas dos Municípios 
e do cumprimento dos deveres funcionais de 
seus membros, cabendo-lhe, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas em lei 
complementar: 

I - zelar pelo cumprimento das normas 
constitucionais e legais atinentes à atividade 
de controle e fiscalização da Administração 
Pública, podendo expedir atos regulamentares, 
no âmbito de sua competência, ou recomen
dar providências; 

11 - zelar pela observância do art. 37 e 
apreciar, de oficio ou mediante provocação, 
a legalidade dos atos administrativos pratica
dos por membros ou órgãos dos Tribunais de 
Contas, podendo desconstituf-los, revê-los ou 
fixar prazo para que se adotem as providências 

I 
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem 
prejuízo da competência do Poder Judiciáno: 

111 - receber e conhecer das reclama
ções contra membros ou órgãos do Tribunal de 
Contas da União, dos Tribunais de Contas dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios, inclusive 
contra seus serviços auxiliares e Ministério PÚ
blico, sem prejuízo da competência disciplinar 
e correicional dos tribunais e das atribuições 
do Poder Judiciário, podendo avocar proces
sos disciplinares em curso e aplicar 'sanções 
administrativas, assegurada ampla defesa; 

IV - representar ao Ministério Público, no 
caso de crime contra a administração pública 
ou de abuso de autoridade; I 

§ 5° O Ministro do Tribunal de Contas da 
União não eleito para a Presidência do Conselho 
exercerá a função de Ministro-Corregedor, cem
pelindo-Ihe, além das atribuições que lhe forem 
conferidas em lei complementar, as seguintes: 

1- receber as reclamações e denúncias, 
de qualquer interessado, relativas aos mem
bros de Tribunais de Contas, Ministério Público 
a eles vinculados e seus serviços auxiliares; 

" - exercer funções executivas'do Con
selho, de inspeção e de correição geral. 

§ 6° Junto ao Conselho oficiarão o Pro
curador-Gerai da República e o Presidente do 

, Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil:' ' 

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Justificação ! 
Propomos a criação do Conselho Nacional dos Tri

bunais de Contas, nos moldes do recém-criado Conse
lho Nacional da Justiça, que exerce função de controle 
administrativo sobre o Poder Judiciário do Brasil. 

Em relação ao Conselho Nacional da' Justiça, 
temos observado que o mesmo vem sendo altamen
te benéfico ao Poder Judiciário brasileiro, ao coibir ir
regularidades que são de difícil controie pelo próprio 
órgão que as cometeu. I 

Da mesma forma, esperamos que o Conselho Na
cional dos Tribunais de Contas preste importantes ser
viços à sociedade, eliminando irregularidades que im
pedem que as Cortes de Contas exercitem eficazmente 
o papel que lhes é atribuldo pela Carta Magna. 

Isso posto, contamos com o apoio de nossos ilus
tres Pares para a aprovação desta proposição. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2007. - Depu
tado Jackson Barreto, I 
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Proposição: PEC 0146/07 
Autor da Proposição: JACKSON BARRETO E ou
TROS 
Oata da Apresentação: 30/08/2007 
Ementa: Dá nova redação ao art. 75 da Constituição 
Federal e cria o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas. 

Possui Assinaturas Suficientes: SIM 

Totais de Assinaturas: Confirmadas 173 
Não Conferem 010 
Licenciados 000 
Repetidas 008 
Ilegíveis 000 
Retiradas 000 
Total 191 

Assinaturas Confirmadas 

ABELARDO CAMARINHA PSB SP 
ABELARDO LUPION DEM PR 
ADEMIR CAMILO PDT MG 
AELTON FREITAS PR MG 
ALCENI GUERRA DEM PR 
ALEX CANZIANI PTB PR 
ALEXANDRE SILVEIRA PPS MG 
ALICE PORTUGAL PCdoB BA 
ALINE CORR~A PP SP 
ANDRÉ DE PAULA DEM PE 
ANrBAL GOMES PMDB CE 
ANSELMO DE JESUS PT RO 
ANTONIO BULHÕES PMDB SP 
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT MS 
ANTONIO CRUZ PP MS 
ANTÔNIO ROBERTO PV MG 
ARACELY DE PAULA PR MG 
ARIOSTO HOLANDA PSB CE 
ARMANDO ABrLlO PTB PB 
ARNALDO VIANNA PDT RJ 
ARNON BEZERRA PTB CE 
ASDRUBAL BENTES PMDB PA 
ASSIS DO COUTO PT PR 
ÁTILA LIRA PSB PI 
AYRTON XEREZ DEM RJ 
BENEDITO DE LIRA PP AL 
BETO ALBUQUERQUE PSB RS 
CÂNDIDOVACCAREZZA PT SP 
CARLlTO MERSS PT SC 
CARLOS ALBERTO CANUTO PMDB AL 
CARLOS SANTANA PT RJ 
CARLOS SOUZA PP AM 
CELSO MALDANER PMDB SC 
CEZAR SCHIRMER PMDB RS 
CHICO DA PRINCESA PR PR 
CIRO PEDROSA PV MG 

CLEBER VERDE PRB MA 
DAGOBERTO PDT MS 
DAMIÃO FELlCIANO PDT PB 
DANIEL ALMEIDA PCdoB BA 
DAVI ALCOLUMBRE DEM AP 
DELEY PSC RJ 
DEVANIR RIBEIRO PT SP 
DJALMA BERGER PSB SC 
DA. UBIALI PSB SP 
EDINHO BEZ PMDB SC 
EDMAR MOREIRA DEM MG 
EDMILSON VALENTIM PCdoB RJ 
EDSON DUARTE PV BA 
EDUARDO BARBOSA PSDB MG 
EDUARDO DA FONTE PP PE 
EDUARDO LOPES PSB RJ 
EDUARDO VALVERDE PT RO 
ELlENE LIMA PP MT 
ELlSEU PADILHA PMDB RS 
ELlSMAR PRADO PT MG 
ENIO BACCI PDT RS 
EUDES XAVIER PT CE 
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE 
FELIPE BORNIER PHS RJ 
FERNANDO DE FABINHO DEM BA 
FERNANDO FERRO PT PE 
FERNANDO MELO PT AC 
FLÁVIO DINO PCdoB MA 
FRANCISCO RODRIGUES DEM RR 
FRANCISCO ROSSI PMDB SP 
GEORGE HILTON PP MG 
GONZAGA PATRIOTA PSB PE 
GUILHERME CAMPOS DEM SP 
HENRIQUE AFONSO PT AC 
ILDERLEI CORDEIRO PPS AC 
JACKSON BARRETO PMDB SE 
JAIME MARTINS PR MG 
JAIR BOLSONARO PP RJ 
JERÔNIMO REIS DEM SE 
JOÃO DADO PDT SP 
JOÃO MAGALHÃES PMDB MG 
JOÃO PAULO CUNHA PT SP 
JORGINHO MALULY DEM SP 
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT SP 
JOSÉ PAULO TÓFFANO PV SP 
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PR MG 
JÚLIO CESAR DEM PI 
JÚLIO DELGADO PSB MG 
JURANDIL JUAREZ PMDB AP 
JUVENIL ALVES S.PART. MG 
LAEL VARELLA DEM MG 
LEANDRO SAMPAIO PPS RJ 
LEANDRO VILELA PMDB GO 
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LELOCOIMBRA PMDB ES 
LEONARDO MONTEIRO PT MG 
LEONARDO PICCIANI PMDB RJ 
LEONARDO QUINTÃO PMDB MG 
LIRA MAIA DEM PA 
LUCIANA GENRO PSOL RS 
LÚCIO VALE PR PA 
LUIZ BASSUMA PT BA 
LUIZ BITIENCOURT PMDB GO 
LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS 
LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR 
LUIZ CARREIRA DEM BA 
MAGELAPT DF 
MANATO PDT ES 
MARCELO CASTRO PMDB PI 
MARCELO GUIMARÃES FILHO PMDB BA 
MARCELO SERAFIM PSB AM 
MARCELO TEIXEIRA PR CE 
MÁRCIO FRANÇA PSB SP 
MARCIO JUNQUEIRA DEM RR 
MARCO MAIA PT RS 
MARCONDES GADELHA PSB PB 
MARCOS MEDRADO PDT BA 
MARIA DO CARMO LARA PT MG 
MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG 
MÁRIO HERINGER PDT MG 
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PR AL 
MAURO LOPES PMDB MG 
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS 
MIGUEL CORRÊA JR. PT MG 
MOACIR MICHELETIO PMDB PR 
MOISES AVELlNO PMDB TO 
MUSSA DEMES DEM PI 
NEILTON MULlM PR RJ 
NELSON MEURER PP PR 
NELSON TRAD PMDB MS 
NILSON PINTO PSDB PA 
ODAIR CUNHA PT MG 
OSVALDO REIS PMDB TO 
OTAVIO LEITE PSDB RJ 
PAULO HENRIQUE LUSTOSA PMDB CE 
PAULO PIAU PMDB MG 
PAULO ROBERTO PTB RS 
PAULO RUBEM SANTIAGO PT PE 
PAULO TEIXEIRA PT SP 
PEDRO CHAVES PMDB GO 
PEDRO NOVAIS PMDB MA 
PEDRO WILSON PT GO 
PEPE VARGAS PT RS 
PINTO ITAMARATY PSDB MA 
POMPEO DE MATIOS PDT RS 
PRACIANO PT AM 
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE 

RATINHO JUNIOR PSC PR 
RAUL HENRY PMDB PE 
RAUL JUNGMANN PPS PE 
REBECCA GARCIA PP AM 
REINALDO NOGUEIRA PDT SP 
RIBAMAR ALVES PSB MA 
RODRIGO DE CASTRO PSDB MG 
ROGERIO LISBOA DEM RJ 
RUBENS OTONI PT GO 
SANDES JÚNIOR PP GO 
SANDRO MABEL PR GO 
SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP 
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA 
SÉRGIO BRITO PMDB BA j 
SEVERIANO ALVES PDT BA 
SILVIO LOPES PSDB RJ 1 
SILVIO TORRES PSDB SP 
TAKAYAMA PSC PR 
TAT/CO PTB GO 
ULDURICO PINTO PMN BA 
VICENTINHO PT SP 
VICENTINHO ALVES PR TO 
VIGNATII PT SC 
VILSON COVATII PP RS 
VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG 
WALDIR NEVES PSDB MS 
WILSON BRAGA PMDB PB 

,WOLNEY QUEIROZ PDT PE , 
ZÉ GERALDO PT PA I 
ZENALDO COUTINHO PSDB PA I 
ZEQUINHA MARINHO PMDB PA I 

•
Assinaturas que Não Conferem ~ 

BSÁPSB PI 
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG 
COLBERT MARTINS PMDB BA 
EUGÊNIO RABELO PP CE 
MARCELO ALMEIDA PMDB PR 
MARCOS ANTONIO PRB PE 
MAURíCIO TRINDADE PR BA 
NELSON BORNIER PMDB RJ 
PEDRO EUGÊNIO PT PE 
WELLlNGTON ROBERTO PR PB 
Assinaturas Repetidas 
ELlSMAR PRADO PT MG 
JOÃO PAULO CUNHA PT SP 
MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG 
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS 
MIGUEL CORRÊA JR. PT MG 
RATINHO JUNIOR PSC PR 
ROGERIO LISBOA DEM RJ 
VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG 
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PROPOSTA DE EMENDAÀ CONSTITUiÇÃO
 
N° 159. DE 2007
 

(Do Sr. Assis do Couto e outros)
 

Altera a redação do § 4°do art.1n da 
Constituição Federal. 

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 

As Mesas daCâmara dosDeputados edoSenado 
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. único. O § 4° do art. 177da Constituição Fe
deral passa a vigorarcom a seguinte redação: 

"Art. 177. Constituem monopólio da 
União: 

§ 4° A lei que instituircontribuição de in
tervenção nodomínio econômico relativa àsati
vidades de importação ou comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus 
derivados e biocombustfveis e seusderivados 
deverá atender aos seguintes requisitos: 

I - a alfquota da contribuição poderá 
ser: 

diferenciada por produto ou uso; 
b) reduzida e restabelecida por ato do 

Poder Executivo, não se lhe aplicando o dis
postono art. 150,111, B; 

If - os recursos arrecadados serão des
tinados: 

a) ao pagamento de subsldios a preços 
ou transporte de biocombustfveis e seus de
rivados, gás natural e seus derivados e deri
vados de petróleo; 

ao financiamento de projetos ambien
tais relacionados com a indústria do petróleo 
e do gás; 

aofinanciamento deprojetos demitigação 
dosimpactos socioambientais negativos decor
rentes da produção de biocombustfveis; 

ao financiamento de projetos de desen
volvimento rural sustentável e de qualificação 
detrabalhadores ruraiscujosempregos hajam 
sidoafetados pelaintrodução de culturas des
tinadasà produção de biocombustfveis; 

e) ao financiamento de programas de 
infra-estrutura de transportes." 

Justlflcaçao 

A dinâmica econômica e tecnológica estáa exigir 
constante atualização dasnormas que regem a socíe

dade. No caso emtela, observa-se que o Constituinte 
de 1988 nãose referiu à produção dosbiocombustfveis, 
ao tratar, naCarta Magna, dasquestões de produção 
e refino de combustfveis. 

Posteriormente, a Emenda Constnucional nO33, 
de 2001, incluiu o álcool combustfvel como objetode 
incidência daCIDE-combustfvel, criada poressa Emen
da, sem, no entanto, prevero retorno dos recursos às 
questões ligadas à sua produção. 

No entanto, naquele momento, nãose tinha cla
ra a possibilidade de introdução, na matrizenergética, 
de outrosbiocombuslíveis, como o biodiesel, cuja pro
dução amplia-se a partir do cultivo de extensas áreas 
de soja, e da introdução de outras espécies vegetais 
em seu sistema produtivo. Também não se observa
va a enormeampliação dasáreas de cana-de-açúcar 
para produção de álcool - hoje um dos fenômenos 
mais marcantes da economia brasileira - bem como 
as possibilidades de outrasformas de aproveitamento 
da biomassa paraprodução de energia. 

A emissão degases poluentes naatmosfera, prin
cipalmente aqueles originados do usodecombustfveis 
fósseis, temprovocado o aquecimento da atmosfera e 
desencadeado um processo acelerado de mudanças 
climáticas, comgravlssimos impactossobrea agricul
tura.A produção de combustfveis limpos, originados 
da agricultura, tem se mostrado alternativa viável que 
não impacta a atmosfera e influi decisivamente na re
dução do aquecimento global. Entretanto, a simples 
produção de um combustfvellimpo nas emissões não 
lhe dá a qualidade de sustentabilidade exigida nos 
tempos atuais, se desconsiderar-se osproblemas cau
sadosemseu processo produtivo. Assim, os cuidados 
como meioambiente e o trabalho nessas culturas são 
aspectos essenciais parao caráterefetivamente sus
tentável dessescombustfveis. 

Entende-se que essas formas de produção de 
bioenergia vieram parase estabelecer emdefinitivo na 
matrizenergética brasileira e mundial, com relevantes 
alterações nos sistemasprodutivos. No campo, já se 
observam importantes transformaçôes, com aocupação 
de imensas áreas agricultáveis por cana-de-açúcar e 
soja, destinadas ao segmento energético, avançando 
sobreas pequenas propriedades familiares. 

Tal situação traz, a par de valiosas transforma
ções econômicas e geração de riqueza, inegáveis 
problemas socioambientais, dentre os quais se des
tacam o deslocamento de empregos tradicionais no 
setor da agricultura familiar; mudanças de formas de 
produção, com tendência à monocultura; impactos am
bientais de todaordem, pelaintrodução denova matriz 
produtiva, com ocupação de áreas tradicionalmente 
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destinadas à produção de alimentos; dentre muitos 
outros aspectos. 

Inteligentemente, o legislador de 2001 fez incluir, 
na alínea "b", inciso li, § 4°, do art. 177 da Constituição 
Federal, dispositivo que prevê que a CIDE-combuslf
veis destine recursos para o "financiamento de projetos 
ambientais relacionados com a indústria do petróleo 
e do gás", tendo em vista a absoluta necessidade de 
o próprio setor contribuir para financiar a atenuação 
dos impactos negativos de sua operação. 

Cabe agora, ao /egislador, atualizar a norma cons
titucional (e, em seguida, a legislação pertinente) ao 
novo momento da economia brasileira e de sua nova 
matriz energética, permitindo que, dentre as destina
ções de recursos da C/DE-combustíveis, figure a mitiga
ção dos efeitos socioambientais decorrentes da produ
ção dos biocombustíveis e dos efeitos negativos sobre 
as atividades produtivas tradicionais e sobre o emprego 
rural, afetados pela introdução de culturas destinadas 
à produção de biomassa para combuslfveis. 

A partir da alteração da legislação, a sociedade 
brasileira contará com recursos para financiar projetos 
dessa ordem, dentre os quais podemos destacar os que 
prevêem a reconversão de atividades de agricultores 
familiares e a qualificação de trabalhadores rurais afe
tados pela expansão da monocultura, a recomposição 
de áreas de preservação permanente, a execução de 
projetos de despoluição de mananciais de água ou de 
redução de sua poluição, a qualificação de trabaihado
res rurais para o desempenho de novas atividades e 
a execução de projetos de reconversão de atividades 
da agricultura familiar, nas regiões produtoras, dentre 
muitas outras atividades. 

Pedimos, portanto, apoio dos nobres pares a essa 
Proposta de Emenda à Constituição. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Assis do Couto. 

Proposição: PEC 0159/07 

Autor: ASSIS DO COUTO E OUTROS 

Data de Apresentação: 19/09/2007
 

Ementa: Altera a redação do § 4° do art. 177 da Cons

tituição Federal.
 

Possui Assinaturas Suficientes: SIM 

Totat de Assinaturas: 
Confirmadas: 171 
Não Conferem: 008 
Fora do Exerclcio: 000 
Repetidas: 063 
Ilegíveis: 000 
Retiradas: 000 
Total: 242 

Assinaturas Confirmadas 

1 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO) 
2 - ANGELA AMIN (PP - SC) 
3 - BETO FARO (PT - PA) 
4 - MAURO LOPES (PMDB - MG) 
5 - JOSÉ AIRTON CIRILO (PT - CE) 
6 - MO/SES AVELlNO (PMDB - TO) 
7 - VICENTE ARRUDA (PR - CE) 
8 - NELSON TRAD (PMDB - MS) 
9 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG) 
10- INDrO DA COSTA (DEM - RJ) 
11 - JOÃO DADO (PDT - SP) 
12 - MARCELO SERAFIM (PSB - AM) 
13 - GLADSON CAMELI (PP - AC) 
14 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS) 
15 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 'I 

16 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR) 
17 - MOACIR MICHELETIO (PMDB - PR) I 
18 - JURANDIL JUAREZ (PMDB - AP) 
19 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL) . 
20 - ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) I 
21 - CARLlTO MERSS (PT - SC) 
22 - CIRO NOGUEIRA (PP - PI) 
23 - EDUARDO LOPES (PSB - RJ) 
24 - REINALDO NOGUEIRA (PDT - SP) 
25 - CARLOS WILLlAN (PTC - MG) 
26 - MARCONDES GADELHA (PSB - PB) 
27 - EDUARDO SCIARRA (DEM - PR) 
28 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) 
29 - BETINHO ROSADO (DEM - RN) 
30 - MIGUEL CORRÊA JR. (PT - MG) 
31 - NELSON PELLEGRINO (PT - BA) 
32 - EDINHO BEZ (PMDB - SC) 
33 - ALCENI GUERRA (DEM - PR) 
34 - EUDES XAVIER (PT - CE) . 
35 - RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB - CE) 
36 - REBECCA GARCIA (PP - AM) j
37 - ARN~LDO JARDIM (PPS - SP)
 
38 - JOSE PIMENTEL (PT - CE)
 
39 - JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG) ,
 
40 - VALTENIR PEREIRA (PSB - MT) !
 
41 - ARNALDO VIANNA (PDT - RJ)
 
42 - TATICO (PTB - GO)
 
43 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
 
44 - PAULO PIMENTA (PT - RS)
 
45 - IRINY LOPES (PT - ES)
 
46 - CHICO ABREU (PR - GO)
 
47 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
 
48 - MUSSA DEMES (DEM - PI)
 
49 - GERALDO RESENDE (PMDB - MS)
 
50 - CHICO DA PRINCESA (PR - PR)
 
51 - FERNANDO CORUJA (PPS - SC)
 
52 - EFRAIM FILHO (DEM - PB)
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53 - WELLlNGTON ROBERTO (PR - PB) 
54 - WALDIR NEVES (PSDB - MS) 
55 - WALTER IHOSHI (DEM - SP) 
56 - RICARDO IZAR (PTB - SP) 
57 - FÉLIX MENDONÇA (DEM - BA) 
58 - RENILDO CALHEIROS (PCdeB - PE) 
59 - FERNANDO DE FABINHO (DEM - BA) 
60 - JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP) 
61 - DEVANIR RIBEIRO (PT - SP) 
62 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG) 
63 - EDMILSON VALENTIM (PCdeB - RJ) 
64 - DÉCIO LIMA (PT - SC) 
65 - PAULO ROCHA (PT - PA) 
66 - L1NCOLN PORTELA (PR - MG) 
67 - NELSON BORNIER (PMDB - RJ) 
68 - CLEBER VERDE (PRB - MA) 
69 - FELIPE BORNIER (PHS - RJ) 
70 - ZEQUINHA MARINHO (PMDB - PA) 
71 - EVANDRO MILHOMEN (PCdeB - AP) 
72 - TADEU FILlPPELLI (PMDB - DF) 
73 - ODAIR CUNHA (PT - MG) 
74 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PR - AL) 
75 - ARMANDO ABíLlO (PTB - PB) 
76 - PRACIANO (PT - AM) 
77 - VICENTINHO (PT - SP) 
78 - WILSON BRAGA (PMDB - PB) 
79 - MAURO NAZI F (PSB - RO) 
80 - ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA) 
81 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI) 
82 - NILSON MOURÃO (PT - AC) 
83 - DAVI ALCOLUMBRE (DEM - AP) 
84 - DAGOBERTO (PDT - MS) 
85 - JOSEPH BANDEIRA (PT - BA) 
86 - DR. NECHAR (PV - SP) 
87 - MICHEL TEMER (PMDB - SP) 
88 - PEDRO FERNANDES (PTB - MA) 
89 - GERALDO PUDIM (PMDB - RJ) 
90 - AYRTON XEREZ (DEM - RJ) 
91 - LEONARDO MONTEIRO (PT - MG) 
92 - NELSON MEURER (PP - PR) 
93 - JORGE BITIAR (PT - RJ) 
94 - CLÓVIS FECURY (DEM - MA) 
95 - ADÃO PRETIO (PT - RS) 
96 - CRISTIANO MATHEUS (PMDB - AL)
 
97 - ZÉ GERARDO (PMDB - CE)
 
98 - EDMAR MOREIRA (DEM - MG)
 
99 - FRANCISCO RODRIGUES (OEM - RR)
 
100 - PEDRO WILSON (PT - GO)
 
101 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
 
102 - PEPE VARGAS (PT - RS)
 
103 - LUIZ BASSUMA (PT - BA)
 
104 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)
 
105 - ANTONIO BULHÔES (PMDB - SP)
 

106 - CELSO RUSSOMANNO (PP - SP) 
107 - NEILTON MULlM (PR - RJ) 
108 - ARIOSTO HOLANDA (PSB - CE) 
109 - PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB - RJ) 
110- CÂNDIDO VACCAREZZA (PT - SP) 
111 - MARCO MAIA (PT - RS) 
112 - TAKAYAMA (PSC - PR) 
113 - JOVAIR ARANTES (PTB - GO) 
114 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA) 
115 - CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS) 
116 - JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP) 
117 - RUBENS OTONI (PT - GO) 
118 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE) 
119 - GUILHERME CAMPOS (DEM - SP) 
120 - PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB - CE) 
121 - OSVALDO REIS (PMDB - TO) 
122 - ELlENE LIMA (PP - MT) 
123 - ROGERIO LISBOA (DEM - RJ) 
124 - REGINALDO LOPES (PT - MG) 
125 - SÉRGIO MORAES (PTB - RS) 
126 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) 
127 - ALINE CORRÊA (PP - SP) 
128 - MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC - MG) 
129 - JÚLIO DELGADO (PSB - MG) 
130 - OTAVIO LEITE (PSDB - RJ) 
131 - DR. UBIALI (PSB - SP) 
132 - RATINHO JUNIOR (PSC - PR) 
133 - DAMIÃO FEL.:ICIANO (PDT - PB) 
134 - MÁRCIO FRANÇA (PSB - SP) 
135 - JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM - SC) 
136 - LUCIANA GENRO (PSOL - RS) 
137 - ANTONIO CRUZ (PP - MS) 
138 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO) 
139 - FLÁVIO DINO (PCdeB - MA) 
140 - VALADARES FILHO (PSB - SE) 
141 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG) 
142 - JOÃO PAULO CUNHA (PT - SP) 
143 - JOAQUIM BELTRÃO (PMDB - AL) 
144 - JERÔNIMO REIS (DEM - SE) 
145 - CARLOS SANTANA (PT - RJ) 
146 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG) 
147 - PAULO ABI-ACKEL (PSDB - MG) 
148 - OSMAR JÚNIOR (PCdeB - PI) 
149 - CARLOS ALBERTO CANUTO (PMDB - AL)
 
150 - ROGÉRIO MARINHO (PSB - RN)
 
151 - SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT - AP)
 
152 - MANATO (PDT - ES)
 
153 - JUVENIL ALVES (PRTB - MG)
 
154 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
 
155 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
 
156 - ELlSMAR PRADO (PT - MG)
 
157 - PINTO ITAMARATY (PSDB - MA)
 
158 - OLAVO CALHEIROS (PMDB - AL)
 



Outubro de 2007 DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-leira 11 53495 

159 - LEONARDO VILELA (PSDB - GO) 
160 - ASSIS DO COUTO (PT - PR) 
161 - JÚLIO CESAR (DEM - PI) 
162 - JAIME MARTINS (PR - MG) 
163 - EDUARDO DA FONTE (PP - PE) 
164 - MAGELA (PT - DF) 
165 - LÚCIO VALE (PR - PA) 
166 - LUIZ CARLOS BUSATO (PTB - RS) 
167 - POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) 
168 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) 
169 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT":' PE) 
170 - SILVINHO PECCIOLl (DEM - SP) 
171 - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE) 

Assinaturas que Não Conferem 

1 - WILSON SANTIAGO (PMDB - PB)
 
2 - ZÉ GERALDO (PT - PA)
 
3 - PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB - RS)
 
4 - EUGÊNIO RABELO (PP - CE)
 
5 - FILIPE PEREIRA (PSC - RJ)
 
6 - MARCOS ANTONIO (PRB - PE)
 
7 - DA. PAULO CESAR (PR - RJ)
 
8 - FERNANDO GABEIRA (PV - RJ)
 

Assinaturas Repetidas 

1 - DÉCIO LIMA (PT - SC)
 
2 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
 
3 - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE)
 
4 - ANTONIO CRUZ (PP - MS)
 
5 - JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP)
 
6 - ROGERIO LISBOA (DEM - RJ)
 
7 - POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
 
8 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
 
9 - PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB - RS)
 
10 - ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)
 
11 - PAULO ABI - ACKEL (PSDB - MG)
 
12 - REGINALDO LOPES (PT - MG)
 
13 - PEDRO WILSON (PT - GO)
 
14 - JOSEPH BANDEIRA (PT - BA)
 
15 - ZEQUINHA MARINHO (PMDB - PA)
 
16 - ROGÉRIO MARINHO (PSB - RN)
 
17 - GUILHERME CAMPOS (DEM - SP)
 
18 - LUIZ BASSUMA (PT - BA)
 
19 - NEILTON MULlM (PR - RJ)
 
20 - JOÃO DADO (PDT - SP)
 
21 - SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT - AP)
 
22 - MUSSA DEMES (DEM - PI)
 
23 - JÚLIO CESAR (DEM - PI)
 
24 - AYRTON XEREZ (DEM - RJ)
 
25 - LUCIANA GENRO (PSOL - RS)
 
26 - FRANCISCO RODRIGUES (O EM - RR)
 
27 - CÃNDIDO VACCAREZZA (PT - SP)
 
28 - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE)
 
29 - LÚCIO VALE (PR - PA)
 

30 - DANiEL ALMEIDA (PCdoB - BA) 
31 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG) 
32 - CRISTIANO MATHEUS (PMDB - AL) 
33 - ANTONIO BULHÕES (PMDB - SP) 
34 - DÉCIO LIMA (PT - SC) 
35 - RUBENS OTONI(PT - GO) 
36 - EDMILSON VALE'N)"IM (PCdoB - RJ) 
37 - JOSEPH BANpEIRA (pT - BA) 
38 - OSVALDO REIS (PMDB - TO) 
39 - EDUARDO DA FONTE (PP - PE) , 
40 - PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB - RJ) 
41 - GUILHERME CAMPOS (DEM - SP) i 
42 - VICENTE ARRUDA (PR - CE) I 
43 - JÚLIO CESAR (DEM - PI) ~ 
44 - PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB - CE) 
45 - OSMAR JÚNIOR (PCdoB - PI) , 
46 - MÁRCIO FRANÇA (PSB - SP) 
47 - MARCO MAIA (PT - RS) 
48 - WILSON BRAGA (PMDB - PB) 
49 - CELSO RUSSOMANNO (PP - SP) 
50 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG) 
51 - PAULO HENRIQUE LUSTOSA (PMDB - CE) 
52 - JÚLIO DELGADO (PSB - MG) 
53 - IRINY LOPES (PT - ES) 
54 - OSVALDO REIS (PMDB - TO) 
55 - OSMAR JÚNIOR (PCdoB - PI) 
56 - ROGERIO LISBOA (DEM - RJ) 
57 - ROGERIO LISBOA (DEM - RJ) 
58 - NELSON TRAD (PMDB - MS) 
59 - LÚCIO VALE (PR - PA) 
60 - SILVINHO PECCIOLl (DEM - SP) 
61 - OSVALDO REIS (PMDB - TO) j 
62 - FELIPE BORNIER (PHS - RJ) 
63 - FRANCISCO RODRIGUES (DEM - RR) 

I 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
 
N° 113, DE 2007
 ,

(Do Sr. Afonso Hamm) i 
Altera a Lei Complementar n0 de

1123,
14 de dezembro de 2006. r 

Despacho: Apense-se à(ao) IPLP nO 
2/2007. 

Apreciação: Proposição Sujeità à Apre
ciação do Plenário. • 

O Congresso Nacional decreta:
 
Art. l' A Lei Complementar n0123, de 14 de de


zembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modificações: I 

"Art. 17 .!.. . 
§1° ! . 
XXIX - representação comercial; 
................................................L "(NR) 

1 
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"Art. 18. 

§ SO . 

v - as atividades de prestação de ser
viços previstas nos incisos XIX a XXIX do 
§ 1° do art. 17 desta Lei Complementar se
rão tributadas na forma do Anexo V desta Lei 
Complementar, hipótese em que não estará 
incluida no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta 
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis; 

.................................................... ." (NR)
 

Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor no 
1 °dia do exercfcio seguinte ao de sua publicação. 

Justificação 

Apesar de constituir um inegável avanço no que 
pertine à concessão de tratamento diferenciado e favo
recido às microempresas e empresas de pequeno por
te, o Simples Nacional não prevê a inclusão, no rol de 
pequenos negócios, dos representantes comerciais. 

Essa é uma atividade fundamental para a cir
culação das mercadorias dos pequenos comércios e 
indústrias, sem a qual ficaria frustrada a intenção de 
crescimento do setor. De nada adianta pretender que 
as microempresas cresçam se não são dadas con
dições para que sua produção seja adequadamente 
distribuída, o que nos leva a apresentar o presente 
projeto de lei complementar. 

A fim de não ter impactos na administração do 
Simples Nacional maiores do que os já verificados no 
presente ano, fizemos a previsão de que a modficação 
legislativa, caso venha a ser aprovada neste ano, só 
surta efeitos a partir de 1° de janeiro de 2008. 

Sala das Sessões, 2S de setembro de 2007. 
- Deputado Afonso Hamm. 

PROJETO DE LEI N° 2.056, DE 2007 
(Do Sr. Edson Duarte) 

Torna obrigatória a compensação pela 
emissão e consumo de carbono por parte 
das empresas que especifica, e dá outras 
providências. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL n° 
18/2007. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Esta Lei torna obrigatória a compensa
ção pela emissão e consumo de carbono por parte 
das empresas grandes emissoras e consumidoras de 
carbono e outros gases de efeito esfufa. 

Art. 2° Consideram-se, para o efeito desta Lei, 
empresas grandes emissoras e consumidoras de car
bono e outros gases de efeito estufa as que emifam ou 
consumam carbono ou outros gases de efeito estufa 
em quantidades superiores a 100.000 (cem mil) tone
ladas equivalentes de carbono por ano. 

§ 1° Ficam também sujeitas às normas contidas 
nesta Lei, independentemente das condições estabe
lecidas no caput, as: 

I - empresas que fabriquem produtos 
que utilizem derivados do petróleo ou que os 
usem em sua atividade fabril; 

11- empresas que façam uso, instalem ou 
façam manutenção de produtos que utilizem 
derivados do petróleo; 

111 - refinarias de petróleo; 
IV - plataformas marítimas ou instalações 

terrestres de exploração de petróleo e gás; 
V - termelétricas movidas a carvão mio 

neral ou a derivados de petróleo; 
VI - montadoras, fabricantes ou impor

tadoras de veiculos automotores; e 
VII - empresas agropecuárias proprie

tárias de rebanhos de gado acima de SOO 
cabeças. 

§ 2° Para o cálculo do volume referido no 
caputdéste artigo, levar-se-á em consideração 
o somatório dos volumes totais de consumo ou 
emissão da empresa ou assemelhada, incluin
do todas as suas unidades vinculadas, direta 
ou indiretamente, independentemente de sua 
localização no terrítóno nacional. 

Art. 3° A compensação prevista nesta Lei será efe
tuada da seguinte forma, a partir de projeto aprovado 
e fiscalizado pelo órgão ambiental competente: 

1- no mlnimo SO% (cinqüenta por cento) 
mediante reflorestamento com espécies nati
vas em Áreas de Preservação Permanente 
-APPs; 

11-no máximo 50% (cinqüenta por cento) 
mediante reflorestamento com espécies nativas 
ou exóticas em áreas degradadas. 

Parágrafo único. Apenas as áreas reflo
restadas com espécies exóticas serão passl
veis de corte, nos termos da legislação am
bientai e florestal vigente. 
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Art. 4° A relação de compensação prevista nes
ta Lei será especificada, na forma do regulamento, na 
proporção das toneladas de carbono equivalente emi
tidas ou consumidas, não podendo onerar o produto 
final da empresa ou assemelhada em mais de 0,5% 
de seu valor bruto. 

Parágrafo único.A compensação do carbono emi
tido ou consumido será feita e demonstrada, integral
mente, ao órgão ambiental competente até dois anos 
após o encerramento de cada ano civil, computando
se o montante devido pela empresa ou assemelhada 
no ano encerrado. 

Art. 5° O Poder Público poderá estabelecer pro
grama de fomento para atender às micro e pequenas 
empresas que eventualmente se encaixem nas dispo
sições desta Lei. 

Art. 6° Os infratores do disposto nesta Lei esta
rão sujeitos às sanções previstas na Lei n° 9.605, de 
1998 (Lei dos Crimes Ambientais). 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor um ano após a 
data de sua publicação oficial. 

Justificação 

Estudiosos de todo o mundo ainda discutem as 
conclusões do 4° relatório de avaliação, divulgado em 
fevereiro do corrente ano de 2007, do Painellntergover
namental sobre Mudança do Clima -IPCC, organismo 
criado pelo Organização das Nações Unidas - ONU, 
em 1988, para estudar os fenômenos atmosféricos que 
se têm abatido sobre o Planeta. 

Em suma, como já é de conhecimento público, 
concluiu-se que a maior parte do aquecimento global 
dos últimos dois séculos decorre da emissão, por diver
sas atividades humanas, de gases de efeito estufa, em 
especial o dióxido de carbono, proveniente da queima 
de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural, carvão) 
e de madeira. Assim, como a relação de causa e efeito 
entre a concentração de gás carbônico na atmosfera 
e o aquecimento da Terra já foi demonstrada pela Ci
ência, torna-se necessária a adoção de medidas que 
reduzam a liberação desses gases de efeito estufa. 

Essa é a razão, pois, do projeto de lei que ora se 
propõe. Como a queima de combustíveis fósseis, em 
particular de derivados de petróleo, é uma importante 
fonte dessas emissões, uma forma efetiva de contraba
lançá-Ias é imputar às empresas por elas responsáveis 
a obrigação de seqüestrar os gases de efeito estufa 
mediante programas de reflorestamento. 

Por essa razão, foram incluldas entre as prin
cipais responsáveis empresas grandes emissoras e 
consumidoras de carbono ou outros gases de efeito 
estufa, tais como refinarias de petróleo, plataformas 
marltimas ou instalações terrestres de exploração de 

petróleo e gás, termelétricas movidas a carvão mineral 
ou a derivados de petróleo e montadoras, fabricantes 
ou importadoras de velculos automotores. Empresas 
agropecuárias detentoras de mais de 500 cabeças de 
gado também foram incluídas em razão do gás metano 
produzido pelos bovinos, de efeito bem mais perverso 
que o próprio gás carbônico. , 

Além do efeito positivo no balanço de emissões, 
o plantio de árvores provoca inúmeros outros benefí
cios, tais como a recuperação da IIora, o fornêcimento 
de abrigo e alimentação à fauna, a proteção dos solos 
e dos recursos hídricos etc. 

Para que a responsabilização não se torne as
saz onerosa para as empresas e assemelhadas, esti
pulou-se que a compensação não onere em "mais de 
0,5% o vaior bruto de seu produto final. Além disso, 
até metade das mudas plantadas, se exotcas, serão 
passíveis de corte, nos termos da legislação ambiental 
e florestal vigente. ' 

Desta forma, contamos com o apoio dos ilustres 
Pares para o aperfeiçoamento e a aprovação desta 
iniciativa, a qual, estamos certos, é do mais alto inte
resse da sociedade brasileira, tanto da atual e quanto 
das futuras gerações. , 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2007. 
- Deputado Edson Duarte. 

PROJETO DE LEI N° 2.064, DE 2007 
(Do Sr. Manoel Junior) i 

I 

Revoga o inciso XII do art. 581 do De
creto-Lei n' 3.689, de 03 de outubrode 1941 
- Código de Processo Penal, e dá outras 
providências. ; 

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

Apreciação: ProposiçãoSujeitaà Aprecia
ção Conclúsiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

A Câmara dos Deputados decreta: 
Art. 10 Fica revogado o inciso XII do art. 581 do 

Decreto-Lei n° 3.689, de 03 de outubro de 1941 - o 
Código de Processo Penal. : 

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

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em con
trário. ' 

Justificação I 
O inciso XII do art. 581 do Código de Processo 

Penal dispõe que cabe recurso, no sentido estrito, da 
decisão que conceder, negar ou revogar livramento 
condicional. Todavia, este dispositivo foi revogado de 
maneira tácita pela Lei das Execuções Penais. 
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Tal diploma legal prevê em seu art. 131 que o 
livramento condicional será concedido pelo juiz das 
execuções penais. De outro lado, em seu art. 197, pre
vê que das decisões concedidas por este magistrado 
caberá o recurso de agravo, ficando, portanto, revogado 
o dispositivo previsto no art. 581, XII do CPP. 

Ademais, é pacifico na doutrina e na jurispru
dência nacional que quando a liberdade condicional 
for concedida no corpo da sentença condenatória o 
recurso cabfvel é a apelação. 

Assim sendo, com o intuito de evitar a perpetu
ação desta dicotomia legal, justifico a presente pro
posição. 

Brasüia, 19 de setembro de 2007. - Manoel Alves 
da Silva Junior, Deputado Federal. 

PROJETO DE LEI N° 2.065, DE 2007 
(Do Sr. Manoel Junior) 

Revoga o art. 21 do Decreto-Lei n' 
3.689, de 03 de outubro de 1941 - o Códi· 
go de Processo Penal, e dá outras provi
dências. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL n° 
3.700/1997. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 

A Câmara dos Deputados decreta: 
Art. l' Fica revogado o art. 21 do Decreto-Lei n' 

3.689, de 03 de outubro de 1941 - o Código de Pro
cesso Penal. 

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

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em con
trário. 

Justificação 

Diante de uma nova Constituiçâo que assegura 
o Estado Democrático de Direito, pautado no respeito 
da dignidade da pessoa humana, o art. 21 do Código 
de Processo Penal, que trata da incomunicabilidade do 
indiciado, decretada no curso dos autos pelo juiz, du
rante o inquérito policial, não pode ser recepcionado. 

O art. 136, § 3°, IV da Constituição Federal esta
belece que é vedada a incomunicabilidade do preso no 
curso do Estado de Defesa. Ora, se em uma situação 
excepcional, onde é admitida a relativização de cer
tos direitos fundamentais em nome da ordem pública 
e da paz social, não se permite a incomunicabilidade 
do preso, quisera em uma situação normal, onde lhe 
são asseguradas todas as garantias de um Estado 
Democrático. 

Além do que, a CF estabelece no rol de seus di
reitos fundamentais o direito do preso à comunicação 

e à assistência da famllia e do advogado (ar!. 5°, LXII e 
LXIII). Dessa forma, ao se aceilar que no curso do inqué
rito policial se decrete a incomunicabilidade do preso, a 
legislação infraconstitucional estaria criando entraves 
para a aplicação de uma disposição superior. 

Este posicionamento é defendido por penalistas 
de renome como Júlio Fabrinni Mirabete e Fernando 
da Costa Tourinho Filho. Outro não é o posicionamen
to do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de 
Mello: 

"O indiciado é sujeito de direitos e dispõe 
de garantias plenamente oponlveis ao poder 
do Estado. A unilateralidade da investigação 
penal não autoriza que se desrespeitem as 
garantias básicas de que se acha investido, 
mesmo na fase pré-processual, aquele que 
sofre, por parte do Estado, atos de persecu
ção criminal." 

Desta forma, diante da inconslilucionalidade ma
terial do dispositivo do Código de Processo Penal, jus
tifico a pretensa lei. 

Brasília, 17 de setembro de 2007. - Manoel Al
ves da Silva Junior, Deputado Federal. 

PROJETO DE LEI N° 2.066, DE 2007 
(Do Sr. Manoel Junior) 

Revoga o § l' do art. 475-L da Lei n' 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, o Código de 
Processo Civil, e dá outras providências. 

Despacho: À Comissão de: Constitui
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Ar!. 
54, RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeila à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 
2411. 

A Câmara dos Deputados decreta: 
Art. 1° Fica revogado o § 1° do art. 475-L da Lei 

n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3' Ficam revogadas as disposições em con

trário. 

Justificação 

O texto do art. 475-L do Código de Processo Ci
vil, introduzido pela Lei n' 11.232, de 2005, trata das 
matérias sobre as quais podem versar impugnação do 
executado ao cumprimento da sentença. Coube ao § 
1° deste artigo declarar inexig(vel o titulo fundado em 
lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo 
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação 
ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo 
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Supremo Tribunal Federal como incompatfveis com a 
Constituição Federal. 

Ocorre, contudo, que a possibilidade prevista 
neste dispositivo legal gera extrema insegurança jurl
dica às relações, haja vista que durante o longo trâmite 
que seguem os processos até que se chegue à fase 
de cumprimento da sentença definitiva, o STF pode 
reformar o entendimento sobre determinada matéria 
que era dita constitucional e eficaz ao tempo do julga
mento do mérito da causa. 

Ademais, o ordenamento juridico pátrio possibilita 
outros meios de combate a decisões inconstitucionais, 
uma vez que os julgamentos do Supremo Tribunal Fe
deral sobre a inconstitucionalidade de leis e atos nor
mativos, após a edição da Emenda Constitucional n° 
45/2004, têm eficácia vinculante em relação aos demais 
órgãos do Judiciário e da Administração Pública. 

Um dispositivo como este somente fortalece a tão 
criticadafaltade eficáciados processos, umavez que pos
sibilita que uma das partes seja vencedora do processo, 
mas não obtenha o seu resultado concreto, só ajudando 
a manchar a imagem do Poder Judiciário brasileiro. 

. Assim sendo, fundado no princIpio da segurança 
jurtdica e da eficácia do processo, justifico o presente 
projeto de lei. 

Brasília, 19 de setembro de 2007. - Manoel Al
ves da Silva Junior, Deputado Federal. 

PROJETO DE LEI N° 2.079, DE 2007 
(Do Sr. Jorginho Maluly) 

Altera o art. 282 do Decreto-Lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, acres
centando a profissão de Tecnólogo e Téc
nico em Radiologia. 

Despacho: Apense-se ao PLno 
4.293/2001. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°.O art. 282, caput, do Decreto-Lei n° 2.848, 

de 07 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Arl. 282 Exercer, ainda que a título gra
tuito, a profissão de médico, dentista, farma
cêutico, técnico e tecnólogo em radiologia, sem 
autorização legal ou excedendo os limites da 
ética, impostos pelos respectivos Conselhos 
Profissionais: 

Pena - Detenção de seis meses a dois 
anos. 

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

, 
Justificação t 

O exerclcio ilegal da profissão de Tecnólogo e 
técnico em radiologia deve ser tratado com responsa
bilidade, visto que é uma profissão que trabalha com 
radiação em diversas áreas principalmente na área 
de saúde. 

São Tecnólogos e Técnicos em Radiologia os pro
fissionais de Raios X, que executam as técnicas: 

I 

I - radiológicas, no setor de diaqnósti, 
co; I 

11 - radioterápicas, no setor de terapia; 
111 - radioisotópicas, no setor de radio

isótopos; I 
IV - industriais, no setor industrial; 
V - de medicina nuclear. I 

Os técnicos e tecnólogos de radiologia como 
profissionais da área de saúde executam exames na 

. área da radiologia, ou seja, aluam na produção de 
imagens no diagnóstico de patologias nos seres vivos. 
Na radioterapia utilizam raios x e fontes radioativas no 
tratamento de patologias e que nos trás lembranças 
do Césio 137, que traumatizou Goiânia e o Brasil com 
o acidente por negligência. Como técnicos em radio
logia industrial operam aparelhos de raios x 'e fontes 
radioativas na produção de imagens para controle de 
qualidade em obras de engenharia de segurariça e pe
ças sensíveis. Na medicina nuclear e radiolsotópica o 
profissional manuseia substâncias radioativas e aplica 
em pacientes para rastreio e produção de imagens. 

Suas funções consistem em programar, executar 
e avaliar técnicas radiológicas utilizadas no diagnóstico, 
na prevenção e promoção da saúde, utiiizando equipa
mentos tecnologicamente avançados, na preparação 
e posicionamento e acompanhamento do paciente na 
realização de exames. I 

I 
O exercicio das atividades radiológicas por pes

soas desqualificadas além de colocar em risco o pró
prio operador e de alto perigo para outros seres vivos 
e para a sociedade geral. I 

Os efeitos nocivos para os seres vivos, o ris
co para para o paciente, o perigo para a sociedade, 
comprovadas pelos sucessivos acidentes radioativos, 
amplamente noticiados pela imprensa mundial, re
querem penalidades mais contundentes que evitem o 
exercfcio ilegal, I 

Atualmente esse delito é tratado como contraven
ção e não como crime, havendo necessidade de modi
ficação do ordenamento legal, inserindo essa'conduta 
entre aqueles previstas no art. 282 do Códigó Penal. 

Sala das Sessões, 19 de setembro de' 2007. 
Deputado Federal, Jorgínho Maluly - DEM/SP. 

I 
I 
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PROJETO DE LEI N° 2.090, DE 2007 
(Do Sr. or. Talmir) 

Altera o art. 86 da Lei n° 8.213, de 24 
de julho de 1991, para estender o auxfllo
acidente às seguradas que tiverem filhos 
prematuros, em virtude'de acidente de tra
balho, desde que demandem cuidados es
peciaIs. 

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Farnllla; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICO) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICO) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

a Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1°a art.86 da Lei na 8.213,de 24 de julhode 

1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 86 . 

§ 2° a auxflio-acidente serádevidoa par
tir do dia seguinteao da cessaçãodo auxflio
doença ouda data do acidentede trabalho no 
casodo §5°Adesteartigo, independentemente 
de qualquerremuneração ou rendimento aufe
rido pelo acidentado, vedadasuaacumulação 
com qualquer aposentadoria. 

§5°A É devido auxflio-acidente à sequ
rada empregada que, em virtude de acidente 
de trabalho, sofrerparto antecipado, que será 
pago pelopertodo em que restarcomprovada 
a necessidade de cuidados especiais a seu 
filho." (NR) 

Art. 2° As despesas previstasnesta Lei serão fi
nanciadascom recursosda contribuição da empresa 
prevista no inciso I do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991. 

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

Justificação 

Para amparar os trabalhadores que sofrem se
qüelas decorrentes de acidente de trabalho que re
duzam sua capacidade laborativa, a legislação pre
videnciária prevê uma Indenização paga por meio do 
auxülo-acídente. 

Essaproposição visagarantiro pagamento dessa 
indenização, também, à trabalhadoraque sofrer parto 
antecipado, emvirtudede acidente de trabalho, e restar 
comprovado queseu filhonecessitade cuidadosespe
ciais. Trata-se de umamedida dejustiça, poiso acidente 

de trabalho, ao afetaro filho da trabalhadora, prejudica 
diretamente, também, a própriasegurada que passaa 
ter ônus das despesasdo tratamentodo filho. 

Deve ser garantido, portanto, o pagamento do 
auxilio-acidente duranteo penedoemque a segurada 
tiverque arcarcomdespesas adicionais para tratarnen
to do filho que nasceu prematuro em decorrência de 
acidente de trabalho. 

a seguro social destina-se a amparar nãosornen
te o próprio trabalhador, mas tambémos seus depeno 
dentes. Dessaforma, imprescindfvel quea indenização 
do auxflio-acidente alcance, também, o dependente 
que teve sua saúde prejudicada pelo acidente de tra
balho de sua mãe. 

a financiamento dessasdespesas seráefetuado 
por meloda contribuição das empresas para o seguro 
do acidentede trabalho. As allquotas poderãoser ma
joradas paraas empresas ondeforconstatado acidente 
destanatureza, na formado atual Decreto na 3.048, de 
6 de maiode 1999,que prevêa reduçãoou majoração 
dessasalfquotas, conformeo valordo FatorAcidentá
rio de Prevenção - FAP de cada empresa. 

Considerando a importância dessa medida, ga
rantindo indenização justa à segurada, bem como re
cursos para propiciar tratamentomédicoao filho nas
cido prematuro em virtude de acidente de trabalho, 
pedimos o apoio dos nobres Pares para aprovação 
desta proposição. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. 
- Deputado Dr.Talmir. 

PROJETO DE LEI N° 2.092,DE 2007 
(Do Sr. Marcos Montes e outros) 

Dispõe sobre o Programa de Reestru· 
turação do Passivo do Setor Rural Brasl· 
lelro, de operações originárias de crédito 
rural, e dá outras providências. 

Despacho: As Comissões deAgricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Finanças e Tributação (Méritoe Art. 54, 
RICO) e Constituição e Justiçae de Cidadania 
(Art. 54 RICO) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva pelasComissões - ART. 24 11. 

a Congresso Nacional decreta: 
Art.10 Sãoas instituições e os agentes financeiros 

do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituldo pela 
Lei n° 4.829, de 5 de novembrode 1965, autorizados 
a procederao alongamento de dívidas originárias de 
crédito rural, contrafdas por produtores rurais, suas 
associações, cooperativas e condomfnios, inclusive 
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as já renegociadas, relativas às seguintes operações, 
contraídas até 31 de dezembro de 2006: 

I - realizadas ao amparo da Lei n° 7.827, 
de 27 de setembro de 1989 - Fundos Constitu
cionais de Financiamento do Norte, do Nordes
te e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO); 

11 - realizadas com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT), mixadas ou 
não com outras fontes de recursos; 

111- nas operações de investimentos com 
recursos do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social (BNDES); 

IV - realizadas ao amparo do Fundo de 
Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ). 
renegociadas ao amparo do artigo 50 da Lei 
n° 10.437, de 25 de abril de 2002; 

V - realizadas ao amparo do Programa 
de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desen
volvimento dos Cerrados - Prodecer, etapas 
11 e 111; 

VI - realizadas ao amparo do Programa 
de Recuperação da Lavoura Cacaueira; 

VII - realizadas ao amparo do Programa 
de Revitalização das Cooperativas de Produ
ção Agropecuária - RECOOP, de que trata 
a Medida Provisória n° 2.168-40, de 24 de 
agosto de 2001 ; 

VIII- de crédito rural de custeio agrope
cuário prorrogado, que tenha sido contratado 
até 31/12/06, com recursos da exigibilidade 
bancária, da poupança rural e demais fontes de 
financiamento utilizadas para esta finalidade; 

IX - de crédito rural de investimento agro
pecuário, independente da fonte de recursos 
utilizada; 

X - relativas às parcelas vencidas e não 
pagas de operações de crédito rural alongadas 
ao amparo do § 50do art.° 50da Lei n° 9.138, 
de 29 de novembro de 1995, alterada pela Lei 
n° 9.866, de 9 de novembro de 1999; 

. XI - relativas às parcelas vencidas e não 
pagas de operações de crédito rural alonga
das ao amparo do artigo 10da Lei n° 10.437, 
de 25 de abril de 2002; 

XII - relativas às parcelas vencidas e não 
pagas de operações de crédito rural alongadas 
ao amparo dos §§ 60, 6°-A e 6°·B do artigo 50 
da Lei n° 9.138, de 29 de novembro de 1995, 
alterada pela Lei nO 9.866, de 9 de novembro 
de 1999, regulamentada pela Resolução n° 
2.471, de 1998; 

§ 10 Incluem-se nas disposições deste artigo: 

a) as operações contratadas após 
31/12/2007, com recursos de qualquer fonte, 
inclusive as de crédito rural, desde que a nova 
operação tenha seus recursos destinados à 
liquidação de operações anteriores; I 

b) as operações contratadas com recur
sos do Fundo de Defesa da Economia Cafeei
ra - FUNCAFÉ, ao amparo da Hesoluçâo n° 
3.423, de 2006, mesmo que a contratação da 
operação tenha ocorrido após 31/12/2006. 

t 
§ 20O Conselho Monetário Nacional poderá au

torizar a inclusão de operações de outras fontes, inclu
sive aquelas contratadas sob a modalidade de Crédito 
Direto ao Consumidor - CDC. . 

§ 30 Incluem-se nas disposições do caput deste 
artigo as operações em processo de cobrança admi
nistrativa e judicial. r 

§ 40 A instituição financeira fica obrigada a se 
manifestar formalmente quanto ao não enquadramento 
do débito do mutuário nos termos desta Lei, no prazo 
máximo de noventa dias antes do término do prazo 
para formalização da operação, cabendo ao mutuário, 
apresentar recurso ao Banco Central do Brasil no pra
zo de até 30 dias contados da data do indef~rimento 
de sua proposta. 

Art. 2° Nas operações de alongamento referidas 
no caput do art. 10,o saldo devedor será apurado em 
31 de outubro de 2007, com base nos sequintes cri
térios: ' 

I 

I - em relação aos incisos I, li, 11I, IV, VI 
e VII, do art. 10, pelos encargos de normali
dade, até a data da repactuação, expurgando, 
se houver, os encargos de inadimplemento, 
encargos moratórios, multas, outros encargos 
e taxas não pactuados no contrato original e 
honorários advocatlcios que correrão Por conta 
da instituição credora; 

11 - em relação ao inciso V do art. 10: 
a) até 30 de novembro de 1995: pelos 

encargos de normalidade, até a data da repac
tuação, expurgando, se houver, os sncarqos 
de inadimplemento, encargos moratórios, mui
tas, outros encargos e taxas não pactuados no 
contrato original e honorários advocatícios que 
correrão por conta da instituição credora; 

b) de 30 de novembro de 1995 até 31 de 
outubro de 2007: . 

1 - sobre o valor de até R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais): os encargos estabeleci
dos no § 50 do art. 5° da Lei n° 9.138, de 29 
de novembro de 1995, alterada pela Lei n° 
9.866, de 9 de novembro de 1999, dispensada , 
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a correção pela equivalência em produto no 
período entre 31 de outubro de 2001 até até 
31 de outubro de 2007; 

2 - sobre o valor que exceder ao limite 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais): pelos 
encargos de normalidade, até 31 de outubro 
de 2007, expurgando, se houver, os encargos 
de inadimplemento, encargos moratórios, rnul
tas, outros encargos e taxas não pactuados no 
contrato original e honorários advocalfcios que 
correrão por conta da instituição credora; 

111 - em relação aos incisos VIII e IX do 
art. 1°; 

a) considerar o valor de cada uma das 
parcelas na data do seu respectivo vencimento 
e na condição de normalidade, sem os bônus 
de adimplência de que trata o § 5° do art. 5° 
da Lei n° 9.136, de 29 de novembro de 1995, 
aplicando-se a correção pela equivalência em 
produto somente para as parcelas com venci
mento anteriores a 31/10/2001; 

b) a partir do vencimento, atualizar os va
lores pela variação da Taxa de Juros de Longo 
Prazo até 31 de outubro de 2007; 

IV - em relação ao inciso X do art. 1°: 
calcular o vaior de cada uma das parcelas na 
data do seu respectivo vencimento e na con
dição de normalidade, com adoção dos en
cargos financeiros de que tratam os incisos I 
e 11 do art. 2° da Lei n° 10.437, de 25 de abril 
de 2002, corrigindo-se os valores encontrados 
pela variação da Taxade Juros de Longo Prazo 
(TJLP) até 31 de outubro de 2007. 

Art. 3° As operações desclassificadas do crédi
to rural serão incluldas nos procedimentos previstos 
nesta lei, desde que a desclassificação não tenha de
corrido de desvio de crédito ou outra ação dolosa do 
devedor. 

Art. 4° Os saldos devedores apurados na forma 
prevista no art. 2° terão seus vencimentos alongados 
pelo prazo mínlrno de dez anos, observadas as se
guintes condições: 

I - o prazo máximo será determinado em 
função da capacidade de pagamento de cada 
mutuário, limitado a 20 anos, e o valor de cada 
parcela não poderá exceder ao teto de: 

a) 1,5% do faturamento bruto total da ali
vidade, quando se tratar de agricultor familiar, 
mini e pequeno produtor rural; 

b) 3% do faturamento bruto total da ati
vidade, quando se tratar de médio e demais 
produtores rurais; 

11 - prestações anuais, vencendo a pri
meira em 31 de outubro de 2.009; 

11I - encargos financeiros: 
a) para os assentados da Reforma Agrá

ria e agricultores familiares: as mesmas taxas 
praticadas para as operações do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa
miliar - PRONAF; 

b) para os mini e pequenos produtores 
rurais: juros de dois inteiros e cinco décimos 
por cento ao ano, com capitalização anual; 

c) para os demais produtores rurais: ju
ros de três por cento ao ano, com capitaliza
ção anual. 

§ 1° Alternativamente e a critério do mutuário, o 
saldo devedor a ser alongado poderá ser equivalente 
ao valor das garantias existentes na data da repactu
ação da divida, ficando os critérios de avaliação e os 
custos decorrentes das mesmas a serem ajustados 
entre as partes, respeitados os critérios estabeleci
dos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, em laudo de avaliação elaborado por profis
sional habilitado. 

§ 2° Quando do pagamento da última prestação 
do alongamento de que trata esta lei, existindo saldo 
residual, o mesmo será refinanciado pelo prazo de 
até 10 anos, não podendo ser concedido prazo de 
carência. 

§ 3° A critério do mutuário, o valor de cada par
cela do débito poderá ser fixado em equivalentes uni
dades de produto agropecuário, que representará o 
valor da parcela a ser paga em moeda corrente na 
data de seus respectivos vencimentos, respeitados os 
seguintes procedimentos: 

I - o valor de cada uma das parcelas será 
fixado, calculado na data da repactuação com 
base no preço de referência estabelecido pelo 
Governo Federal; 

11-o valor de cada parcela na data de seu 
vencimento, será calculado mediante a multipli
cação das unidades de produto agropecuário 
vinculada pelo preço de referência mercado 
30 dias antes do seu vencimento; 

11I - não será facultado ao mutuário, a 
opção de depósito da mercadoria em unidade 
de armazenamento credenciada pelo Governo 
Federal para liquidação da referida parcela, 
que deverá ser realizada em espécie, salvo 
se autorizada pelo Poder Executivo. 

§ 4° Caberá ao mutuário oferecer as garantias 
usuais das operações de crédito rural já vinculadas 
à operação objeto de alongamento, sendo vedada a 
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exigência de apresentação de garantias adicionais, 
liberando-se aquelas que excederem os valores re
gulamentares do crédito rural. 

§ 5° Não serão abrangidos nas operações de alon
gamento de que trata este artigo os valores deferidos 
em processos de cobertura pelo Programa de Garantia 
da Atividade Agropecuária - PROAGRO. 

§ 6° As repactuações de que trata este artigo 
serão formalizadas através da emissão de cédula de 
crédito rural, disciplinada pelo Decreto-lei n° 167, de 
14 de fevereiro de 1967, e quando for o caso, através 
de aditivo contratual. 

Art. 5° As condições estabelecidas nesta lei, na 
forma a ser regulamentada pelo Conselho Monetário 
Nacional, aplicam-se aos mutuários que tenham para
Iizado sua atividade, desde que comprovada a capaci
dade de pagamento, sendo autorizada a repactuação 
em nome de terceiros assuntores. 

Art. 6° As instituições e os agentes financeiros 
apresentarão ao mutuário, extrato consolidado de sua 
conta gráfica, com a respectiva memória de cálculo, de 
forma a demonstrar discriminadamente os parâmetros 
utilizados para a apuração do saldo devedor desde a 
origem da divida, no prazo de até 60 dias contados da 
data da publicação do regulamento dessa lei. 

Parágrafo único. Na apuração do saldo devedor, 
a instituição credora fica obrigada a considerar como 
origem do débito, a operação que tenha sido amorti
zada parcialmente ou liquidada integralmente, com a 
liberação do crédito objeto de renegociação. 

Art. 7° Ficam instituídos: bônus de adimplência, 
bônus de antecipação de parcela e bônus de liqui
dação antecipada da dIvida, observada as seguintes 
condições: 

I - bônus de adimplência, a ser calculado 
sobre o valor de cada parcela paga até a data 
do seu vencimento: 

a) de 30% para as operações contratadas 
por agricultores familiares, mini e pequenos 
produtores rurais, sendo elevado para 50% 
quando o empreendimento for localizado na 
região de abrangência dos Fundos Constitu
cionais de Financiamento da Região Centro
Oeste (FCO), Nordeste (FNE) e Norte (FNO), 
e para 70% quando localizado na região do 
semi-árido, norte do Estado do Espirito Santo 
e dos municípios do Estado de Minas Geerais, 
do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, 
compreendidos na área da ADENE; 

b) de 20% para os demais produtores 
rurais, sendo elevado para 30% quando o 
empreendimento for localizado na região de 
abrangência dos Fundos Constitucionais de 

Financiamento da Região Centro-Oeste (FCO), 
Nordeste (FNE) e Norte (FNO), e para 50% 
quando localizado na região do semi-árido, 
Norte do Estado do Espírito Santo e 'dos mu
nicípios do norte de Minas Gerais, do Vale do 
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compre
endidos na área da ADENE; j 

11 - bônus de antecipação de parcela, a 
ser aplicado quando a sua amortização ocor
rer pelo menos um ano antes de seu venci
mento pactuado, acrescido ao bônus de que 
trata o inciso I: 

a) de 15% para as operações contratadas 
por agricultores familiares, mini e pequenos 
produtores rurais; , 

b) de 10% para os demais produlores 
rurais; 

111- bônus de liquidação antecipada, cal
culados sobre cada parcela da divida, além 
dos beneficios legalmente previstos,' nas se
guintes condições: I 

a) taxa de desconto a ser aplicada so
bre o valor de cada parcela com base na Taxa 
de Juros de Longo Prazo, vigente no dia da 
liquidação total da dívida, para as operações 
renegociadas ao amparo dos § 5° e dos §§ 6°, 
6°-A, 6°-8 e 6°-C do art. 5° da Lei nO 9.138, de 
29 de novembro de 1995; ; 

b) taxa de desconto a ser aplicada so
bre o valor de cada parcela, com base na taxa 
Selic - Sistema Especial de Liquidação e Cus
tódia, vigente no dia da liquidação antecipada 
e total da dfvida. 

§ 1° Em caso de liquidação total da divi
da, nas condições estabelecidas neste artigo, 
fica sem efeito o disposto no § 7° do art. 1° da 
Lei n° 10.437, de 25 de abril de 2002. 

§ 2° As instituições financeiras ficam proi
bidas de impor qualquer restrição cadastral ou 
impeditiva de crédito, a mutuários que liquida
rem seus débitos nos termos e condições de 
que trata este artigo. 

Art. 8"Dentro dos seus procedimentos bancários, 
as instituições financeiras devem adotar as providên
cias necessárias à continuidade da assistência credi
tícia aos mutuários contemplados com o alongamento 
de dividas de que trata esta lei, quando necessário ao 
desenvolvimento de suas explorações. I 

Art. 9° Quando formalmente solicitadas pelos 
mutuários, as instituições financeiras integrantes do 
SNCR ficam obrigadas, em relação às operações alon
gadas ao amparo da Lei n° 9.138, de 1995, alterada 
pela Lei n° 9.866, de 1999, da Lei nO 10.437, de 2002, 

L 
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e da Medida Provisória n° 2.168-40, de 2001, e àque
las transferidas para a União nos termos da Medida 
Provisória n° 2.196, de 2001, a promover a reavaliação 
das garantias vinculadas. 

§ 1° O valor dos bens objetos de garantia deve ser 
apurado mediante laudo de avaliação, a ser elaborado 
por profissional qualificado, com base nos parâmetros 
indicados para a finalidade pela Associação Brasileina 
de Normas Técnicas - ABNT, cuja cópia será apresen
tada ao interessado. 

§ 2° Caso constatado, na reavaliação, que o valor 
das garantias excede o das dividas a que estão vin
culadas em percentual superior a 30 (trinta) por cen
to, a instituição financeira deverá proceder, junto ao 
cartório competente, à baixa do montante excedente 
a esse limite. 

§ 3° Pana os fins de que tnata este artigo, consi
derar-se-á solicitação formal: 

I - a entrega de correspondência em 
qualquer agência da instituição credora, sendo 
obrigatório o seu recebimento e protocolo; 

11 - O envio de carta registrada com aviso 
de recebimento; 

ill - a notificação através de Cartório 
Notarial. 

§ 4° A instituição financeina disporá de 
pnazo de 90 dias para: 

I - manifestar-se formalmente sobre a 
solicitação do mutuário, apresentando, em 
caso de recusa, justificativa técnica, funda
mentada; 

11 - promover as alterações necessárias 
nos instrumentos de crédito e nos registros 
competentes, no caso das solicitações de
feridas. 

§ 5° Para as operações e fins de que 
trata este artigo, fica admitida a vinculação de 
parte de imóvel runal como objeto de ganan
tia, mediante a apresentação de planta bai
xa e memorial descritivo indicando a parcela 
da área da propriedade que ficará vinculada 
como ganantia. 

Art. 10. Fica autorizada, por iniciativa do mutuário, 
a substituição das ganantias vinculadas às openações 
de que trata o art. 1° desta lei, observadas, no que cou
berem, as disposições contidas em seus parágnafos, 
bem como os seguintes critérios: 

1-as garantias devem ser as usuais pana 
openações de crédito rural: 

11- as garantias não podem conter impe
dimentos ou ônus de qualquer natureza. 

§ 1° A instituição financeina disporá de pnazo de 
90 dias pana: 

I - manifestar-se formalmente sobre a 
solicitação do mutuário, apresentando, em 
caso de recusa, justificativa técnica, funda
mentada; 

11- promover as aiterações necessárias 
nos instrumentos de crédito e nos registros 
competentes, no caso das solicitações de
feridas. 

§ 2° Para as operações e fins de que 
trata este artigo, fica admitida a vinculação de 
parte de imóvel rural como objeto de ganan
tia, mediante a apresentação de plantabai
xa e memorial descritivo indicando a parcela 
da área da propriedade que ficará vinculada 
como ganantia. 

Art. 11. Fica autorizada a assunção e a trans
ferência de dívidas alongadas ao amparo desta lei, 
da Lei n° 9.138, de 1995, alienada peia Lei n° 9.866, 
de 1999, e da Lei n° 10.437, de 2002, observados os 
procedimentos bancários aplicáveis às openações da 
espécie. 

Art. 12. Fica a União autorizada a dispensar o 
tratamento astabelecido nesta lei às operações da 
mesma espécie adquiridas sob a égide da Medida 
Provisória n° 2.196-3, de 2001, inclusive aquelas em 
processo de cobrança pela Procuradoria Geral da Fa
zenda Nacional- PGFN. 

Art. 13. As infnações aos dispositivos desta lei su
jeitam as instituições financeiras, seus diretores, mem
bros de conselhos administrativos, gerentes. fiscais e 
essemelhados às penalidades previstas no art. 44 da 
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, sem prejurzo 
de outras, estabelecidas pela legislação vigente. 

Art. 14. Dos pnazos: 

I - pana solicitação do enquadramento: 
o mutuário disporá de até cento e vinte dias, 
contados da data da publicação do regula
mento desta lei, para solicitar formalmente o 
alongamento dos seus débitos; 

11 - para formalização do alongamento: 
as instituições financeiras terão prazo de até 
trezentos e sessenta e cinco dias, contados da 
data da publicação do regulamento desta lei, 
para formalização do alongamento. 

§ 1° Fica autorizada a suspensão da 
cobrança ou da execução judicial de dlvídas 
originárias de crédito rural abrangidas por esta 
lei, a partir da data em que os mutuários ma
nifestarem seu interesse na prorrogação ou 
repactuação dessas dívidas. 
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§ 2° Ficam as instituições financeiras credoras 
das dívidas renegociadas na forma desta lei obrigadas 
a suspender a execução dessas dividas e a desistir, 
se for o caso, de quaisquer ações ajuizadas contra os 
respectivos mutuários relativas às operações abran
gidas naquele instrumento de crédito. 

Art. 15. Para aderir à repactuação de que trata 
esta lei, os mutuários terão de amortizar até 15% do 
saldo devedor vencido ou das parcelas com vencimen
to previsto para 2007 das operações a serem alonga
das, sendo dispensado do recolhimento máximo, os 
mutuários que apresentarem a comprovada falta de 
capacidade de pagamento. 

Parágrafo único. Quando o empreendimento for 
localizado na região de abrangência da ADENE, fica 
dispensado o pagamento máximo de que trata o ca
put do artigo. 

Art. 16. Fica autorizada a utilização de recursos 
das exigibilidades de aplicação em crédito rural oriun
dos dos depósitos à vista de que trata o art. 48 da lei 
n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, para a instituição 
de linha de crédito destinada à concessão de financia
mentos com vistas à liquidação de dividas contraldas 
por produtores rurais ou suas cooperativas, inclusive 
as Cooperativas de Crédito, destinadas à: 

I - liquidação de Cédula de Produto Ru
ral - CPR, de que trata a lei n° 8.929, de 22 
de agosto de 1994; 

li-liquidação de parcelas de dividas de 
crédito rural alongadas nos termos da lei nO 
9.138, de 29 de novembro de 1995 e realiza
das ao amparo do Programa de Revitalização 
das Cooperativas de Produção Agropecuária 
- RECOOP, de que trata a Medida Provisória 
n° 2.168-40, de 24 de agosto de 2001, quando 
honrada pela Cooperativa; 

§ 1° Os financiamentos serão liquidados 
em no máximo oito prestações, com venci
mento, respectivamente, até o dia 31 de ou
tubro de 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014, 
2015 e2016. 

§ 2° Os encargos financeiros das opera
ções a serem pagos pelos devedores serão os 
mesmos praticados para as operações contra
tadas com recursos da Exigibilidade Bancária 
e os Depósitos à Vista. 

§ 3° Os recursos utilizados nos finan
ciamentos de que trata o caput poderão 
ser computados no cumprimento das res
pectivas exigibilidades rurais, nos termos a 
serem definidos pelo Conselho Monetário 
Nacional. 

§ 4° As operações de que trata o caput 
deste artigo poderão ser contratadas sob a 
forma de Integralização de Cotas-parte de 
Capital. i 

§ 5° O prazo para a contratação dos fi
nanciamentos é de cento e oitenta dias con
tados da data da publicação do regulamento 
desta lei. 

i 
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a ins

tituir, no prazo de até 180 dias, contados a partir da 
data da publicação desta lei, o Seguro Prestamista 
vinculado ao Programa de Reestruturação do Passivo 
do Setor Rural Brasileiro, destinado a: ' 

I 
I - amortização parcial ou integral de 

cada parcela na data do seu vencimento, quan
do verificada dificuldade de pagamento do 
produtor, decorrente de falta de renda e frus
tração de safra decorrente de adversidades 
climáticas e ocorrência de pragas sem método 
difundido de controle; ! 

II -liquidação integral do débito em caso 
de falecimento por qualquer causa, do mutu
ário segurado. I 

§ 1° A adesão ao Seguro Rural de que trata o 
caput deste artigo é facultativo ao produtor rural. 

§ 2° No caso de não adesão ao seguró de que 
trata o caput deste artigo, o produtor rural fica impedi
do de prorrogar o vencimento de qualquer dás parce
las da divida alongada, com exceção do disposto no 
§ 3° deste rtigo. . I 

§ 3° Até a implantação, regulamentação e a dis
ponibilização do seguro de que trata o caput deste 
artigo aos mutuários que aderirem ao alongamento 
de dividas, fica assegurada a prorrogação do venci
mento de qualquer uma das parcelas, para' um ano 
após o vencimento da última prestação pactuada ou 
prorrogada, uma vez comprovada a falta de capa
cidade de pagamento, nos termos e condições es
tabelecidos pelo MCR 2-6-9 e no art. 4°, pàrágralo 
único da lei n° 7.843, de 18 de outubro de 1989, 
mantidos os encargos originalmente pactuados e as 
condições de normalidade estabelecidas no con
traio original. I 

Art. 18. Caberá ao Conselho Monetário Na
cional - CMN, regulamentar as disposições con
tidas nesta lei e lixar o recolhimento compulsório 
dos Depósitos à Vista em relação ao volume de 
recursos aplicados ao Crédito Rural, respeitados 
os seguintes limites: 
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I - recolhimento Compulsório ao Banco 

Central - limitado em até 30% do total dos 

depósitos à vista; 
11 - aplicação em Operações Livres das 

Instituições Bancárias - não pode ultrapassa 
a 150% do total aplicado em operações de 
Crédito Rural. 

§ 1° A não aplicação dos valores defini

dos pelo Conselho Monetário Nacional- CMN, 
relativos aos Depósitos à Vista em operações 
de Crédito Rural e a aplicação em Operações 
Livres que venham exceder os limites esta
belecidos nesta lei, sujeitará as instituições 
bancárias à multa de 10% sobre o valor não 
aplicado e de 20% sobre o valor que exceder 
nas Operações Livres. 

§ 2° Os recursos arrecadados com as 
multas de que trata o § 1° serão destinados 
à constituição de em um Fundo Garantidor a 
ser utilizado na concessão de bônus de adim
plência de que trata esta lei. 

Arl. 19. O total dos saldos devedores a serem 
prorrogados ao amparo desta lei fica limitado a R$ 
10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), sendo o Te
souro Nacional autorizado a, alternativamente: 

I - emitir títulos para garantir as opera
ções de prorrogação de dívidas de que trata 
esta lei; 

11 - realizar despesas com equalização 
de taxas de juros e outros encargos financei
ros, inclusive junto a instituições financeiras 
privadas. 

§ 1° A critério do Poder Executivo, os títu
los referidos na alínea a do caput poderão ser 
emitidos para garantir o valor total das opera
ções nele referidas ou, alternativamente, para 
garantir o valor da equalização decorrente da 
renegociação. 

§ 2° O Poder Executivo, por iniciativa 
do Ministério da Fazenda, fundamentará so
licitação ao Senado Federal de aumento dos 
limites referidos nos incisos VI, VII e VIII do 
art. 52 da Constituição Federal, observadas 
as disposições da Lei Complementar nO 101, 
de 4 de maio de 2000. 

§ 3° A emissão dos títulos previstos no 
capul deste artigo deve seguir as programa
ções financeiras estabelecidas pelo Tesouro 
Nacional. 

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

.Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007. 

Proposição: PL. 2092/07 

Autor da Proposição: MARCOS MONTES E OUTROS 

Data da Apresentação: 20/09/2007 
Ementa: Dispõe sobre o Programa de Reestruturação 
de Passivo do Setor Rural Brasileiro, de operações orl
ginárias de crédito rural, e dá outras providências. 

Possui Assinaturas Suficientes: SIM 

Totais de Assinaturas: Confirmadas 044 
Não Conferem 000 
Licenciados 000 
Repetidas 000 
lIegrveis 000 
Retiradas 000 
Total 044 

Assinaturas Confirmadas 

AFONSO HAMM PP RS 
ALFREDO KAEFER PSDB PR 
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP 
B.SÁ PSB PI 
CELSO MALDANER PMDB SC 
CEZAR SILVESTRI PPS PR 
CLAUDIO DIAZ PSDB RS 
DAGOBERTO PDT MS 
DARCfslO PERONDI PMDB RS 
DILCEU SPERAFICO PP PR 
DUARTE NOGUEIRA PSDB SP 
EDIO LOPES PMDB RR 
EDUARDO SCIARRA DEM PR 
FÉLIX MENDONÇA DEM BA 
FERNANDO COELHO FILHO PSB PE 
FERNANDO MELO PT AC 
FLAVIANO MELO PMDB AC 
HOMERO PEREIRA PR MT 
JOÃO OLIVEIRA DEM TO 
JORGINHO MALULY DEM SP 
JUSMARI OLIVEIRA PR BA 
LÁZARO BOTELHO PP TO 
LEANDRO VILELA PMDB GO 
LEONARDO VILELA PSDB GO 
LIRA MAIA DEM PA 
LUIS CARLOS HEINZE PP RS 
LUIZ CARLOS SETlM DEM PR 
MARCELO MELO PMDB GO 
MARCOS MONTES DEM MG 
MOACIR MICHELETTO PMDB PR 
MOREIRA MENDES PPS RO 
NELSON MEURER PP PR 
ODfLlO BALBINOTTI PMDB PR 
PAULO PIAU PMDB MG 
POMPEO DE MATTOS PDT RS 
RÓMULO GOUVEIA PSDB PB 
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RONALDO CAIADO DEM GO 
'THELMA DE OLIVEIRA PSDB MT 
VALDIR COLATTO PMDB SC 
VELOSO PMDB BA 
WALDEMIR MOKA PMDB MS 
WALDIR NEVES PSDB MS 
WANDENKOLK GONÇALVES PSDB PA 
ZONTAPP SC 

PROJETO DE LEI N° 2.104, DE 2007 
(Do Sr.João Paulo Cunha) 

Dispõe sobre a Regulamentação da 
atividade de dermopigmentação artistica 
- tatuagem e perfuração corporal- piercing 
- e condições de funcionamento dos estú
dios para o exercício da profissão. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL 
n01.444/2007. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - ART. 
2411. 

Art. 1° - Para os efeitos desta Lei são adotadas 
as seguintes definições: 

Inciso1- Práticade Dermopigmentação 
ou Tatuagem; 

Inciso 11 - Praticade Dermopigmentação 
Estética - empregode técnicas, que sejam co
nhecidas,com o objetivode pigmentara pele, 
comfinalidade de simularmaquiagem no rosto 
ou corrigir ou ainda disfarçar imperfeições, ci
catrizes, hipercromiasou discrornias. 

Inciso 111 - Procedimentos inerentes à 
práticade dermopigmentação: procedimentos 
invasivos que consistem na introdução intra
dérmica de substânciascorantespor meiode 
agulhas ou dispositivos que cumpram igual 
finalidade; 

Inciso IV - Substânciascorantes: tintas 
atóxicas fabricadas especificamente para o 
uso em dermopigmentação; 

IncisoV - Dermopigmentador atístico ou 
tatuador é o individuo que domina técnicas 
destinadas a pigmentar a pele com finalida
de artística; 

Incivo VI - Dermopigmentador estético 
ou micropigmentador é o individuo que domi
na as técnicas destinadas a pigmentar a pele 
do rosto com finalidade estética; 

Inciso VI - Prática de Perfuração Cor
poral: emprego de técnicas próprias com o 
objetivo de fixar adornos compatíveis com o 
corpo humano; 

Inciso VII - Procedimentos inerentes à 
práticade Perfuração Corporal: procedimentos 
invasivos que consistem na introdução, atra
vés da pele, de adornos objetivando fixá-los 
no corpo humano; I 

IncisoVIII - Gabinetede Perfuração Cor
o poral: é o estabelecimento de interesse à saúde 
que desenvolvea prática do piercing; 

Inciso IX - Perfurador Corporalou Body 
Piercer: é o indivíduo que domina técnicas 
destinadasa introduzire fixar adornos no COr
po humano. I 

• 
Art. 2°- Os estabelecimentos comerciais, profis

sionais liberais, ouqualquerpessoaqueapliquedermo
pigmentaçãoem outrem, ou a colocação de piercings 
e adornos, tais como brincos, argolas, jóias de body 
piercing e outros, que perfurem a pele ou membro do 
corpo humano, ainda que a tltulo não oneroso, serão 
obrigados a observar em seus estabelecimentos as 
condições de funcionamento fixadas nesta Lei. 

Art. 3° - Os estabelecimentos de que trata esta 
Lei deverãocontar com: 

a) Identificação clarae precisadoestabe
lecimento, de forma que a sua finalidade seja 
facilmente compreendida pelo público; 

b) Cadastro numerado de clientes atendi
dos, conforme modelofornecido peloórgãore
presentativo da classe. organizado de tal forma 
quepossa serobjeto de rápidaverificàçãopor 
parte das autoridades sanitárias competentes, 
contendo os seguintes registros: ; 

1)ldentificação do cliente: nome completo, 
idade, sexo e endereço completo; 

2)Data do atendimentodo cliente; 
3)Histórico médico do cliente; j 

c)Livro de registrode acidentesconten
do: I 

1)Anotação de acidente, de qualquer 
natureza, que envolva o cliente ou o executor 
de procedimentos; 

2) No caso da prática de derrnopíçrnen
tação, inclui-sea anotaçãode reaçãoalérgica 
agudaapóso emprego de substâncias'corante, 
bem como reação alérgicatardia comunicada 
pelo cliente ao responsável pelo estabeleci
mento, tais como: infecção localizada, dentre 
outras, data da ocorrência do acidente. 

I 
Art. 4°- Os responsáveis pelosestabelecimentos 

de que trata esta Lei deverão garantir a prestação de 
informações a todos os clientes sobre os riscos de
correntesda execução de procedimentos em contrato 
assinado entre as partes, conforme modelo f?rnecido 
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pelo órgão representativo da classe, bem como soli
citar aos clientes que os informem sobre a ocorrência 
de eventuais complicações. 

Parágrafo único - Todos os clientes deverão ser 
informados, antes da execução dos procedimentos, 
sobre as dificuldades técnico-cienlfficas que podem 
envolver a posterior remoção de tatuagens. 

Art. 5° - No que se refere à estrutura Hsica, dos 
estúdios de dermopigmentação e de Piercing deverão 
ser dotados de: 

I - Sala de recepção;
 
11 - Banheiro;
 
111 - Sala de procedimento de dermo


pigmentação; 
IV - Sala de procedimentos de pier

cing; 
V - Sala de esterilização; 
VI- Compartimento minimo de 1 M2(um 

metro quadrado) impermeável, para armaze
namento do lixo infectado para recolhimento 
por empresa especializada; 

VII- Interligação com os sistemas públi
cos de água potável e de esgoto sanitário; 

VIII - Ambiente para a realização de pro
cedimentos inerentes à prática de dermopig
mentação e de piercing, com dimensão minima 
de 9 metros quadrados e largura minima de 3 
metros lineares. 

Ar!. 6° - Normas e Equipamentos essenciais para 
o exercício da atividade; 

I - Certificado Curso de Primeiros So
corros; 

11-Certificado curso de Fisiologia da Pele 
através do órgão representativo da categoria, 
atestado por profissionais do CRM, CRD ou 
CRBM, realizado e expedido através do órgão 
representativo da categoria profissional; 

111- Certificado curso de Biossegurança, 
Esterilização e Controle de Infecção, atesta
do por profissional do CRM, CRD ou CRBM, 
realizado e expedido através do órgão repre
sentativo da categoria profissional; 

IV - Pisos e paredes revestidos de ma
terialliso, impermeável ou pintura branca la
vável nas paredes; 

V - Pia com bancada e água corren
te com acionamento por pedal , cotovelo ou 
sensor, nas salas de procedimento e sala de 
esterilização; 

VI- Aparelho de esterilização Autoclave, 
acima de 12 litros com RMS; 

VII - Lavadora ultra-som com RMS; 

VIII- Alvará de funcionamento;
 
IX - Alvará da vigilância sanitária;
 
X - Laudo da detetização do estabele


cimento; 
XI - Laudo da limpeza da caixa dágua; 
XII - Laudo do teste Biológico e Oufmico 

da auloclave; 
XIII -- Atestado de saúde e carteira de 

vacinação em dia com todas as vacinas para 
doenças infectocontagiosas ; 

XIV - Credenciamento do recolhimento 
do lixo infectado; 

XV - Toalheiro com papel toalha des
cartável; 

XVI- Saboneteira com sabonete I(quido 
anti-séptico; 

XVII - Coletor de materiais perfurocor
tantes; 

XVIII - Lixeira acionada por pedal; 
XIX - Frascos de tintas para dermopig

mentação com rótulos contendo procedência, 
data de validade, número de validade, número 
de lote, qulmico responsável e RMS; 

XX - Barbeadores, lençol, filme de PVC, 
recipientes para tinta e espátulas descartá
veis. 

Art. 7° - É proibido uso de ventilador na sala de 
dermopigmentação e piercing. 

Art. 8° - Na execução de procedimentos inerentes 
às práticas de dermopigmentação, antes de atender 
cada cliente, o Tatuador prático deverá: 

I - Realizar a lavagem das mãos com 
água e sabonete liquido anti-séptico; 

11- Limpar a bancada na frente do clien
te, com álcool etílico a 70% e preparar o cam
po de trabalho com filme de PVC e Babador 
impermeável descartável, a bancada deverá 
estar livre de qualquer objeto que não faça 
parte do processo; 

111 - Encapar com filme de PVC a almo
tolia ou borrifador, máquina de tatuar, fio da 
máquina, pedal, e as superficies que entrem 
em contato com a pele do cliente durante a 
execução do procedimento; 

IV - Realizar novamente a lavagem das 
mãos com água e saboriete liquido anti-séptico 
e em seguida fazer a anti-sepsia das mãos com 
álcool etílico à 70% ou clorexidina à 2%; 

V - Realizar a limpeza da pele do clien
te com água e sabonete anti-séptico, e fazer 
a raspagem dos pelos do local a ser tatuado 
com lâmina descarlável; 
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VI - Em seguida proceder a anti-sepsia 
da pele do cliente com álcool etílico à 70%, 
ou clorexidina à 2% com tempo de exposição 
mfnimo de 3 minutos; 

VII - Vestir avental, máscara, óculos de 
proteção e luvas; 

VIII - Se for preciso manipular materiais 
durante o processo da dermopigmentação, o 
profissional deverá descartar as luvas e calçar 
outro par de luvas novas, 

IX - Após a realização do trabalho, tudo 
deverá ser descartado na presença do cliente; 

X - Todo material utilizado no procedi
mento que cause corte ou perfurações, de
vem ser descartadas em coletores perfuro
cortantes; 

XI - Todo material utilizado com secre
ções deve ser descartado em saco de lixo 
branco específico para coleta de resfduos 
infectantes. 

Artigo 9° - Na execução de procedimentos ine
rentes ás práticas de body piercing, antes de atender 
cada cliente, o piercing prático deverá: 

I - Realizar a lavagem das mãos com 
água e sabonete liquido anti-séptico; 

li-limpar a bancada na frente do cliente, 
com álcool etflico à 70% e preparar o campo 
de trabalho com filme de PVC e toalha PVC 
descartável, a bancada deverá estar livre de 
qualquer objeto que não faça parte do pro
cesso; ~ 

111 - Encapar com filme de PVC os: 
Borrifadores, lanternas, paqufmetros, ca

neta atóxica para marcação; 
IV - Forrar com lençol descartável: maca 

e cadeira; 
V - Realizar novamente a lavagem das 

mãos com água e sabonete ffquido anti-séptico 
e em seguida fazer a antí-sepsia das mãos com 
álcool etílico a 70% ou clorexidina a 2%; 

VI - Vestir avental, máscara e luvas; 
VII - Realizar a limpeza da pele do cliente 

com água e sabonete ffquido anti-séptico e em 
seguida proceder à anti-sepsia da pele com 
álcool etflico a 70% ou clorexidina a 2%, com 
exposição mínima de 3 minutos; 

VIII - Se for preciso manipular materiais 
durante o processo da colocação de piercing, 
o piercer deverá descartar as luvas e calçar 
par de luvas novas. 

Artigo 10° - É proibido fazer funcionar Ateliês de 
dermopigmentação e de Piercing em sótãos e porões de 
edificações, assim como em edificações insalubres. 

Artigo 11° - Todo o instrumental empregado na 
execução de procedimentos inerentes às práticas de 
dermopigmentação e de piercing deverá, obrigatoria
mente, ser submetido a processos de descohtamina
ção, limpeza e esterilização ou descartado de forma 
apropriada. I 

§ 1o - As agulhas, lâminas ou dispositivos des
tinados a remover pêlos, empregados na prática da 
dermopigmentação, deverão ser descartáveis e de 
uso único; ; 

§ 2° - Antes de serem introduzidos e fixados no 
corpo humano, os adornos deverão ser submetidos a 
processo de esterilização. I 

Artigo 12° Somente poderão ser empreçadas 
na execução de procedimentos inerentes à prática de 
dermopigmentação, tintas atóxicas fabricadas espe
cificamente para tal finalidade, com data de validade 
e número de lote; ! 

Artigo 13° - Os produtos, artigos e materiais 
descartáveis ou não destinados à execução de pro
cedimentos deverão ser acondicionados em armários 
exclusivos para tal finalidade, limpos, sem umidade e 
que sejam mantidos fechados. I 

Parágrafo único - Os produtos empregados na 
higienização ambiental deverão ser acondicionados 
em locais próprios, separados dos produtos usados 
na limpeza e esterilização dos materiais empregados 
nos procedimentos. ' 

Artigo 14° - É expressamente proibida a reali
zação da prática de dermopigmentação e de Piercing 
em menores de 16 anos. Os adolescentes acima de 
16 anos necessitam da presença e autorização dos 
pais em documento conforme modelo fornecido pelo 
órgão representativo da classe e com assinatura re
conhecida em cartório. 

Artigo 15° - Os estúdíos de dermoplqrrientação 
e de Body Piercing somente poderão funcionar me
diante cadastramento, junto às autoridades' compe
tentes e o credenciamento no órgão representativo 
da sua categoria profissional para possuir o alvará de 
funcionamento e alvará sanitário nas cidades onde há 
alvarás distintos. I 

Artigo 16° - Os estabelecimentos referidos nesta 
Lei terão prazo de 90 (noventa) dias para observar as 
determinações nela dispostas. I 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Justificação 

O presente projeto de lei é inspirado na' portaria 

CVS-12, de 30107/99, vigente no âmbito do ertado de 
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São Paulo, que dispõe sobre os estabelecimentos de 
interesse à saúde, denominados de Ateliês de Body 
Piercing e Ateliês dedermopigmentação, reconhecendo 
a importância de normasmaisseveras no desenvolvi
mento das atividades acima referidas visando salva
guardara vida humana. ao mesmo tempo disciplinar 
os estabelecimentos que exploram a atividade acima 
mencionada. 

É notório o risco de contrair doenças infectas 
contagiosas emAteliêsde BodyPiercing e Tatuagens, 
pois, nãoraramente ocorre a inobservância dasprecau
ções universais de biossegurança, sendoconstatado 
o uso de utensflios, bem como meio de desinfecção 
e esterilização fora deis padrões mlnimos de higiene 
e segurança. 

As determinações de medidas eficazes para o 
controle de doenças transmissrveis nesses tipos de 
atividades, são de responsabilidade das autoridades 
sanitárias, que igualmente devem intervirsempreque 
houverpossibilidade de ameaçaà saúde pública. 

No apoioa legislação sanitária vigente, visaesta 
medida estabelecer normasparaas atividades desen
volvidas pelo prático em Body Piercing e pelo prático 
em dermopigmentação. 

Este Projeto deLeiobjetiva estabelecer condições 
técnicas adequadas ao desempenho dafunção desses 
profissionais, quanto ao estabelecimento comercial 
onde essas práticassão desenvolvidas. 

A preocupação da sociedade, do poderpúblico e 
dacomunidade médica coma matéria emtela,é notó
ria, ademais, que a mldia televisiva ao expor artistas 
renomados, portanto Piercer e Tatuador, somando a 
interpretação da arte que sepratica nadermopigmen
tação; resta-nos representante dopoderlegislativo em 
nomeda população que nos delegou o poderparatal, 
cuidarmos para que a saúde seja preservada em to
dos os nívsls. 

Devido à proliferação deestabelecimentos desse 
setor, o órgão de saúdeinformaque as aplicações de 
Body Piercing ou dermopigmentação podem expor a 
pessoaa agentes infecciosos veiculados pelosangue, 
tais como Aids, Hepatites. Sífilis, Doença de Chagas 
entre outras. 

Segundo estimativa do Sindicato da categoria, 
atualmente existem maisde 600mil trabalhadores nos 
160mil estúdios de dermopiqmentaçâo e piercing es
palhados nos mais de cinco mil municípios do Brasil. 
Contudo, muitos desses estúdios estão em situação 
irregulardevido á falta de lei mais rlgida e especrtica 
paraeste setor, e também pela ineficiência dasações 
fiscalizadoras pelos órgãos competentes. 

Através desse Projeto de Lei queremos exigir 
condições mlnimas de higiene e segurança para oade

quado funcionamento dos estabelecimentos onde se 
desenvolve a atividade de prático emdermopigmenta
çãoeprático em piercing, elidindo o risco deexposição 
dos clientes aos agentes infecciosos veiculados pelo 
sangue, taiscomo: Vlrus da Imunodeficiência Humana 
- HIV, Vírusda Hepatite C,Vrrus da Hepatite B,dentre 
outros, bem como a ocorrência de acidentes durante 
a realização de tais procedimentos, salvaguardando 
a integridade de todos os brasileiros que se utilizarem 
dessetipo de serviço. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2007. 
- Deputado João Paulo Cunha PT/SP. 

PROJETO DE LEI N° 2.118, DE 2007 
(Do Sr.João Biliar) 

Dispõe sobre a criação de Cadastro 
Nacional Único das Organizações Não-Go
vemamentais. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL N° 
3.677/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 10 FicaInstltuido o Cadastro Nacional Único 

dasOrganizações NãoGovernamentais semfins lucra
tivos, que tenham por finalidade exclusiva a prestação 
de serviços, orientação, defesa e cuidado a crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e ou
tros grupossociaisvulneráveis. 

Arl.20Poderão requerer inscrição noCadastro de 
que trata o art. 10 desta Leias Organizações NãoGo
vernamentais que atendam aos seguintes requisitos: 

I - possuirsede no Pais; 
11 - apresentação de cópia de inscrição 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica; 
111 - apresentação de cópia de Certidão 

de Re9istro em Cartório; 
IV - apresentação de cópiade seusEs

tatutos; 
V - estar em atividade por, no rnlnimo, 

dois anos. 

Art. 3° O cadastramento das Organizações Não 
Governamentais serácoordenado porórgão competen
te do Poder Executivo. a quemcabeo fornecimento de 
Certidãode Cadastramento à entidade registrada. 

§ 1° O Cadastro de que trata o art. 10 desta Lei 
deve ser atualizado no primeiro trimestre de cada 
exercfcio. 

§ 2°O Cadastro atualizado será amplamente di
vulgado para possibilitar seu conhecimento por toda 
a sociedade. 
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Art. 4° O Governo Federal deverá utilizar, prefe
rencialmente, o Cadastro Nacional Único das Organi
zações Não Governamentais para propor parcerias e 

firmar convênios com as entidades cadastradas. 
Art. 5° Esta Lei entra em vigor ria data de sua 

publicação. 

Justificação 

É inquestionável a importância, no cenário social 
brasileiro, das Organizações Não Governamentais, as
sociações privadas Sem fins lucrativos que desempe
nham ações com fins públicos. Ou seja, é a sociedade 
civil atuando em áreas onde, de início, deveria atuar o 
Estado, que, por várias contingências, não consegue 
cumprir de maneira eficiente o seu papel. 

Sensíveis à realidade social e com ênfase na 
participação voluntária, as Organizações Não Gover
namentais atuam, primordialmente, no desenvolvimen
to da cidadania, buscando meios de transformá-Ia. 
Dessa forma, desempenham papel fundamental na 
concretização da democracia participativa, prevista 
em nossa Lei Maior. 

Ao longo dos anos, essas entidades vêm sedi
mentando sua credibilidade junto à sociedade, em 
especial quando atuam com os segmentos mais vul
neráveis, como crianças, adolescentes, idosos e pes
soas com deficiência. A posse de uma visão geral da 
situação social do Pais possibilita-lhes a intensificação 
ou adequação de ações especificas que visem uma 
apropriada alocação de recursos e, conseqüentemen
te, a melhoria das condições de vida da população e 
a redução da iniqua desigualdade social que avilta a 
todos n6s. 

No entanto, nem o Poder Público nem a socie
dade sabem, com exatidão, quem e quantas são es
sas organizações sem fins lucrativos, sua finalidade 
e localização. A nosso ver, a criação de um Cadastro 
Nacional Único das Entidades Não Governamentais 
constituirá um elemento fundamental para eficácia e 
eficiência do repasse e alocação de recursos públi
cos, maior controle social, transparência e estímulo à 
participação popular. 

No Projeto de Lei que ora apresentamos, além 
da criação do Cadastro Nacional Único das Entidades 
Não Governamentais, são definidos os requisitos para 
inscrição; a competência administrativa para a coor
denação, fornecimento de certidão e atualização do 
citado Cadastro; além da previsão de sua utilização 
preferencial, pelo Governo Federal, ao propor parce
rias e firmar convênios com as entidades que atuem 
nas áreas nele contempladas. 

Tendo em vista a relevância da matéria, conta
mos com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação 
desta proposição. I 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2007. 
- Deputado João Bittar. r 

PROJETO DE LEI N° 2.122, DE 2007 
(Do Sr. Dr. Nechar) . ; 

, 
Permite deduzir do imposto de renda 

devido pelas pessoas físicas e jurídicas as 
doações efetuadas aos Fundos Municipais, 
Estaduais e Nacional do Idoso, dando nova 
redação ao inciso I do art. 12 da Lei;,o 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995. I 

Despacho: Apense-se à(ao) PL nO 
4.034/2004. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário. I 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l' O art. 12, inciso I, da Lei n'. 9.250, de 26 

de dezembro de 1995, passa a vigorar com li seguin
te redação: 

"Art. 12 . (...) I 
I - as contribuições feitas aos fundos 

controlados pelos Conselhos Municipais, Es
taduais e Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e pelos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacional do Idoso." i 

) 

Art. 2° A pessoas jurídica poderá deduzir do im
posto de renda devido, em cada período de apuração, o 
total das doações feitas aos Fundos do Idoso - nacional, 
estaduais ou municipais - devidamente comprovadas, 
vedada a dedução como despesa operacional. 

§ 1o A dedução a que Se refere o caput, somada 
à dedução relativa às doações efetuadas aos fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, a que se 
refere o art. 260 da Lei n°. 8.069, de 13 de julho de 
1990, com a redação dada pelo art. 10 da Lei n°. 8.242, 
de 12 de outubro de 1991, não poderá ultrapassar um 
po r cento do imposto devido. I 

Art. 3° Esta lei entra em vigor em 1o de janeiro 
do ano seguinte ao de sua publicação. ' 

Justificação 
I 

A presente proposição tem por objetivo permitir 
às pessoas físicas e às pessoas jurídicas deduzir, do 
imposto de renda devido, as doações feitas aos Fundos 
dos Idosos - nacional, estaduais e municipais. 

A aprovação do projeto de lei ora apresentado 
corrigirá distorção hoje existente, eis que os fundos 
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes já go
zam desse incentivo. I 
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Com efeito, a legislação atualmente vigente fa- PROJETO DE LEI N° 2.135, DE 2007 
culta ao contribuinte do imposto de renda deduzir do (Da Sra. Andreia lito) 
imposto devido as doações efetuadas aos fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

Antes de ser inslilufdo o incentivo fiscal em favor 
dos fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
as instituições que cuidam de crianças e adolescentes 
e as instituições que cuidam de idosos recebiam do
ações espontâneas, fundadas apenas no espfrlto de 
solidariedade e filantropia dos doadores. 

Após o aparecimento do mencionado incentivo 
fiscal, crescente parcela de doadores, que doavam às 
instituições que cuidam dos idosos, passou a optar em 
realizar doações às instituições que cuidam das crian
ças e dos adolescentes. Assim, o incentivo fiscal, que 
visava a atrair recursos para as entidades que cuidam 
das crianças e adolescentes, acabou produzindo um 
efeito perverso, não desejado por ninguém. 

A possibilidade de deduzir do imposto de renda 
o montante doado tem influenciado o doador, em pre
juizo das insliluições que cuidam dos idosos. 

Essa discriminação prejudicial aos idosos de
corre da inexistência de incentivo fiscal que, de forma 
idêntica ao que hoje contempla os fundos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, possa beneficiar as ins
liluições que cuidam dos idosos. 

Essa situação é injustificável, eis que significativa 
parcela de idosos vivem em asilos, que são mantidos 
com imensa dificuldade. 

A proposição que submeto à apreciação do Con
gresso Nacional busca aperfeiçoar a legislação tribu
tária, eliminando a injusta competição entre fundos 
que objetivam atender as diversas camadas de popu
lação carente. 

Deve ser salientado que o projeto de lei não tra
rá qualquer perda de arrecadação de tributos, já que 
mantém os limites de dedução dentro das balizas hoje 
existentes. A adequação financeira e orçamentária do 
projeto fica assegurada. 

A proposição permite ao doador nova opção, 
sem aumentar o limite máximo da dedução do impos
to hoje existente. 

Portanto, não há qualquer ofensa ao Orçamen
to Anual, à Lei de Diretrizes Orçamentária e ao Plano 
Plurianual. 

Tendo em vista que o projeto atende ao justo 
clamor dos idosos, sendo urgente a necessidade de 
sanar a falha da legislação tributária, estou certo de 
que a proposição contará com a aprovação de meus 
ilustres Pares no Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2007. 
- Deputado Dr. Nechar. 

Cria no calendário oficiai do Brasil o 
Dia do Seresteiro. 

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Ar!. 
2411. 

O Congresso Nacional decreta:
 
Art. 1°Fica criado no calendário oficial do Brasil,
 

o "Dia do Seresteiro", a ser comemorado, no dia 23 de 
maio de cada ano. 

Ar!. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

Justifica-se o presente Projeto de Lei, em razão 
da importância que foi Silvio Caldas para a Música Po
pular Brasileira. Ele foi, sem dúvidà, a maior expressão 
do gênero musical no Pais, com um repertório de 216 
(duzentas e dezesseis) canções gravadas. Recebeu a 
medalha de Machado de Assis, concedida por unani
midade pela Academia Brasileira de Letras, proposta 
por Jorge Amado. 

Sugerimos o dia 23 de maio, como o Dia do Se
resteiro do Brasil, por ser a data de nascimento do 
cantor Silvio Antõnio Narciso de Figueiredo Caldas, 
Silvio Caldas. 

O dia do seresteiro já está sendo de direito me
recedor de um ato legislativo que possa legitimar uma 
data nacional para essa comemoração, tal sua impor
tância no cenário nacional. 

Além da importância que foi Silvio Caldas, no 
tocante à divulgação desse tipo de música genuina
mente brasileira, não se pode deixar de registrar nesta 
justificação que, em alguns estados e municlpios, o dia 
do seresteiro já se encontra institucionalizado por le
gislações estaduais ou municipais. Isso tudo por conta 
da importância desse estilo de música, praticamente, 
em todo o território nacional. 

No municlpio de Casimiro de Abreu, no Estado 
do Rio de Janeiro, por exemplo, por uma lei municipal, 
foi inslilufdo naquela cidade, o dia 23 de outubro como 
o dia do Seresteiro. Esse evento, já entrou para o ca
lendário oficial da cidade e cresce a cada ano, gerando 
entretenimento, renda, fomentando o turismo daquele 
municipio e orgulho do povo casimirense. 

A seresta, no Estado de Goiás, via Lei estadual 
n09.069, desde 1981, tem institucionalizado como o 
"Dia do Seresteiro", a data de 11 de junho. 
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o porquê da apresentação deste Projeto de Lei 
institucionalizando, nacionalmente, o "Dia do Seres
teiro" para ser comemorado, anualmente, em 23 de 
maio, é tão somente, por conta da oportunidade de 
prestar uma homenagem post-mortem, aquele pe
queno Silvio, chamado de Rouxinol da Famllia Ideal 
que cantava cavalgando o pescoço dos remadores de 
São Cristóvão, participava de festas, dançava e sapa
teava nas mesas dos bares, e cantava nas reuniões 
do Largo da Cancela. Esse grande seresteiro, em sua 
longa trajetória teve diversos slogans, sendo o mais 
conhecido "O Caboclinho Querido", dado por César 
Ladeira; e, Titio. 

Em 1992 recebeu a Medalha de Machado de As
sis, concedida por unanimidade pela Academia Bra
sileira de Letras, por proposta de Jorge Amado. Viveu 
seus últimos 40 anos em seu sitio de AtibaialSP, onde 
morreu em 03 de fevereiro de 1998. 

Por todo esse legado deixado por esse emérito 
cantador de seresta, nada mais justo do que se pen
sar nesta justa homenagem, criando o "Dia do Se
resteiro", como 23 de maio de cada ano, data do seu 
nascimento. 

Estas são as razões que levam à apresentação 
deste Projeto de Lei, cuja relevância há de assegu
rar o apoio dos ilustres Pares desta Casa para a sua 
aprovação. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 2007. 
Deputada Andreia Zito. 

PROJETO DE LEI N° 2.139, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Guimarães Filho) 

• Altera a redação do inciso IV do art. 
649 do Código de Processo Civil, tornando 
penhorável até 113 (um terço) dos vencimen
tos, subsídios, soldos, salários, remunera
ções, proventos de aposentadoria, pensões, 
pecúlios e montepios e demais quantias 
recebidas por liberalidade de terceIros. 

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

Apreciação: ProposiçãoSujeitaà Aprecia
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1° O inciso IV do art. 649 da Lei n° 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 649 (omissis). 
IV - Dois terços dos vencimentos, sub

stdios, soldos, salários, remunerações, pro
ventos de aposentadoria, pensões, pecúlios 

e montepios, das quantias recebidas por libe
ralidade de terceiro e destinadas ao sustento 
do devedor e sua famllia, dos ganhos de tra
balhador autõnomo e dos honorários de pro
fissionalliberal." 

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

Justificação , 
A impenhorabilidade da integralidade dos ven

cimentos, subsldios, soldos, salários, remunerações, 
honorários de profissionais liberais, proventos de apo
sentadoria, pensões, pecúlios e montepios, dentre ou
tros ganhos de trabalhador autônomo e demais ver
bas recebidas de terceiros destinadas ao sustento do 
devedor, tem sido motivo de deliberada inadimplência 
de obrigações contraidas de forma legitima, em de
trimento da boa fé do credor, que não tem outro meio 
de receber seu crédito senão através da penhora de 
parte dessa verba que, por justiça, pode ser destinada 
ao paqarnento de tais obrigações. I 

E inconcebivel que a pretexto de se tratar de sa
lário, vencimentos, subsidios etc., o devedor possa, na 
falta de outro bem passível de penhora, esquivar-se do 
adimplemento de obrigações deliberadamente contra
Ida em seu proveito, enriquecendo-se ilicitamente às 
custas do prejuízo alheio. f 

Acumulam-se, em todo pais, centenas de milha
res de processos de execução judicial paralisados pela 
impossibilidade de indicação de outros bens à penhora, 
pelo credor, enquanto o devedor, mensalmente, recebe 
depósitos bancários que, independentementedo valor, 
encontram-se absolutamente protegidos pelo manto 
da impenhorabilidade. • 

Não raro constatar que a grande maioria desses 
beneficiários se situa no topo da pirâmide social, per
cebendo importâncias consideráveis em decorrência 
de seu rentável trabalho, mas, por mera esperteza, 
somente adquire automóveis mediante alienação fi
duciária e mantém um único imóvel destinado a sua 
habitação, colocando os demais imóveis em nome de 
filhos e dependentes como adiantamento da legítima, 
escapando, com tal artiffcio, da constrição judicial de
corrente de dívidas contrafda com terceiros' adrede
mente enganados em sua boa fé. 

Em outras palavras, desponta injusta a proteção 
integral dos rendimentos auferidos, razão pela qual pro
pomos, por meio da presente medida, tornar penhorável 
1/3 (um terço) dessa renda, esperando contar com o 
apoio de meus pares para sua aprovação. ' 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2007. 
Deputado Marcelo Guimarães Filho, PMDBIBA.

• 
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PROJETO DE LEI N° 2.141, DE 2007 
(Do Sr.Vieira da Cunha) 

Regulamenta o inciso XIX do art. .,. 
da Constituição Federal (licença-paternI
dade). 

Despacho: Apense-se À(Ao) PL N" 
4.40212004. 

Apreciação: Proposição Sujeitaà Apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. O direito que o trabalhador tem à licen

ça-paternidade de que trata o inciso XIX do art. 7° da 
Constituição Federal, é de 10 (dez) dias,sem prejuízo 
do emprego, do salárioe de outrosdireitostrabalhistas 
e previdenciários. 

Parágrafo Único- O perlodo de licença-paterni
dade será gozado continuamente e passa a contar a 
partir do primeiro dia útil após o nascimento do filho. 

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

Art. 3°. Revoga-se o inciso 111 do art. 473 da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 

Justificação 

Passados quase dezenove anos da promuiga
ção da Constituição Federal, é inadmissivel que per
maneça sem regulamentação o art. 7°, inciso XIX, da 
Lei Maior, que instituiu a licença-paternidade dentre 
os direitos sociais. 

O presenteprojetode lei em apreçovisa a suprir 
essa lacuna,amenizadapeloque dispõeo § 1° do art. 
lOdo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
que garanteo direito provisório da licença-paternidade 
de 05 (cinco) dias. 

Por se tratar de medida de inteira justiça para o 
pai trabalhador e que tem como beneficiárias princi
palmente a mãee a criança recém-nascida, confio em 
sua aprovação. 

Sala dasSessões, 26 de setembro de2007.Viei
ra da Cunha, Deputado Federal - PDT/RS. 

PROJETO DE LEI N° 2.143, DE 2007
 
(Dos Srs. Edson Duarte e Edigar Mão Branca)
 

Dispõe sobre o tratamento e desti 
nação final de reslduos sólidos e IIquidos 
gerados em processos industriais, labora
toriais e médico-hospitalares que utilizam 
substâncias fotossenslveis. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL n" 
203/1991. 

Apreciação: Proposição Sujenaà Apre
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°EstaLei estabelece diretrizesparao trata

mentoe disposição final de resíduos sólidose Ilquidos 
resultantes de processos industriais, laboratoriais, e 
de estabelecimentos médico-hospitalares outros que 
utilizam substâncias fotossenslveis. 

Art. 2° Os resíduos sólidosproduzidos por indús
trias, laboratórios f{sico-qulmicos, biológicos e fotográ
ficos, estabelecimentos médico-hospitalares e outros 
que utilizam em seus processos substâncias fotossen
slveis deverãoser recolhidos em recipientes próprios, 
separadosdo lixo comum e encaminhados: 

I - para reciclagem em instalações pró
prias ou por empresa especializada; ou 

11 - para aterro ou outra forma de des
tinação adequada de residuos especiais ou 
perigosos, operada por empresa ou entidade 
licenciadapelo órgão ambientalcompetente. 

Art.3"Os resíduos Ilquidos resultantes deproces
sosqueutilizam substâncias Iotossenslveis, produzidos 
por indústrias, laboratórios flsico-qulmicos, biológicos 
e fotográficos, estabelecimentos médico-hospitalares 
e outros, antes de serem lançados em redes públicas 
coletoras de esgotos, deverão passar por tratamento 
que os tornemcompaUveis comos processos conven
cionais de tratamento de esgotos sanitários. 

§ 1" O lançamento de reslduosIIquidosa quese 
refereo caput em redes coletoras públicasde esgotos 
sanitários dependerá deautorização doórgão ambiental 
competente, ouvido o responsável pela prestação do 
respectivo serviço de esgotamento sanitário. 

§ 2° A disposição direta em corpos de água de 
reslduos IIquidos a que se refere o caput não poderá 
afetar os parâmetros de qualidade correspondentes 
à classe do corpo hldrtco, de acordo com normas do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e 
do órgão ambiental local. 

Art. 4° O não atendimento ao disposto nesta Lei 
constituicrime, nos termos e com as penas estabele
cidas pelo art. 54 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998. 

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

Justificação 

Considerando o cenárioatualdo morJus operandi 
dos hospitais, clinicas, gráficas, laboratórios fotográ
ficos e similares, verifica-se que, apesar do avanço 
tecnológico, com o desenvolvimento de tecnologias 
limpas, e dos esforços para a qualificação de profis
sionais e investimentos em equipamentos mais mo
dernos, pouca atenção tem sido dada ao controle do 
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impacto ambiental causado pelos resíduos sólidos e 
líquidos originados dos processos que utilizam subs
tâncias fotossensfveis. 

Os serviços de diagnóstico por imagem, instru
mentos de apoio a inúmeras áreas da medicina, são 
exemplos típicosde não conformidade com as normas, 
resoluções e leis de segurança ambientais vigentes no 
Brasil. Esses serviços geram reslduos liquidos, consti
tuídos pelas soluções de fixador e revelador, que con
têm substâncias tóxicas, e reslduos sólidos - filmes 
radiográficos - que nada mais são do que plásticos 
impregnados com metais pesados. 

A solução de fixador contém tíossultato, sulfito 
de sódio e isotiazolonas, substâncias com alto poder 
de poluição, por serem grandes consumidores de oxi
gênio da água, principalmente o tiossulfato, devido as 
suas caracterlsticas e alta concentração. Os reslduos 
de tiossulfato têm alta demanda química de oxigênio 
(000), da ordem de 55 gramas de O, por litro, e agre
gam diversos metais, inclusive pesados, como prata, 
cobre, zinco, cádmio e mercúrio. Como complexante, 
ele favorece a dissolução de compostos metálicos, 
mantendo-os em solução. Após passar pelo processo 
de revelação, os resíduos de fixadores apresentam 
concentração média de prata de 3.000 miligramas 
por litro, quando o limite estabelecido no artigo 21 da 
Resolução CONAMA n° 20, de 1986, para qualquer 
efluente a ser lançado em corpo hldrico, é de 0,1 mili
gramas por litro, ou seja, 30.000 vezes menor. 

A solução de revelador contém compostos aro
máticos fenólicos (hidroquinona/quinona), sais de ami
noácidos e pH alto, fora do intervalo permitido (de 5 
a 9) pela resolução n0357/05 do CONAMA (padrões 
para lançamento de efluentes liquidos em corpos de 
água). A sua 000 é alta, cerca de 3.800 miligramas 
de oxigênio por litro (a dos esgotos sanitários é da or
dem de 500mg/litro). 

De acordo com a Resolução RDC 306/2004 da 
ANVISA, os efluentes de fixadores e reveladores per
tencem ao grupo B (Resíduos contendo substâncias 
qufmicas que podem apresentar risco à saúde publica 
ou ao meio ambiente, dependendo de suas caracte
rísticas da inflamabifidade, corrosividade, reatividade 
e toxicidade - Resíduos de sansantes, desinfetantes; 
reslduos contendo metais pesados; reagentes para 
laboratório, inclusive os recipientes contaminados por 
estes. Efluentes de processadores de imagem (reve
ladores e fixadores). Tratam-se, portanto, de resíduos 
perigosos; que devem receber tratamento prévio antes 
da destinação final, seja em redes coletoras públicas, 
seja diretamente em cursos de água. 

Alguns metais contidos nos resíduos do fixador 
tem efeito cumulativo nos organismos. e se atingir a 

cadeia alimentar humana pode causar degenerações 
no sistema nervoso central, entre outros problemas. 

As elevadas demandas de oxigênio (000 e OBa) 
desses resíduos, por outro lado, podem afetar seria
mente a fauna aquática, por impedir a respiração. O 
pH elevado causa corrosão de tubulações, estruturas 
e equipamentos dos sistemas de esgotos e pode in
terferir nas reações químicas naturais dos cursos de 
água que receberem os efluentes. t 

Os processos industriais e de laboratórios foto
gráficos são semelhantes àqueles empregados nos 
serviços médico-hospitalares, dai necessitarem de 
tratamento semelhante. I 

Com base nas informações que apresentamos, 
contamos com a colaboração dos ilustres pares do 
Congresso Nacional para o aperfeiçoamento e aprova
ção desta iniciativa, a qual, estamos certos, é do mais 
alto interesse da sociedade brasileira. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2007. 
- Deputado Edson Duarte, Deputado EDIGAR MÃO 
BAAN~. I 

- I 
PROJETO DE RESOLUÇAO (CO) N° 90, DE 2007 

(Da Sra. Rita Camata) 

Altera a redação do inciso I do art. 34, e 
dos §§2", 3°, SOe BOdaart. 202 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. 

Despacho: Apense-se atao) PRC n° 
63/2000. I 

Apreciaçâo: Proposição Sujeita à Apre
ciação do Plenário. ' 

A Câmara dos Deputados resolve: , 
Art. 1° Esta Resolução tem por objetivo estabele

cer que a análise de mérito das Propostas de Emenda 
à Constituição será realizada pelas Comissões Perma
nentes que tenham campo temático pertinente à ma
téria, salvo se mais de três forem competentes para a 
análise do seu mérito, quando então será designada 
Comissão Especial. ;, 

Art. 2° O inciso I do art. 34 do Regimento Inter
no da Câmara dos Depurados passa a vigorar com a 

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

seguinte redação: I 

"Art. 34 _ ~ .. ,
1- Projeto de Código, caso em'que sua 

organização e funcionamento obedecerá às 
normas fixadas no Capitulo 111 do tftúlo VI; 

................................................~ .... (N~
, 
Art. 3° Os §§ 2°, 3°, 5° e 8° do art. 202 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados passam a 
vigorar com a seguinte redação: : 
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"Art. 202 . 

§ 2° Admitida a proposta, o Presiden
te a distribuirá às ComissÕes Permanentes 
cujos campos temáticos sejam pertinentes à 
matéria, as quais terão até quarenta sessões, 
improrrogáveis, a partir do recebimento, para 
proferir parecer. 

§ 3° Somente perante as Comissões de
signadas poderão ser apresentadas emen
das, com o quorum minimo de assinaturas 
de Deputados e nas condições referidas nos 
incisos I e 11 do artigo anterior, nas primeiras 
10 sessões do prazo máximo destinado para 
proferir parecer. 

§ 5° Após a publicação dos pareceres e 
interstrcio de duas sessões, a proposta será 
inclulda na Ordem do Dia. 

§ 8° Aplicam-se à Proposta de Emenda 
à Constituição, no que não contrariar o dis
posto neste artigo, as disposições regimentais 
relativas ao trâmite e apreciação dos projetos 
de lei, especialmente o determinado no art. 
34, 11, §1°. 

....................................................."(NR)
 

Art. 4°. Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

A presente proposição tem por objetivo tornar 
mais técnica e eficiente a análise das Propostas de 
Emenda à Constituição, estabelecendo que a análise 
de mérito deve ser realizada pejas Comissões Per
manentes da Casa. Na sistemática que propomos, a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
continua a emitir juizo de admissibilidade e, eventual
mente, até mesmo Comissões Especiais poderão ser 
constituldas, mas apenas quando a matéria versar 
sobre a competência de mais de três Comissões de 
mérito, como os Projetos de Lei em geral. 

Ressaltamos a viabilidade de promover tal mu
dança por meio de alterações apenas no Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados - RICO, uma vez 
que a Constituição Federal, no § 2° do seu art. 60, que 
dispõe sobre a tramitação das PECs, que a "proposta 
sere discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada 
se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos res
pectivos membros." Desse modo, não se vê empecilho 
constitucional à iniciativa. 

No campo da juridicidade a idéia não atenta contra 
qualquer principio consagrado em nosso ordenamento, 
na verdade possui coerência lógica com esse, uma vez 
que a análise das propostas de emenda à Constitui
ção será realizada pelos colegiados permanentes da 
Casa, os quais estão tecnicamente preparados para 
se pronunciar sobre os temas tratados nas PECs. Além 
disso, direcionando-se a análise do mérito para as Co
missões Permanentes evita-se a composição polftica 
de ocasião quando da criação das Comissões Espe
ciais para analisar esse tipo de proposição. 

A proposição prevê que a análise do mérito deve 
se dar em até 40 sessões, improrrogáveis, com um 
prazo para apresentação de emendas nas primeiras 
10 sessões do tempo determinado para apreciação do 
parecer, e a criação de Comissão Especial só ocorrerá 
quando a matéria estiver no campo temático de mais 
de três Comissões Permanentes, como acontece com 
os projetos de lei. Reforçamos ainda a necessidade de 
que nesse tipo de caso pelo menos metade dos mem
bros titulares da Comissão Especial sejam membros 
titulares das Comissões Permanentes chamadas a 
opinar sobre o tema, de acordo com o § 1c do inciso 11 
do art. 34 do RICO, como forma de evitar a formação 
de Comissões Especiais que não possuam um com
promisso técnico mfnimo com os temas em análise 
devido sua composição. 

Esperamos, então, contar com o apoio dos no
bres pares na aprovação desta proposta. 

Sala das Sessões, 02 de outubro de 2007. - Depu
tada rlta camata. 

INDICAÇÃO N° 1.188, DE 2007 
(Do Sr. Manato) 

Sugere ao Ministro do Desenvolvimen
to Social e Combate à Fome que seja insti 
toldo o programa Bolsa-Universidade. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Senhor Ministro, 
Existem alguns programas do governo que vi

sam a melhorar o acesso dos alunos carentes à uni
versidade que vieram em boa hora. Existem também 
iniciativas das próprias universidades federais, como 
a da Universidade de Brasflia - UnB, que buscam cor
rigir injustiças históricas do acesso de minorias raciais 
(Indios, negros e pardos) e de alunos oriundos das 
escolas públicas. 

O ProUni - Programa Universidade para Todos, 
por exemplo, tem como finalidade a concessão de 
bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de 
baixa renda, em cursos de graduação e seqüenciais 
de formação especifica, em instituições privadas de 
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educação superior. No seu primeiro processo seletivo, 
o ProUni ofereceu 112 mil bolsas em 1.142 instituições 
de ensino superior de todo o país. Há intenção do MEC 
em oferecer, nos próximos quatro anos, 400 mil novas 
bolsas de estudos. A implementação do ProUni, soma
da à criação de 10 universidades federais e 49 novos 
carnpi, amplia significativamente o número de vagas 
na educação superior, interioriza a educação pública e 
gratuita e combate as desigualdades regionais. 

No entanto, estão faltando iniciativas efetivas e 
eficazes de manutenção e permanência nas universi
dade dos alunos que ali entram regularmente ou atra
vés do ProUni. Só em São Paulo, dos 400 mil jovens 
que terminam o ensino médio público, apenas 4.000, 
ou 1%, conseguem entrar na universidade. A inadim
plência nas universidades privadas chega a 30%, e a 
evasão, ao absurdo de 25% ao ano. Esse é o retrato da 
exclusão que permanece no Brasil, apesar das boas 
Iniciativas mencionadas. A situação é mais se consi
derarmos que dos 6 milhões de crianças que entram 
no primeiro ano do ensino primário, apenas 600 mil 
se formam nas universidades, nas quais o Brasil tem 
somente 11% de jovens entre 18 e 25. Para efeito de 
comparação, a Coréia tem 60%, a Espanha, 50%, e 
a Argentina 35% de jovens na mesma faixa etária na 
universidade. As estatisticas ensinam que sem um mi
nimo de 35% não há desenvolvimento. Vivemos hoje 
no mundo em plena sociedade do conhecimento e 
desperdiçamos 90% da maior riqueza do pais. 

Alguns Estados da Federação têm apostado em 
cursinhos gratuitos e convênios com universidades 
estatuais para atrair mais alunos à universidade. São 
medidas oportunas, mas que ainda carecem de algo 
para ter efeito realmente duradouro de fixar o aluno 
no estudo superior. 

Sugiro, portanto, a criação da Bolsa-Universida
de para alunos carentes, das universidades públicas, 
alunos cuja renda familiar não ultrapasse 3 ou 4 sa
lários mínimos. Tal medida visa remunerar os alunos 
universitários tendo em vista sua permanência nas 
universidades. 

São muitas as hipóteses para explicar o desinte
resse dos estudantes, como a necessidade de trabalhar, 
a falta de estimulo e de preparo para encarar vestibu
lares diflceis e concorridos e a criação do ProUni. Não 
adianta facilitar o acesso do aluno ao curso superior 
sem dar-lhe as condições de manter-se nele. Muitos 
alunos desistem dos estudos por não ter condições 
de adquirir livros cada vez mais caros; outros por não 
conseguirem dinheiro para transporte, alimentação, 
moradia, material escolar. E outros mais para entrar 
no mercado de trabalho. O ProUni não é solução ideal, 
mas é ímportante porque coloca imediatamente mais 

jovens no ensino superior, mas não lhe provê condições 
de se manter nele. É exatamente ai que entra o Bol
sa-Universidade que vai dar aos jovens as condições 
de se manter na universidade, dando-lhe um subsídio 
para adquirir livros, pagar transporte, alimentação e 
fazer seu curso tranqüilamente sem ter de disputar no 
mercado de trabalho cada vez mais exigente condições 
de se sustentar, tendo, finalmente de correr a tentação 
e a pressão para abandonar seus estudos. . 

Segundo o pró-reitor de graduação da Unifesp, 
Luiz Eugênio Moraes Melo, há jovens que deixam de 
fazer os vestibulares das públicas porque não acredi
tam que serão aprovados. Mas, para ele, a maioria dos 
estudantes não quer mesmo é abrir mão de trabalhar. 
a Brasil é um pais pobre. Não basta deixar de pagar 
mensalidades ou a taxa de inscrição. Eies precisam de 
recursos para viver durante o periodo de estudo. 

A implantação dessa medida será importante 
resolver o problema da exclusão social e da prepara
ção de cidadãos qualificados e em quantidade para 
alavancar o desenvolvimento 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2007 - Depu
tado Manato, PDT/ES. 1 

INDICAÇÃO N° 1.189, DE 2007 
(Do Sr. Domingos Dutra) . 

Solicita ao Ministro do Desenvolvi
mento Agrário, que a Superintendência do 
INCRA no Maranhão, avance no cadastra
mento das famílias assentadas na Fazenda 
Ponderoza, no Município de Santa Luzia, no 
Estado do Maranhão. I 

.Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Exmo Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário 45 
familias, há cerca de 7 anos, estão na área da Fazenda 
Ponderoza, no Municipio de Santa Luzia, no Estado do 
Maranhão. Em 10 de novembro de 2005 foi publicado 
Decreto que declarava o imóvel de interesse social 
para fins de reforma agrária. ' 

Apesar disso, dois anos depois, em setembro de 
2007, as familias que vivem e produzem na Fazenda 
Ponderoza ainda não estão cadastradas no Sistema de 
Informações de Projetos de Reforma Agrária:- SIPRA. 
a Sr. Gregório Neves de Souza (Francidar), lideran
ça da região, relata as dificuldades destas 45 famílias 
que, apesar do avanço com a publicação do Decreto, 
está exclulda dos benefícios que acompanham a re
forma agrária. ; 

Solicitamos, assim, que sejam tomadas as devidas 
providências - urgentemente - para que a Superinten
dência do INCRA no Estado do Maranhão avance no 
cadastramento das famílias da Fazenda Ponderoza. 
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Assim, poderão ter acesso aos programas de moradia, 
eletrificação rural, educação e financiamentos como 
o PRONAF. 

Éinjustificável a demora no cadastramento das ta
mflias da Fazenda Ponderoza após quase uma década 
de espera pelo inicio do processo de desapropriação. 
Desta maneira, nos parece justo e oportuno que haja 
solução para a situação destas 45 famflias que, atual
mente, estão impedidas de usufruir das prerrogativas 
que acompanham o processo de reforma agrária. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2007. - Justiça 
se faz na luta, Deputado Domingos Dutra- PT/MA 

INDICAÇÃO NO 1.190,DE 2007 
(Do Sr. CleberVerde) 

Sugere o enviode Indicação ao Poder 
Executivo, relativa à implantação de um 
Núcleo de Apoiodo ServiçoGeológico do 
Brasilno municlplo de São LuIs, MA. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe·se. 

Excelentrssimo Senhor Ministro de Estado de 
Minas e Energia: 

Considerando a oportunidade de contribuir para 
a construção de poHticas públicas que visem o cresci
mento sustentável do paIs e o esforço deste governo 
em criar ferramentas de suporte ao crescimento orga
nizado é que sugerimos a implantação de um Núcleo 
de Apoio ao Serviço Geológico do Brasil no municfpio 
de São Luis no estado do Maranhão. 

O Serviço Geológico é o responsável pelo Progra
maGeologia do Brasil, do Governo Federal e ncluem 
as atividades de mapeamentos geológicos e geoquf· 
micos, desde as escalas de integração territorial até 
os levantamentos sistemáticos nas escalas 1:250.000 
e 1:100.000, podendo-se chegar a escalas maiores, 
dependendo de interesses especlficos de ordem eco
nõmico-social. Trata-se do chamado "carro-chefe" da 
organização, sendo a Ação que concentra os maiores 
orçamentos e ocupa a maior parte dos técnicos da 
Casa. Nela estão abrigadas, ainda, atividades voltadas 
para as aplicações do conhecimento geológico para o 
meio ambiente e para a prevenção de riscos geológi
cos, áreas em que temos atuado sempre em parcerias 
importantes com as várias esferas do poder público. 
Essa Ação é suportada por um sistema de bancos de 
dados, denominado Geobank, que engloba módulos 
relativos a toda a temática geológica, como afíorsmen
tos, unidades Iitoestratigráficas, análises geoqulmicas, 
recursos minerais, etc. 

Levantamentos Geoflsicos basicamente, incluem 
os levantamentos aerogeoflsicos do território, ativida
de que, por ser ferramenta auxiliar da geologia para 

orientar a pesquisa mineral, tem como foco as áreas 
de menor conhecimento e de maior carência de de· 
senvolvimento, como o Norte, o Nordeste e o Centro
Oeste. Devido a sua natureza peculiar, as atividades 
de aquisição de dados são contratadas no mercado, 
mediante licitação pública. 

Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil, ação 
complementar e auxiliar dos levantamentos geoló
gicos. Tem como objetivo disponibilizar o banco de 
dados dos recursos minerais do país e desenvolver 
pesquisa geológico·metalogenética em ambientes de 
reconhecida vocação mineral, como forma de atrair 
interesses e investimentos em pesquisa mineral, por 
parte da iniciativa privada. Além dos recursos do con
tinente, o Serviço Geológico, em parceria com o Mi
nistério da Defesa, atua na pesquisa dos recursos da 
plataforma continental jurfdica brasileira. Presta-se, 
ainda, a fornecer subsldios para pollticas públicas de 
arranjos produtivos locais e tem como foco principal 
de atuação, atualmente, nos minerais não-metálicos, 
especialmente insumos para a agricultura e materiais 
para construção. 

Levantamentos Hidrogeológicos, esta Ação tem 
duas vertentes básicas, com atividades focadas em 
águas subterrâneas, de um iado e águas superficiais, 
de outro. No tocante às águas profundas, a CPRM 
dispõe do Sistema de Informações sobre Águas Sub
terrâneas, SIAGAS, com cadastro de poços e fontes 
desse bem mineral, de todo o Brasil e realiza levanta
mentos hidrogeológicos regionais, em várias escalas. 
Além disso, a CPRM tem sido parceira em atividades 
sociais de perfuração e recuperação e de poços, em 
áreas do Semi·Árido Nordestino e do Sul do país. Em 
se tratando de águas superficiais, o Serviço Geológico 
opera a Rede Hidrometeorológica Nacional, da Agência 
Nacional de Águas, ANA, desenvolve e opera sistemas 
de alerta contra cheias, em áreas criticas, como por 
exemplo, em Manaus-AM e no Pantanal, além produ
zir estudos em áreas especfficas. Atualmente há um 
grande esforço, em curso, no sentido de gerar a Carta 
de Disponibilidade Hldrica do Brasil ao Milionésimo, a 
partir do domlnio do conhecimento geológico e htdro
lógico, acumulado no Serviço Geológico do Brasil. 

Gestão da Informação Geológica, sendo deposi
tário da memória geológica do Brasil, a CPRM dispõe 
de imenso acervo de dados e informações, em vários 
tipos de rntdla, cujo gerenciamento e disponibilização 
constituem missão primordial da Instituição. Nesse 
sentido, essa Ação encerra atividades ligadas à pes
quisa, desenvolvimento e aquisição de tecnologias que 
viabilizem e dêem eficiência aos processos de suporte 
da informação geológica. Aqui incluem-se, desde os 
processos de aquisição de dados, passando por seu 



Outubro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-teira 11 53519 

armazenamento e processamento, até a forma de dis
ponibilizar os produtos finais à sociedade. 

Análises Qufmicas e Minerais do Laboratório de 
Análises Minerais para desenvolver suas atividades 
técnicas, um dos suportes essenciais dos trabalhos de 
campo do Serviço Geológico do Brasil são as análises 
laboratoriais efetuadas no LAMIN, seu laboratório ofi
ciai, localizado no Escritório do Rio de Janeiro. Ali são 
feitas desde determinações químicas especificas, em 
rochas, solos e sedimentos de corrente, descrições 
petrográficas, até estudos fossilfferos, biológicos e de 
certificação de águas minerais. Essa ação visa a via
bilizar os investimentos necessários à manutenção e 
melhorias do laboratório. A partir de 2006, entrará em 
operação, como'parte da rede de laboratórios internos, 
o Centro de Controle da Poluição na Mineração - CE
COPOMIN, localizado na Superintendência Regional 
de São Paulo, decorrente de convênio com o DNPM e 
que será o único laboratório público brasileiro em sua 
área de atuação. Os equipamentos desse laboratório 
foram cedidos ao governo brasileiro pela Agência de 
Cooperação' Internacional do Japão. 

A implantação de um Núcleo de Apoio do Servi
ço Geológico do Brasil - CRPM no município de São 
Luis trará avanços tecnológicos para lodo o estado do 
Maranhão e consequentemente para o país. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2007. - Depu
tado Cleber Verde. 

INDICAÇÃO N° 1.191, DE 2007 
(Do Sr. Daniel Almeida) 

Sugere ao Poder Executivo, por meio 
do Ministério do Trabalho e Emprego, a re
vogação da Portaria n." 42, de 28 de março 
de 2007, que disciplina os requisitos para 
a redução do lntervalo, 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e 
Emprego: 

A Portaria n° 42 de 28 de março de 2007, que 
disciplina os requisitos para a redução do intervalo in
trajornada não pode subsistir em face de sua flagrante 
inconstitucionalidade. 

Dispõe o art. 84, inciso IV da Constituição da 
República Federativa do Brasil: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República: 

[...] 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar 

as leis, bem como expedir decretos e regula
mentos para sua liel execução; 

Significa dizer que os regulamentos e OS Decre
tos presidenciais visam exclusivamente à fiel execu
ção das leis, não podendo alterar seu conteúdo, ou 
não observar estritamente os limites impostos, cons
titucionalmente, à função regulamentar e executiva, 
dentro do princípio da partição de competência entre 
os Poderes de Estado . , 

Já o art. 87 da Carta Magna que disciplina as 
atribuições dos Ministros de Estado reafirmà em seu 
inciso 11: í 

Ar!. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no 
exercício dos direitos polfticos. I 

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, 
além de outras atribuições estabelecidas nesta Cons
tituição e na lei: i 

I - exercer a orientação, coordenação e 
supervisão dos órgãos e entidades da admi
nistração federal na área de sua competência 
e referendar os aIos e decretos assinados pelo 
Presidente da República; 

If - expedir instrucões para a execucão 
das leis, decretos e regulamentos; 

O intervalo intrajornada para os trabalhadores 
brasileiros, inclusive a possibilidade de sua redução é 
disciplinado por Lei através do art. 71 da Consolidação 
das Leis do Trabalho com a seguinte redação: 

Art. 71 - Em qualquer trabalho continuo, cuja 
duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a con
cessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o 
qual será, no mfnimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo 
escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá 
exceder de 2 (duas) horas. , 

§ 1° - Não excedendo de 6 (seis) horas o tra
balho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 
15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 
(quatro) horas. I 

§ 2° - Os intervalos de descanso não serão com
putados na duração do trabalho. . 

§ 3° O limite mfnimo de uma hora para repouso 
ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do 
Trabalho Indústria e Comércio,quando ouvido o Servico 
de Alimentacão de Previdência Social, se verificar que 
o estabelecimento atende integralmente às exigências 

. çgncernentes à organização dos refeitórios, equando 
os respectivos empregados não estiverem sob regime 
de trabalho prorrogado a horas suplementares. 

§ 4° - Quando o intervalo para repouso e ali
mentação, previsto neste artigo, não lar concedido 
pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar 
o período correspondente com um acréscimo de no 
mfnimo 50% (cinqüenta por cento) sobre o vator da re-

I
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muneração da hora normal de trabalho. (Incluldo pela 
Lei n° 8.923 de 271711994) 

Portanto, nos exatos termos do § 3° do art. 71 da 
CLT,cabe exclusivamente ao hoje Ministro do Trabalho 
e Emprego aprovar, caso a caso, a redução do inter
valo, desde que constate - da realidade observada na 
fiscalização daquela determinada empresa, se estão 
sendo observadas as normas regulamentares sobre 
refeitório e desde que, constate, também pela fisca
lização, que naquele estabelecimento não há trabalho 
em jornada extraordinária. 

Assim, ao estabelecer que esta prerrogativa seja 
transferida para a negociação coletiva, o Ministério 
do Trabalho e Emprego, a par de delegar competên
cia que, por força de lei, é atribulda exclusivamente à 
autoridade do Ministro do Trabalho, extrapola de sua 
competência meramente executiva ou regulamentar, 
criando uma nova condição de trabalho, diversa da
quela prevista em norma de ordem pública à qual o 
Executivo deve obediência. As Portarias e Instruções 
dos Excelentrssimos Ministros de Estado não podem 
substituir e nem alterar o conteúdo de norma aprovada 
pelo Poder Legislativo. Devem se limitar a disciplinar 
apenas os meios pelos quais viabilizará o efetivo e fiel 
cumprimento da norma a que alude a Portaria. 

Importante frisar que nem a lei ordinária, nem 
qualquer Decreto, Regulamento ou Portaria do Exe
cutivo e tampouco a Negociação Coletiva podem criar 
qualquer norma que venha em prejulzo do trabalhador 
brasileiro, sob pena de padecerem do vicio de incons
titucionalidade insanável, por força do disposto no art. 
7° da Constituição da República Federativa do Brasil, 
que em seu caputassegura: 

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visemà melhoria de sua 
condição social: 

Com isso, a Constituição limita a criação de no
vas normas à obediência deste requisito - que visem 
à melhoria da condição social do trabalhador, sendo, 
pois, vedada a criação de qualquer norma que redun- . 
de na piora da condição social desses trabalhadores. 

E certo que há uma lenda, muito comum nas 
alegações das empresas, sobretudo, de que a redu
ção do intervalo beneficia o trabalhador que tem con
dições de sair mais cedo e ficar mais tempo com sua 
familia. Ainda que o trabalhador seja levado a pensar 
que poderia ser um beneHcio, o que não corresponde 
à verdade, temos convicção de que a redução do in
tervalo é medida bastante prejudicial. 

Registro que a matéria de intervalo intrajornada é 
de extrema importância porque diz respeito ao tempo 
necessário para alimentação e descanso entre um e 
outro turno de trabalho. 

Por tudo isso, em boa hora o Congresso Nacional 
aprovou a Lei 8.923 de 27 de julho de 1994 que intro
duziu o § 4° no art. 71 dispondo que a não concessão 
do intervalo, no tempo determinado pelo mesmo artigo, 
importa a consideração de todo aquele perlodo como 
hora extraordinária. 

A ausência elou a diminuição desses intervalos 
levam, necessariamente, ao adoecimento, à estafa e 
à conseqüente perda de concentração por parte dos 
trabalhadores que se tornam presas fáceis de aciden
tes de trabalho graves e muitas vezes fatais. Não po
demos perder de vista que, no Brasil, 50 empregados 
por dia, deixam o mundo do trabalho ou por morte ou 
por invalidez permanente. Se, na mais otimista das hi
póteses, pudéssemos imaginar que a maioria seja por 
invalidez permanente e apenas 10%, por exemplo, por 
morte, terlamos a escandalosa cifra de um número de 
vrtimas igual às do recente e trágico acidente da TAM 
no aeroporto de Congonhas, a cada 40 dias do ano em 
nossas unidades de trabalho, ou seja, cerca de nove 
tragédias daquela proporção a cada ano. 

E o que é mais grave: esse número vem crescendo 
no Brasil, ano a ano, como demonstram as estatrsticas 
a respeito na página do INSS na INTERNET. Em 2005 
- último levantamento disponlvel-, foram 491.711 aci
dentes de trabalho e 30.334 doenças ocupacionais. Não 
computados, sobretudo em casos de doenças ocupa
cionais, a falta de notificação por parte das empresas 
que não encaminham os trabalhadores para a Previ
dência através da CAT (Comunicação de Acidente de 
Trabalho) por temor aos encargos dai advindos como 
a estabilidade acidentária do art. 118 da Lei 8.213/91 
ou a própria ação de indenização por dano material e 
moral decorrente do acidente de trabalho. 

Embora não seja o fator determinante nesta aná
lise, deve ser ainda observado que toda essa tragédia 
custa aos cofres da Previdência a importância nada 
desprezfvel de R$ 32, 8 bilhões de reais por ano. 

Isso tudo se considerarmos apenas os 23 mi
lhões de segurados da Previdência, dentro de uma 
população economicamente ativa estimada em 83 
milhões de pessoas - trabalhadores brasileiros que 
também contribuem para criar a riqueza deste pafs, 
mas o fazem em condições de trabalho degradadas, 
sem reconhecimento de vinculo de emprego, sem pro
teção previdenciária e quase sempre sem fiscalização, 
pelas autoridades competentes, submetidos a todo o 
tipo de abusos que chegam até mesmo ao trabalho em 
condições análogas às de escravo, triste e vergonhosa 
realidade ainda existente entre nós. 

A Portaria n° 42 de 28 de março de 2007 vem, 
ainda, na contramão da jurisprudência trabalhista mais 
atualizada e preocupada, justamente, com a dura re
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alidade que acabamos de expor. O tribunal Superior 
do Trabalho, através de Subseção I da Sessão de 
Dissídios Individuais - SDI, em data de 11 de agosto 
de 2003 editou a Orientação Jurisprudencial n° 307, 
que entende, partindo da redação do § 4° do art. 71 
consolidado, que: 

307. INTERVALO INTRAJORNADA 
(PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO). NÃO 
CONCESSÃO OU CONCESSÃO PARCIAL. 
LEI N° 8.923/94. DJ 11.08.03. MóS a edi~ão 

da Lei n° 8.923/94, a não-concessão total ou 
parcial do intervalo intrajornada mlnimo, para 
repouso e alimentação, implica o pagamen
to total do período correspondente, com 
acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor 
da remuneração da hora normal de trabalho 
(art. 71 da CLT). 

Antes a inobservância deste intervalo 
gerava apenas multa de caráter administrativo 
para a empresa. Com a introdução do referido 
§ 40 que estabelece a contagem deste tempo 
como hora extra, o empregador não pode dei
xar, segundo a jurisprudência, de conceder o 
intervalo ou deverá pagar ao empregado pelo 
trabalho em horário extraordinário. Quando 
a Lei determina que o intervalo seja de uma 
hora, se a empresa conceder apenas 40 mi
nutos deverá pagar lQQa a hora como extra, 
independentemente dos minutos que foram 
desfrutados, segundo o entendimento da Corte 
Superior Trabalhista. • 

E por considerar todos os aspectos acima 
descritos, entendendo que o intervalo intrajor
nada é indispensável e se constitui matéria 
de higiene e segurança do trabalho, em 22 
de junho de 2004 o mesmo Tribunal editou a 
Orientação Jurisprudencial n° 342 que abor
da exatamente o assunto objeto da malfadada 
Portaria n° 42 do M.T.E, dizendo: 

342. INTERVALO INTRAJORNADA PARA 
REPOUSO E ALIMENTAÇÃO.NÃO CONCES
SÃO OU REDUÇÃO. PREVISÃO EM NORMA 
COLETIVA.VALIDADE. DJ 22.06.04. É inválida 
cláusula de acordo ou convenção coletiva 
de trabalho contemplando a supressão ou 
redução do intervalo intrajornada porque 
este constitui medida de higiene, saúde e 
segurança do trabalho, garantido por nor
ma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 
7°, XXII, da CF/1988), infenso à negociação 
coletiva. 

Por todas essas razões rogamos ao Ex
celentíssimo Sr.Ministro do Trabalho e Empre

go, Carlos Lupi que revogue a Portaria n° 42 
de 28 de março de 2007 para não confundir 
os trabalhadores e as próprias empresas. Não 
podem ser celebradas convenções coletivas 
reduzindo o intervalo intrajornada quando o 
Tribunal Superior do Trabalho já decidiu tratar
se de matéria infensa à negocia~ão coletiva, 
porque a matéria é garantida por lei aprovada 
pelo Congresso Nacional. 

Contamos com as convicções trabalhistas do Mi
nistro Carlos Lupi, herdeiro político dos criadores da 
legislação trabalhista e da própria Consolidáção das 
Leis do Trabalho, legado maior deixado aos trabalha
dores brasileiros, que honre a tradição trabalhista e 
democrática, respeitando o disposto no § 3° do art. 71, 
ainda da redação original da CLT e revogue a Portaria 
na 42 de 28 de março de 2007. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2007. - Da
niel Almeida, Deputado. í 

INDICAÇÃO N° 1.192, DE 2007 I 
(Do Sr. Alfredo Kaefer) I 

Sugere ao Ministério da Educação a 
realização de palestras nos estabelecimen
tos de ensino fundamental e médio para 
prevenção das drogas, entorpecentes e 
doenças sexualmente transmissíveis, in
clusive AIDS. : 

Despacho: Publique-se. Enca~inhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação: 

A escola é espaço privilegiado para a discussão 
com os jovens dos problemas e questões que envol
vem o uso de drogas e entorpecentes, bem como 
dos esclarecimentos sobre as doenças sexualmente 
transmisslveis. j 

O objetivo das palestras é tentar desenvolver junto 
à comunidade escolar ações não apenas de prevenção 
das doenças ou do uso das drogas e entorpecentes, 
mas também de respeito e tolerância aos portado
res do virus HIV. A iniciativa poderá, ainda, promover 
e integrar os serviçcs de saúde e educação no que 
diz respeito ao atendimento à saúde da criança e do 
adolescente. I 

As palestras tornam-se ainda mais necessárias 
quando consideramos o crescente contingente de jo
vens que utilizam substâncias psicoativas e ó fato de 
que, segundo estudo realizado pelo Grupo Interdisci
plinar de Estudos de Álcool e Drogas da Universidade 
de São Paulo - GREA, a motivação que leva nove em 
cada dez jovens a consumir drogas peJa primeira vez 
é a curiosidade. I 
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Diante do exposto, espero contar com a acolhi
da do MEC paracom a sugestãoque ora apresentoa 
VossaExcelência. 

Saladas Sessões, 2 de outubrode 2007.- Depu
tado Alfredo Kaefer. 

INDICAÇÃO N° 1.193,DE 2007 
(Do Sr. Edigar Mão Branca) 

Sugere a implementação de um Pólo 
de ecoturlsmo no municiplo de Vitória da 
Conquista, BA, a partir a partir da constru
ção da Barragem do Periquito. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro da Integração 
Nacional: 

O municlpio de Vitória da Conquista, na Bahia, 
é considerado um dos pólos de desenvolvimento da 
região. Os setores econômicos quedão suportea este 
desenvolvimento estãona agricunura, pecuária, indús
tria - em especial a de laticfnios -, e o comércio. 

Ocorre que, hoje, apesar da importância incon
testável do municlpio no contextocultural e econômi
co, por razões estruturais, a população de Vitória da 
Conquista não tem opções de lazerna natureza. O que 
existe de lazer em termos de banhos em cachoeira, 
por exemplo, um hábito tipicamentebrasileiro, encon
tra-se a mais de 60 Km de distância. 

No entanto, a topografiae as condiçõesnaturais 
não impossibilitam esta opção. Pelocontrário, a partir 
da topografia natural é possível implementar um es
paço que permita o lazer da população, a geraçãode 
emprego e renda, e até ao aumento na produção de 
alimentos (Projetos Agrfcolas). 

Nossa sugestão é de que, o Governo Federal, me
diante açãoconjunta dosMinistérios daIntegração Nacio
nal, Agricultura eTurismo, implementem umpólode eco
turismo, tomando comoeixoa construção da Barragem 
do Periquito, naSerra doMarçal, situada a 15quilômetros 
da sededo municlpio de Vitória da Conquista. 

Sugerimos a elaboração de um projeto que in
clua a construção da Barragem do Periquito e uma 
adutora subterrânea (não mais que 200 metros) para 
abastecer o espaço ao lado da serra, permitindo um 
maior volume de água. Caberia também determinar 
os espaços de lazer, com o apoio de pousadas, áre
as de campings, chalés etc. Parece-nos interessante, 
criar uma linha de crédito especial para instalação de 
negóciosna região. Uma outraadutoraseria derivada 
da barragem do Periquito, já que existe um desnlvel 
de aproximadamente 100 metros de altura, para, as
sim, mais adiante, viabilizar um projeto de agricultura 
irrigada, estendendo-se até a cidade de Itambé. 

Nestepóloque propomos, seriam oferecidas des
de as atividades de lazer mais adequadas aos grupos 
familiares, como piscinasnaturais,passeiosde barco, 
pesque-pague e trilhasna mata, atéas atividades mais 
radicais, como rappel, canoagem, um teleférico etc. 

A instalação do póloprovocaria umagrande trans
formação na região. Teríamos a geraçãode emprego 
e renda e, paralelamente, promoverfamos a educação 
ambiental, tão necessáriapara preservação do lugar, 
bem como para formar novas consciências. 

Oportunoainda registrarque,emdecorrênciada 
altitude já mencionada, o sistema ora proposto seria 
implementado por meio da gravidade, a exemplo do 
que ocorrera emRiode Contas e Livramento de Nossa 
Senhora, reduzindo sobremaneira o custo do projeto. 

Também nãose podeesquecer, que, aproveitan
do a nascentede água IImpidaali existente, a Cidade 
de Itambé seria beneficiada com o fornecimento de 
água confiavelmente pura, porque longe de dejetos e 
outros fatores de impureza. 

Ressaltando que este projeto se dá a poucos 
quilômetros da nascente do Rio Periquito. 

Saladas Sessões, 2 de outubro de2007.- Depu
tado Edigar Mão Branca. 

INDICAÇÃON° 1.194,DE 2007 
(Do Sr.Edigar Mão Branca) 

Sugere a Implementação de um PólO 
de ecoturlsmo no municipio de Vitória da 
Conquista, a partir da construção da Bar
ragem do Periquito. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro do Turismo: 
O municlpio de Vitória da Conquista, na Bahia, 

é considerado um dos pólos de desenvolvimento da 
região. Os setoreseconômicos quedão suportea este 
desenvolvimento estãona agricultura, pecuária, indús
tria - em especial a de laticfnios -, e o comércio. 

Ocorre que, hoje, apesar da importância incon
testável do municípiono contexto cultural e econômi
co, por razões estruturais, a população de Vitória da 
Conquista não tem opções de lazerna natureza. O que 
existe de lazer em termos de banhos em cachoeira, 
por exemplo, um hábito tipicamente brasileiro, encon
tra-se a maisde 60 Km de distância. 

No entanto, a topografiae as condiçõesnaturais 
não impossibilitam esta opção. Pelocontrário, a partir 
da topografia natural é posslvel implementar um es
paço que permitao lazer da população, a geraçãode 
emprego e renda, e até ao aumento na produção de 
alimentos (Projetos Agrfcolas). 
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Nossa sugestão é de que, o Governo Federal, me
diante ação conjunta dos Ministérios do Turismo, Integra
ção Nacional e Agricultura,implementemum pólode eco
turismo, tomando como eixo a construção da Barragem 
do Periqurto, na Serrado Marçal,srtuadaa 15 quilômetros 
da sede do município de Vitória da Conquista. 

Sugerimos a elaboração de um projeto que in
clua a construção da Barragem do Periquito e uma 
adutora subterrânea (não mais que 200 metros) para 
abastecer o espaço ao lado da serra, permitindo um 
maior volume de água. Caberia também determinar 
os espaços de lazer, com o apoio de pousadas, áre
as de campings, chalés etc. Parece-nos interessante, 
criar uma linha de crédito especial para instalação de 
negócios na região. Uma outra adutora seria derivada 
da barragem do Periquito, já que existe um desnlvel 
de aproximadamente 100 metros de altura, para, as
sim, mais adiante, viabilizar um projeto de agricultura 
irrigada, estendendo-se até a cidade de Itambé. 

Neste pólo que propomos, seriam oferecidas des
de as atividades de lazer mais adequadas aos grupos 
familiares, como piscinas naturais, passeios de barco, 
pesque-pague e trilhas na mata, até as atividades mais 
radicais, como rappel, canoagem, um teleférico etc. 

A instalação do pólo provocaria uma grande trans
formação na região. Terlamos a geração de emprego 
e renda e, paralelamente, promoveríamos a educação 
ambiental, tão necessária para preservação do lugar, 
bem como para formar novas consciências. 

Oportuno ainda registrar que, em decorrência da 
altitude já mencionada, o sistema ora proposto seria 
implementado por meio da gravidade, a exemplo do 
que ocorrera em Rio de Contas e Livramento de Nossa 
Senhora, reduzindo sobremaneira o custo do projeto. 

Também não se pode esquecer, que, aproveitan
do a nascente de água Ifmpida ali existente, a Cidade 
de Itambé seria beneficiada com o fornecimento de 
água confiavelmente pura, porque longe de dejetos e 
outros fatores de impureza. 

Ressaltando que este projeto se dá a poucos 
quilômetros da nascente do Rio Periquito. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2007. - Depu
tado Edigar Mão Branca. 

INDICAÇÃO N° 1.195, DE 2007 
(Do Sr. Edigar Mão Branca) 

Sugere a implementação de um Pólo 
de ecoturismo no município de Vitória da 
Conquista, a partir da construção da Bar
ragem do Periquito. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

i 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento: 
O municfpio de Vitória da Conquista, na Bahia, 

é considerado um dos pólos de desenvolvimento da 
região. Os setores econômicos que dão suporte a este 
desenvolvimento estão na agricultura, pecuária, indús
tria - em especial a de laticínios -, e o comércio. 

Ocorre que, hoje, apesar da importância incon
testável do município no contexto cultural e éconômi
co, por razões estruturais, a população de Vitória da 
Conquista não tem opções de lazer na natureza. O que 
existe de lazer em termos de banhos em cachoeira, 
por exemplo, um hábito tipicamente brasileiro, encon
tra-se a mais de 60 Km de distância. 

No entanto, a topografia e as condições naturais 
não impossibilitam esta opção. Pelo contrário, a partir 
da topografia natural é possível implementar um es
paço que permita o lazer da população, a geração de 
emprego e renda, e até ao aumento na produção de 
alimentos (Projetos Agrícolas). 

Nossa sugestão é de que, o Governo Federal, 
mediante ação conjunta dos Ministérios da Integração 
Nacional, Turismo e Agricultura, implementem um pólo 
de ecoturismo, tomando como eixo a construção da 
Barragem do Periquito, na Serra do Marçal, situada 
a 15 quilômetros da sede do município de Vitória da 
Conquista. 

Sugerimos a elaboração de um projeto que in
clua a construção da Barragem do Periquito e uma 
adutora subterrânea (não mais que 200 metros) para 
abastecer o espaço ao lado da serra, permitindo um 
maior volume de água. Caberia também determinar 
os espaços de lazer, com o apoio de pousadas, áre
as de campings, chalés etc. Parece-nos interessante, 
criar uma linha de crédito especial para instalação de 
negócios na região. Uma outra adutora seria 'derivada 
da barragem do Periquito, já que existe um desnlvel 
de aproximadamente 100 metros de altura, para, as
sim, mais adiante, viabilizar um projeto de agricultura 
irrigada, estendendo-se até a cidade de Itambé. 

Neste pólo que propomos, seriam oferecidas des
de as atividades de lazer mais adequadas aos grupos 
familiares, como piscinas naturais, passeios de barco, 
pesque-pague e trilhas na mata, até as atividades mais 
radicais, como rappel, canoagem, um teleférico etc. 

A instalação do pólo provocaria uma grande trans
formação na região. Terfamos a geração de emprego 
e renda e, paralelamente, promoveríamos a educação 
ambiental, tão necessária para preservaçâodo lugar, 
bem como para formar novas consciências. ' 

Oportuno ainda registrar que, em decorrência da 
altitude já mencionada, o sistema ora proposto seria 
implementado por meio da gravidade, a exémplo do 

I 
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que ocorrera em Riode Contase Livramento de Nossa 
Senhora, reduzindo sobremaneira o custo do projeto. 

Também não se podeesquecer, que,aproveitan
do a nascente de água Ilmpida ali existente, a Cidade 
de Itambé seria beneficiada com o fornecimento de 
água confiavelmente pura, porque longe de dejetos e 
outros fatores de impureza. 

Ressaltando que este projeto se dá a poucos 
quilômetros da nascente do Rio Periquito. 

Saladas Sessões, 3 de outubrode 2007. - Depu
tado Edigar Mão Branca. 

INDICAÇÃO N° 1.196, DE 2007 
(Do Sr.Carlos Souza) 

Sugere a adoção de providências no 
sentido de ampliar e melhorar a oferta de 
serviço de banda larga no Estado do Ama
zonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro das Comunica
ções: 

O acessoà Internetem banda largavêmsedisse
minando com grande velocidade no Brasil. O crescimen
lo das conexões commaiorcapacidade de transmissão 
de dados foi de mais de 30% nos últimos 12 meses, 
com umtotalde 6.417 milhõesde conexões afualmen
te, e a tendência de aceleração é cada vez maior, em 
funçãode diversosfatores. Entre eles,a introduçãoda 
terceirageraçãoda telefonia celular, o leilãodo WiMax 
e a implantaçãode programasgovernamentais de di
fusão da Internei no País, como "Cidades Digitais" e 
o que levará Internet para as escolas. 

Entretanto, hoje, a conexão rápida é ainda um 
privilégio de poucos e abastados internautas no País, 
Conformepesquisa feitapela Associação Brasileira de 
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Com
petitivas, TelComp, que reúne mais de 40 prestadores 
de serviços, o custodo acessono Brasilé umdosmais 
elevados do mundo. 

O levantamento comparou operadoras brasilei
ras e empresas que atuam em países da Europa, no 
Japão e nos Estados Unidos. O dado mais significa
tivo foi a diferença entre o valor de um Megabytepor 
segundo(Mbps) em Mànause no Japão. Enquantoos 
internautas japoneses podem adquirir internet banda 
larga de um Mbps do Yahoo por R$ 1,61, em Manaus, 
conforme os dados daTelComp, o valor é de R$716,50 
pelo Mbps. 

A pesquisa atribui à faltade competição o elevado 
custona ofertade banda largano Brasil, e,em especial, 
na regiãoamazônica. Razãopelaqual encaminhamos 
tal indicação ao Ministériodas Comunicações, respon

sával, conforme a LeiGeraldeTelecomunicações, pela 
formulação das polfticas no setor, para quetome pro
vidências no sentido de sanar essas distorções, por 
meio de ações de curto, médio e longo prazo. 

Sugerimos a criação de programas sociais parafa
cil~ar o acesso à banda larga, a resolução dosproblemas 
quanto ao leilãodo Wimax e a criação de ações para o 
provimento deumainfra-estrutura nacional detelecomu
nicações que assegure a competitividade no setor. 

No Amazonas, a transmissão de dados é mo
nopolizada pela Embratel, e não se vêem grandes 
investimentos em tecnologiae melhoriada rede. Noti
cia publicadano Diáriodo Amazonasargumenta que, 
"a capital amazonense abriga um dos maiores pólos 
industriaisda América Latina, tem uma economiaem 
constante evolução, mas é penalizada com entraves 
injustificáveis na área de telecomunicações'. 

De acordocom a reportagem, "a Embratel foi pri
vatizada,mas nempor isso perdeuo monopólio sobre 
os serviços de transmissão de dados. A diretoria da 
empresa jamais priorizou o mercado amazonense e 
hoje as indústrias, o comércio, o setorde serviçose os 
clientes residenciais são obrigados a conviver com uma 
internet'jurássica'. É consenso que a Embratel oferece 
um serviço de transmissão de dados caro, precário e 
lento, impedindo que o Amazonas tenha, de fato, aces
so, a um sistema de alllssima velocidade a exemplo 
dos existentes nos grandescenlros brasileiros." 

Assim sendo, os gestores públicos têm como 
dever atuarde maneiracélerepara solucionarpontos 
críticos do setor de telecomunicações, especialmen
te considerando-se o fato de que a disseminação da 
banda largaé o únicocaminhopossível parapromover 
a inclusão digital no Brasil. 

Saladas Sessões, 3 de outubrode2007.- Depu
tado Carlos Souza. 

INDICAÇÃO N° 1.197, DE 2007 
(Do Sr.Armando Abllio) 

Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Planejamento, Or
çamento e Gestão, o retorno à atividade de 
empregados anistiados do extinto Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo, lotados 
no Estado da ParaIha. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamentoe Gestão: 

Venho solicitara Vossa Excelência a adoçãodas 
medidas cabiveis parao prontoretorno à atividade dos 
empregados do ex1into BancoNacional de Crédito Co
operativo - BNCC, lotados na Parafba, cuja anistia foi 
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reconhecida por ComissãoEspeciallnterministerial de 
que trata o Decreto n° 5.115, de 24 de junho de 2004. 

Esses cidadãos tiveram sua carreira no serviço 
público interrompidapela extinçãodo BNCC,determi· 
nada pelo art. 1°, IV, da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 
1990. Posteriormente foram beneficiados pela anistia 
concedida nos termos da Lei n° 8.878, de 11 de maio 
de 1994, tendo sido incluídos na relação nominal de 
servidoresconsiderados habilitadosa retornarao ser
viço público federal, conslante da Portaria n° 630, de 
27 de dezembro de 1994, da Coordenação-Geral de 
Recursos Humanosdo então Ministérioda Agricultura, 
do Abastecimento e da Reforma Agrária. Em virtude 
de posterior anulação do ato concessivoda anistia, os 
referidos servidores requereram a revisãodos respec
tivos processos pela Comissão Especial de Revisão 
dos Processosde Anistia, que a acolheu.Como resul
tado,a Presidenteda ComissãoEspeciallnterministe
riaI institulda pelo Decreton° 5.115,de 24 de junho de 
2004, fez publicar a Portaria n° 1, de 14 de fevereiro 
de 2006, determinando o retorno dos empregadosdo 
BNCCnela identificados à condição de anistiados, face 
à ilegalidade do aludido ato anulatório. 

Finalmente, o Decreton°6.077, de 10de abril de 
2007, referendado por Vossa Excelência, determinou 
o deferimento do retorno ao serviço dos empregados 
cuja anistia tenha sido reconhecida por aquela Comis
são Especiallnterministerial. Conforme o § 2° do art. 
3° daquele Decreto, "o retorno ao serviço independe
rá da existência de vaga para o cargo ou empregd', 
cabendo ao Ministériodo Planejamento, Orçamento e 
Gestão determinar o órgão ou entidade em que deva 
o anistiado passar a ter exercício. 

Ante o exposto, venho pleitear a Vossa Excelên
cia as providências necessáriaspara o pronto retorno 
à atividade dos empregados do extinto BNCC, com 
especial atenção para os lotados no Estado da Para
íba.O cumprimento do disposto no Decreto n° 6.077, 
de 2007, objeto do pleito que ora apresento, permitirá 
por fim à agonia a que foram submetidos, ao serem 
indevidamenteexcluídos do serviço público. 

Sala das Sessões, 3 de outubrode 2007.- Depu
tado Armando Abílio. 

INDICAÇÃO N° 1.198, DE 2007 
(Do Sr.Ratinho Junior) 

Sugere a instalação de telefones de 
emergência nas rodovias exploradas por 
contrato de concessão com a presença de 
pedágios. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlíssimo Senhor Ministro dos Transportes: 

/
Nãose pode negaro enormeesforçoempreendi

do por esta Pasta para a adequação e modernização 
das rodovias brasileiras. Entretanto, alguns recursos 
fundamentais para os usuáriosde transportenãoestão 
disponíveisna maioriadas estradas. A proposiçãoque 
ora apresentotem o objetivo de sugerir a instalaçãode 
telefones de emergência em todasas rodovias' ondehá 
cobrança de tarifas em praças de pedágio. Recorro a 
Vossa Excelência em virtudeda competênciaprivativa 
do poder Executivo em matérias dessa natureza. 

O que solicitamos não se traIade capricho ou sim
ples itemdeconforto. Naverdade, é muitomais quetudo 
isso, é umanecessidade essencial para a segurança de 
passageiros e motoristas, pois há sítuaçõesem queos 
sinaisdos aparelhos celularesnão existem e opedido 
de socorro se transforma em completodesespero. Em 
nossaproposta, sugerimos a colocação de tele.tones de 
emergência umadistância máxima dequatroquilõmetros 
'entresi.Dessaforma, entendemos razoável a distância 
nãosuperior a doisquilômetros, emqualquer circunstân
cia, para deslocamento do usuário até o acionamento 
dos meios de atendimento disponíveis na via. 

Pela imensa importância deste recurso' para os 
cidadãosque transitam e pagamsuastarifas nas estra
das com pedágio e pelas inúmerassituações em que 
a ulilização dos telefonesde emergência resu/lará em 
segurança e preservação da vida, tenho a convicção 
de que Vossa Excelência empregará todosos esforços 
para o atendimento da presente Indicação. ! 

Sala das Sessões, 3 de outubrode 2007.- Depu
tado Ratinho Junior. I 

- ,
INDICAÇAO N° 1,199, DE 2007 ; 

(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das 
Cidades, Márcio Fortes de Almeida , a li
beração de recursos do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS)para 
a construção de habitações populares no 
município de Campinápolis, MT. I 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, . 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantiaa moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, 'promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condiçõeshabitacionais e de saneamentobásico"(art. 
23, IX).Contudo, observa-seque os instrumehtosque 
concretizariam a definiçãoconstitucional da habitação 
como responsabilidade comumaosentespúblicossão 

I 

I 
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insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
cípio de CAMPINÁPOLlS/MT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO NO 1.200, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Cio 
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no municfpio de Alto Araguaia, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a rnoradía de maneíraefetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, 'promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo. observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
clpio de ALTO ARAGUAIAlMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.201, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das CI· 
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi· 
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social .(FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no munlcfplo de Alta Floresta, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, 'promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico' (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
clpio de ALTA FLORESTAlMT. 

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

INDICAÇÃO N° 1.202, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das CI· 
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessl· 
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Alto Paraguai, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico' (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
clpio de ALTO PARAGUAI/MT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 
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INDICAÇÃO N° 1.203, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das 
Cidades, Márcio Fortes de Almeida, a ne
cessidade de liberar recursos do Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) para a construção de habitações 
populares no município de Bom Jesus do 
Araguaia, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes púbiicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no país um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
cípio de Bom Jesus do AraguaialMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1,204, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Ci
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Alto Taquari, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlíssimo Senhor Ministro, 
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efeliva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 

insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no país um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
clpio de ALTO TAQUARI/MT. ~ 

Sala das Sessões, 2 de outubro 2007.'- Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.205, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Ci
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Arenápolis, MT. I 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro, 
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no país um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para aconstrução de habitações populares no muni
cípio de ARENÁPOLlS/MT. ; 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007."- Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.206, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) ,, 

Sugere, ao Ministro de Estado das Cida
des, Márcio Fortes de Almeida, a necessida
de de liberar recursos do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) para 
a construção de habitações populares no 
municfpio de Canabrava do Norte, MT. 

Despacho: Publique-se. Encan\inhe-se. 
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Excelentfssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico' (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
cipio de Canábrava do NortelMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Ellene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.207, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Ci
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no municipio de Araputanga, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
cfpio de ARAPUTANGAlMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Ellene I.ima. 

INDICAÇÃO N° 1.208, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Ci
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção da habitações populares 
no municipio de Brasnorte,MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). COntudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no país um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
clpio de Brasnorte/MT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.209, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Ci
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no municlplo de Alto Garças, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos. mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
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insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no país um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
cípio de ALTO GARÇAS/MT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N" 1.210, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Ci
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Araguainha, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
cípio de ARAGUAINHAlMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N" 1.211, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Cio 
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Apiacás, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
cfpio de APIACÁS/MT. ' 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. '; Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.212, DE 2007 . 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Ci
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necesst
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Araguaiana, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos. mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concrelizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam 'mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares ;10 muni
cipio de ARAGUAIANAlMT. , 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. I 
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INDICAÇÃO N° 1.213, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Cio 
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessl· 
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de JAciara, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
clpio de JACIARAlMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.214, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Ci
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessl· 
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitaçõea popularea 
no municlpio de Água Boa,MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (arl. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 

insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamentai para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
clpio de ÁGUA BOAIMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.215, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Cio 
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi· 
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Novo Mundo,MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insulicientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no pais um reco
nhecimento sobre a importância da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
clplo de NOVO MUNDOIMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Ellene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.216, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Cio 
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Acorizal, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 
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Excelentrssimo Senhor Ministro, 
O princípio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no país um reco
nhecimento sobre a importãncia da democratização 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
cípio de ACORIZAUMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.217, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Sugere, ao Ministro de Estado das Ci
dades, Márcio Fortes de Almeida, a necessi
dade de liberar recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
para a construção de habitações populares 
no município de Cáceres, MT. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Senhor Ministro, 
O principio constitucional da moradia não prevê 

expressamente a garantia a moradia de maneira efetiva 
a todos, mas estabeleça como dever do Estado, nas 
esferas Federal, Estadual e Municipal, "promover pro
gramas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico" (art. 
23, IX). Contudo, observa-se que os instrumentos que 
concretizariam a definição constitucional da habitação 
como responsabilidade comum aos entes públicos são 
insuficientes, e que na prática representam mais as 
responsabilidades do,que o poder de realizações. 

Considerando que existe hoje no país um reco
nhecimento sobre a importância da democratizaçâo 
da moradia e que a habitação adequada é condição 
fundamental para o cidadão exercer plenamente a sua 
cidadania, sugiro a liberação de recursos do FNHIS 
para a construção de habitações populares no muni
cípio de CácereslMT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro 2007. - Depu
tado Eliene Lima. 

INDICAÇÃO N° 1.219, DE 2007 
(Do Sr. Odair Cunha) I 

I 
Sugere a restauração da BR·265, tre

cho compreendido entre os municípios de 
Boa Esperança e Nepomuceno, nó Estado 
de Minas Gerais. ' 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se., 
Excelentrssimo Senhor Ministro dos Transportes: 
Tendo em vista o estado da rodovia BR-265 e a 

aproximação da estação chuvosa, o que causa sérios 
transtornos a quem por ela transita, faz-se necessá
rio a imediata restauração da mesma, em especial ao 
trecho compreendido entre os municípios de Boa Es
perança e Nepomuceno, em Minas Gerais. . 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2007.- Depu
tado Odair Cunha. r 

INDICAÇÃO N° 1.220, DE 2007 
(Do Sr. Felipe Bornier) 

Sugere a criação da Secretaria Federal 
de Justiça Arbitral, órgão gestor da Lei n° 
9.307, de 23 de setembro de 1996.' 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal: 

Venho pleitear a Vossa Excelência a adoção das 
providências necessárias a criação da Secretaria Fe
deral de Justiça Arbitral, órgão gestor da Lei n° 9.307, 
de 23 de setembro de 1996. I 

O Poder Judiciário, responsável pela função ju
risdicional estatal, manifestamente encontra-se afo
gado de processos e, conseqüentemente, mostra-se 
estrangulado, lento, burocrático e ineficaz. Assim, hoje 
é gritante a necessidade de se encontrar alternativas 
para promover a solução dos conflitos sociais. É uma 
realidade mundial que, naturalmente, também é en
contrada em nosso Pais. 

Método mundialmente conhecido para a solução 
pacifica de conflitos, a arbitragem, instituto ainda tími
do em muitos paises, tem demonstrado ser um instru
mento mais capaz de proporcionar a tutela jurisdicional 
do que o próprio meio judicial, por ser simples, menos 
custoso, eficaz e célere. 

No Brasil, a arbitragem é regulada pela Lei nO 
9.307, de 1996. Embora com plena atuação rio Brasil, 
a lei é aplicada de forma indevida por inexistir um ór
gão que edite normas de aplicação uniforme para os 
tribunais arbitrais em atividade. 1 

Verifica-se, portanto, que a lei abre margem para 
a criação de um órgão arbitral institucional ou entidade 

,r,
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especializada, que, naturalmente, deve estar ligado 
ao Poder Judiciário. 

Considerando que as providências para tal são 
da competência do Poder Judiciário, recorro à Vossa 
Excelência para reivindicar a criação da Secretaria Na
cional de Justiça Arbitral, órgão gestor da Lei nO 9.307, 
de 1996, que, certamente, possibilitará um avanço ain
da maior da arbitragem no Pais, e que, conseqüente
mente, irá contribuir em muito para o aperfeiçoamento 
da justiça nacional. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2007. - Depu
tado Felipe Bornier. 

INDICAÇÃO N° 1.221, DE 2007 
(Do Sr. Celso Russomanno) 

Sugere ao Presidente da República 
que faça gestões Junto ao Presidente da 
Nigéria para evitar a execução de 18 ho
mossexuais naquele pais. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlíssimo Sr. Presidente da República: 
Dirijo-me a V. Exa. Para expor e reivindicar o 

seguinte: 
Diante da iminência da declaração de sentença . 

de morte por apedrejamento a 1B homossexuais deli
dos recentemente na Nigéria; 

Tendo em vista que o Brasil procura construir uma 
cultura de paz que acabe com a intolerância e a discri
minação contra quaisquer minorias e grupos sociais; 

Considerando que o governo, desenvolve o pro
grama "Brasil sem Homofobia", da Secretaria Espe
cial de Direitos Humanos, com o objetivo de promover 
a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transexuál, 
transgêneros e bissexuais, a partir da equiparação 
de direitos e do combate à violência e à discriminação 
homofóbicas; 

Sugiro que o governo brasileiro, por meio diplo
mático, faça gestões junto ao Presidente da Nigéria, Sr. 
Olusegun Obajando, no sentido de evitar a execução 
de 1B homossexuais naquele pais. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2007. - Depu
tado Celso Russomanno. 

INDICAÇÃO NO 1.222, DE 2007 
(Do Sr. IIderlei Cordeiro) 

Sugere ao Excelentlssimo Sr. Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a 
implantação em Cruzeiro do Sul, no Acre, 
de uma Unidade Técnica Regional de Agri
cultura - UTRA 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Sr. Ministro da Agricultura, Pecu
ária e Abastecimento: 

Como é de vosso conhecimento, a expansão e 
intensificação da agricultura e da pecuária no Brasil, 
por nossas próprias condições e dimensões conti
nentais, é um processo legitimo e natural. Deve ser 
controlado visando minimizar os impactos ambien
tais, mas estimulado no sentido de gerar emprego e 
desenvolvimento. 

Não obstante as restrições ambientais em vigor 
na Amazônia, devido ao próprio crescimento da de
manda as áreas onde há potencialidade agronômica 
e oferta de mão-de-obra se inserem no contexto da 
economia agrária. É o caso da região do alto Juruá, 
no Acre e Sul do Amazonas. 

É preciso cuidar para que essa ampliação da pro
dução se dê em bases sustentáveis e com o máximo 
de aproveitamento, e geração de renda e emprego.Não 
se pode imaginar que devamos eternamente importar 
todos os produtos que consumimos. 

O papel extraordínárlo que desempenha a Su
perintendência do MAPA no Acre é essencial para 
este processo de gestão. Mas tem que ser efetivo e 
alcançar a todos em tempo oportuno e nas melhores 
condições. 

A inspeção, fiscalização e defesa agropecuária 
se faz necessária em todos os lugares onde haja pro
dução. É uma exigência atual dos sistemas nacionais 
e internacionais de produção, transporte e comércio 
da qual não podemos nos furtar. 

Por outro iado, na região polarizada por Cruzeiro 
do Sul, no Acre, que abrange outros seis municlpios 
acreanos e mais alguns do sul do Amazonas, vem se 
consolidando uma perspectiva de abertura de espaços 
de comércio com o Peru, distante pouco mais de 100 
quilômetros e rota aberta para o Oceano Pacifico. 

Cria-se assim uma ampla oportunidade de de
senvolvimento econômico para a região, o que implica 
em novas responsabilidades, pois a importação e ex
portação de qualquer animal, vegetal, seus produtos e 
subprodutos, bem como toda matéria-prima e insumo 
utilizado na agricultura e pecuária, quando regulamen
tado ou passlvel de veicular pragas ou doenças, está 
condicionada à fiscalização do Sistema de Vigilância 
Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, o que significa necessária proteção 
aos paises que realizam trocas comerciais. 

É preciso que tenhamos segurança quanto às 
possibilidades de exportação e importação antes de 
estimular o financiamento, a produção, a industrializa
ção e os acordos de comércio. 

Em Cruzeiro do Sul, no Acre, estamos desenvol
vendo uma série de possibilidades de aproveitamento 
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das nossas potencialidades visando acessar o merca
do externo, inicialmente o peruano, de onde distamos 
alguns minutos por via aérea. Temos convicção de que 
esta poderá se constituir uma alternativa importante 
de geração de renda e emprego. 

Neste sentido é que vimos solicitar de Vossa 
Excelência, a instalação de uma Unidade Técnica 
Regional de Agricultura - UTRA, que como unidade 
descentralizada da Superintendência Federal opera as 
responsabilidades do MAPA e poderá, com a mesma 
eficiência e qualidade promover na região o estímulo 
e controle da produção agropecuária. 

Sala das Sessões, 3 de Outubro de 2007. - Depu
tado IIderlei Cordeiro, (PPS/AC). 

INDICAÇÃO N" 1.223, DE 2007
 
(Da Comissão de Seguridade Social e Família)
 

Sugere ao Poder Executivo o encami
nhamento ao Congresso Nacional de projeto 
de lei complementar que defina requisitos 
e critérios diferenciados para a aposenta
doria de servidores que exerçam atividades 
pessoais, insalubres ou perigosas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro da Previdência 
Social: 

O art. 40 da Constituição Federal, em seu § 40
, 

com a redação determinada pela Emenda Constitucio
nal na 47, de 2005, prevê a definição, em leis comple
mentares, de requisitos e critérios diferenciados para 
a concessão de aposentadoria aos servidores que 
exerçam atividades de risco ou sob condições espe
ciais que prejudiquem a saúde ou a integridade IIsica. 
Nada mais justo, pois esses servidores, em virtude das 
condições laborais a que se sujeitam, têm expectati
va de vida bastante inferior aos demais. Além disso, 
em muitos casos os que sobrevivem até completar os 
requisitos para aposentadoria padecem sofrimentos 
crõnicos, resultantes da constante exposição a fato
res insalubres. 

Embora o legislador constituinte tenha previsto a 
adoção de critérios diferenciados, condicionou-a à edi
ção de lei complementar. À falta desse diploma legal, 
passados quase vinte anos da promulgação da nova 
Carta Política, a norma constitucional apontada care
ce de executoriedade. Essa lacuna legal prejudica não 
apenas os servidores públicos da União, mas também 
os dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios. 

É flagrante a injustiça que se abate sobre os mais 
sofridos servidores públicos. Tanto que já existem pre
cedentes judiciais em que, diante ausência de legis
lação especifica sobre a aposentação de servidores 

públicos expostos a condições penosas ou insalubres, 
determina-se a aplicação analógica das normas traba
lhistas (vide Apelação Clvel na 2001.05.00.011864-9, 
TRF5, Pleno, ReI. Des. Federal Petrucio Ferreira, D.J. 
01/08/2006, pág. 520). É natural supor que, caso o 
vácuo legal perdure, haja uma enxurrada de ações 
judiciais, sobrecarregando, ainda mais, o Poder Ju
diciário. I 

Por todo o exposto e considerando que a ma
téria determina a iniciativa privativa do Presidente da 
República, sugerimos a V.Ex.· o encaminhamento de 
projeto de lei complementar definindo critérios e requi
sitos diferenciados para a concessão de aposentado
ria aos servidores que exerçam atividades de' risco ou 
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade IIsica. ' 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2007.'- Depu
tado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. I 

INDICAÇÃO N° 1.224, DE 2007 
(Do Se. Marcelo Serafim) 

Sugere a criação de uma Unidade de 
Farmácia Popular. no Município de Nova 
Olinda do Norte, no Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 
i 

Excelentfssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importánte polí

tica, sobretudo concernente à ampliação do acesso da 
população aos medicamentos considerados essenciais. 
Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia popular tem 
atendido somente a cidade de Manaus e o municlpio de 
Itacoatiara, localizado próximo a capital do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicámentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do rnuruclplc, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no município de Nova Olinda do Norte, que certamente 
servirá de referência para toda a população residente 
nos municlpios adjacentes. I 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará com 
ânimo favorável a sugestão aqui trazida, submetemos a 
presente Indicação a sua elevada consideração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 1 

I 
I 
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INDICAÇÃO N° 1.225, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere a criação de uma Unidade de 
Farmácia Popular no Município de Coarl, 
no Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

Iftica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o municlpio de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no inferior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem grandes 
dificuldades para aquisição de medicamentos, sobretu
do para a população de baixa renda. Sendo a garantia 
à saúde umas premissas básicas do Estado Brasileiro, 
cuja responsabilidade está expressa na Constituição 
Federal, solicito de Vossa Excelência providências ime
diatas no sentido de que o Ministério atenda as justas 
reivindicações do rnunícfpío, através da implantação 
de uma unidade da Farmácia Popular no mmiclpio de 
Coari, que certamente servirá de referência para toda 
a população residente nos municfpios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Seraflm, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.226, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Seratim) 

Sugere a criação de uma Unidade de 
Farmácia Popular no Município de São Paulo 
de Olivença. no Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

Irtica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o rramlcfplo de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 

da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem grandes 
dificuldades para aquisição de medicamentos, sobretu
do para a população de baixa renda. Sendo a garantia 
à saúde umas premissas básicas do Estado Brasileiro, 
cuja responsabilidade está expressa na Constituição 
Federal, solicito de Vossa Excelência providências ime
diatas no sentido de que o Ministério atenda as justas 
reivindicações do município, através da implantação 
de uma unidade da Farmácia Popular no rnunicfplo 
de São Paulo de Olivença, que certamente servirá de 
referência para toda a população residente nos muni
cfpios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.227, DE2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere a criação de uma Unidade de 
Farmácia Popular no Município de ltaplran
ga, no Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

IItica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o municlpio de ltacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do rnunlcfpio, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no municfpio de Itapiranga, que certamente servirá de 
referência para toda a população residente nos muni
cípios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, sub
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metemos a presente Indicação a sua elevada con
sideração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO NO 1.228, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere a criação de uma Unidade de 
Farmácia Popular no Município de Atalaia 
do Norte, no Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

lítica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o municipio de ltacoatlara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do município, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popu
lar no rnunicípio de Atalaia do Norte, que certamente 
servirá de referência para toda a população residente 
nos murucfpios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.229, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popular 
no Município de Presidente Figueiredo, 'no 
Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

unca, sobretudo concernente à ampliação do acesso 

da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o município de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. . 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do município, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no município de Presidente Figueiredo, que certamente 
servirá de referência para toda a população residente 
nos municípios adjacentes. • 

Na certeza de que Vossa Excefência apreciará 
com ânímo favorável a sugestão aqui trazida: subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007.. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. ' j 

INDICAÇÃO N° 1.230, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popular 
no Município de Parintins, no Estado do 
Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

litica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o municipio de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. ; 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicámentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 

I, 
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providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do municipio, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no municipio de Parintins, que certamente servirá de 
referência para toda a população residente nos muni
clpios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO NO 1.231, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popular 
no Município de Urucará, no Estado do 
Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

lfIica, sobretudo concernente li ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o municfpio de rtacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do rnunicfpio, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no municfpio de Urucará, que certamente servirá de 
referência para toda a população residente nos muni
cípios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.232, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular no 
Municlpio de Rio Preto da Eva, no Estado 
do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

lftíca, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o rnunicfpio de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do rnuniclpto, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popu
lar no município de Rio Preto da Eva, que certamente 
servirá de referência para toda a população residente 
nos municipios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.233, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popular 
no Município de Santo Antônio do Içá, no 
Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentlssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

Iftica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
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o município de Ifacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do municlpio, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no municipio de Santo Antônio do Içá, que certamente 
servirá de referência para toda a população residente 
nos municípios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.234, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popular 
no Município de Guajará, no Estado do 
Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

Iftica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o município de Ifacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicilo de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do municfpio, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no municlpio de Guajará, que certamente servirá de 

, 
referência para toda a população residente nos muni
cípios adjacentes. ! 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Seralim, PSB/AM. i 

INDICAÇÃO N° 1.235, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popu
lar no Município de Juruá, no Estado do 
Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelenlíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

Iftica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o municlpio de Ifacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem grandes 
dificuldades para aquisição de medicamentos, sobretu
do para a população de baixa renda. Sendo a garantia 
à saúde umas premissas básicas do Estado Brasileiro, 
cuja responsabilidade está expressa na Consthuição 
Federal, solicito de Vossa Excelência providênCias ime
diatas no sentido de que o Ministério atenda as justas 
reivindicações do município, através da implantação 
de uma unidade da Farmácia Popular no município de 
Juruá, que certamente servirá de referência para toda 
a população residente nos municípios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida: subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. I 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007, - Depu
tado Marcelo Serafi~, PSB/AM. I 

INDICAÇAO N° 1.236, DE 2007 I 
(Do Sr. Marcelo Serafim) : 

, 
Sugere ao Ministro da Saúde a cria

ção de uma Unidade de Farmácia Popu
lar no Município de Japurá, no Estado do 
Amazonas. j 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

I
 
I 
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ExcelenUssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

Htica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o município de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do município, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no municJpio de Japurá, que certamente servirá de 
referência para toda a população residente nos muni
cfpios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Seraflm, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.237, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere a criação de uma Unidade de 
Farmácia Popular no Município de Urucu
rituba, no Estado do Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

ExcelenUssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

Htica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da populaçâo aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o municrpio de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 

na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do municJpio, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no município de Urucurituba, que certamente servirá 
de referência para toda a população residente nos 
mmictplos adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.238, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popu
lar no Município de Anamã, no Estado do 
Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

Iftica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o municfpio de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constitu ição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do rramiclpio, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no municfpio de Anamã, que certamente servirá de 
referência para toda a população residente nos muni
cípios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 
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INDICAÇÃO N° 1.239, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popular 
no Município de Manacapuru, no Estado 

• do Amazonas. 
Despacho:Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

lltica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o Municlpio de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do município, por meio 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no Município de Manacapuru, que certamente servi
rá de referência para toda a população residente nos 
municípios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
lemos a presente indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, de de 2007. - Deputado Mar
celo Searlim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N" 1.240, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popular 
no Município de Manaquiri, no Estado do 
Amazonas. 

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

lítica, sobretudo concernente à ampliação do acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 

o município de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma" vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do município, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no município de Manaquiri, que certamente servirá de 
referência para toda a população residente nos muni
clpios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside

ração.	 • 
Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu

tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.241, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popular 
no Municípío de Amaturá, no Estado do 
Amazonas. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se. 
I 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante po

'lftica, sobretudo concernente à ampliação dó acesso 
da população aos medicamentos considerados essen
ciais. Contudo, no Estado do Amazonas a farmácia 
popular tem atendido somente a cidade de Manaus e 
o municfpio de Itacoatiara, localizado próximo a capi
tal do estado. I 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
lêm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está éxpressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do município, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no municfpio de Amaturá, que certamente servirá de 

,I
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referência para toda a população residente nos muni· 
cfpios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serallm, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N" 1.242, DE 2007 
(Do Sr. Marcelo Serafim) 

Sugere ao Ministro da Saúde a cria
ção de uma Unidade de Farmácia Popular 
no Município de Novo Alrão, no Estado do 
Amazonas. 

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Senhor Ministro da Saúde, 
A Farmácia Popular constitui em importante poll

tica, sobretudo concernente à ampliação do acesso da 
população aos medicamentos considerados essenciais. 
Contudo, no Estadodo Amazonas a farmáciapopular tem 
atendido somente a cidade de Manaus e o municlpio de 
lIacoatiara, localizado próximo a capital do estado. 

Entretanto, os habitantes do interior do Amazonas 
têm uma necessidade mais latente de que unidades 
da farmácia sejam instaladas no interior, uma vez que 
a distância e o isolamento geográfico impõem gran
des dificuldades para aquisição de medicamentos, 
sobretudo para a população de baixa renda. Sendo 
a garantia à saúde umas premissas básicas do Es
tado Brasileiro, cuja responsabilidade está expressa 
na Constituição Federal, solicito de Vossa Excelência 
providências imediatas no sentido de que o Ministério 
atenda as justas reivindicações do municlpio, através 
da implantação de uma unidade da Farmácia Popular 
no municlpio de Novo Airão, que certamente servirá 
de referência para toda a população residente nos 
municlpios adjacentes. 

Na certeza de que Vossa Excelência apreciará 
com ânimo favorável a sugestão aqui trazida, subme
temos a presente Indicação a sua elevada conside
ração. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcelo Serafim, PSB/AM. 

INDICAÇÃO N° 1.243, DE 2007
 
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)
 

Sugere revisão da Portaria n° 1983, de 
05 de dezembro de 2006, da Secretaria de 
Recursos Humanos do Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão. 

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssimo Senhor Ministro de Estado do 
Pianejamento, Orçamento e Gestão. 

A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a Portaria 
n° 1.983, de OS de dezembro de 2006, com o objetivo 
de orientar os órgãos e entidades do SIPEC sobre a 
assistência à saúde suplementar do servidor ativo ou 
inativo e seus dependentes e pensionistas. 

A referida Portaria definiu que a saúde suplemen
tar deverá ser prestada da seguinte forma: 

pelo próprio SUS; 
convênio com operadoras de Plano de 

Assistência à Saúde, organizada na modali
dade de autogestão; 

contrato com operadoras de Plano de 
Assistência à Saúde, observada a Lei n° 
8.666/93; 

serviço prestado diretamente pelo órgão 
ou entidade; 

auxflio de caráter indenizatório, por meio 
de ressarcimento, exclusivamente quando não 
adotado pela administração pública em nenhum 
dos casos anteriores. 

Na Portaria n° 1.983, da Secretaria de Recursos 
Humanos, foi retirado o direito dos pais, mesmo aqueles 
que estão na condição de dependentes econômicos, 
de utilizar o plano de saúde suplementar, restando 
apenas a alternativa do GEAP Famflia. 

Com esta medida, estarão sem assistência apro
ximadamente 87 mil pais e mães - situados na faixa 
etária entre 60 e 80 anos - de servidores vinculados 
ao Plano de Saúde GEAP - Fundação de Segurida
de Social. 

A norma contida naquela Portaria fere frontal
mente o disposto: 

- no art. 230 da Constituição Federal 
que estabelece como "dever da temate, da 
sociedade e do Estado amparar as pessoas 
idosas, defendendo sua dignidade e bem-estar 
e garantindo-lhe o direito à vida"; 

- no Estatuto do Idoso e mais especi
ficamente no seu art. 4°: "nenhum idoso será 
objeto de qualquer tipo de negligência. discri
minação, violência. crueldade ou opressão, e 
todo atentado aos seus direitos, por ação ou 
omissão. será punido na forma da lei". 

Enquanto toda a sociedade vem envidando todos 
os esforços para assegurar o envelhecimento com saú
de, para adotar formas de intervenção que impeçam 
ou adiem o surgimento de enfermidades ou incapa
cidades na velhice, para garantir a disponibilidade a 
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um custo acessível de programas de atenção à saú
de do idoso de forma continuada, o Governo Federal, 
através do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, resolve desconsiderar como beneficiários de 
um programa de saúde suplementar, que vem sendo 
desenvolvido há mais de meio século através do GEAp, 
os pais de servidores públicos, talvez por considerar 
prioritária apenas a atenção aos servidores em idade 
produtiva. 

Incluir os pais idosos e economicamente depen
dentes como beneficiários do plano de saúde, segun
do os técnicos da Secretaria de Recursos Humanos 
do MPOG, acentuará os desequilíbrios financeiros no 
sistema de saúde suplementar. Equilibrar as contas 
parece ser mais importante do que garantir atenção à 
saúde de pessoas idosas. 

A decisão da Secretaria de Recursos Humanos 
do MPOG, com a edição da Portaria n° 1.983/06, pa
rece vir na contramão do que quer e exige a socieda
de: em recente acordo celebrado, ao fim da greve dos 
empregados da ECT, decidiu-se pela "inclusão dos 
pais de novos funcionários (os pais dos funcionários 
antigos já eram e continuarão sendo atendidos) no 
plano de saúde e auxflio-creche para crianças de até 
07 anos de idade". 

Sugerimos, com a presente INDICAÇÃO, seja 
reformulado o texto da Portaria n° 1.983, de 05 de de
zembro de 2006, com vistas à manutenção dos pais, 
mães, padrastos, madrastas e adotados como de
pendentes dos servidores no Plano de Saúde GEAP 
- Fundação de Seguridade Social. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Raimundo Gomes de Matos. 

INDICAÇÃO N° 1.244, DE 2007 
(Do Sr. Silvinho Peccioli) 

Sugere ao Ministério da Defesa a cons
trução, em Brasília, de um complexo mili
tar com estrutura necessária para o pleno 
funcionamento dos órgãos administrativos, 
técnico-científicos e educacionais da Mari
nha, do Exército e da Aeronáutica. 

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado da 
Defesa: 

Antes da inauguração de Brasília e a conseqüen
te transferência da sede da capital federal do Rio de 
Janeiro, era nesta última que se concentravam as prin
cipais instalações operacionais e de ensino e pesquisa 
das Forças Armadas. 

Embora a capital federal tenha sido transferida 
em abril de 1960, até a data de hoje é na cidade do 

Rio de Janeiro que estão localizadas as instalações 
das Escolas de Aperfeiçoamento de Oficiais, de Co
mando e Estado Maior e de Política e Altos Estudos, 
do Exército e da Marinha, e a Escola Superior de 
Guerra. Com relação à Aeronáutica, as suas escolas 
de aperfeiçoamento e de altos estudos concentram-se 
no Estado de São Paulo. ! 

Por outro lado, também é no Rio de Janeiro de 
encontramos o Instituto Militar de Engenharia e o Centro 
Tecnológico do Exército, ao passo que, em São Paulo, 
localiza-se o Centro Tecnológico da Marinha 'e o Cen
tro Técnico Aeroespacial, da Aeronáutica, no qual está 
localizado o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. 

Em complemento, além das principais escolas e 
centro tecnológicos da Marinha, do Exército eda Aero
náutica não estarem localizados em Brasflia, muitas das 
instalações de importância vital na área administrativa 
também estão localizadas fora da capital federal. 

Entendendo que a cenlralização em Brasília das 
Escolas de Aperfeiçoamento e de Altos Estudos e dos 
centros administrativos e de pesquisa tecnológica con
tribuirá para um maior controle e inte9ração das três 
Armas, bem como para uma eventual redução de cus
tos, pela possibilidade de compartilhamento de instala
ções e experiência, encaminho a Vossa Excelência a 
presente Indicação sugerindo que seja, no âmbito do 
seu Ministério, desenvolvido estudo no sentido de ser 
construído, na capital federal, um complexo militar com 
estrutura necessária para o pleno funcionamento dos 
órgãos administrativos, técnico-científicos e educacio
nais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2007. - Depu
tado Silvinho Peccioli. ' 

INDICAÇÃO N° 1.245, DE 2007 : 
(Da Comissão da Amazônia, Integração Nacional 

e de Desenvolvimento Regional) I 

Sugere ao Ministério do Meio Ambiente 
a criação do Royalty Verde, como' terceiro 
grande eixo do Plano de Prevenção e Con
trole de Desmatamento da Amazônia. 

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se. 
I 

Excelentíssima Senhora Ministra, 
A Comissão da Amazônia, Integração Nacio

nal e de Desenvolvimento Regional da Câmara dos 
Deputados se dirige a Vossa Excelência para expor e 
reivindicar o seguinte: I 

O Estado Brasileirovem implementando ações que 
buscampreservar e conservara nossafiora e as riquezas 
ambientais do Pais. Para demonstrar uma efetiva ação 
de preservação ambiental e combate ao desmatamento 
da Amazônia, o Governo criou, em 2004, um Grupo de 



53542 Quinta-feira 11 DIÁRIO DACÂMARA DOSDEPUTADOS Outubro de 2007 

Trabalho Interministerialencarregadode elaboraro Plano 
de Prevenção e Controle de Desmatamento da Ama
zônia, previsto para o final de 2007, com foco em dois 
eixos centrais: o aproveitamento econômico sustentável 
das florestas e a recuperação ambiental e econômica 
das áreas já desmatadas e abandonadas. 

Com a preocupação de proteger e evitar o desma
tamento das florestas e o desenvolvimento econômico 
daquela região do Pais, indicamos à V.Exa. que sugira 
ao Grupo de Trabalho Interministerial a viabilização do 
Royafty Verde, como forma de compensação financeira 
aos municípios que se encontram com mais de 50% de 
seu território como área considerada de preservação 
e conservação ambiental. 

Deputada Vanessa Grazziotin, Presidente. 

INDICAÇÃO N° 1.246, DE 2007
 
(Da Comissão da Amazônia, Integração Nacional
 

e de Desenvolvimento Regional)
 

Sugere à Casa Civil da Presidência 
da República a criação do Royalty Verde, 
como terceiro grande eixo do Plano de Pre
venção e Controle de Desmatamento da 
Amazônia. 

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se. 

Excelentrssima Senhora Ministra, 
A Comissão da Amazônia, Integração Nacio

nal e de Desenvolvimento Regional da Câmara dos 
Deputados se dirige a Vossa Excelência para expor e 
reivindicar o seguinte: 

1.O Estado Brasileiro vem implementando ações 
que buscam preservar e conservar a nossa flora e as 
riquezas ambientais do Pais. Para demonstrar uma 
efetiva ação de preservação ambiental e combate ao 
desmatamento da Amazônia, o Governo criou, em 
2004, um Grupo de Trabalho Interministerial encarre
gado de elaborar o Plano de Prevenção e Controle de 
Desmatamento da Amazônia, previsto para o final de 
2007, com foco em dois eixos centrais: o aproveitamen
to econômico sustentável das florestas e a recupera
ção ambiental e econômica das áreas já desmatadas 
e abandonadas. 

2. Com a preocupação de proteger e evitar o des
matamento das florestas e o desenvolvimento econô
mico daquela região do Pais, indicamos à V.Exa. que 
sugira ao Grupo de Trabalho Interministerial a viabi
lização do Royafty Verde, como forma de compensa
ção financeira aos municlpios que se encontram com 
mais de 50% de seu território como área considerada 
de preservação e conservação ambiental. 

Brasllia, 4 de outubro de 2007. - Deputada Va
nessa Grazzlotin, Presidente. 

REQUERIMENTO N° 1.783, DE 2007 
(Do Sr. Julio Semeghini) 

Requer a Inclusão da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
formática no despacho Projeto de Lei nO 
2.105, de 2007. 

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados: 
Requeiro a V. Ex·, nos termos regimentais, em 

especial o art. 141 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a inclusão da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática no despacho 
inicial aposto ao Projeto de Lei n° 2.105, de 2007, que 
"Institui O Regime de Tributação Unificada - RTU na 
importação, por via terrestre, de mercadorias proce
dentes do Paraguai". 

Justificação 

O Projeto de Lei nO 2.105, de 2007, conhecido 
como "projeto do sacoleiro", institui regime especial 
para micro e pequenas empresas optantes do Simples 
Nacional que realizem importação de bens oriundos 
do Paraguai dentro de limites estabelecidos pelo Po
der Executivo. 

A proposta havia sido objeto, anteriormente, da 
Medida Provisória nO 380, de 29 de junho de 2007, 
que foi revogada pelo Poder Executivo mediante a 
edição da Medida Provisória nO 391, de 18 de setem
bro de 2007. 

Merece destaque o fato de que os equipamentos 
eletrônicos e de informática representam importan
te parcela do valor importado. A internação desses 
bens constitui um "mercado cinza" que responde, para 
determinadas linhas de produto, como é o caso dos 
aparelhos para jogos eletrônicos, por mais de 90% do 
mercado interno. 

Ademais, a venda de tais mercadorias impõe um 
ônus aos representantes locais das respectivas mar
cas, seja pela competição desleal entre importação 
irregular e produção nacional, seja pela necessidade 
de prestar manutenção e oferecer garantias aos pro
dutos internados, ainda que tal importação seja reali
zada irregularmente. 

A importação realizada por "sacotelros", enfim, 
tem sido vetor de entrada de equipamentos e softwa
res que não atendem apropriadamente à legislação 
de propriedáde intelectual e industrial. 

Preocupada com tal sltuação, a Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática par
ticipou ativamente da discussão da Medida Provisória 
n°380, de 2007, tendo promovido reuniões com repre
sentantes do Poder Executivo para examinar o alcance 
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das disposições e propor aperteiçoamentos ao texto 
enviado ao Congresso. 

Pelo exposto, o Projeto de Lei n' 2.105, de 2007, 
deve, a nosso ver, ser analisado por esta Comissão. 

Solicito, pois, que a Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática seja incluída como 
mais uma Comissão de mérito a apreciar o referido 
projeto, reformulando-se, assim, o despacho inicial 
exarado por Vossa Excelência. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2007. - Depu
tado Julio semeghini, Presidente da CTCI. 

Indefiro, lendo em vista que a Proposição 
foi distribufda nos termos regimentais (arl. 139 
do RICO), não restando caracterizado o mérito 
da CCTCI. Oficie-se e, após, publique-se. 

Em 10-10-2007. - Arlindo Chinaglia, 
Presidente. 

REQUERIMETO N·1.812, DE 2007 

Ofício n'489 

Brasília, 4 de outubro de 2007 

Exm·Sr.
 
Deputado Arlindo Chinaglia
 
0.0. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar, nos 

termos regimentais, a reconstituição, por motivo de 
extravio, do Projeto de Lei Complementar n' 73, de 
2007, de autoria do Sr. Antõnio Carlos Mendes Thame, 
que "propõe uma Reformulação Tributária Ecológica, 
a fim de regulamentar o artigo 146-A, da Constituição 
Federal, instituir os principias da essencialidade e do 
diferencial tributário pela sustentabilidade ambiental e 
oneração das emissões de gases de efeito estufa, e 
criar a taxação sobre o carbono ("carbon tax"), na forma 
de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi
co, para a sustentabilidade ambiental e a mitigação do 
aquecimento global". 

Certo de contar com o apoio de Vossa Excelência 
nesse sentido, colho o ensejo para renovar protestos 
de consideração e de apreço. - Deputado José Otávio 
Germano, Presidente. 

Defiro a reconstituição do PLP n' 7312007, 
nos termos do art. 106 do Regimento Interno. 
Oficie-se e, após, publique-se. 

Em 10-10-2007. - Arlindo Chinaglia, 
Presidente. 

REQUERIMENTO N' 1.694, DE 2007 
(Do Sr. Sandro Mabel) j 

j 

Requer a desapensaçào de Projetos 
de Lei em tramitação na comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público, 
cuja relatoria encontra-se sob suarespon
sabilidade. I 

Senhor Presidente, I 
Requeiro a V. Ex', nos termos do art. 142 do Re

gimento Interno, a desapensação dos PL nO. 1.006, 
de 2007, 1.196, de 2007 e 1.566, de 2007, todos 
apensados aos autos do Projeto de Lei Principal n' 
69, de 2007. I 

Recebemos, na Comissão de Trabalho', de Ad
ministração e Serviço Público, o encargo de relatar o 
Projeto de Lei n069, de 2007, que concede vantagens 
a quem for doador de sangue para a rede pública de 
hemocentros, em todo o Pais. ~ 

Ao projeto referido foram apensados, para trami
tação conjunta, os Projetos de Lei nO. 1.006, de 2007, 
1.196, de 2007, e 1.566, de 2007. ! 

No entanto, em que pese uma aparente correla
ção entre as matérias tratadas nas proposições ante
riormente identificadas, existe uma singularidade que, 
em nosso entendimento, torna impeditiva a tramitação 
em conjunto das proposições. , 

Com efeito, analisado o teor de cada uma das 
proposições; pode-se verificar uma ausência de cone
xão entre o Projeto de Lei n'69, de 2007, e os demais 
projetos apensados. 1 

O Projeto de Lei nO 69, de 2007, visa conceder 
vantagens a quem for doador de sangue para a rede 
pública, tratando, em seus arts. l' e 3°, de matérias 
relacionadas com a Administração Pública (funcioná
rios públicos e concursos públicos, respectivamente). 
Deve ser registrado que o projeto possui apenas três 
artigos normativos. ; 

O Projeto de Lei n' 1.006, de 2007, pretende al
terar a redação atual do art. 473, inciso IV,da Consoli
dação das Leis do Trabalho - CLT, tratando de matéria 
relacionada com as denominadas "faltas justifiêadas" do 
trabalhador da iniciativa privada, não tendo nenhuma 
conexão com o regime jurfdico dos funcionários públi
cos, embora a falta que se pretende justificar diga res
peito à doação de sangue pelo trabalhador em geral. 

O Projeto de Lei n' 1.196, de 2007, porsua vez, 
pretende alterar a redação do arl. 473 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, tratando, da mesma forma que o 
anterior, da matéria relacionada com as denominadas 
"faltas justificadas" do trabalhador da iniciativa privada. 
Ressalte-se, por oportuno, que o objeto destaproposi-

I
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ção diz respeito a doação de órgãos, tecidos e partes desapensação dos PL n" 1.006, de 2007, 1.196, de 
do corpo e não à doação de sangue. 2007 e 1.566, de 2007, para tramitação conjunta em 

Por fim, o Projeto de Lei n°1.566, 2007, em que separado do Projeto de Lei n°69, de 2007. 
pese pretender,também, alterar a Lei n08.112, de 11 de Sala da Comissão, 18 de setembro de 2007. 
dezembro de 1990, quedispõesobreo regime jurfdicodos - Depu1ado Sandro Mabel, Relator. 
servidorespúblicos,em iniciativalegislativaquestionável Indefiro a solicitação de desapensação, 
quantoà sua constitucionalidade, emfacedo dispostono tendo em vista que a apensação obedeceu ao 
art. 61, § 1°, inciso li, alfnea c, da Constituição Federal, disposto no artigo 139, inciso I, eleart. 142, do 
tem como proPÓSITO normativo inicial a alteração da re- . RICO (matéria análoga ou conexa). Oficie-se. 
dação do art. 473 da Consolidaçãodas Leis doTrabalho, Publique-se.
o que o torna mais conexo com o teor dos Projetos de Em: 10-10-2007- Arlindo Chinaglia,
Lei n'" 1.006, de 2007, e 1.196, de 2007. Presidente. 

Assim, verificamos que uma proposição é sin
gular em seu objeto e que outras três pretendem al REQUERIMENTO N° 1.n9, DE 2007 
terar o mesmo dispositivo da Consolidação das Leis
do Trabalho _ CLT. Requerer a retirada de tramitação do 

Como a Consolidação das Leis do Trabalho, por Recurso nO 139, de 2004. 
sua natureza jurfdica, SÓ pode dispor sobre direitos Senhor Presidente, 
de empregados em geral e não de funcionários esta- Requeiro nos termos do artigo 104 do Regimento 
tutários, torna-se incompatlvel o exame, em conjunto, Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de trami
das três proposições. taçãodo Recurso n°139, de 2004, que Recorre contra 

Dessa forma, em face do exposto, com respat- a apreciação conclusiva do PL n° 1.641, de 2003. 
do no art. 7", inciso li, da Lei Complementar n095, de Sala das Sessões, 2 de outubro de 2007. - De
1998, requeremos a Vossa Excelência seja deferida a putado Carlos Abicalll. 

REQUERIMENTO N.a • DE 2007. 

Requer D retirado de trarnllaçi!lo do RecLlr'So n. co ., 39. de 2004. 

Aeelnat:urae 

N- Noftllel do Pa..l .....cnt.r Partido UF li At'lIJ!I!'natur..... _o. . _. 
O, Antonio Carlos Blffl PT NfS 4fl'1
 
02 AtUa Lira. PSB P' I ""'f P'tn"- ~,~
 

03 Bonifácio de Andrada PSOB MG . j . .J'--. ..
• 
04 Carllto Merss PT SC 77/V~· fAA
 
05 Chico Alencar PSOL R.J /
 
06 Colbert Martins PMOS BA I !, 1.\b
07 Edusrdo Barbosa PSOB MG I'J•.
 
08 Fernando Ferro PT PE
 ,09 Gas<tao Vieira PMOB MA ii<
 
'0 Geraldo Resende PPS MS
 ~ 

Gllmar Machado PT 'MG f-
'2 " HenJ"'que Afonso PT AC v
 
'3 HenJ"ique Fontana PT RS
 ,.. Ivan Valente PSOL SP 
'5 Joao Matos PMDB SC 
'8 Leonárde Monteiro PT LI>-" <3 

'7 Luiz Couto PT PB ,.h.l( 

'6 Luiz Sérgio PT R.J .... ' e.-
H' Lulza Erundlne. PSB SP ~ 20 MeJ"condes Gedalha PSB P ~
 
21 NezaJ"eno Fonteles PT P' r:;;
 
22 Paulo Rocha PT PA _J~.e--'
 

23 Paulo Rubem Santlego PT P ~
 

24 . Rafael Guerra ·PSDEJ MG J. U..A
 
Reginaldo Lopes 'PT MG  --= 

28 RibiEllrnaJ" Alves PSB MA L;":;'-- <, ......ª~ 
27 Vertesse a.-ez.zlotln PCdeS AM',,"-----:-: ~
 

28 Vlcentlnho PT :SP
 ~-:' " 
29 Vlrglllo GulrnBrêes PT 'MG /...--::; - - , -i
 
30 V\lalter Pinheiro PT BA ,
----= --

-7'-- - _. , 
3 .... Zé Geraldo PT PA - I I o;,;J' <.--

-- -- . -- - - 
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Proposição: REQ 1779/07 

Autor da Proposição: CARLOS ABICALIL E OUTROS 

Data de Apresentação: 03/10/2007 

Ementa: Requer a retirada de tramitação do Recurso n" 139, de 2004. 

Possui Assinaturas Suficientes: SIM 
r· --_.__.. - . _.-" _o. __o-

Totais de Assinaturas: 
~~-j~

'Confirmadas1- - o -'00 - .0 

~_~onfere'!'.-

Fora do Exerclclo 
Repelidas 

o~
001 

lIeglveis 000 
Retiradas OÕÕ 

"._-- ._--_. -_.--_.__.-_ _---_ 
Tolal 030-- -_._---- ---_._-_.
_---_ _ --- - .._.-._.- ... ---..- _---_ - --

Assinaturas Confirmadas 
1 ANTONIO CARLOS SIFFI PT MS 

2 ÁTILA LIRA PSS PI 

3 SONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG 

4 CARLlTO MERSS PT SC 

5 CARLOS ABICALlL PT MT 

6 COLBERT MARTINS PMDB BA 

7 EOUARDO BARBOSA PSOS MG 

8 FERNANDO FERRO PT PE 

9 GASTÂO VIEIRA PMDB MA 

10 GERALDO RESENDE PMOB MS 

11 GILMAR MACHADO PT MG 

12 HENRIQUE AFONSO PT AC 

13 HENRIQUE FONTANA PT RS 

14 LEONARDO MONTEIRO PT MG 
15 LUIZ COUTO PT PB 
16 LUIZA ERUNDINA PSB SP 
17 MARCONDES GADELHA PSS PB 

18 NAZARENO FONTELES PT PI 

19 PAULO ROCHA PT PA 

20 PAULO RUBEM SANTIAGO PT PE 
21 RAFAEL GUERRA PSDB MG 
22 REGINALDO LOPES PT MG 
23 RIBAMAR ALVES PSB MA 
24 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM 
25 VICENTINHO PT SP 

26 VIRGILlO GUIMARÃES PT MG 
27 WAL TER PINHEIRO PT BA 

Assinaturas que Não ConCerelD IPT R.J1 LUIZS~RGIO 

2 Z~GERALDO PT PA IAssinaturas Repetidas 
se (confirmada)1 eARLITO MERSS . PT 

I 
; 

I 
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Relatório de Verificação de Apoiamento 

RECURSO N° 139/04 

Proposiçio: REC-13912004 => PL-164112003 
Autor da Proposlçlio: CARLOS ABICALlL E OUTROS 
Data de Apresentaçlio: 07/0712004 
Ementa: Recorre contra a apreciaçllo conclusiva do PL nO 1.641, de 

2003. 
Possui Assinaturas Suficientes: SIM 
Totais de Asslnsturas: Confirmadas 52 

Não Conferem 2 
Fora do Exarclclo . 
Repetidas 1 
lIeaiveis -
Retiradas 
TOTAL 55 
MINIMO 52 
FALTAM -

Assinaturas Conflnnadas 

N° Nome do Parlamentar Partido UF 

1Angela Guadagnin SP 
2 AntOnio Carlos Biffi PT MS 
3 Átila lira PSB PI 
4 Bonifácio de Andrada PSDB MG 
5 Carlito Merss PT SC 
6 Carlos Abicalil PT MT 
7 César Bandeira MA 
8 Chico Alencar PSOL RJ 
9 Colbert Martins PMDB BA 

10 Eduardo Barbosa PSDB MG 
11 Fernando Ferro PT PE 
12 Gastão Vieira PMDB MA 
13 Geraldo Resende PMDB MS 
14 Gilmar Machado PT MG 
15 Henrique Afonso PT AC 



Outubro de 2007	 DIÁRIODA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

16 Henrique Fontana
 
17 Iriny Lopes
 
18 Ivan Valente
 
19 Jamil Murad
 
20 João Alfredo
 
21 João Caldas
 
22 João Grandão·
 
23 João Magno
 
24 João Matos
 
25 Jurandír Boía
 
26 Leonardo Monteiro
 
27 Luci Choinacki
 
28 Luciano Zica
 
29 Luiz Alberto
 
30 Luiz Couto
 
31 Luiz Sérgio
 
32 Luiza Erundina
 
33 Marcondes Gadelha
 
34 Mariãngela Duarte
 
35 Mauro Passos
 
36 Nazareno Fonteles
 
37 Neyde Aparecida
 
38 Orlando Desconsi
 
39 Osvaldo Biolchi
 
40 Paulo Rocha
 
41 Paulo Rubem Santiago
 
42 Professor Luizinho
 
43 Rafael Guerra
 
44 Reginaldo Lopes
 
45 Ribamar Alves
 
46 Terezinha Fernandes
 
47 Vanessa Grazziotin
 
48 Vicentinho
 
49 Virgllio Guimarães
 
50 Walter Pinheiro
 
51 Zé Geraldo
 
52 Zico Bronzeado
 

Assinaturas que Não Conferem 

N°	 Nome do Parlamentar 

1 Adão Pretto 
2 Professora Raquel Teixeira 
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PT RS
 

PT ES
 

PSOL SP
 
SP
 1, 
CE ,, AL 
MS I 
MG ) 

PMDB 

:: jPT 
SC I 
SP I 

PT PB
 
PT· RJ
 I 
PSB	 SP 
PSB	 PB 

SP 
SC 

PT	 PI 
GO, 
RS 
RS • 

PT PA 
!PT	 PE ISP 

PSDB MG I 
PT MG i 

PSB MA I 
1 

PCdoB 
PT 
PT MG~I 
PT BA 
PT 

PA IAC 

I 
I 

Partido UF 

PT RSj
 
PSDB GO
 

I
j 
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Assinaturas Repetidas 

Nome do Parlamentar Partido UF Assinaturas Repetidas 

1 Carlito Merss PT SC 1 

PRESIDÊNCIAlSGM 
Ret. Requerimento n, 1.779/07, do Sr. Deputado CARLOS ABICALlL 
e Outros, que requer a retirada do REC n. 139/04. 
Em: 10/10/2007 

DEFIRO a retirada de tramitação do REC n. 139/04, 
nos termos do art. 104, § 2°, do RICO. Publique-se. Oficie
se.
 

) 

REQUERIMENTO N° 1.764, DE 2007 
(Da Sr" Vanessa Grazziotin) 

Requer o registro nos Anais desta 
Casa voto de louvor à Seleção Brasileira 
de Futebol Feminino, pelo vice campeona
to na Copa do Mundo de Futebol Feminino, 
realizado em Pequim, no último dia 30 de 
setembro de 2007. 

Senhor Presidente: 
Nos termos do artigo 117, parágrafo XIX e § 3° 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro de Vossa Excelência o registro nos Anais desta 
Casa voto de louvor à Seleção Brasileira de Futebol 
Feminino, pelo vice-campeonato na Copa do Mundo 
de Futebol Feminino, realizado em Pequim, no último 
dia 3D de setembro de 2007. 

Justificação 

No último domingo, dia 3Dde setembro, a Seleção 
Brasileira de Futebol Feminino conquistou o vice-eam
peonato na Copa do Mundo realizada em Pequim. No 
entanto, se fosse possivel atribuir valores a medalhas, 

a prata conquistada pelo futebol feminino na Copa do 
Mundo da China vale mais do que ouro. Pois além do 
preconceito que enfrentam em um PaIs que ainda pen
sam que futebol "é coisa de homem", as brasileiras têm 
de superar a falta de estrutura. Não há campeonato 
feminino nacional no Brasil. Agora, a seleção feminina 
- e todas as jogadoras de futebol do Pais - esperam 
que mais essa medalha seja suficiente para sensibili
zar o Governo e dirigentes esportivos. 

Precisamos valorizar as nossas jogadoras, que 
mesmo com tantas dificuldades, nos enchem de orgu
lho e emoção ao representar nosso Pais com raça e 
amor à camisa canarinho. 

Diante disso é que requeiro o registro nos anais 
desta Casa voto de louvor à Seleção Brasileira de 
Futebol Feminino pelo vice-campeonato, conquista
do na Copa do Mundo de Futebol Feminino, ocorrida 
na China. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2007. - Depu
tada Vanessa Grauiotin. 

Publique-se. 
Em 10-10-07. - Arlindo Chlnaglia, Pre

sidente. 
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REQUERIMENTO N" 1.755, DE 2007 
(Do Sr. Geraldo Magela) 

Requer a desapensação do Projeto de 
Lei n° 2.044/07 do Projeto de Lei n° 219/07. 

Senhor Presidente, 
No nosso entendimento a matéria tratada no 

Projeto de Lei n° 2.044/07, de minha autoria, que "dis
põe sobre a proibição do envio de cartão de crédito e 
cartão de débito sem expressa e prévia solicitação do 
consumidor", não é análoga à tratada no Projeto de Lei 
nO 219/07, de autoria do ilustre Deputada Dr. Rosinha 
- PTIIPR, que "dispõe sobre acréscimo de um novo 
parágrafo ao art. 42 da Lei n° 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, fixando penalidades para as administra
doras de cartões de créditos que praticam cobranças 
indevidas de valores relativos a bens ou serviços não 
solicitados pelo consumidor, nas faturas emitidas pe
las administradoras de cartão de créditos", não aten
dendo, portanto, o prescrito no art. 139, I e art. 142 do 
Regimenlo da Câmara dos Deputados. 

Diante do exposto, solicito a V Ex· a desapensa
ção das citadas Proposições. 

Sala das Sessões, 1° de outubro de 2007. - Depu
tado Geraldo Magela. 

Indefiro a solicitação de desapensação, 
tendo em vista que a apensação obedeceu ao' 
disposto no art. 139, inciso i, do RICD (ma
téria análoga ou conexa). Oficie-se e, após, 
publique-se. 

Em 10-10-2007. - Arlindo Chinaglia, 
Presidente. 

O Sr.Arlindo Chinaglia, Presidenfe, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Narcio Rodrigues, 10 Vice-Presidente. 

O SR. MAGELA - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

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

O SR. MAGELA (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, se aqui estivesse presente, 
nas votações realizadas na terça-feira, teria votado de 
acordo com a orientação do meu partido. 

O SR. LUIZ BASSUMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
VExa. a palavra. 

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
da sessão anterior, votei de acordo com a orientação 
do meu partido. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO - Sr. Présidente, 
peço a palavra pela ordem. i 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Tem 
VExa. a palavra. I 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido, o PT. . 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Pas
sa-se às ' 

IV - BREVES COMUNICAÇÕES 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Augusto 
Carvalho. i 

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, cada vez que, desta tribuna ou pelos 
meios de comunicação, um de nós protesta contra os 
juros bancários, os mais elevados do mundo, ou contra 
as tarifas bancárias, as mais irracionais de todos os 
tempos, o Banco Cenlral se finge de aliado da clientela 
de nossos bancos, alegando que, afinal, tudodecorre 
da falta de concorrência dentro do sistema financeiro 
brasileiro. Assim - é a explicação daquele banco ofi
ciai - fica dificil ao cidadão buscar alternativas, já que 
essas alternativas, a rigor, inexistem. 

Não é esta a hora de discutir a razoabilidade de 
tal argumentação. Tenho sentido, ao longo desses anos, 
que o BACEN, de fato, se recusa a qualquer tipo de 
intervenção no sistema bancário, na certeza de que, 
assim, o mercado agirá com mais liberdade. Isto é, com 
muito mais liberdade de explorar nossa gente. 

Por isso nos causa espécie ver, com o beneplá
cito das autoridades financeiras do Pais, o Santander, 
um banco espanhol, adquirir um conglomerado de 
bancos no Brasil, entre os quais o Real, naquela que 
está sendo considerada como a maior operação de 
compra e venda de uma entidade financeira em todo 
o mundo, envolvendo, como envolve, algo em torno de 
100 bilhões de dólares. : 

A medida, ao que lemos nas colunas especiali
zadas, atiçará o interesse de outros bancos, nacionais 
ou não, que buscarão fazer outras aquisições, para 
garantir sua fatia no mercado. Em suma, estamos 
diante de uma concentração dentro da rede bancária, 
concentração que, nos diz a experiência, antecede a 
oligopolização, e isso, não é diflcil concluir, em nada 
contribuirá para que possamos ter spreads menores, 
tarifas reduzidas e tudo o mais. Aliás, esse é o cami
nho contrário ao do aumento da concorrência, sem a 
qual - é o que tem afirmado seguidamente o Banco 
Central -, nada se conseguirá nesse particular. 

I
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Há algum tempo se poderia admitir que a chega
da de bancos estrangeiros seria de grande valia para 
o sistema, visto que, antes de mais nada, terlamos 
modernizados nossos serviços e, com isso, seria mais 
amplo e racional o atendimento à clientela. 

Isso agora é desnecessário. O sistema financei· 
ro nacional é um dos mais sofisticados do mundo e 
detém experiência suficiente para servir de exemplo 
a quem assim o quiser. 

Então o que se pretende, de fato, com essa pode
rosa fusão, é concentrar o poder de decidir, de definir 
taxas de juros e tarifas bancárias, o que, impossfvel 
negar, jamais se fez em beneficio da cidadania. 

Pois o nosso BACEN, que insiste em repisar a 
tese, de si já muito gasta, de que, sem concorrência, 
não se conseguirão juros menores, precisa vir a públi
co dizer como pode aceitar, debaixo de seu nariz, uma 
concentração bancária assim tão poderosa. 

Grato pela atenção. 
A SRA, PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB

AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a violência no Brasil vem 
atingindo Indices alarmantes. Uma cena de medo, de 
insegurança e, muitas vezes, de terror toma conta 
das nossas metrópoles. Drogas, armas, acidentes de 
trânsito, corrupção policial, prostituição de menores 
são os personagens desta trágica realidade, que leva 
a vida de cidadãos inocentes, particularmente dos jo
vens brasileiros. 

As elites brasileiras subiram as grades de suas 
casas, as grades eletrificadas de seus condomínios, 
colocaram alarmes nos carros, blindaram seus auto
móveis, compraram armas e segurança particular, mas 
não se viram livres da violência. 

A violência e a criminalidade são aterrorizante
mente democráticas. Atingem ricos e pobres, homens 
e mulheres de todas as idades. Todos somos vitimas e 
estamos interessados em resolver o problema. Não há 
solução individual para a violência. Ou a sociedade se 
organiza para combatê-Ia ou sucumbirá ao crime. 

É imperioso reconhecer, porém, que quem morre 
mais nas ruas das nossas cidades são os jovens - po
bres, do sexo masculino, negros, sem estudo, aliciados 
pelo tráfico de drogas. 

Se a violência atinge a todos, atinge com mais 
crueldade os mais pobres. Desta forma, o Governo 
Lula acerta ao direcionar um conjunto de ações às 
comunidades carentes e aos jovens. 

Os Indices de mortes de jovens de 14 a 29 anos, 
no Brasil, aproxima-se dos Indices de mortes em guer
ras, como as do lraque ou do Afeganistão. A situação 
é tão grave que em algumas cidades brasileiras a 
violência está alterando a composição de gênero da 

nossa população, com um número muito maior de 
mulheres. 

É chegada a hora de dar um basta nesse esta
do de coisas. Para combater a violência, é necessário 
reduzir as desigualdades em nosso Pais. Está com
provado que uma comunidade com educação e saú
de de qualidade, com lazer e cultura para os jovens e 
com perspectiva de emprego não entrega seus filhos 
ao tráfico e à marginalidade. 

Énecessário perseguir constantemente o objetivo 
de construir um projeto nacional de desenvolvimento, 
com geração de empregos e distribuição de renda. 
Essa é a solução de longo prazo para o problema da 
violência no Brasil. 

Paralelamente, junto com as medidas rumo ao 
desenvolvimento, são necessárias outras que busquem 
amenizar o probleme e combater o crime a curto e 
médio prazos. Temos de sair do estado de verdadeira 
guerra civil que ocorre nas nossas favelas, nas nossas 
periferias e nas avenidas de nossas cidades. Temos 
de romper o circulo vicioso que leva o Estado a não 
proteger seu cidadão. 

O Governo Lula não se omite, não se entrega ao 
grave problema da violência. Além de estar atingindo 
Indices de crescimento e distribuição de renda nunca 
vistos, nos últimos anos, apresenta o PRONASCI - Pro
grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania, 
que propõe ações efetivas para enfrentar a realidade 
perversa, a situação de verdadeira barbárie. 

É importante o Estado reconhecer seu importante 
papel no combate à violência. Muita coisa passa por 
mudanças culturais e de valores. É preciso que haja 
respeito às mulheres e aos homossexuais, que as 
pessoas dirijam com segurança nas nossas estradas, 
que a população seja desarmada. Essas coisas não 
mudam de um dia para o outro. 

Um governo corajoso pode enfrentar com von
tade polrtica e determinação o medo e a insegurança 
que o crime impõe à nossa sociedade. 

O PRONASCI tem esse sentido corajoso. Avan
ça em relação a um conjunto de propostas que aper
feiçoam a atuação do Estado no combate à crimina
üdade, 

A criação do Sistema Único de Segurança PÚ
blica nos Estados, com a subordinação das Policias 
Civil e Militar ao Secretário de Segurança Pública, por 
exemplo, é uma medida que aperfeiçoa o sistema e, 
com certeza, trará resultados positivos para a redução 
da violência nas grandes cidades. 

No mesmo rumo, e unificação das academias 
e escolas de formação, a criação de órgão integrado 
de informação e inteligência policial e da corregedo
ria única, e proibição da participação de policiais que 
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ocupem órgãos de direção no sistema de segurança 
em empresas de segurança privada fortalecem o ca
ráter profissional do sistema no Brasil. 

As mudanças constitucionais que visarão ao es
tabelecimento do vencimento básico para policiais, à 
desvinculação da Policia Militar do Exército e à cria
ção de ouvidorias autõnomas darão outra cara à se
gurança no Pais. 

Nobres colegas, outro assunto que, nos últimos 
dias, chamou a atenção da sociedade brasileira foi a 
violência no trânsito. Aqui mesmo em Brasflia ocorreu 
um trágico acidente, que ceifou a vida de 3 mulheres. 
Na semana passada um senhor foi atropelado andan
do na calçada. 

O PRONASCI analisa bem a problemática, reco
nhecendo a necessidade de mudanças culturais, de 
engenharia de tráfego, de educação, mas não aprofun
da as ações para coibir O infrator que faz pega e mata 
pessoas. Temos de avançar nessa questão. 

O PRONASCI investirá 6,7 bilhões, em 4 anos, 
em segurança pública. Trata-se de valor considerável. 
Haverá medidas corretas e ousadas. É um programa 
corajoso, apresentado pelo Governo Lula para enfrentar 
um dos principais problemas da sociedade brasileira. 

Uma policia equipada, bem remunerada, com 
auto-estima elevada é um dos elementos necessários 
para combater o crime. 

Acompanharemos com grande atenção a imple
mentação do PRONASCI. Temos grande esperança de 
que, a partir desse programa, a vida dos nossos jovens 
será preservada e poderemos viver em uma sociedade 
livre da insegurança, que cuUue a paz. 

Muito obrigada. 

V - ORDEM DO DIA 

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS: 

RORAIMA 

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Luciano Castro PR 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4 

AMAPÁ 

Fátima Pelaes PMDB PmdbPscPtc 
Sebastião Bala Rocha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Amapá: 2 

PARÁ 

Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc 
Beto Faro PT 

Elcione Barbalho PMDB PmdbPscPtc 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR 
Paulo Rocha PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPscPtc 
Total de Pará: 8 

AMAZONAS I 
Marcelo Serafim PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC PmdbPscPtc . 
Vanessa Grazziotin PedoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Amazonas: 5 

RONDÔNIA 

Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Lindomar Garçon PV 
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia: 4 

ACRE 

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPscPtc 
Nilson Mourão PT " 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Tolal de Acre: 4 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPscPtc 
NUmar Ruiz DEM 
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 7 

MARANHÃO 

Cleber Verde PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Clóvis Fecury DEM I 

Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc 
Gastão Vieira PMDB PmdbPscPtc 
Julião Amin PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb ' 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPscPtc 
Pinto Ilamaraly PSDB 
Roberto Rocha PSDB 
Sebastião Madeira PSDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão: 11 
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CEARÁ 

Anrbal Gomes PMDB PmdbPscPtc 
Chico Lopes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPscPtc 
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Unhares PP 
Leo Alcântara PR 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPscPtc 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscP1c 
Total de Ceará: 12 

PIAuí 

Átila Ura PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
B. Sá PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB PmdbPscP1c 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Piauí: 6 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fábio Faria PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Rio Grande do Norte: 3 

PARAíBA 

Armando Abflio PTB 
Damião Feliciano PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marcondes Gadelha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rômulo Gouveia PSDB 
Vila I do Rêgo Filho PMDB PmdbPscP1c 
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 9 

PERNAMBUCO 

Ana Arraes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
André de Paula DEM 
Armando Monteiro PTB 
Bruno Araújo PSDB 
Edgar Moury PMDB PmdbPscP1c 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coeiho Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
José Mendonça Bezerra DEM 

Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB PmdbPscPtc 
Silvio Costa PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Pernambuco: 13 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPscPtc 
Cristiano Matheus PMDB PmdbPscP1c 
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPscP1c 
Mauricio Quintella Lessa PR 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPscP1c 
Total de Alagoas: 6 

. SERGIPE 

Albano Franco PSDB 
Eduardo Amorim PSC PmdbPscPtc 
lran Barbosa PT 
Valadares Filho PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Sergipe: 4 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edigar Mão Branca PV 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto DEM 
Félix Mendonça DEM 
Guilherme Menezes PT 
João Carlos Bacelar PR 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Joseph Bandeira PT 
Lídice da Mata PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPscP1c 
Marcos Medrado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães DEM 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PMDB PmdbPscP1c 
Severiano Alves PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Tenha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Veloso PMDB PmdbPscPtc 
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 28 
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MINAS GERAIS 

Alexandre Silveira PPS 
Aracely de Paula PR 
Bonifácio de Andrada PSOB 
Carlos Willian PTC PmdbPscPtc 
Ciro Pedrosa PV 
Eduardo Barbosa PSOB 
Elismar Prado PT 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jairo Ataide OEM 
João Bitlar OEM 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Juvenil Alves PRTB 
Leonardo Monteiro PT 
Linco!n Portela PR 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes OEM 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Mário Heringer POT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Miguel Corrêa Jr. PT 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSOB 
Saraiva Felipe PMOB PmdbPscPtc 
Virgllio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 28 

EspíRITO SANTO 

Camilo Cola PMOB PmdbPscPtc 
Iriny Lopes PT 
Leio Coimbra PMOB PmdbPscPtc 
Manato PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Rita Camata PMDB PmdbPscPtc 
Sueli Vidigal PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Espírito Santo: 6 

RIO DE JANEIRO 

Arnaldo Vianna PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Ayrton Xerez OEM 
Brizola Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico OAngelo PT 
Cida Oiogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo Cesar PR 
Edson Ezequiel PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo Cunha PMDB PmdbPscPtc 
Eduardo Lopes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 

Felipe Bornier PHS PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Fernando Lopes PMDB PmdbPscPtc I 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc 
Geraldo Pudim PMOB PmdbPscPtc 
Hugo Leal PSC PmdbPscPlc 
Indio da Costa OEM 
Jair Bolsonaro PP 
Jorge Bitlar PT 
Leandro Sampaio PPS 
Léo Vivas PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Leonardo Picciani PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira POT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Nelson Bornier PMOB PmdbPscPtc . 
Otavio Leite PSOB 
Rodrigo Maia DEM 
Silvio Lopes PSOB 
Simão Sessim PP I 

Solange Almeida PMOB PmdbPscPtc 
Solange Amaral OEM 
Total de Rio de Janeiro: 32 

SÃO PAULO 

Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PMDB PmdbPscPtc 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Antonio Palocci PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Cláudio Magrão PPS 
Oevanir Ribeiro PT 
Or. Pinotli DEM 
Dr. Ubiali PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edson Aparecido PSDB 
Fernando Chucre PSOB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPscPtc 
Frank Aguiar PTB 
Guiiherme Campos DEM 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Jorginho Maluly DEM 
Lobbe Neto PSDB 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Marcelo Ortiz PV 
Michel Temer PMOB PmdbPscPtc 
Milton Monti PR 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Pereira da Silva PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Paulo Renato Souza PSDB • 
Paulo Teixeira PT 
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Regis de Oliveira PSC PmdbPscPtc 
Reinaldo Nogueira PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Renato Amary PSDB 
Roberto Santiago PV 
Silvinho Peccioli DEM 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 39 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT 
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Professor Victorio Galll PMDB PmdbPscPtc 
Thelma de Oliveira PSDB 
Valtenir Pereira PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Wellington Fagundes PR 
Total de Mato Grosso: 7 

DISTRITO FEDERAL 

Augusto Carvalho PPS 
Jofran Frejat PR 
Magela PT 
Rodovalho DEM 
Total de Distrito Federal: 4 

GOIÁS 

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Chico Abreu PR 
Jovalr Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPscPtc 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc 
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 12 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Geraido Resende PMDB PmdbPscPtc 
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 6 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB 
Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Assis do Couto PT 
Barbosa Neto PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra DEM 
Giacobo PR 
Gustavo Fruet PSDB 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPscPtc 
Nelson Meurer PP 
Odflio Balbinotti PMDB PmdbPscPtc 
Ricardo Barros PP 
Takayama PSC PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 14 

SANTA CATARINA 

Carlito Merss PT 
Celso Maldaner PMDB PmdbPscPtc 
Djalma Berger PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edinho Bez PMDB PmdbPscPtc 
João Matos PMDB PmdbPscPtc 
João Pizzolatti PP 
José Carlos Vieira DEM 
Nelson Goetten PR 
Valdir Colatto PMDB PmdbPscPtc 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 11 

RIO GRANDE·DO SUL 

Adão Pretto PT 
Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Eliseu Padilha PMDB PmdbPscPtc 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro PSOL 
Marco Maia PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto PTB 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Tarclsio Zimmermann PT 
Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 16 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A lista 
de presença registra o comparecimento de 301 Senho
ras Deputadas e Senhores Deputados. 
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o SR.PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Passa
se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons
tante da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Item 
único: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
 
N° 558-C, DE 2006
 

(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho e Outros)
 

Conlinuação da votação, em segundo 
lurno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 50, de 2007, que prorroga os prazos 
previslos no capul dos arts. 76 e 84 do Alo .. 
das Disposições Constitucionais Transiló
rias e dá oulras providências. 

Tendo apensadas as PECs nOs 23/07, 
50/07, 66/07, 90/07, 112/07, 113/07 e 
139/07. 

O SR. PRESIDENTE (NarcioRodrigues) - Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos 
termosdo art. 117,VI, do Regimento Interno, a 
retiradada pautada PECn°558/06,constante 
do item único da presente Ordem do Dia. 

Saladas Sessões, 10de outubro de2007. 
- Ronaldo Caiado, Vice-Uder do DEM". 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Milton Monti, que falará contra a matéria. 

O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, queremos votar "não". 

O SR. PRESIDENTE(Narcio Rodrigues) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Ronaldo Caiado, que falará a favor da matéria. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re· 
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, o que V.Exas.. que aqui estavam há 4 
anos, ouviram da Liderança e da base do Governo? 
"Aprovem a CPMF e a DRU, porque encaminharemos 
a reforma tributária." 

Repete-se a mesma historinha, o mesmo conto 
do vigário! Quem ainda acredita nessa tese? 

Ouvimoso Relatordizerque o Ministroda Fazen
da estácom a reforma tributária pronta paraser enviada 
a esta Casa. Por que não a enviou antes? 

Lembro-me de quandodiscutlamosa reforma po
lítica.A cada escândalo do Governo- casoWaldomiro, 
dos vampiros,dos sanguessugas etc. -, vinha à tona a 
discussão dessareforma, comose fosseo grandepára
choque protetor do Governo. Agora é a vez do debate 
da reformapolítica para mudarmoso sistemaeleitoral. 
Diminuia crise, engaveta-se novamente a matéria.Até 

hoje etaestá, semdúvida nenhuma, dormindo emuma 
das gavetas de alguma Comissão. 

Acredito que, depois da decisão do Supremo 
Tribunal Federalde que a vaga, agora, não é mais do 
Deputado Estadual, do Deputado Federal, dos Verea
dores,mas sim do partido, vamos avançarem relação 
à reforma politica.O Governonão vaimais podercons
truir a suabase captandoou cooptandoParlamentares 
com a estrutura de mensalãoque instalou nem com a 
doação de cargos. 

No dia em que o SupremoTribunal Fedeial puder 
decidir também sobre matérias tributárias, avançare
mos quanto à reforma tributária. Vemos hoje desres
peito completo ao Pacto Federativo. 

Os Deputados da base governamental estão 
vendo seus Governadores virem a Brasília, 'de pires 
nas mãos, pedir ajuda, pelo amor de Deus. Os Pre
feitos estão estrangulados, inviabilizados, sufocados, 
porque a concentração nas mãos do Governo é cada 
vez maior. \ 

Isso ocorre por acaso? Não. Faz parte de uma 
estratégiabem pensadae bem articuladado Governo. 
Luiz Dulci, assessore mentar intelectualdo Presidente 
da República, pensa tododia: "Chegamos ao Governo, 
mas ainda não tomamos o poder". 

Esteé o projeto que querem manter: 40 bilhões de 
reaisda CPMFpor mais 4 anos.V.Exas. estão passan
do aos cofres públicos 160 bilhõesde reais para que o 
Governosedimente, cada vez mais, umabase eleitoral 
criada como verdadeirocurral eleitoral.Querem trans
formar isso aqui numa eleição.O Governo passa a ter 
o controle, de acordo com sua vontade,de mais de 60 
milhõesde brasileiros encabrestados, dependentesda 
fala e da vontade do Presidente da República. É esse 
poderque V.Exas. estão dando ao Governo. Não estão 
dando a ele a condição de viabilizar a área de saúde, 
muito menos os programassociais, no sentido de ote
recer liberdade, cidadania, oportunidade e dignidade 
ao cidadão. Ao contrário, procuram escravizá-lo para 
que seja manipulado e utilizado de acordo com a sua 
vontade nos programas ou nos processos eleitorais. 
Isso tem de ficar claro. f 

É lógico que discutiremos aqui, no decorrer da 
apreciação dos outros destaques, por que não se 
fala mais no dinheiro da saúde, depois que o Senado 
Federal mostrou o que o Governo propõe para essa 
á~. , 

O DeputadoJosé Linhares apresentou-nos aqui 
hojea falência do SUS. O que o Governo estápropondo 
como repasse de verba à saúde é o enterro do SUS. 

Peçoo apoio de todos para retirarmos amatéria 
da pauta desta sessão da madrugada. . 

Era o que tinha a dizer. 
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o SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Para 
orientar a bancada, como vota o Democratas? 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
população brasileira está acompanhando a questão 
da CPMF e já fez a ligação desse imposto com o ofe
recimento de cargos, com a liberação de verbas, com 
o caso Renan. 

A matéria vai seguir para o Senado da República. 
E, naquela Casa, os que absolveram Renan vão dei
xar seu nome registrado na votação da CPMF - agora 
com voto aberto para a população. Vamos ver o nome 
daqueles que absolveram Renan escrito no painel do 
Senado. 

Queremos, sim, que a PEC não seja aprovada 
no Senado e que a população brasileira seja benefi
ciada com a devolução desse dinheiro que deveria ser 
destinado à área da saúde. 

Portanto, Sr. Presidente, como quer o adiamento 
da discussão, o Democratas vai apoiar o requerimento 
de retirada. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PSOL? 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem, 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos 
debatendo a questão. O Governo retira medidas pro

.visórias de pauta, inventa medida provisória anulató
ria, o que é um absurdo. Não vamos seguir o mesmo 
plano, Entendemos que não se deve retirar a matéria 
de pauta, mas sim discutir e aprovar os destaques 
que minoram os maleflcios dessas prorrogações que 
a Maioria governista quer garantir. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PPS? 

O SR. RAUL JÚNGMANN (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PPS vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PV? 

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - O PV vota "não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PTB? 

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o PTB vota a favor do Brasil. Quarenta e dois por cen
to desses recursos são destinados à saúde; 21,1%, à 
Previdência Social; 21,1%, ao combate à fome; 15,8%, 
à Desvinculação de Recursos da União. Isso significa 
que 11 milhões de brasileiros também utilizam esse 
dinheiro para comer. Não votar favoravelmente à ma
téria é negar a realidade que estamos vivendo. 

Por essa razão, o PTB vota com o Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PP? 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PR? 

O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PSDB? 

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, repito: 
toda receita gera sua própria despesa. Como a base 
governamental vota tudo o que vem do Governo, pensa 
que não há alternativa. Há alternativa. A Oposição não 
é irresponsável. A Oposição já esteve no Governo. O 
Governo está engordando muito, Não corta despesas, 
não cuida de melhorar a competitividade do Brasil. 

É por isso que somos contra a CPMF, Sr. Presi
dente. Queremos o melhor para o Pais, não este Go
verno inchado, este Governo de 300 anos atrás, que 
acha que as coisas são leitas por meio dele. 

É o desejo da sociedade de crescer, de ter opor
tunidades que faz o Brasil melhorar. É preciso colocar 
esse dinheiro onde haja mais competitividade, ou seja, 
na iniciativa privada. 

O PSDB vota "sim" à retirada da matéria de pauta. 
Vamos lutar até o fim para derrubar a CPMF. Vão ter 
de passar por cima de nós, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDTIPCdoB/PMN/PHSI 
PRB? 

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Bloco vota 
"não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o PT? 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós votamos 
"não". 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PSCIPTC? 

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Nós não que
remos passar por cima de ninguém, Sr. Presidente. 
Vamos votar "não" à retirada de pauta da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota a Liderança da Minoria? 

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem, 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a resistência 
da Minoria é, em slntese, um pleito de perseverança 
à democracia. O Regimento nos permite obstruir a 
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votação e utilizar vários artitrcios e instrumentos para 
alcançar o nosso objetivo: chamar a atenção do povo 
brasileiro, da sociedade brasileira para o absurdo que 
é propor, sem necessidade, já que houve superávit 
primário suficiente, a criação de novo imposto, o pros
seguimento desse imposto. 

Temos esperança de que o Senado Federal ha
verá de fazer justiça ao bolso do povo brasileiro. Por
tanto, ainda há tempo, e nós vamos sempre perseverar 
nessa direção. 

Somos a favor da retirada da matéria de pauta. 
O SR. PRESIDENTE (Narclo Rodrigues) - Como 

vota o PPS? 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - O PPS encaminha 
"sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Como 
vota a Liderança do Governo? 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente. Que
remos votar agora. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 

REJEITADO. 
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS.) - Sr. Pre

sidente, verificação. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Veri

ficação concedida. 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ.) - Verificação con

juntá. 
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA.) 

- Verificação conjunta, Sr. Presidente. 
O SR. PREStDENTE (Narcio Rodrigues) - Veri

ficação conjunta concedida. 
O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visar de cada 

posto. 
O SR. ONYX LORENZONI- Sr.Presidente, peço 

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

V.Exa. a palavra. 
O SR. ONYX lORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Democra
tas entra em obstrução. . 

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

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

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se todos ten
tarem votar ao mesmo tempo, o sistema ficará conges
tionado. As bancadas não estão quebradas. Apenas é 
preciso que o sistema receba os votos com um pouco 
mais de tempo. ' 

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tações anteriores, eu votaria de acordo com a orien
tação partidária. ' 

O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente, invo
cando o art. 74, inciso VII, do Regimento Interno, que 
versa sobre acusações pessoais desferidas neste ple
nário, peço a palavra para uma reclamação. 

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

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Reclama
ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, estando ausente deste plenário - por
tanto, nas minhas costas -, foram desferidos ataques 
pessoais à minha pessoa. 

Em primeiro lugar, não passa pela minha cabe
ça não estar presente aquele que acuso de me fazer 
criticas pelas costas. Esse não é um ato digno, seja 
qual for a acusação. : 

Em segundo lugar, agradeço ao Líderdo meu 
partido, Deputado Fernando Coruja, ao líder do PSOl, 
Deputado Chico Alencar, ao Deputado Paulo Renato 
Souza, do PSDB, e a tantos outros que me procuraram 
para prestar-me solidariedade. , 

Sr.Presidente, respeito aqueles que divergem da 
minha posição. Disseram-me que houve tanto aplau
sos quanto apupos. Respeito cada um deles 'e invoco 
o testemunho do ex-Presidente desta Casa, Deputado 
Inocêncio Oliveira, e de V.Exas. para o que vou dizer: 
jamais subi a esta tribuna e jamais usei qualquer um 
desses microfones para agredir, violentar ou. desres
peitar algum Parlamentar. : 

Sem a menor sombra de dúvida, líder José Mú
cio Monteiro, muitos Deputados discordam dos meus 
posicionamentos, dos meus julgamentos e' até dos 
meus atos. Respeito-os. . 
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Está aqui o Deputado Eduardo Valverde, do PT. 
S.Exa. entrou com representação contra mim, a qual 
foi, por unanimidade, arquivada pela Mesa desta Casa. 
Eu o respeito. V.Exas. nunca ouviram uma única de
claração minha a respeito de S.Exa. 

Temos de assumir posições. Eu as assumo e pago 
o preço dessa responsabilidade. Estou respondendo 
aqui não à primeira. à segunda. à terceira ou à décima 
agressão. Fiquem tranqüilos, porque não vou descer ao 
mesmo nivel dos meus agressores. Seria me rebaixar 
e a todo este Plenário. Não vou fazê-lo. Quero apenas 
deixar bem claro que, quando me recuso a fazer esse 
debate. quando me recuso a baixar a esses nlveis, 
quando me recuso a responder na mesma moeda. é 
em respeito a esta Casa, a este Plenário. a V.Exas. Seja 
qual for a impressão que tiverem a meu respeito, seja 
qual for O juizo que tiverem a meu respeito. isso não 
implica a deterioração das relações nesta Casa. 

Fui agredido pejas costas. Faço questão de di
zer isso na presença de quem me agrediu. Não aceito 
degradar-me na disputa polltica ou na discussão po
Iftica. Não vou baixar-me a esse nlvel, a esse tipo de 
consideração. Se juizos expedi, se julgamentos fiz,foi 
raciocinando politicamente. E assumi publicamente 
minhas posições. Não me nivelo com quem quer de
teriorar. desfigurar. desfazer, desmoralizar, enlamear 
esta Casa. 

Podem achar que o meu julgamento foi errado. 
podem achar que eu fui injusto, podem achar que eu 
fui incorreto, mas acusar-me pelas costas, não. Isso eu 
não faço. Assumo meus atos. Meus raciocfnios. meus 
julgamentos e juizos são feitos cara a cara. olho no 
olho. Assim espero exercer o meu mandato, contando 
ora com a concordância, ora com a discordância de 
todos ou de cada um, até o último dia nesta Casa. Não 
o faço apenas por questão pessoal. mas por respetto 
aos colegas. Não me afastarei disso até o último mi
nuto. Se me recusei a vir aqui outras vezes, foi por não 
aceitar a provocação barata, vulgar, fácil. Os senhores 
têm maturidade. conhecimento. informação para fazer 
o seu julgamento, mesmo os que discordam. Continu
arei recusando-me a baixar a esse nlvel de emporca
Ihamento da Casa, em respeito aos que discordam do 
meu ponto de vista e aos que concordam com ele. 

Agradeço a todos, mais uma vez. Já tive 2 pro
cessos arquivados nesta Casa. Não estou aqui para 
fazer defesa. mas acho. Sr. Presidente, que é preciso 
colocar limites. 

Dirijo-me agora ao Parlamentar que falou a meu 
respeito. Se não votei no passado. ao mesmo tempo 
elogio sua condição, e S.Exa. sabe disso. Tem de haver 

limites. Estou obedecendo os limites e quero perma
necer agindo dessa forma. 

Evidentemente, a Mesa desta Casa, que é bem 
dirigida por V.Exa. e pelos demais, tem também res
ponsabilidades em manter o nível,' o respeito e a dig
nidade desta Casa de cada um e de todos. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O Sr. Narcio Rodrigues, 10 Vice-Presiden
te. deixaa cadeira da presidencia, queé ocu
pada pelo Sr. ArlindoChinaglia, Presidente. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr.Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aviso 
aos companheiros que as votações serão seguidas. 
Solicito a todos que permaneçam em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - V. Exa. 
prevê que esta jornada termine mais ou menos a que 
horas? 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presiden
te, a boa vontade de V. Exa. e dos companheiros é tão 
grande que vamos servir ao Pais hoje. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mui
to bem! 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 
encerrada a votação. 

VOTARAM 

SIM 55 
NÃO 317 
ABSTENÇÃO 4 
TOTAL 376 

REJEITADO O REQUERIMENTO DO DEP. RO
NALDO CAIADO, NA QUALIDADE DE LíDER DO 
DEM, QUE SOLICITA A RETIRADA DE PAUTA DA 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 556. 
DE 2006. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N" 556/2006 - REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA- Nominal Eletrônica 

Início da votação: 10/10/2007 00:26 

Encerramento da votação: 10/10/200700:37 

Presidiram a Votação: 

Narcio Rodrigues 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da votação
 
Sim: SS
 
Não: 317
 
Abstenção: 4
 
Total da Votação: 376
 
Art. 17: 1
 
Total Quorun>: 377
 
Obstrução: 23
 

Orientação
 
ProdbPscPtc: Não
 
PT: Não
 
PsbPdlPCdoBPronPhsPrb: Não
 
DEM: Obstrução
 
PSDB: Sim
 I

iPRo Não
 
PP: • Não
 
l'TB: Não
 
PV: Não
 
PPS: Sim I
 
PSOL: Não
 
MINOR1A: Si:m
 IDOV_: Não I 
Parlamentar Partido Bloco Voto
 
RoraiDIa (RR)
 
Angela Porteia PT Não I
 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc Não
 j
Luciano Castro PR Não
 
Neudo Campos PP Não
 
Urzeni Rocha PSDB Sim
 
Total Rorairna: 5
 
Amapá (AP) 
Dalva Figueiredo PT Não 

PsbPdtPCdoDPrnnPh" NãEvandro Milhorroen PCdoB Pro o 
Fátima Pclaes PMDB P ...dbPscPte Não 
.1urandil .1uarez PMDB PmdbPscPtc Não 
Lucenira Pi.mentel PR Não 

PsbPdlPCdoBPmnPhs N-Sebastião Bala Rocha PDT Prb ao 
Total Amapá: 6 
Pará (pÁ) 
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc Não 
Bel Mesquita PMDB PmdbPscPtc Não 
BetoFaro PT Não 
Elcione Barbalho PMDB PrndbPsePtc Nilo 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs NãGiova.nJli Queiroz. PDT Prb o f 
Lira Ma-ia DEM ~truçãlOLúcio Vole PR 
Paulo Rocha PT Não 
Zé Deraldo PT Não 
Zenaldo Coutinho PSDB Sint I 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPsePtc Nilo , 
Total Pará: 1.1 
Amazonas (AM) I 

PsbPdlPCdoBPmnPhs NãCllrlos Souza PlU3 Pro o I 
Marcelo SeT8.fiDl PSD PsbPdtPCdoBPmnPhs Não 

I 
~ 
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Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
SlI .... Câmara 

Vanessa Grazziotin 

Total AIII.BZOna8: 7 
Rondoma (RO) 
ADsebno de Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes Atnorim 
LindonDU" Garçon 
Marinha Raupp 

MauroNazif 

MOE'eira Mendes 
Natan Donadon 
Total Rondonla: 8 
Acre (AC) 
Flaviano Melo 

Perpétua A1J:neida 

Sergio Petecão 

Total Acre: 3 
Tocantins (TO) 
Eduardo Gomes 

I....a:urez Moreira 

Lázaro Botelho 
Moises Avelino 
NIhnarRuiz 
Vieentinho Alves
 
Total Tocantins: 6
 
MaranhAo (MA) 
Carlos Brandilo 

Cleber Verde 

Davi Alves Silva Júnior 
Dotningos Dutra 

Flávio Dino 

Gastilo Vieira 

JuliAo A:lnin 

Pedro Fernandes 
Pinto ltalnaraty 
ProCessar Setitno 

R.ibantar Alves 

Roberto Rocha 
Sarney Filho 
Sebastião Madeira 
Waldir Maranhão 
Total~aranbAo:15 

Ceará (CE) 
Anibal GODJes 

.Ariosto Holanda 

Chico Lopes 

PT
 
PP
 
PTB
 
PSC
 

PCdoB 

PT 
PT 
PTS 
PV 
PMDB 

PSB 

PPS 
PMDB 

PMDB 

PCdoB 

PSDB 

PSB 

PP 
PMDB 
DEM 
PR 

PSDB 

PRB 

PSC 
PT 

PCdoB 

PMDB 

POT 

PTB 
PSDB 
PMDB 

PSB 

PSDB 
PV 
PSDS 
PP 

PMDB 

PSB 

PCdoB 

Prb
 
Não
 
Não
 
Não
 

PmdbPscPcc Nilo
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N~
 
Prb AO
 

Nilo 
Nilo 
Nilo 
Nilo 

PmdbPscPtc Nilo
 
PsbPdtPCdoBPn1nPhs Nil
 
Prb o
 

Sín> 
PDldbPscPtc	 Não 

PmdbPscPte Nilo
 
P"bPdtPCdoBPD>nPhs L~
 
Pro "AO
 

PsbPdtPCdoBPnutPhs N-

Prb	 ao 

Si01
 
PsbPdtPCdoSPn>nPhs N-

Pro	 ao 

Não 
PDJdbPscPtc	 Não 

Obstrução 
Não 

SiD> 
PsbPdtPCdoBPmnPhs NX 
Pro 00 

PmdbPscPtc Nilo 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 
P",dbPscPCc Não 
PsbPdtPCdoBPn>nPhs Nã 
Prb o 

Não 
Si01 

PmdbPscPte Não 
PsbPdePCdoBPtnnPhs Nã 
Pro	 o 

Si01 
Não 
Si... 
Não 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPntnPhs Nã
 
Prb o
 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs N-

Prb	 ao 
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Ciro GOD1es 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo 
Eun.fcjo Oliveira 
Flávio Bezerra 
Gorete Pereira 
José Airton Cirilo 
José Guinlarães 
"José Linhares 
José Pimentel
 
Leo Alcântara
 

.Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Vicente Arruda 
Total Ceará: J 8
 
Plaui (PI)
 

Átila Lira 

B. Sá 

Ciro Nogueill"B 
Júlio Cessar
Marcelo Castro
 
Nfl7~no Fonteles
 

Osmar Súnior 

Paes Landim
 
Tot.al Piau.í: 8
 
Rio Grande do Norte (RN) 

Fábio Faria 

Fátima Bezerra
 
Felipe Maia
 
Henrique Eduardo Alves
 

Rogério Marinho 

Total RJo Grande do Norte: 5 
Paraíba (PB) 
Annando Abílio 

Dsxn.ião Feliciano 

Luiz Couto 

Manoel 7unior 

Marcondes Gadelha 

Rômulo Gouveia 
Vital do Rêgo Filho 
Wellington Roberto 

. Wilson Santiago 
Total Paraíba: 9 
Pernambuco (PE) 

Ana AlTaeSl 

André de Paula 
Annando Monteiro 
BnulO Araújo
 
Carlos Eduardo Cadoca
 
EdgarMoury
 
Fernando Coelho Filho
 

PSB 

PT 
PP 
PM:DB 
PMDB 
PR 
PT 
PT 
PP 
PT 
PR 
PR 
PMDB 
PMDB 
PR 

PSB 

PSB 

PP 
DEM 
PMDB 
PT 

PCdoB 

PTB 

PMN 

PT 
DEM 
PMDB 

PSB 

PTB 

PDT 
PT 
PSB 

PSB 

PSDB 
PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 

DEM 
PTB 
PSDB 
PSC 
PMDB 
PSB 

PsbPdtPCdoBPIJ1DPbs N-
Prb ao 

Não 
Não 

- I 
I 

PmdbPscPtc Não 
PrndbPscPtc Não 

Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 

PrndbPscPtc Não 
PmdbPscPte Não 

Não 

PsbPdtPCdoBPIJ1DPhs N-
Prb ao 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N
P ..b ao I 

Não I 
Abstenção 

PmdbPscPte Não' 
Não 

PsbPd~CdoBPnmPhsNã 
Prb o 

Não 

PsbPd~CdoBPmnPhsN-
Prb 80 

~ Não I 

Obstrução 
PmdbPscPtc Não I 
PsbPdtPCdoBP.mnPhs N- I'
Prb ao 

. Não 
PsbPd~CdoBPuutPbsN-
Prb ao 

Não 
PsbPd~CdoBPn>nPhsN-
Prb 80 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs Nã 
Prb o 

Sim 
PmdbPscPtc Não 

Não 
Pm.dbPscPtc Não I 

l 

PsbPd~CdoBPIJ1DPbs N-
Prb ao J 

Obstrução 
Sün 
Sim 

PlTldbPscPtc Não 1Pm.dbPscPtc Não 
PsbPd~CdoBPlTlnPhsNão 

! 
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Fernando Ferro
 
Inocélncio Oliveira
 
José Mendonça Bezerra
 
José Múcio M.onteiro
 

Mazcos Antonio 

Maurício Rands
 
Pedro Eugênio
 
Raul Henry
 

Renildo Calheiros 

Roberto Magalhães 

Silvio Costa 

Total Pernambuco: 18
 
Alagoas (AL)
 
August.o Farias 
Benedito de Lira
 
Carlos Alberto Canuto
 
Cristiano Matheus
 

Francisco Tenorio 

Givaldo CariJnbilo 

.1oaquint Beltrilo
 
Mauricio QuintelJa Lessa
 
Olavo Calheii-os
 
Total Alagoas: 9
 
Sergipe (SE)
 
Albano Franco
 
Eduardo A!norin>
 
1ran Barbosa
 
Jaclcson Barreto
 
Jerôni:nJ.o Reis 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 6
 
Bahia (DA)
 

Alice Portugal 

Antonio Carlos Magalhães Neto 
Claudio Cajado 
Colben Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Milo Branca 
EdsonDuane 
Fábio Souto 
Guilbenne Menezes 
João Almeida 
Jorge Khoury 
.JoSé Caclos Anl.újo 
José Rocha 
Josepb Bandeira 
Jusm.ari Oliveira 
Jutahy Junior 

Lídice da Mata 

Luiz BassuDl8 
Marcelo Guinuuiles Filbo 
Marcos Medrado 

PT 
PR 
DEM 
PTB 

PRB 

PT 
PT 
PMDB 

PCdoB 

DEM 
PMN 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PMN 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 
DEM 

PSB 

PedoB 

DEM 
DEM 
PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
DEM 
PT 
PSDB 
DEM 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 

PSB 

PT 
PMDB 
PDT 

Prb 
Nilo 
Nilo 
Obsttuçilo 
Nilo 

PsbPdtPedoBPmnPhs Nil 
Prb o 

Nilo 
Nilo 

PlndbPscPtc Siln 
PsbPdtPCdoBPmnPbe Na 
Prb o 

Obstrução 
PsbPdtPCdoBPmnPbs Nã 
Prb o 

Não 
Nilo 

PlndbPscPtc Não 
PmdbPscPlc Não 
PsbPdtPCdoBPtonPhs Nã 
Prb o 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil 
Prb o 
PmdbPscPtc Não 

Não 
PlndbPscPte Nilo 

Sim 
PrndbPscPtc Nilo 

Não 
PmdbPscPte Nilo 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPmnPb8 N-
Prb ao 

PshPdtPCdoBPnutPbs Nil 
Prb o 

Obstrução 
Obsl:nJçilo 

PrndbPscPte Nilo 
PsbPdtPCdoBPnu>Phs NX
Pro aO 

Nilo 
Não 
Obsl:nJção 
Nilo 
Sin> 
Obstrução 
Nilo 
Não 
Não 
Não 
SiD'l 

PsbPdtPedoBP.<nnPhs Não 
Prb 

Nilo 
PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPnu>Phs Nilo 
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Mário Negro.rnonte
 
Mauricio Trindade
 
Nelson Pellegrino
 
Paulo Magalhiles
 
Sérgio Barradas Carneiro
 
Sérgio Brito
 

Sevcriano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Veloso
 
"Waltcr Pinheiro
 
Total Bahia: 31.
 
Minas Gerais (MG)
 

Aderrrir Cantilo 

Aelton Freitas
 
Alexandre Sil,,-cira
 
Antõnio Andrade 
Antônio Roberto 
Aracely de Paula 
Bilse Pinto
 
Bonifácio de Andrada
 
Carlos 'Willian
 
Ciro Pedrosa
 
Eduardo Barbosa
 
ElislUat" Prado 
Fábio Razualbo
 
Fernando Diniz
 
Geraldo Thadeu
 
Giltnar Machado
 
Jai.nle Martins
 
Jairo Ataide
 

.16 Moraes 

.João Bittar 
João Magalhães 
José Fernando Aparecido de Oliveira 
José Santana de Vasconcellos 

Júlio Delgado 

Juvenil Alves
 
Leonardo Quintllo
 
Lincoln Portela
 
Luiz Fernando Faria
 
Márcio Reinaldo Moreira 
M"aria do Canno Lara 
Maria Litcia Cardoso 
Mário de Oliveira 

M"ário Heringcr 

Miguel COrTéla Jr_ 

Miguel Martini 

Narcio Rodrigues 
OdairCunha 
Paulo Piau 
Reginaldo Lopes 
Rodrigo de Ceets-o 
Saraiva Felipe 

PP 
PR 
PT 
OEM 
PT 
PMDB 

POT 

PR 

PMN 

PMOB 
PT 

POT 

PR 
PPS 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PSOI3l 
PTC 
PV 
PSDD 
PT 
PV 
PMDB 
PPS 
PT 
PR 
DEM 

PCdoB 

DEM 
PMDB 
PV 
PR 

PSB 

PRTB 
PMDB 
PR 
PP 
pp 
PT 
PMDB 
PSC 

PDT 

PT 
PHS 

PSDB 
PT 
PMDB 
PT 
PSDB 
PMDB 

Prb 
Nilo 
Nilo 
Nilo 
Obstrução 
Não 

Pm.dbPscPtc	 Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs N-
Prb ao 

Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs N-
Prb ao 
PmdbPscPtc Nilo 

Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Nllo 
Não 

P",dbPscPtc	 Não 
Não 
Não 
Não 
Sim 

P.,.,dbPscPtc	 Não 
Não 
sint 
Não 
Não 

PtndbPscPtc Nilo 
Não 
Nllo 
Não 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs NãPm o 
Abstenção 

Pm.dbPs<:Ptc Nlio 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs N-
Prb ao 

Não 
P.,.,dbPscPtc Não 

Não 
Nilo 
Não 
Não 

PrndbPscPtc Não 
P.,.,dbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPnull'hs N-
Pro	 ao 

Não 
PsbPdtPCdoBPDU1Phs NA 
Prb o 

Sim 

Pm.dbPscPtc 
Não 
Não 1 
Não j 
SiD1 I 

PmdbPscP<c Não 
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Virgflio Guitnarães PT Nilo 
Total MlDas Gerais: 42 
Espirlto Santo (ES) 
Can>ilo Cola PMDB PmdbPscPte Nilo 
lriny Lopes PT Nilo 
.Jurandy Loureiro PSC PD1dbPsePtc Nilo 
Leio CoiTnbra PMDB Pn>dbPscPte Nilo 

PsbPdlPCdoBPrnnPhs NilManalo PDr Prb o
 
Rita CaDlata PMDB PmdbPscPte Não
 

PsbPdlPCdoBpnutPhs Nil
Sueli Vidigal POT Prb o 
Total Esplrito Santo: 7 
lUa de .I_eiro (RJ) 
Alexandre Santos PMDB PmdbPscPtc: Não 
Andreia Zito pSDB Sint 

1'sbPdtPCdoBpDlDPhs ~..,.Arnaldo Vianna POT Prb ....aO 

Ayrton Xerez DEM Obstrução 
PsbPdtPCdoBPmnPhs NilBrizola Neto POT Pro o 

Carlos Santana PT Nilo 
Chic:o Alencar pSOL Nilo 
Chico DAngelo PT Nilo 
Cida Oiogo PT Não 
Deley PSC PmdbPscPtc Não 
Or. Adilson Soares PR Não 
Or. Paulo Cesar PR Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPbs N:EdnUIson Valentim PCdoB Prb aO 

Edson Ezequiel PMDB PtndbPscPte . Nilo 
Edson Santos PT Não 
Eduard<> Cunba PMDD Pn>dbPscPtc Não 

PsbPdlPCdoBPmnPhs N:Felipe Bontier PHS Prb aO 

Fernando Gabeira PV Nilo 
Fen>ando Lopes PMOD Pn>dbPscPtc Não 
Filipe Pereira PSC PnndbPscPte Não 
Geraldo Pudim PMDB PmdbPscPtc Nilio 
Hugo Leal PSC PnidbPscPte Não 
.Jair BoJsonaro 1'1' Nilo 
.Jorge Bittar PT Não 
Leandro SaU1paio PPS Si... 
Leonardo Picciani PMDB Pn>dbPscPtc Nilo 
Luiz Sérgio PT Nilo 
Marceici ltagiba PMDB Pn>dbPscPtc Nilo 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs N-Mir-o Teixeira PDr P.-b ao 
Otavio Le.ite PSDB Sítn 
Pastor Manoel Ferreira PTB Não 
Silvio Lopes PSOB Sim 
Sinüio Sessírn 1'1' Não 
Solarigc Al.tn.eida PMDB Pn>dbPscPtc Não 
Suely PR Nilo 
Vinicius Carvalho PTdoB Nilo 
Total Rio de .Janeiro: 36 
Silo Paulo (SP) 

PsbPdlPCdoBPtnnPhs NilAldo Rebelo 1'CdoB Prb o 
Aline Corres 1'1' Nilo 
Antonio Bulhões PMOB 1'mdbPscPtc Não 
Antonio Carlos MeJ1des Tha.m.e PSOB Sina 
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Antonio Carlos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo Chinaglia 
Arnaldo Faria de Sá 
Arnaldo Madeira 
Beto Mansur 
CAndido Vaccarczza 
Ces-tos Smnpaio 
CarJos Zarattini 
Cláudio Magrão 
Devanir Ribei.ro 
Or_ Nechar 
Or. Pinotti 
DT_ Taln:rir 

Dr_ Ubiali 

Duarte Nogueira 
Edson Aparecido 
Enulfluel Fernandes 
Fernando Chucre 
Francisco Ros.."ii 
Frank Aguiar 
Guilherme Campos 
J"anete Rocha Pietá 
Jilznar Tatto 

João Dado 

João Paulo Cunha
 
Jorginho Maluly
 
José Eduardo Cardozo
 
José Genoíno 
José Mentor 
José Paulo Tóflàno 
Julio Setneghini 
LobbeNeto 
Luciana Costa 

LuizB Erundina 

Marcelo Ortiz 
Michel Temer 
Milton Monti 
Nelson Marquezelli 

Paulo Pereira da Silva 

PauJo Renato Souza 
Paulo "Teixeira 
Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueira 

Renato Anlary 
Ricardo Berzoini 
Ricardo Izar 
Roberto Santiago 
Silvinho Peccioli 
Silvio Torres 
VadãoGomes 
Vanderlei Macris 
Vicentinho 
"Walter fuosbi 
Viljllia01 'Woo 
Total SAo Paulo: 59 
Mato Grosso (MT) 

PSDS 
PT 
PT 
PTB 
PSDS 
PP 
PT 
PSDB 
PT 
PPS 
PT 
PV 
DEM 
PV 

PSB 

PSDS 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PMDB 
PTB 
DEM 
PT 
PT 

PVT 

PT 
VEM 
PT 
PT 
PT 
PV 
PSDa 
PSDB 
PR 
PSB 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 

PDT 

PSDS 
PT 
PSC 

PDT 

PSDB 
PT 
PTB 
PV 
DEM 
PSDB 
PP 
PSDB 
PT 
DEM 
PSDB 

Siln 
Não i" 

Art. 17 , 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sinl. 
Não 
Sim. 
Não . 
Abstenção 
Sim 
Sim. 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb	 80 

Sjn1 

Sim 
Sim 
Sinl 

Prr>dbPscPtc Abstenção 
Não ' 

•	 Obstruçl\o 
Nilo f 
Não
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-

Prb	 ao 

Nilo I 

Obstruçl\o 
Não ! 
Não j 
Não
Não 

I 
Sim . 
Si", I 
Não , 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S· l 
Prb	 nn 

Não 
PrndbPscPtc Não 

Não 
Nuo 

P"bPdtPCdoSPm.nPhs N1I 
Prb	 o 

Sinl 
Não 

P",dbPscPte Não 
PsbPdtPCdoBPm.nPhs N-
Prb ao 

SiUl 
Não 
Não 
Não 
Obstrução 
Sim. ! 

Não 
Não 
Não 1 
Obstrução 
SiD'l , 
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Carlos Abicalil
 
Eliene Lilna
 
HOlDero Pereira 
ProCessor Victorio Galli
 
Theltna de Oliveira
 

Valtenir Pereira 

Wellington Fagundes
 
Total Mato Grosso: 7
 
Distrito Federal (DF')
 
Jofran Frejat
 
LaerteBes....
 
Magela
 

Rodrigo RoUelnberg 

Tadeu Filippelli
 
Total Distrito Federal: 5
 
Golás(GO)
 
Carlos Alberto Leréia
 
Chico Abreu
 
João Caunpos
 
Jovair Arantes
 
Leandro Vilela
 
Leonardo Vilela
 
Luiz Biuencoun 
Marcelo Melo
 
Pedro Cbaves
 
Pedro Wilson
 
Ronaldo Caiado
 
Sandes .Júnior
 
Sandro Mabel
 
Tatico 
Total Goiás: 14
 
Mato Grosso do Sul (MS)
 
Antônio Carlos Biffi
 
Antonio Cnaz 

Dagoberto 

Geraldo Resende 
Nelson Trad 
Vander Loubet 
Waldenrir Moka 
Waldir Neves 
To'al Mato Grosso do Sul: 8 
Paraoá (PR) 
Abelardo Lupion 
Affonso CB.IDBJ"go 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Alfredo Kaefec 
Andre Vargas 
Angelo Vanboni 
.Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Cezar Silvestri 
Dilceu Sperafico 
Giacobo 
Gustavo Fruet 
Hennes Parcianello 
Luiz Carlos Hauly 
Marcelo Ahneida 

PT Não
 
PP Nilo
 
PR Nilo
 
PMDB PmdbPsePte Não
 
PSDB Sitn
 

PsbPdtPCdoBPIIU1Phs NilPSB Prb o
 
PR Nilo
 

PR Nilo
 
PMDB PmdbPscPtc Nilo
 
PT Nilo
 

PsbPdtPCdoBPJnnPba NãPSB Prb o
 
PMDB PmdbPscPtc Não
 

PSDB Sint 
PR Não 
PSDB sin1. 
PTB Não 
PMDB PmdbPscPtc Nilo 
PSDB Sim 
PMDB PmdbPscPte Não 
PMDB Pn>dbPscPte Nilo 
PMDB PlndbPscPte Nilo 
PT Nilo 
DEM Obstruçilo 
PP Não 
PR Não 
PTB Não 

PT Não
 
PP Nilo
 

PsbPdtPCdoBPnmPhs Nã
PDT Prb o
 
PMDB PlndbPscPte Sim
 
PMDB PmdbPscPtc Não
 
PT Não
 
PMDB PmdbPscPte Nilo
 
PSDB Sinl
 

DEM Obstrução 
PSDB SiIn 
PR Não 
DEM Obsttuçl!lo 
PSDB Sim 
PT Nilo 
PT Não 
PT Não 

PsbPdtPCdoBPnmPhs NãPDT Prb o 
PPS Sim 
PP Nilo 
PR Não 
PSDB Sinl 
PMDB PmdbPscPte Não 
PSDB SiIn 
PMDB PlndbPsepte Nilo 
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Moacir Micheletto
 
Odflio Balbinotti
 
Osmar Serraglro
 
Ratinho Junior
 
Ricardo Barros
 
Rocha Loures
 
Takayama
 
Total Paraná: 23
 
Santa Catarina (SC)
 
Angela Arnin
 
Carlito Merss
 
Celso Maldaner
 
Décio Lima
 

Djalma Berger 

EdinhoBe~ 
Fenumdo Coruja
 
10ãoMatos
 
João Pizzolatti
 
Nelson Goerten
 
Vignatti
 
Zonta
 
Total Santa Catarina: 12
 
Rio Grande do Sul (RS)
 
Adão Pretto
 

Beto Albuquerque 

. EJiseu Padilha 
Germano Bonow 
Henrique Fontana 
Ibsen Pinheiro 
Luciana Genro 
Luiz Carlos Busato 

Manuela DÁvila 

Marco Maia
 
Matteo Chiarelli
 
Mendes Ribeiro FiTho
 
Oriyx Lorenzoni
 
Paulo Pimenta
 
Paulo Roberto
 
PepeVargas
 

Pompeo de Mattos 

Professor Ruy Pauletti 
Renato Molling 
Sérgio Moraes 
Tarcisio Zimmermann 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 
Total Rio Grande do Sul: 23 

PMDD 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 
PSC 

PP 
PT 
Pl\.fl)B 
PT 

PSB 

PMDB 
PPS 
PMDB 
PP 
PR 
PT 
PP 

PT 

PSB 

PMDB 
OEM 
PT 
PMDB 
PSOL 
PTB 

PCdoB 

PT 
OEM 
PMDB 
OEM 
PT 
PTB 
PT 

POT 

PSOB 
PP 
PTB 
PT 

POT 

PP 

ProdbPscPtc Não 
PmdbPscPtc Não 
PmdbPscPte Não 
PmdbPscPtc Não 

Não 
PmdbPscPte Não 
PmdbPscPtc Não 

1 

Não 
Não 

PmdbPscPtc Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nã 
Prb o 
PmdbPscPte Não 

•Sim 
PmdbPscPte	 Não 

Não 
Não 
Não 
Não 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prlb ao 
PmdbPscPtC Não 

Obstrução 
Não • 

PmdbPscPtc Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não I 
Obstrução 

PmdbPscPtc Não : 
Obstrução 
Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nli
Pro	 o 

Sim 
Não 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPmnPhs N-
Prb ao 

Não 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre que não aceita nenhuma concessão, nenhum acordo, 
a mesa requerimento no seguinte teor: nenhuma negociação. 

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. tst, I, e § 2°, do Regimento Interno da 
Cámara dos Deputados, destaque para vo
tação em separado da expressão 'e de inter
venção no domfnio econômtco', constante no 
caput do art. 76 do ADCT, alterado pelo art. 
t" da Proposta de Emenda aConstituição n" 
558-C, de 2006. 

Sala das Sessões, de outubro de 2007. 
- Antonio Carlos Pannunzio, L1der do 
PSDB". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar contra, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Tarclsio Zimmermann. 

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos man
ter o texto. 

O SR. AFONSO HAMM - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar a favor, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Silvio Torres. 

O SR. SILVIOTORRES (PSDB-SP. Sem revisão 
do orador.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
votação do primeiro turno, o Deputado Antonio Palocci 
fez uma afirmação cateqórlca, peremptória. Disse que 
nenhum Governo responsável teria coragem de abrir 
mão de uma receita de 40 bilhões de reais. 

A afirmação do Deputado Antonio Palocci, que 
gozou de grande credibilidade nacional e internacional 
durante largo tempo, no primeiro mandato do Presi
dente Lula, poderia ser definitiva. Mas nossa opinião 
poderá ser diferente, se examinarmos a questão de 
outra forma. Afirmamos também, com a mesma convic
ção, que nenhum Governo - passado, atual ou futuro 
- perderia essa oportunidade excepcional, única, talvez 
a última, de arrecadação tributária de uma economia 
internacional em grande expansão, de promoção da 
desoneração tributária. Sabemos que isso é posslvel. 
Todos os analistas econõmicos que opinam sobre a 
possibilidade de promover desoneração tributária di
zem isso. O Deputado Antonio Palocci, com certeza, 
concorda conosco. Mas aceitou cumprir o seu papel 
de maneira quase compulsória. Não queria fazê-lo, 
porque existem dúvidas para preparar um relatório 

A Cãmara Federal, por maioria expressiva e obe
diente, acaba de cumprir sua parte com o Governo, em 
troca de concessões - não sei quais são elas. Mas a 
situação não vai ficar assim, quando a matéria chegar 
ao Senado Federal. 

O Ministro Guido Mantega, ainda ontem, decla
rou que é possivel fazer uma compensação, seja no 
Imposto de Renda, seja em qualquer outro imposto 
federal, daquilo que o contribuinte, pessoas ffsica ou 
jurfdica, pagar em CPMF. Já admitiu isso, antes mes
mo de termos votado o segundo turno. 

O que isso significa? Que mais uma vez a Câma
ra dos Deputados passa por vilã perante a sociedade. 
Enfrenta a revolta de quem não aceita tanto imposto. 
No Senado Federal, em que o equiHbrio de forças é 
diferente, em que a Maioria não é tão dócil e a capa
cidade de negociação é mais estreita, a votação da 
prorrogação da CPMF por mais 4 anos vai ocorrer de 
outra forma. 

Todosaqueles que votaram a favor,sem nenhuma 
concessão, vão pagar um preço nos próximos 4 anos. 
Ninguém vai esquecer os nomes e os partidos desses 
Parlamentares nos próximos 4 anos.O povovai julgá-los 
em 2010. Isso pode não ter valido a pena, porque, se o 
Senado Federal mudar nossa interpretação e enviar a 
matéria de volta, vamos ser vistos como quem hão tem 
capacidade de se sintonizar com a sociedade. 

Sr. Presidente, hoje não é um dia de comemo
rações. Ouvimos palmas e assistimos a manifestações 
de júbilo por parte daqueles que, por maioria massa
crante, vão prorrogar a CPMF por mais 4 anos. É ver
gonhoso o que ocorreu nesta Casa hoje! 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado José Ge
nolno, que falará contra a matéria. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, somos favoráveis ao texto 
votado no primeiro turno. 

Portanto, votamos "sim". 
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB

CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na votação anterior, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Paulo 
Renato Souza, que falará a favor da matéria. 

O SR. PAULO RENATO SOUZA (PSDB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso) 
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DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAU
LO RENATO SOUZA QUE, ENTREGUE AO 
ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTE· 
RlORMENTE PUBLICADO. 

O SR. ZÉ GERARDO - Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com o PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a expressão destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chlnaglia) - Como 
votam os Srs. LIderes? 

Como vota o Democratas? 
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos solidários com a proposta de destaque do PSDB. 
Queremos que a CIDE esteja fora da DRU, seguindo a 
mesma linha de raciocínio do Deputado Paulo Renato 
Souza. Não é correto que, além daquilo que o Governo 
desonera em relação às suas receitas de impostos, as 
contribuições também participem desse processo. 

Por essa razão, estamos apoiando o destaque. 
Ainda acreditamos na possibilidade de, no Senado 
Federal, o Governo não ter hoje os 49 votos. 

O Democratas apoia o 'destaque do PSDB. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PSDB? 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, o PSDB oferece 
este destaque à Casa e pede a todos os pares que 
rel/itam sobre ele. 

Estamos cuidando de prover recursos para recu
peração das estradas federais, à custa do tributo criado 
especificamente para essa finalidade: a CIDE. 

A partir do instante em que se aprova, no contex
to da CPMF, também a Desvinculação dos Recursos 
da União, ao se retirarem 20% de tudo que é recolhi
do com a Contribuição, estaremos depauperando os 
recursos que seriam usados pelo DNIT ou por outros 
órgãos federais na área de infra-estrutura. 

Por isso, o nosso voto é "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PT? 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente faço 
referência à fala do Deputado Silvio Torres.S.Exa. disse 
que Antonio Palocci gozava de reconhecimento pelo 
seu trabalho. Afirmo que Antonio Palocci não só gozava 
como goza de reconhecimento, interna e externamente, 

pelos relevantes serviços que prestou ao Pais e que 
continua a prestar, ao apresentar esse relatório. 

Por isso, votamos "sim" ao texto e "não" ao des
taque, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PSOL? 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, assim 
como proteção demais atrapalha, ficar num governo 
monolftico, Deputado José Múcio Monteiro, sempre tão 
senslvel, ao não admitir qualquer alteração - e depois 
vai-se aplaudir a alteração que a base do Governo fará 
no Senado, por mero cálculo de correlação de forças 
-, não depõe a favor do nosso trabalho legislativo. O 
que se está pedindo é que alguns itens da arrecada
ção do Governo sejam retirados dessa desvinculação 
de receitas. É o caso da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico. Não se pede nada de mais, 
apenas capacidade mínima de legislar nesta Casa. Mas 
parece que a decisão é aprovar sem qualquer contribui
ção nossa. isso é ruim. Deixamos essa desvinculação 
absolutamente... (O microfone é desligado.) 

Portanto, votamos "não" ao texto, "sim" ao des
taque. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Minoria? 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
destaque apresentado visa resguardar recursos para 
as rodovias. Todos sabemos do estado de caiamidade 
em que se encontram as rodovias brasileiras: A CIDE 
tem a pretensão de investir recursos na área de trans
portes. Há muitas estradas em completo abandono. No 
meu Estado, por exemplo, a Transamazônica e a BR
163 até hoje são sonhos. Se se possibilitar a'retlrada 
de 20% da CIDE, serão reduzidos os recursos para a 
área de transportes, para as nossas rodovias. 

Em defesa dos usuários das rodovias brasileiras 
e para baixar o custo do transporte no Pais, vámos di
zer "não" ao texto originai, a fim de se suprimir dele a 
possibilidade de retirarem recursos da área de trans
porte, das rodovias brasileiras. , 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação.. f 

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA - PTB, 
Excelência, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PTB? 

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o PTB encaminha o voto "sim". 
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o SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB-GO. 
Pelaordem.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o PMDB encaminhao voto"sim". 

O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PMDB, 
"sírn". 

Como vota o BlocoParlamentar PSBfPDT/PCdoBI 
PMN/PHS/PRB? 

OSR.MANATO (BlocofPDT-ES. Pela ordem. Sem 
revisãodo orador.)- Sr.Presidente, o Bloco vaienca
minhar como o PSDB e o Democratas encaminharam 
em 1997 e em 2000:"sim". 

O SR.WANDENKOLK GONÇALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavrapela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB-PA. 
Pelaordem.Sem revisão do orador.)- Sr.Presidente, 
na votação anterior, votei com o PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Como 
vota o PR? 

A SRA.GORETE PEREIRA (PR-CE. Pelaordem. 
Sem revisão da oradora.) - O PR vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PR, 
"slm". 

Como vota o PP? 
O SR.BENEDITODE LIRA (PP-AL. Pelaordem. 

Sem revisão do orador.) - O PP vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PP, 

"sim". 
Como vota o PV? 
O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PV vota "sim" 

OSR.ONYXLORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisãodo orador.)- Sr. Presidente, o Democra
tas orienta a obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - De
mocratas em obstrução. 

O SR.MARCONDESGADELHA - Sr. Presiden
te, peço a palavrapela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.MARCONDES GADELHA(Bloco/PSB-PB. 
Pelaordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, 
convocamos oscompanheiros doPSBa comparecerem 
ao plenárioparavotarmosestamatéria.Lembroque a 
responsabilidade de conseguiros 308 votos continua 
sendo daquelesque postulama estabilidade fiscal do 
Pais. Este destaquetem o mesmo sentidodo anterior 
e revela obstinação em subtraira eficácia da Desvin
culação de Receitas da União. 

É importantelembrar, primeiramente, que a DRU 
foi criada em 1994, ou seja, muito antes do primeiro 

Governodo Presidente Lula.Tinha o nomede Fundo 
Social de Emergência, que depoisse transformou em 
Fundode Estabilização Fiscal.Visava enfrentaro ex
cesso de vinculações, que levavam ao engessamento 
do Orçamento e dasaçõesdo Governo. Devemos lem
brar também que a DRUtem o propósito nãoapenas 
de enfrentar esse engessamento, mas de libertar o 
Governode uma segundaarmadilha,de um segundo 
circulo vicioso, que é o endividamento. Não dispondo 
de recursos livres, o Governo é obrigado a se endi
vidar. Dessa maneira, entrarfamos numa situação de 
insolvência, e a cornucópiadeste Pais não teria con
dição de sobreviver. 

O Governo Lula conseguiu reduzir substancial
mente os endividamentos externo e interno. Estamos 
na rota certa. Não há por que alterá-Ia, enfraquecen
do essa linha de combate que vem sendo sustentada 
com tanta determinação pelo Governo para possibili
tar a estabilidade, o enfrentamento do endividamento 
e a retomada do crescimento econômico, como tem 
ocorrido. 

O SR.WLADIMIRCOSTA - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.WLADIMIR COSTA (BlocofPMDB-PA. Pela 
ordem. Semrevisão do orador.) - Sr.Presidente, presto 
solidariedadeao DeputadoSilvioTorres, que há pou
co ocupou a tribuna. Esse é o primeiro mandato de 
S.Exa. O Parlamentar tem lido uma postura retilfnea, 
ética, correta e muito corajosa na defesa da imagem 
do Congresso Nacional. 

Alio-me às palavras do Deputado Silvio Torres, 
de quem sou um admirador. S.Exa. tem exercido seu 
primeiro mandato com honradez, representado bem 
todos aqueles cidadãos que foram às urnas elegê-lo 
Deputado Federal. 

SilvioTorres éum Deputado de garra, umhomem 
sério. Alguns qualificativos que, lamentavelmente, fo
ram ditos aqui sobre sua pessoa não condizem com a 
realidade. Trata-se de uma pessoa muito querida. No 
momentoem que S.Exa.usavaa tribuna desta Casa, 
foi aplaudidopor 90% daquelesque sãoéticos, sérios 
e apaixonados pela função que exercem, com muita 
honra, nestaCàsa. Quanto aosqueforam condenados, 
que prestemconta à Justiça. 

O SR. AUGUSTO CARVALHO- Sr. Presidente, 
peço a palavrapela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
votaçãoanterior, votei de acordo com o partido. 
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oSR. RICARDO BARROS - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pelaordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o 
passamento de minha avó, com 100 anos de idade. 
Evidentemente, uma pessoa, aochegaraos 100 anos, 
cumpriu sua missão. 

Minha avó, que se chamava Winifred, nasceu 
na Ilha de Santa Helena, onde Napoleão foi exilado 
- é um pingo no meio do oceano.Minha mãe também 
nasceu lá e veio para o interior do Paraná nos anos 
40, quando tudo ainda era selva. 

Registro minha tristeza pelo passamento de mi
nha avó, mas também a certeza de que ela cumpriu, 
e muito bem, a sua missão. 

Portanto, peçolicençaparame ausentar daCasa 
amanhã. 

Informoaos colegas que todos da nossa famllia 
temos paz nos corações, pois sabemos que minha 
avó fez uma excelente passagem pela Terra. Com 12 
filhos, cumpriu a sua tarefa,educandotodos eles,que 
formaramboas famflias. Temos na nossa prole pesso
as de bem. 

Minha avó escreveu um livro intitulado Quando 
o amor transpõe o oceano. Meu avô saiu do Brasil 
para encontrá-ia na Ilha de Santa Helena. Essa é uma 
bela história. Colocarei à disposição dos companhei
ros esse livro para que possam entender a paz que 
estamos sentindo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - Foram 
belas palavras. Nossos sentimentosà família. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -Informo 
ao Plenário e a todos da Casa que, se continuarmos 
nesta velocidade, que está um pouco lenta, vamos 
cumprir a jornada até as 4h e prorrogar os trabalhos 
até as 5h. Mesmo assim, aqueles que querem votar 
não terão tempo de fazê-lo. Aqueles que não querem 
votar sairão vitoriosos. 

O SR. EMANUEL FERNANDES - Sr.Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
Oposição está aqui, firme e de pé. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr.Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem.Sem revisãodoorador.) - Sr.Presidente, peço 
aos companheirosque compareçamao plenário. Pre
cisamos atingir o quorum. Apenas384 Parlamentares 
registraram a presença no painel. ' 

Solicito, portanto, a todos os Lideres que mobi
lizem as suas assessorias para avisarem aos compa
nheiros que se encontram nos gabinetes e no cafezi
nho que se dirijam ao plenário, a fim de concluirmos 
a votaçãoainda hoje. I 

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA - Sr.Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. ,! 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA (PTB-RJ. 
Pelaordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, 
convocamos todos os Deputados do PTB a virem ao 
plenário votar e aqui permanecer até o final da vota
ção. 

O SR. BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convido os 
Deputados do Partido Progressista a comparecerem 
ao plenário, pois estamos em processo de votação, 

Os Srs.Deputados quese encontram nas depen
dências da Casa devem se dirigir ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Srs. 
Deputados, registro que foi votado apenas o primeiro 
destaquede bancada.São 7 ao todo.Estamos votan
do o segundo. 

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. ' 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pelaordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, 
este é o segundo destaque? Não seria o terceiro? 

O SR. DR. PINOTTI- Sr.Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. . . 

O SR. DR. PINOTTI (DEM-SP. Pelaordem.Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não faz bem à 
saúde ficarmos aqui até de madrugada. As pessoas 
da minha idade têm o direito de ir para casa.' É o que 
vou fazer, com a licença de V.Exa. Não convém ficar
mos aqui até alias horas. I 

Espero que, em outras ocasiões, V. Exa. come
ce a sessão mais cedo para que aqui haja melhores 
condições de higiene e se possa melhor prevenir os 
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problemas de saúde. Despeço-me com o pedido de 
perdão a V.Exa. 

Múito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Só 

posso concordar com a parte da saúde. Informo que 
a sessão começou no horário posslvel, ou seja, após 
termos cumprido o interstrcio. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, chamo 
a átenção do Pienário para o seguinte: não obstante 
o painel indique a orientação do Democratas no sen
tido de obstruir a votação, pela primeira vez os seus 
membros não estão seguindo a orientação dos LIde
res, pois todos votaram. 

Peço aos nossos companheiros que não cedam 
a mais essa manobra inteligente e que venham todos 
ao plenário votar. 

O SR. RONALDO CAIADO - Que é isso, Lf
der? 

O SR. ONYX LORENZONI - Inleligentes? Nós 
é que saudamos o Lfder do Governo pela sua inteli
gência. 

O SR. AIRTON ROVEDA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. AIRTON ROVEDA (PR-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo 
Lula está de parabéns pelo leilão realizado ontem. O 
evento foi um sucesso. Pedágios de até 99 centavos 
representam um novo marco para o Brasil, que se torna 
um país mais aberto para o mundo, podendo, assim, 
construir sua infra-estrutura de maneira inteligente. 

O SR. TARCfslO ZIMMERMANN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. TARC(SIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as
socio-me às considerações sobre o leilão das conces
sões rodoviárias, realizado ontem. 

De fato, os preços que serão praticados nos novos 
trechos são extraordinários frente à realidade. As con
cessões anteriores acabaram produzindo preços ver
dadeiramente extorsivos, penalizando a população. 

A partir desse leilão, impõe-se uma revisão glo
bal de todos os preços praticados em todos os trechos 
concedidos no Brasil inteiro. Se em algum trecho rodo
viário é posslvel praticar uma tarifa de menos de 1 real, 

não é possivel que, em outros, ela tenha de ser de 9, 
10 reais. Esse leilão serviu para alertar o Pais de que 
os contratos anteriormente realizados são contrários 
ao interesse público. 

Por isso, esperamos que todas as concessões 
passem por um rigoroso processo de reavaliação, para 
que nossa população não seja penalizada pelos pedá
gios implantados em Governos anteriores. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, alguns Parlamentares do PMDB disseram 
que têm compromissos inadiáveis em seus Estados. Fiz 
um apelo a cada um deles no sentido de concluirmos 
hoje a votação, permanecendo aqui até mais tarde, vo
tando tudo o que for posslve!. Amanhã a Liderança vai 
liberá-los cedo para regressarem a seus Estados. 

Sendo assim, faço um apelo aos companheiros 
do PMDB, do PSC e do PTC para que venham votar. 
Amanhã a Liderança vai liberá-los logo cedo, a fim de 
que possam regressar a seus Estados. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos. (Pau
se.) 

O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ainda em relação ao tema da CPMF,é uma pena 
que a imprensa não permita uma avaliação mais pro
funda com o povo brasileiro. 

Tenhotido oportunidade de conversar em fábricas, 
em bairros. Quando as pessoas tomam conhecimento 
de que parte da CPMF vai para os aposentados, de 
que parte vai para a saúde dos pobres, de que parte 
vai para projetos como o Fome Zero, de que eles não 
pagam esse tipo de imposto, de que quem paga muito 
é aquele que ganha mais, de que ninguém consegue 
sonegar - nem o chefe da quadrilha -, ficam mais con
vencidas da importância da prorrogação desse tributo. 
Tanto é que ninguém tem ido às ruas protestar, a não 
ser a FIESP ou o Movimento Cansei - alguns chega
ram à Praça da Sé montados numa Mercedes-Benz, 
com mil seguranças e correntes de ouro, para dizer 
que cansaram. 

Com esse imposto não há sonegação. A verda
de é que esse método vai servir de referência para o 
planeta. 
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Meus companheiros Deputados, não tenham dú
vida de votar corretamente, porque este é o momento 
em que as pessoas vão saber separar o joio do trigo. 

Todos nós, a principio, somos contra os impostos. 
Mas é preciso acabar com outro tipo de imposto e não 
com a CPMF, porque, no caso, o rico paga mais, quem 
tem menos paga muito menos, e 86% do povo não pa
gam. Queremos dar parabéns aos 14% que pagam, 
porque ajudam aos 86% que não pagam. 

Não temos nenhuma dúvida de enfrentar esse 
debate perante a sociedade. Fui contra a CPMF no 
passado, mas, se aquele que criou essa metodologia 
teve má intenção, acabou praticando uma boa ação. 

O estranho é que, durante todos esses anos, 
desde o Governo Itamar, todos defendiam a CPMF. E 
agora se posicionam contra ela. 

Muito obrigado. 

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos 
ouvido, durante a sessão, a Oposição vociferar que, 
no Senado Federal, esta proposta de emenda à Cons
tituição não será aprovada. Ao fazer essa declaração, 
está admitindo implicitamente que a PEC será apro
vada na Câmara Federal. 

Portanto, a Oposição deve poupar-nos a todos, 
Deputado Onyx Lorenzoni. Vamos para casa. Deixe 
a PEC para o Senado Federal, deixe os Senadores 
fazerem a sua parte, como nós, Deputados, temos 
feito a nossa. 

Tenho certeza de que os próceres da Oposi
ção, desta tribuna ou da tribuna do lado de lá, falam, 
falam, falam, mas no fundo têm compromisso com a 
governabilidade, com o País, com a saúde, com a se
guridade, com os programas sociais. E sabem, de sã 
consciência, que o Brasil não pode renunciar a essa 
receita, porque ela é muito importante. 

Ainda há a Desvinculação das Receitas da União, 
importante instrumento para o equilíbrio fiscal. Tanto 
é que a Oposição cobrou isso do Partido dos Traba
lhadores. 

O dinheiro da CPMF é utilizado para a saúde, e é 
preciso muito mais. O dinheiro da CPMF tem sido utiliza
do para complementar as aposentadorias e para pagar 
uma divida que não foi conlraida pelo Governo Lula, 
mas herdada dos Governos do PFL e do PSDB. 

Portanto, como meu tempo se encerra, conclarno 
a Oposição a desistir dos destaques e deixar que o 
Senado faça a sua parte - a Câmara tem feito a sua. 

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Par
lamentares, comunicamos à Casa que um grupo de 
Deputados esteve com os dirigentes nacionais de ins
tituições federais de ensino superior, com o Reitor da 
Universidade Federal de Uberlândia, Sr. Arqulrnedes 
Diógenes Ciloni, e com outros reitores, como o Sr. 
Edward Madureira do Brasil, da Universidade Federal 
de Goiás. Queremos reorganizar a Frente Parlamentar 
em Defesa da Universidade Pública. 

Estivemos com os Deputados Waldir Maranhão, 
Fátima Bezerra, Raquel Teixeira - o Presidente da Co
missão, Deputado Gastão Vieira, poderia ter compa
recido - e outros Parlamentares ligados à educação 
e à cultura. Decidimos, juntamente com a Sra. Lúcia 
Stumpf, da UNE - vamos procurar representantes da 
FASUBRA, do PROIFES, da ANDES -, relançar, às 13 
horas do dia 24 deste mês, no Plenário lOdo Anexo 
li, a Frente Parlamentar em Defesa da Universidade 
Pública. i 

Sr. Presidente, tivemos o REUNI, o PROUNI. Há 
necessidade de programas de assistência estudantil e 
de projetos de reforma universitária para discutirmos a 
questão da autonomia, do financiamento e dos inves
timentos na universidade pública brasileira. ; 

O Presidente Lula criou vários centros universi
tários e ampliou o número de professores e servidores 
das universidades públicas. É o momento de lutarmos 
em favor da universidade pública brasileira. i 

Convido todos os Deputados e Senadores para, 
no próximo dia 24, às 13 horas, comparecerem ao 
relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da 
Universidade Pública. i 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Temos 
apenas 20 minutos de processo de votação. O fluxo 
deu uma parada. 

Aguardarei mais 2 ou 3 minutos e encerrarei a 
votação. I 

O SR. EMANUEL FERNANDES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. ! 

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pe
dimos aos Deputados do PSDB que permaneçam no 
plenário, porque em breve o nosso Uder irá fazer um 
pronunciamento. • 



53574 Quinta-feira 11 DIÁRIO DACÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de2007 

Haverá importantescomunicados a serem feitos. CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ALTERADO 
A nossa base permanece no plenário, assim como a PELOART. 1° DA PROPOSTA DE EMENDAÀ CONS
base do Governo. TITUIÇÃON°558, DE 2006,OBJETODO DESTAQUE 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está DE BANCADA DO PSDB. 

encerrada a votação. LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

VOTARAM 
Proposição: PEC N° 558/2006 - DVS PSDB - EXP.: 

SIM 330 "E DE INTERVENÇÃO ... ECONÔMICO" CAPUT ART. 
NÃO 71 76 ADCT - ART 1° - Nominal Eletrônica 
ABSTENÇÔES 2 

Início da votação: 10/10/2007 00:55 TOTAL 403 
Encerramento da votação: 10/10/200701:17

MANTIDA A EXPRESSÃO "E DE INTERVEN
Presidiram a Votação: çÃO NO DOMíNIOECONÔMICO",CONSTANTE DO 

CAPUT DO ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÔES Arlindo Chinaglia 

R.esul....do da vot"açllo 
S:bn: 330 
Nilo: 71 
Abstenção: 2 
Tota) da VotaÇAo: 403 
.Art. 17: 1 
Total QuOruDl: ... 04 
ObstruçAo: 19 

Orle....ç.Ao 
P:rn."dbPl!lcPt:.e: Sún 
PT, S.i.n> 
PsbPdtPCd.oBPxn.nPbsPrb: Sún 
I>E~: C>bl9truçAo 
PSDB: Nilo 
PR.: Sún 
PP: SjQ1l 
PTB: Sún 
PV: Sino. 
PPS: Não 
PSOL: Não 
I\IIIN"OR.IA: Nao 
G<>"V.: S'''' 
Parla.-n.entar P ...rtido Bloco 
Roral-._ (R:..R.) 
A..ngeJa Portela PT Sbn 
Edio Lopes P~D PandbPsePtc Si:rn 
Franci8Co Rodri.gucs oE"-1: Obstruçlla 
Ll...lc:iano Castro PR. Sún 
Ncn..J.do Ca..n..P09 PP Si:rn 
lirzcnj Rocha PSDD Nilo 
Total Raral....: 6 
Ã.KnIap6 (AP) 
DaJva Figueiredo PT Sún 
Davi. A.lcolu:rn.brc: OE"" C>bstruçila 

PsbPdtPCdoDP;rnnPhs SEva.n.d.ro I\;fí)hornen. pedaS Prb .m 
Féti%no Pelaes P1'fl:)B P~dbP&eP'lJC Sim 
..JurandiIJuare.z P"-'fi>B PRldbPscPtc Sirn 
L ......cenira PJn1cntel PR. Shn. 

Seb_dilo Ba.la Rocha POT PsbPd'lPCdoDPrn.nPbs S-
Prb 1m 

Total .A.D1ap6: 7 
Pard: (P'A) 
Asdrubal Ben'tes P"-'fi>B PD:ldbPsc.Ptc Si~ 
Bel J\.If:csquit.a P:r.o:DB PD:ldbPscP", Sim 
Deta Faro PT Sún 
Elcione Barbalho Pl'olOB PandbPsoPtc Sb:u 

GiovlEU'U1IJ. Quekoz POT PebPd'lPCdoDP:n:u1Phe SI 
Prb :tt:I 

Li..ra l\.ofaia 
Lúcio 'Vale 

OE"-1: 
PR. 

ObsttuçAo 
S,... 

Paulo Rocha por Si=. 
"'W'andcnkolk OonçaJ'V"es psn:a Nilo 
"'W'Jadi:n::rir COsta. P"-'fi>B PDJ.dbPscPtc SiD:J, 
'Z.I6 Geraldo PT Sún 
ZCnaldo Coutinho PSDB NIlO 
:Lequinha l'd:ari.IIho P"-'fi>B PRlclbPsc.Ptc SUn. 
To••1 Par6: 13 
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AJnazonas (~) 

Carlos Souza 

Marcelo Scrafiltl 

Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas CânJara 

,Vanessa Grazziotin 

Total Amazonas: 7 
Rondonla (R.O) 
AnsellDo de Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes A.nl.oritn 
Lindomar Garçon 
Marinha Raupp 

Mauro Nazif 

Moreira Mendes
 
Natan Donadon
 
Total Rondonia: 8
 
Acre (AC)
 
Fernando Melo
 
Flaviano Melo
 
Nilson Mourão
 

Perpétua Almeida 

Sergio Petecão 

Total Acre: 5 
. Tocantins (TO) 
Eduardo Gomes 

Laurez Moreira 

Lázaro Botelho
 
Moises Avelino
 
N1bn.ar Ruiz
 
Vicentinho Alves
 
Total Tocantins: 6
 
Maranbão (MA)
 
Cados Brandão
 

Cleber Verde 

Davi Alves Silva Júnior 
Dotningos Dutra 

Flávio Dino .. 

Gastão Vieira 

J'uliào A.n1.in 

Pedro Fernandes
 
Pinto ltaJnaraty
 
ProCessor Scti:rno
 

R.ibarnar Alves 

Roberto Rocha
 
Sarney Filho
 
Sebastião Madeira
 
W"aldir MaranbAo
 
Total M.a.raohão: IS
 

PRB 

pSB 

pT 
1'1' 
PTB 
PSC 

PCdoB 

pT 
pT 
PTB 
PV 
pMDB 

pSB 

ppS 
pMOB 

PT 
PMDB 
PT 

pCdoB 

pMN 

PSOB 

PSB 

PP 
PMDB 
OEM 
pR 

pSDB 

PRB 

PSC 
pT 

pCdoB 

PMDB 

pOT 

PTB 
pSDB 
PMOB 

pSB 

PSOB 
PV 
PSDB 
pp 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb un 
PsbpdtPCdoBptnnPhs S. 
Prb un 

Sín1 
Sim 
Si:rn l 

PUldbPscptc Sitn 
PsbPdtPCdoBpmnPhs S· 
Pro un 

' 

Sitn 
Sim 
Sitn 
Sitn 

PRldbPscptc Sitn 
PsbpdtPCdoBprnnPhs N-
Prb ao 

Não 
PtndbPscptc Sim 

SiOl 
PtndbPscptc Sim 

Sim 
PsbpdtPCdoBprnnPhs S. 
Prb	 .tn 

PsbPdtPCdoBpUlRPhs s· 
Prb un 

Não 
PsbPdtPCdoBptnnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
PttldbPscPtc SiUl I 

Obstruçâo 
Sún I 

Não 
PsbPdtPCdoBpmnPbs S. ,
Prb	 ltn 

PtndbPscPtc	 Sim. ~ 
SiIn t 

PsbpdtPCdoBptnnPbs S· ! 
Prb	 'lD 1 
PmdbPscPtc	 SiUl . 
PsbpdtPCdoBprnnPhs	 S. 
Pro	 un 

Sún 
Não 

PrndbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. . 
Prb lttl l 

Nilo 
1 

Si.m. 
Nâo t 
Sitn \ 
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Ceará (CE)
 
Anibal Gomes
 

Ariosto Holanda 

.A.n1.on Bezerra 

Chico Lopes 

Ciro GOD1es 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo
 
Eunfcio Oliveira
 
FlAvio Bezerra
 

. Gorete Pereira 
José AirtOn Cirilo
 
José GuÍD1arães
 
José Linhares
 
José Pimentel
 
Leo A1cllntara
 
Marcelo Teixeira
 
Mauro Benevides
 
Paulo Henrique Lustosa
 
RailDundo Gomes de Matos
 
Vicente Arruda
 
Zé Gerardo
 
Total Ceará: 21
 
PIauí (PI)
 

Átila Lira 

B_ Sá 

Ciro Nogueira
 
Júlio Cesar
 
Marcelo Castro
 
Nazareno Fonteles
 

OSD1Br Júnior 

Paes Landin>
 
Total PIauí: 8
 
Rio Grande do Norte (RN)
 

Fábio Faria 

Fáti.rn.a Bezena 
Felipe Maia
 
Henrique Eduardo Alves
 

Rogério Marinho 

Total Rio Gr8nde do Norte: 5 
Paralba (PB) 
Annando Abílio 

Damião Feliciano 

Luiz Couto 

Manoel Junior 

Marcondes Gadelha 

RÔDlul0 Gouveia 
Vital do Rêgo Filho
 
~ellingtonRoberto
 
W'ilson Santiago 
Toml Paralba: 9 

PMDB 

PSB 

PTB 

PCdoB 

PSB 

PT 
PP 
PMDB 
PMDB 
PR 
PT 
PT 
PP 
PT 
PR 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSB 

PP 
DEM 
PMDB 
PT 

PCdoB 

PTB 

PMN 

PT 
DEM 
PMDB 

PSB 

PTB 

PDT 

PT 

PSB 

PSB 

PSDB 
PMDB 
PR 
PMDB 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Sim. 
Prb 

SiYD 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb nn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S·m 
Prb I 

Sim 
Sim. 

PmdbPscPtc Sim 
PuuibPsePte Sim. 

Sim 
Sim 
Sin> 
Sim 
Sim. 
Sim 
SiYD 

PmdbPsePtc Sim 
PmdbPsePte Sim 

Não 
Sim 

PmdbPsePtc SiUl 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
Abstenção 

PmdbPscPte Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb JID 

Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Sim. 
Obstnlçao 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb nu 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb nu 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S·
Prb IIn 

Nilo 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
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Pernambuco (PE) 

Ana .AITaes 

André de Paula 
A.rtnando Monteiro 
Bnu10 Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
EdgarMoury 
Eduardo da Fonte 

Fernando Coelho Filbo 

Fernando Ferro 
Inocêncio Oliveira 
José Mendonça Bezerra 
José Múcio Monteiro 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands 
Pedro Eugênio 
RaulHenry 

Renildo Calheiros 

Silvio Costa 

Wolney Queiro:,,:: 

Total Pernambuco: 19 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheus 

Francisco Teuorio 

Givaldo Carimbão 

JoaquiJ::n. Beltrão 
Maurício Quintella Lessa 
Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo Antorim 
lran Barbosa 
Jack.son Barreto 
Mendonça Prado 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 6 
Bahia (BA) 

Alice Portugal 

Antonio Carlos Magalhães Neto 
Colbert Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Mão Branca 
Edson Duarte 
Félix Mendonça 
Guilhenne Menezes 
João Almeida 
Jcsão Carlos Bacelar 

PSB 

DEM 
PTB 
PSDB 
PSC 
PMDB 
PP 

PSB 

PT 
PR 
DEM 
PTB 

PRB 

PT 
PT 
PMDB 

PedoB 

PMN 

PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 
DEM 
PSB 

PCdoB 

DEM 
PMDB 

PedoB 

PV 
PV 
DEM 
PT 
PSDB 
PR 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb ,m 

Nâo 
Não 
Não 

PmdbPsePtc Sim 
PmdbPsePte Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb nn 

Sim 
Sim 
Obstrução 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb rrn 

Sim 
Sim 

PmdbPsePte Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb ,m 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb lDn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb 1m 

SiTD 
Sil'll 

PmdbPsePtc Sim 
PmdbPsePte SinJ 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb trn 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb trn 

PmdbPsePte Sim 
Sira 

PmdbPsePte Sim 

Não 
PmdbPsePte Sim 

SiTo 
PmdbPsePte SinJ 

Obstrução 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb 1m 

PsbPdtPCdoBPmnPbs s.
Pro rrn 

Obstrução 
PnJdbPscPte Sira 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S: 
Prb lJT1 

Sinl 
Sim. 
Obstrução 
SiDl 
Não 
Sim 
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Joilo Leão 
José Carlos Araújo 
José Rocha 
Joseph Bandeira 
Jusrnari Oliveira 
Jutahy Junior 

Lídice da Mata 

Luiz BasSWDa 
Marcelo Guimarães Filho 

Marcos Medrado 

Mário Negromonte 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellegrino 
Sérgio Barradas Can1eiro 
Sérgio Brito 

Severiano Alves 

Tonha Magalhiles 

U1durico Pinto 

Veloso 
Walter Pinheiro 
Tolal Sabia: 30 
Minas Gerais (MG) 

AdcDlir Caa:til0 

Aelton Freitas 
Alexandre Silveira 
Ant6nio Andrade 
Ant6nio Roberto 
Aracely de Paula 
Bilac Pinto 
Bonifácio de Andrada 
Carlos Willian 
Ciro Pedrosa 
Eduardo Barbosa 
Elisrnar Prado 
Fábio Ranullho 
Fernando Diniz 
Geraldo Thadeu 
Gilntar Macbado 
Humberto Souto 
Jailne Martins 

J6 Moraes 

João Bittar 
João Magalhães 
José Fernando Aparecido de Oliveira 
José Santana de Vasconcellos 

Júlio Delgado 

Juvenil Alves 
Leonardo Monteiro 
Leonardo Quintão 
Lincoln Porteis 
Luiz Fernando Faria 
Mârcio Reinaldo Moreira 
Maria do Canoo Lara 
Maria Lúcia Cardoso 
Mário de Oliveira 

PP 
PR 
PR 
PT 
PR 
PSDB 

PSB 

PT 
PMDB 

PDT 

PP 
PR 
PT 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 

PDT 

PR 
PPS 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PSDB 
PTC 
PV 
PSDB 
PT 
PV 
PMDB 
PPS 
PT 
PPS 
PR 
PCdoB 

DEM 
PMDB 
PV 
PR 
PSB 

PRTB 
PT 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
PT 
PMDB 
PSC 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPtnnPbs S' 
Prb '0'1 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdIPCdoBPnutPbs Si 
Prb m 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sún 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb 1tt1 

Sim 
PsbPdIPCdoBPmnPhs S' 
Prb .m 
PIDdbPsePtc Sim 

Sim 

PsbPdIPCdoBPtnnPhs S' 
~b 1m 

Sim. 
Sim. 

PmdbPsePte Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 

PsbPdIPCdoBPmnPhs S' 
Prb 1m 

Abstenção 
PmdbPsePtc Sim 

Sim 
SÍIn 

PsbPdtPCdoBPntnPhs NA
Prn o 

Sim 
SiDl 

PmdbPscPte Sim 
Sim 
Sim 
SílD 
Sim 

PmdbPsePtc Sim 
PmdbPsePtc Sim 
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Mário Heringer 

Mauro Lopes
 
Miguel Corrêa Jr.
 

. M.iguel Martini 

Nareio Rodrigues 
OdairCunha 
PBuloPiau 
Reginaldo Lopes
 
Rodrigo de Castro
 
Saraiva Felipe
 
Virgflio GuilDariies
 
Total MInas GeraIs: 44 
Espirlto Santo (ES) 
Can>ilo Cola 
Iriny Lopes 
Jurandy Loureiro 
Leio Coilnbra 

Manato 

Rita Catnata 

Sueli Vidigal 

Total EspÚ'lto Santo: 7 
Rio de .JaneIro (R.J) 
Alexandre Santos 
Andreia Zito 

Arnaldo Vianna 

Ayrton Xerez 

Brizola Neto 

Carlos Santana 
Chjco Alencar 
Chico Oangelo
 
CidaDiogo
 
Deley
 
DI". Adilson Soares 
Dr. Paulo Cesar 

Edntilson Valentim 

Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 

Eduardo Lopes 

Felipe Bornier 

Fernando Gabeira
 
Fernando Lopes
 
Filipe Pereira
 
Geraldo Pudim
 
Hugo Leal
 
Jair Botaooaro
 
Jorge Bittar
 
Leandro SBJDpaio
 

LéoVivas 

L.conardo Picciani
 
Luiz Sérgio
 
Marcelo ltagiba
 

POT 

PMDB 
PT 

PHS 

.. 
PSDB 
PT 
PMDB 
PT 
PSOB 
PMDB 
PT 

PMOB 
PT 
PSC 
PMDB 

POT 

PMDB 

POT 

PMDB 
PSDB 

POT 

DEM 

POT 

PT , 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 

PCdloB 

PMDB 
PT 
PMDB 

PSB 

PHS 

PV 
PMOB 
PSC 
PMDB 
PSC 
PP 
PT 
PPS 

PRO 

PMOB 
PT 
PMDB 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb I~ 

PrndbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtpCdoBPxnnPhs S' 
Prb	 Im 

INão 
Sim ;

t 

PrndbPscPtc	 SiIn 
SiIn I 

rNão 
PrndbPscPtc SiU1. 

Sim 

P",dbPscPtc	 Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb lD1 
PtndbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 un 

PrndbPsePtc	 Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S-
Pro 1m 

Obstrução 
PsbPdtpCdoBPrnnPhs S. 
Prb ao 

Sim. 
Não 
Sim 
Sim j

PmdbPscPtc Sim I
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S· 
Prb 1m 
PntdbPscPtc Sim 

SiIn 
PrndbPscPte SiDl 
PsbPdtpCdoBPtnnPhs S' 
Prb	 :U::D 

PsbPdtPCdoBPmnPh. S. 
Prb	 1m 

Não 
PmdbPscPtc Shn 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc SiIn 

Não 
Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
P ..b rm 
PmdbPscPte Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
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Miro Teixeira 

Nelson Bornier 
Otavio Leite 
Pastor Manoel Ferreira 
Silvio Lopes 
SimãO SessiOl. 
Solange Alnteida 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de Janeiro: 39 
Silo Paulo (SP) 

Abelardo C .....arinba 

Aldo Rebelo 

Aline Corrêa 
Antonio Bulhões 
Antonio Carlos Mendes Tbame 
Antonio Carlos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo ChiDaglia 
Arnaldo Faria de Sá 
Arnaldo Madeira 
Beta Mansur 
Candido Vaccarezza 
Carlos SBD'lpaio 
Carlos Zarattini 
Cláudio Magrão 
Devanir Ribeiro 
Dr. Nechar 
Dr. PiDotti 
Or.Tahnir 

Or. Ubiali 

Duarte Nogueira 
Edson Aparecido 
ElnaDuel Fernandes 
Fernando Cbucre 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar 
Guilhenne C .....pos 
Janete Rocha Pielá 
Jihnar Tatto 

João Dado 

João Paulo Cunha 
Jorginho Maluly 
José Eduardo Cardozo 
José Genoíno 
José Mentor 
José Paulo T6ffano 
Julio SemegbiDi 
LobbeNeto 
Luciana Costa 

Luiza Erundina 

Marcelo Ortiz 
Michel TeDler 
Milton Manti 
Nelson Marquezel1i 
Paulo Pereira da Silva 

PDT 

PMDB 
PSDB 
PTB 
PSDB 
PP 
PMDB 
PR 
PTdoB 

PSB 

PCdoB 

PP 
PMDB 
PSDB 
PSDB 
PT 
PT 
PTB 
PSDB 
PP 
PT 
PSDB 
PT 
PPS 
PT 
PV 
DEM 
PV 

PSB 

PSDB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PMDB 
PTB 
DEM 
PT 
PT 

PDT 

PT 
DEM 
PT 
PT 
PT 
PV 
PSDB 
PSDB 
PR 

PSB 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 
PDT 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S' 
Prb 1D1 

PmdbPscPtc Sim 
Nilo 
Sim 
Não 
SiOl 

PrndbPscPte Sim 
Sbn 
SiUl 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1D1 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb un 

Sim 
PrndbPscPtc Nilo 

Nilo 
Nilo 
Sill1 
Art. 17 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 
Nilo 
Sim 
Não 
Obstrução 
Não 

PsbPdtPCdoBPnu>Phs S-
Prb un 

Não 
Não 
Nilo 
Nilo 

PrndbPscPtc Não 
Sim 
Obstruçilo 
Sim 
SiJn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Si 
Prb lI1 

SiJn 
ObstruÇão 
Sitn 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Nilo 
SíDl 

PsbPdtPCdoBPmnPhs NA 
Prb o 

SiUl 
PmdbPscPtc Sim. 

Sim. 
Sim 

PsbPdtPCdoBPn:u>Phs Sim 
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Paulo Renato Souza 
Pa.ulo Teixeira 
Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueira 

Renato AnuIry 
Ricardo Bcrzoini 
Ricardo Izar 
Roberto Santiago 
Silvinho PeccioH 
Silvio TOITes 
Vadão Gomes 
Valdetnar Costa Neto 
Vanderlei Macris 
Vicentinbo 
Williarn Woo 
Total Silo Paulo: 60 
Mato Grosso (MT) 
Carlos AbicaliJ 
Eliene Lima 
HOnleTO Pereira 
Pedro Henry 
Professor Victorio GalJi 
Tbehna de Oliveira 

Valtenir Pereira 

Total Mato Grosso: 7 
Distrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
.Jofran Frejat 
Laerte Dessa 
Magela 

Rodrigo RolIelUberg 

Tadeu FilippeUi 
Total Distrito Federal: 6 
GoiAs(GO) 
Carlos Alberto Leréia 
Chico Abreu 
João CantpoB 
Jovair Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo MeJ,Q 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Professora Raquel Teixeira 
Ronaldo Caiado 
Sandcs JúniOI' 
Sandro Mabel 
Tatico 
Total Goiás: 15
 
Mato Grosso do Sul (MS)

An'tÔnio Carlos Biffi 
Antonio Cruz 

PSDB 
PT 
PSC 

PDT 

PSDB 
PT 
PTB 
PV 
DEM 
PSDB 
PP 
PR 
PSDB 
PT 
PSDB 

PT 
PP 
PR 
PP 
PMDB 
PSDB 

PSB 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 

PSB 

PMDB 

PSDa 
PR 
PSDB 
PTB 
PMDB 
PsnB 
PMDB 
PMDB 
P~B 

PT 
PsnB 
nEM 
PP 
PR 
PTB 

PT 
PP 

Prb 
... Não 

SilD 
PlUdbPscPtc Sin> 
PsbPdtPCdoBPlDDPhs S-
Prb IDl 

Não 
SilTJ 
SiID 
Sim 
ObstrUção 
Não ' 
SilD 
SiOl 
Não 
SilTl 
Não 

Sí:rn 
Sil'D. 
Sitn 
Sinl 

PtndbPscPtc Sim 
Não 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb nu 

Não 
Siln 

PlUdbPscpte Sitn 
Sim 

PsbPdtPCdoBPD:lDPhs S' 
Prb Im 
PmdbPsePtc siD'l 

Não 
Sim· 
Não 
Sin> 

PlUdbPscPtc Sinl 
Não 

PlUdbPscPtc Sim 
PtndbPscPtc Sim. 
PnldbPscPtc Sim 

Sim. 
Não 
Não 
Sitn 
Sim 
SiDl 

Si:rn 
Sin> 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.Dagoberto pnT Prb lJTl 

Geraldo Resende PMDB PlUdbPscPtc SiD'l 
Nelson Trad PMDB PmdbPscPtc SiJn 
Vander Loubet PT Sin> 
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Waldetnir Moka 
Waldir Neves 
Total Mato Grosso do Sul: 8 
ParaD4(pR) 
Affonso Counargo 
Airton Roveda 
Alceni Guerra 
Alfredo Kaefer 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Cezar Silvestri 
Dilceu Sperafico 
Giacobo 
Gustavo Fruet 
Henn.e8 Parciaoello 
Luiz Carlos Hauly 
Marcelo Almeida 
Moacir Micheletto 
Nelson Meurer 
OdHio Balbinotti 
Osmar Serraglio 
Ratinho Junior 
Ricardo BaJ'T'OS 
Rocha Loures 
Takayatt1a 
Total Par....al: 23 
Santa Catarina (SC) 
AngelEl A:m.in 
Carl ito ltv[e:r88 

Celso Maldaner 
Décio LiDlB 

Djallna Berger 

Edinho Bez 
Fernando Coruja 
Joilo Matos 
João P~latti 

Nelson Goetten 
Paulo Bornhausen 
Valdir Colatto 
Vignaui 
Zonta 
Total Seuta Catarina: I4 
Rio GraDde do Sul (RS) 
Adão Preno 
AfOnso HounnJ 

Beto Albuquerque 

Darcfisio Perondi 
Eliscu Padilha. 
Germano Bono9/' 
Henrique Fontana 
[bsen Pinheiro 
Luciana Genro 
Luis Carlos Heinz.e 
Luiz Carlos Busato 

Manuela Dãvila 

Marco Maia 

PMDB 
PSDB 

PSDB 
PR 
DEM 
PSDB 
PT 
PT 
PT 

PDT 

PPS 
PP 
PR 
PSOB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 
PSC 

PP 
PT 
PMDB 
PT 

PSB 

PMDB 
PPS 
PMDB 
PP 
PR 
DEM 
PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 

PSB 

PMDB 
PMDB 
DEM 
PT 
PMDB 
PSOL 
PP 
PTB 

PCdoB 

PT 

PtndbPscPtc	 Sitn
 
Não
 

Não 
Sún 
Obstruçilo 
Não 
Sún 
Sim 
Sún 

PsbPdtPCdoBPD"1DPhs S-
Prb nn
 

Nilo
 
SiID 
Sinl 
Nilo
 

PntdbPscPte Sim
 
Não
 

PntdbPscPtc SinJ
 
PntdbPscPte Sim
 

SiRl
 
PD1dbPscPtc Si~
 

PDtdbPscPtc SiDl
 
PDtdbPscPtc Sin>
 

Sin> 
PJ:DdbPscPtc Não
 
PmdbPscPtc SiJn
 

SiJn
 
Sún
 

PrndbPscPte Sitn
 
SilO
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S'
 
Prb lJD
 

PJndbPscPte SílD
 
Nilo
 

PlndbPscPte Si...
 
SiJn
 
SinJ 
Obstrução 

PmdbPscPtc Sítn 
SinJ 
SiJn 

Shn 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 J.:DJ; 

PD1dbPscPtc Sim 
PD1dbPscPtc Sitn 

Obstrução 
Sim 

PtndbPscPte	 SUn 
Nilo 
Sitn 
SÍtn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Sim 
Prb 

Sim 
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Matteo Chiarelli
 
Mendes Ribeiro Filho
 
Onyx Lorenzoni
 
Paulo Pimenta
 
Paulo Roberto
 
Pepe Vargas
 

Pompeo de Mattos 

Professor Ruy Pauletti
 
Renato Mollíng
 
Sérgio Moraes
 
Tarcísio Zimmermann
 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 
Total Rio Grande do Sul: 26 

oSR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento de Destaque de Bancada n° 3 
no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161 , V, § 2', do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da expressão 
'já instituídos ou', constante do art. 76 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transit6rias, 
modificado pelo art. 1° do texto da PEC n' 
558/06, aprovado em primeiro turno, com o 
objetivo de suprimi-Ia. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2007. 
- Paulo Bornhausen, Vice-Lider do DEM". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. • 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Carlos Willian, que falará contra a matéria. 

O SR. CARLOS WILLlAN (BlocoIPTC-MG. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado An
tonio Palocci teve todo o cuidado ao redigir a matéria. 
Solicito à Oposição que acrescente no ouuioor, além 
de meu nome, o dos Deputados Antonio Palocci e José 
Múcio Monteiro. 

A expressão contribuições sociais não pode ser 
exaurida nem retirada do texto, porque tributos incluem 
os impostos e as contribuições sociais e de inlerven
ção. Aliás, o Governo deixou de cobrar os tributos 
incidentes sobre o corporativismo e as contribuições 
de melhoria. 

DEM Obstrução 
PMDB PmdbPscPtc Sim ,
DEM Obstrução 
PT Sim 
PTB Sim 
PT Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PDT Prb im 

PSDB Não 
PP Sim 
PTB Sim 
PT Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S.PDT Prb im 
PP Sim 

Portanto somos contra a retirada do texto. (Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Onyx Lorenzoni, que falará a favor da matéria. 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS.Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
senhoras e senhores que assistem a esta sessão, 
queremos propor neste destaque a retirada da possi
bilidade da DRU. Para quem está em casa entender, 
ao aprovar a CPMF e a Desvinculação das Receitas 
da União, 20% de tudo aquilo que o Governo arrecada 
com impostos ele pode utilizar livremente, sem respei
tar o que consta na Constituição brasileira. i 

Não achamos justo que a CPMF e a CIDE, prin
cipalmente - 2 contribuições -, estejam contempladas 
nessa linha de desvinculação das receitas para o Go
verno. Por que achamos isso? Por que s6 a CIDE - a 
contribuição embutida no preço da gasolina: do óleo 
diesel, do álcool- rendeu, do primeiro ano do Governo 
Lula até o ano passado, 39 bilhões de reais. Sabem 
quanto o Governo não aplicou nas estradas brasileiras? 
Quanto releve para fazer superávit primário? Quantas, 
vidas foram perdidas? 

Há pouco, houve a manifestação de um Deputado 
lembrando um triste acidente que ocorreu no Estado de 
São Paulo; um Deputado de Santa Catarina lembrou 
a morte de várias pessoas em seu Eslado: O brasi
leiro, o caminhoneiro, o furista brasileiro, quem usa o 
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transporte rodoviário sabeda situação calamitosa das 
rodovias brasileiras. 

Estáaquio Deputado Carlos Eduardo Cadoca, ex
Secretário doTurismo de Pernambuco. S.Exa. sabe que 
o turismobrasileiro é afetado de maneira muito rigida 
pela falta de conservação das estradas brasileiras. 

No Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grandedo 
Norte, verificamos queas estradas estãoemcondições 
terriveis. Meu L1der Henrique Eduardo Alves, V.Exa., 
queandapelasestradas do seu Estado, sabequedigo 
a verdade. Mas o Governo que V.Exa. defende usou 
60%do dinheiro que encarece a gasolina, o álcool, o 
diesel e não parainvestirnasestradas, masparafazer 
superávit primário. É issoquenãoqueremos queo Go
verno Lula continue a fazer. Queremos que o dinheiro 
arrecadado vá para as estradas, vá dar condição de 
trafegabilidade, de segurança, de proteção à vida. ~ 
o que queremos. 

O mesmo acontece com relação à CPMF. Boa 
parcela do dinheiro dessacontribuição acabou também 
servindo ao caixa do Governo. Dinheiro para quem? 
Para quem precisa de saúde? Paraquem precisa de 
estrada? Para quem requer infra-estrutura? Para quem 
requeratendimento médico? Não. O Governo fez su
perávit primário paradardinheiroparabanqueiro, para 
quemnão precisa, paraquemjá ganhamuitodinheiro 
no Brasil por contada incompetência da administração 
econômica do GovernoLula.Aliás, ele se diz pai dos 
pobres, masé a mãe dosmUltimilionários, porque nunca 
antes neste Paisseviua banca nacional e internacional 
ganhar tantodinheiroquantoganhano Governo Lula, 
exatamente pela covardia das autoridades econômi
cas do Governo Lula para enfrentar os banqueiros, 
o capital nacional e internacional, para dar um basta 
na jogatina que, lamentavelmente, o Presidente Lula 
estimula no Pais por intermédio da fantástica taxa de 
juros que prejudicao Brasil. 

Por isso, o Democratas querver retirado dotexto 
a possibilidade de na DRU também se separarem a 
CIDE e a CPMF. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Milton Monti, que falarácontraa matéria. 

O SR. MILTON MONTI (PR-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr.Presidente, encaminhamos contra. Man
teremos o texto votando "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Ronaldo Caiado, que falará contra a matéria. 

O SR.RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revi
sãodoorador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados, 
o Democratas apresenta umdestaque de bancada em 

quepretende exatamente retirar da DRU a possibilida
de de incidência emtodas as contribuições e impostos. 
~ exatamente paraque o Governo nãotenha maisos 
20%para fazer aquele jogoquenósconhecemos muito 
bem, que não é nadamais do que atendera vontade 
de banqueiro, criar Ministérios novos, cargos comis
sionados, mordomias, para cada vez mais montar o 
Estado de acordo com o critério partidário, ou seja, 
algo jamais visto na história polftica deste Pais. 

Queroa atenção dos nobres pares paradiscutir 
assuntoque não foi muito bem debatido nestaCasa. 

Nas últimas horas, o Governo recuou da discus
sãoda saúde. Nãoestouvendo os Parlamentares que 
fazem parteda Frente Parlamentar da Saúdetambém 
discutindo essamatéria. Pergunto aossenhores: o que 
é mais importante? Éo Governo garantir CPMF durante 
4 anosounós podermos votara lei complementar que 
regulamenta a Emenda Constitucional n° 29? 

Todos dizem queestão de acordo com a Emenda 
Constitucional nO 29. Só que a regulamentação dela 
está engavetada. O que foi que o Governo propôs no 
Senado Federal para a saúde? Exatamente o exercl
cio anterioracrescido do PIB nominal, ou seja, 45 bi
lhões de reais, como é hoje. Só que, como disseram 
os que me antecederam da bancada da Oposição, o 
Governo está retirando recursos dos 45 bilhões para 
a saúde, que está um caos, com hospitais fechando 
e médicos em greve. A situação está calamitosa. in
cluindo aposentados maistratamento de saneamento 
básico nascidades deaté50milhabitantes, oGoverno 
está tirando 8 bilhões e 100milhõesde reais do total 
destinado à saúde. Dosaludidos 45 bilhões de reais o 
Governo vai repassar à saúde, paraatençãoà saúde, 
36 bilhõese 900 milhõesde reais. 

Eu pergunto aos Srs. Parlamentares, ao nosso 
Presidente, que é médico, eu pergunto a qualquerum 
que tem atividade polltica no seu municfpio: como é 
possivel gerirmosa saúdeno Pais retirando 8 bilhões 
e 100 milhões de reais do setor? Essaé a tese apre
sentada pelo SenadorTião Viana, aprovada na CAE. 
Nãoé históriado Deputado Ronaldo Caiado, é aquilo 
que foi aprovado hoje, proposta da áreaeconômica do 
Governo e tambémdo Ministério do Planejamento. 

Eu pergunto como osDeputados dabasedo Go
verno, meus colegas médicos, defendem essa tese, 
sendo que, no entanto, vai ser a falência do setor? O 
Governo Lulaaparelhou oshospitais, aparelhou a má
quina do Estado e agora retira 8 bilhõesde reais da 
saúde. Vai sero enterro da saúdee do SUSemnosso 
Pais. ~ isso que estásendoapresentado aqui. 

Nós estamos querendo, pelo menos, minimizar 
isso, preservando parao setor 20% do que é arreca
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dado e que hoje é utilizado ao bel-prazer do Presiden
te da República. 

Eu quero chamar a atenção de todos os com
panheiros, já no avançado da hora, Sr. Presidente, e 
pedir apoio para esse destaque de bancada, a fim de 
retirarmos do texto a expressão 'Já institukios"; refe
rente a contribuições e impostos. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a expressão destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
votam os Srs. Líderes? 

Com a palavra o PSDB, para orientar. (Pausa.) 
Como vota o Democratas? 
O SR. AVRTON XEREZ (DEM-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Democra
tas, que apresentou o DVS, encaminha favoravelmente 
a ele e pede a todos o voto "não". 

O Democratas pede à sua bancada para votar 
"não", a fim de retirar, subtrair, suprimir. 

Democratas, "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O De

mocratas orienta o voto "não". 
Como vota o PSDB? 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB

SP Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, só para ficar claro, pois a essa altura muitos 
companheiros já estão cansados, estamos falando do 
art. 76. Ou seja, ''são desvinculados de órgão, fundo 
ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 20% da 
arrecadação da União de impostos, contribuições so
ciais e de intervenção no domfnio econõmico, já insti
tufdos ou que vierem a ser criados': O destaque retina 
a expressão 'já instituídos". Portanto, fica apenas, se 
for aprovado o destaque, para os tributos que vierem 
a ser criados, porque amenizaria um pouco a carga 
tributária sobre o povo brasileiro. 

Votamos "não" ao texto e "sim" ao destaque. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

a Liderança da Minoria orienta o voto das suas bano 
cadas? 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
tentativa é amenizar, atenuar o estrago feito com a 
CPMF e a DRU. Então, a tentativa será persistir, du
rante a madrugada, para ver ser conseguimos um mal 
menor, ou seja, ganantir que só aqueles tributos a se
rem criados é que podem sofrer a desvinculação de 
receita. Exatamente por isso, a Liderança da Minoria, 
a Oposição nesta Casa insiste nessa linha de ameni
zação e orienta o voto "não", agora que a bancada do 
Governo está ansiosa para ver o fim destas votações. 

Até recomendaria a alguns que estão muito agoniados 
para irem logo dormir. Não nos incomodamos. Fica
remos aqui durante a madrugada, orientando nesse 
processo cansativo, porém persistente para reduzir a 
carga tributária do povo brasileiro. ' 

A Liderança da Minoria orienta o voto "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

o PPS orienta o voto da sua bancada? 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
orienta o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
a Liderança do Governo orienta o voto da sua ban
cada? 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lidenança 
do Governo orienta o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglía) - Como 
o Bloco Parlamentar PMDBfPSCfPTC orienta as suas 
bancadas? 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocof 
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - SI', 
Presidente, o Bloco Parlamentar PMDBfPSCfPTC 
orienta o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O Bloco 
Parlamentar PMDB/PSCfPTC orienta "sim".. 

Como o PT orienta sua bancada? 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim". 
Ainda haverá 4 votações, além desta. Conclamo os 
Deputados do PT para permanecerem em plenário 
para que possamos rapidamente votar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
o PP orienta a sua bancada? 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do onador.) - Sr. Presidente, o.PP vota 
"sim" e pede aos Deputados do Partido Progressista 
que permaneçam em plenário para que possamos 
encerrar essa votação. 

Nossa orientação é "sim".
 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como
 

o PR orienta o voto da sua bancada? 
O SR. L1NCOLN PORTELA (PR-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR orien
ta o voto "sim" e pede aos nobres Parlamentares que 
continuem em plenário até as 4h, se for preciso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
o PV orienta a sua bancada? 
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o SR. JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLI
VEIRA (PV-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, o PV orienta o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PMOB? 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O 
PMDB vota "sim". Faço um apelo aos Deputados do 
PTC, do PSC e do PMDB para que fiquemos até 4h 
da manhã, dando prova de maturidade, responsabili
dade e consciência política, votando até o final desta 
madrugada. 

Sr. Presidente, o voto é "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o Democratas? 
O SR. ONYX LORENZONI (OEM-RS.Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Democra
tas entra em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - De
mocratas em obstrução. 

Como vota o Bloco Parlamentar PSBlPDTIPCdoBI 
PMN/PHSIPRB? 

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Vota "sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PTB? 

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PTB vota "sim". 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSDB 
entra em obstrução, Sr. Presidente. 

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Conclamamos 
todos os Deputados do PTB a comparecerem ao 
plenário. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSOB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - A Minoria reorienta 
para obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mino
ria em obstrução. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, pedimos aos Srs. 
Parlamentares que permaneçam em plenário porque 
haverá várias votações. Quanto mais rápido atingirmos 
o quorum, melhor para todos nós. 

O Sr. ArlindoChinaglia, Presidente, deixa 
a cadeira dapresidência, que ~ ocupadapelo 
Sr. Narcio Rodrigues. 10 Vice-Presidente. 

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

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

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só 
uma informação. Ainda há quantos destaques a se
rem votados? 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Além 
deste que estamos votando, mais 4 destaques. 

O SR. ONYX LORENZONI - Obrigado, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - A 
Presidência solícita aos Srs, Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter infcio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visar de cada 

posto. 
O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra 

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

V.Exa. a palavra. 
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma home
nagem a um membro da Mesa, o Deputado Waldemir 
Moka, que está comemorando mais um aniversário 
hoje. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Narcio Rodrigues) - Todo 
o Plenário cumprimenta o nosso Secretário Waldemir 
Moka. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Se
tenta anos bem vividos. Parabéns pelos 70 anos bem 
vividos de V.Exa.! 

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputado Moka, 
além dos parabéns, quero dizer que o Estatuto do Ido
so o protege a partir desta hora. 

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados. tenho uma breve comunicação a 
fazer. 

Hoje 80 Parlamentares, entre Deputados e Sena
dores, reuniram-se para levar solidariedade a 4 Senado
res:2 que consideramos vitimas da intolerância política, 
os Senadores Pedro Simon e Jarbas Vasconcelos, que 
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foram desalojados da Comissão de Justiça; os outros 
2, os Senadores Demostenes Torres e Marconi Perillo, 
que, caso seja comprovada a denúncia, consideramos 
vítimas de um banditismo político. 

Reunimo-nos para lalar sobre a situação do Con
gresso, particularmente do Senado. Sei que muitos 
Deputados não gostariam que trouxéssemos esse tema 
para a Cãmara dos Deputados. No entanto, considera
mos que a Câmara e o Senado compõem o Congresso 
e que a crise no Senado do.Brasil interessa a qualquer 
brasileiro e deve ser considerada. 

Na intervenção que fiz, ao externar os proble
mas que vivemos, cheguei à conclusão de que o 
próprio Governo se interessa por uma solução do 
problema. 

Neste momento, a questão do Senado não é 
uma questão entre Oposição e Governo, mas uma 
questão para solucionarmos através de um mapa do 
caminho, que não trata apenas da questão do Sena
dor Renan Calheiros, mas da situação no contexto 
da votação da CPMF no Senado. Finalmente, como 
organizar a sucessão no Senado para que seja res
peitada a correlação de forças. Acho que esse cami
nho nos daria mais estabilidade, daria ao Congresso 
Nacional e ao próprio Governo uma estabilidade num 
nlvel superior. Acho que o nosso movimento em busca 
dessa estabilidade começou hoje e deve continuar, 
Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O Sr. Narcio Rodrigues, 10Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidêncis, que é ocu
pada pelo Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço 
aos companheiros da bancada do Governo que fica
ram aqui até esta hora para permanecerem em ple
nário ou para cá se dirigirem, a fim de encerrarmos a 
votação desta matéria hoje. Que lodos venham votar, 
por lavor. 

O SR, HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 
PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, assumi o compromisso com Parlamentares 

do Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC que têm com
promissos em seus Estados amanhã, de terminarmos 
hoje de madrugada esta votação. Depois a Liderança 
vai liberá-los para que possam, logo mais, regressar a 
seus Estados. Portanto, vamos encerrar hoje a votação. 
Os Parlamentares do Bloco Parlamentar PMDB/PSCI 
PTC estarão liberados pela Liderança, logo cedo, para 
regressarem a seus Estados. 

Vamos votar ludo hoje, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PSOL? 
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a orientação 
do PSOL é voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PPS? 

O SR. MOREIRA MENDES (PPS-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
muda para obstrução. 

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PR-AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, manifesto mais uma vez pesar 
a uma famllia alagoana que leve o filho assassinado 
hoje, na cidade de Arapiraca. É a sexta vez que venho 
a esta tribuna, nos últimos 10 dias, manifestar pesar 
pelo assassinato de um alagoano. 

Hoje, foi em Arapiraca; ontem, um jovem em Ma
ceió; semana passada, 4 Vereadores, 2 no exercício 
do mandato e 2 suplentes. Esse é o clima que, infeliz
mente, Alagoas está vivendo desde janeiro, quando os 
tucanos assumiram o poder e implantaram o choque 
de gestão no Estado. 

Não vou falar da educação, cujo pessoal continua 
em greve, e da saúde, cujos servidores passaram 90 
dias em greve. Falo somente da segurança. ' 

Peço apoio ao Plenário e à Presidência, porque 
amanhã apresentaremos requerimento na Comissão 
de Direitos Humanos, junto ao Presidente Luiz Cou
to, pedindo a formação de Comissão Externa para 
acompanhar a situação da vioiência no Estado de 
Alagoas. 

Peço também o apoio do Ministro da Justiça, Sr. 
Tarso Genro, uma vez que amanhã nós estaremos 
juntos, a bancada federal e o Governador Teotônio Vi
lela, para pedir apoio da Polfcia Federal, a fim de que 
sejam esclarecidos esses crimes. . 
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Ainda bem que o Governador reconhece a inca
pacidade da sua Policia Civil e dos seus organismos 
de segurança. 

Sr. Presidente, eu quero mais uma vez pedir o 
apoio desta Casa e da Comissão de Direitos Huma
nos e Minorias, para irmos a Alagoas ajudar o Estado 
a sair dessa crise infernal. 

Obrigado. 

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR.JOVAIR ARANTES (PTB-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço aos 
Deputados do PTB que acorram ao plenário e aqui 
permaneçam, porque faltam apenas 4 votações. Nós 
viemos até agora e temos de concluir essa votação 
hoje ainda. 

Amanhã, nós estaremos todos livres para cuidar 
da ida aos Ministérios, para fazer as coisas necessá
rias em Brasflia. 

Com certeza, amanhã, o PTB vai liberar toda a 
sua bancada, desde que nós concluamos a votação 
integralmente hoje. 

Acredito que isso também vai acontecer com o 
PT, com o PMDB, com o PR, com o PL. 

Amanhã, estaremos todos liberados. inclusive 
talvez contra a orientação de V.Exa., Sr. Presidente. 
(Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu es
tou vendo alguns Uderes fazerem essa promessa. 

Nós vamos convocar sessão deliberativa para 
amanhã à tarde. 

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, o 
PTB já se declarara em obstrução amanhã. 

O SR. EMANUEL FERNANDES - Que história 
é essa de bolsa-folga? Nao existe isso. O Parlamento 
tem de funcionar. 

O SR. VILSON COVATTI - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, claro que não 
é um jogo, é obrigação votarmos, conscientes da nossa 
responsabilidade. Mas entendo que a bancada, antes 
de concluir a sua votação, merece ser reconhecida. A 
bancada do Partido Progressista está levando apenas 
5 minutos para dar o seu voto. Portanto, já conclulmos 
a nossa votação. 

É esse o registro, Sr. Presidente. (Palmas.) 
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos Par
lamentares da bancada do PT Que permaneçam no 
plenário, para que possamos agilizar o processo de 
votação e para que não tenhamos o incômodo de ligar 
para Deputados a fim de que cumpram a sua obriga
ção, que é votar. 

É o apelo que faço aos Deputados do PT. 
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB

PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o PSB reafirma a sua determinação de 
permanecer em plenário e convoca a bancada para 
votar. Não arredaremos pé da nossa responsabili
dade. Romperemos a ímpia madrugada, mas entre
garemos ao Senado os autógrafos desta votação, 
em tempo hábil. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 
encerrada a votação. 

VOTARAM 

SIM 334 
NÃO 38 
ABSTENÇÕES 2 
TOTAL 374 

MANTIDA A EXPRESSÃO "JÁ INSTITUiDOS 
OU", CONSTANTE DO ART. 76 DO ATO DAS DISPO
siçõss CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, MODI
FICADO PELO ART. 1° DA PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUiÇÃO NO 558, DE 2006. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N° 558/2006 - DVS DEM - EXP.: 
"JÁ INSTITUIDOS OU" ART. 76 DO ADCT - ART. 1° 
DA PEC 558/2006 - Nominal Eletrônica 

Início da votação: 10/10/200701:33 

Encerramento da votação: 10/10/200701:45 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da votação 
Sim: 334 
Não: 38 
Abstenção: 2 
Total da Votação: 374 
Art. 17: I 
Total Quorum: 375 
Obstrução: 12 

OrIentação 
POldbPscPtc: SiJn 

~ , 
PT: , Sín1 
PsbPd1PCdoBPtnnPhsPrb: Sim. 
OEM: Obsuução 
PSDB: Obstrução 
PRo SiID 
PP: Sim 
PTB: Sim. 
PV: Sim 
PPS: Obstrução 
PSOL: Não 
MINORIA: Obstrução 
GOV.: Sim. 

Parla:rneotal" Partido Bloco Voto 
Ror.loiIJJ8 (R.R) 
Angela Portela PT Sim 
EdioLopes PMDB PmdbPscPtc Sim. 
Francisco Rodrigues DEM Obstrução 
Luciano Castro PR Sim 
Neudo Campos PP Sim 
Total Roraima: 5 
Alnapá (AP) 
DaJva .Figueiredo PT Sirn. 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S.Evandco MiJho.Dl.cn PCdoB Prb un
 
Fátin>a Pelaes PMDB PmdbPscPlc Sim
 
Jurandjl Juarez PMOB PmdbPscPtc SilD
 
Lucenira Pimentel PR Sín1
 

JPsbPdtPCdoBPmnPbs S.
Sebastião Bala Rocha POT Prb un
 
Total AJoapá: 6
 
Porá (PA)
 
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPte Sim
 
Bel Mesquita PMOB PrndbPscPtc Sim
 
Beta Faro PT Sim
 
Elcione Barbalho PMOB PmdbPscPtc SiUl
 

PsbPdtPCdoBPomPhs S'
Giova.nnj Queiroz POT Prb Jm 
Lira Maia VEM Não 
Lúcio Vale PR Sim 
Paulo Rucha PT Sim 
Wladitni.. Costa PMVB PmdbPscPte Sim 
Zé Geraldo PT Sim , 
Zenaldo Coutinho PSDB Obstrução 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPte Sim 
Total Paré: 12 
Antazonas (AM) 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S.Carlos Souza PRB Prb un 
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Marcelo Serafim 

Praciano 
Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas Câmara 

Vanessa Grazziotin 

Total Anaft.Zonas: 7 
Rondania (RO) 
Ansebno de .Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes Arnor-írn 
LindoDUll" Garçon 
Marinha Raupp 

Mauro Nazif 

Moreira Mendes 
Natan Donadon 
Totai Rondoma: 8 
A"re (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Nilson Mourão 

Perpétua Ahneida 

Sergio Petecão 

Total Acre: 5 
Tocantins (TO) 

Laurez Moreira 

Lázaro Botelho 
Moises AveJino 
Vicentinho Alves 
Total Tocantins: 4 
:MaranbAo (MA) 
Carlos Brand.il.o 

Cleber Verde 

Davi Alves Silva Júnior 
Do:rningos Dutra 

Flávio Dino 

Gastâo Vieira 

.Julião An1in 

Pedro Fernandes 
ProCessor Setin1.o 

RJibaD1.Br Alves 

Sarniy Filho 
Waldir Maranhão 
Total Maranbllo: 1~ 

Cearã(CE) 
An.fbal GOUles 

Ariosto Holanda 

Ama0 Bezerra 

Chico Lopes 

Ciro Gomes 

PSB 

PT 
PP 
PTB 
PSC. 

PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 

PSB 

PPS 
PMDB 

PT 
PMDB 
PT 

PCdoB 

PMN 

PSB 

PP 
PMDB 
PR 

PSDB 

PRB 

PSC 
PT 
PCdoB 

PMDB 

POT 
PTB 
PMDB 

PSB 

PV 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 

PCdaS 

PSB 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb rm 

Si... 
Sitn 
Sitn 

PtndbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb 1tn 

Sim 
Sitn 
Sim. 
Sim 

PmdbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs N-
Prb ao 

Sim 
PmdbPscPtc Siro 

Sitn 
PntdbPscPtc Sim 

Sint 
PsbPdtPCdoBPronPhs S. 
Prb un 
PsbPdtPCdoBPtnnPbs S. 
Prl> Itn 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb lro 

Sint 
PtndbPscPte Sint 

Sim 

Obstruç.li.o 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb Im 

PmdbPscPtc Sitn 
Sitn 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prl> Im 
ProdbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S . Pm I~ 

Sint 
PJ:ndbPscPtc Sint 
PsbPdtPCdoBPronPhs S-
Prb un 

Sim 
Sint 

PrndbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPntnPhs S. 
Prb ltn 

SiD1 
PsbPdtPCdaSPtnnPbs S. 
Prb 1m 

PsbPdtPCdoBPtnnPbs SiD1 
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Prb 
Eudes Xavier PT SiJD 
Eugênio Rabelo PP SilTl 
Eunlcio Oliveira PMDB PIndbPscPtc Sirn 
Flávio Bezcl'T8 PMDB PmdbPscPIC Sim. 
Gorete Pereira PR Sint 
José Airton Cirilo PT SiDl 
José GuiDlarães PT Sim 
José Linhares PP Sún 
José PinJentel PT Sim 
Leo Alcântara PR Sim 
Marcelo Teixeira PR Sim 
Mauco Benevides PMDB PlndbPscPtc SiJD 
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPscPtc Sim. 
R.a.ÍJnundo GOJDes de Matos PSOB Obstrução 
Vicente Arruda PR Si.Jn .' 
Zé Gerardo PMOB PmdbPscPte Sitn
 
Total Ceará: 21
 
Plaui (PI)
 

PsbPdlPCdoBPrnnPhs S-
Átila Lira	 PSB Pro Im 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S.B. Sá	 PSB Prb un
 
Ciro Nogueira PP Sim
 
Marcelo Castro PMDB PIndbPscPte Sim
 
Nazareno Fonteles PT . SíJn
 

PsbPdtPCdoBPmnFhs S.
Os:rnar Júnior	 PCdoB Prb	 un 
Paes Landún. PTB	 Sill1 
Total Piam: 7 
Rio Grande do Norte (RN) 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.Fábio Faria	 PMN Prb lD'1 

Fátima BezelTa PT Sim 
Henrique Eduardo Alves PMDB PtndbPscPtc Sim 

PsbPdlPCdoBPmnPhs S.Rogério Marinho	 PSB Prb ,m 
Total Rio Grande do Norte: 4 
Paraiba (PB) 
AnDando Abílio PTB Sim 

PsbPdtPCdoBPmnFbs S.D8D'1ião Feliciano	 POT Prb nu 
Luiz Couto PT Sifil 

P~bPdtPCdoBPmnPbsS.Manoel Junior PSB	 Prb IJn j' 
PsbPdtPCdoBPrnnPbs S· IMarcondes Gadelha	 PSB Prb	 lDl 

Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPscPtc Sim 
WeUington Roberto PR Sim 
Wilson Santiago PMOB PmdbPscPtc Sim 
Total Paralba: 8 
PernalDbuco (PE) 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.Ana An-aes	 PSB Prb 1.1T1 

.Aru1ando Monteiro PTB Não 
Bruno Araújo PSDB Obstrução 
Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc SiJD 
EdgarMoury PMDB PmdbPscPtc Sifil 
Eduardo da Fonte PP Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPbs S.FeM'lando Coelho Filho	 PSB Prb	 . 101 

Fenlando Ferro PT	 Sint I 
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Jnocê::ncio Oliveira
 
José Múcio Monteiro
 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands
 
Pedro Eugênio
 
RaulHenry
 
Raul Jungnuann
 

Renildo Calheiros 

Silvio Costa 

W'olney Queiroz 

Total PernalDb"eo: 18 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheus 

Francisco Tenorio 

Oivaldo C&riIllbilo 

Joaquitn Beltrlio 
Maurício Quintella Lessa 
Olavo Calheiros 
Total AIagoa,,: SI 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo An10rim
 
Iran Barbosa
 
Jackson Barreto
 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 5
 
Bahia (HA)
 

Alice Portugal 

Colber< Martins 

Daniel AlEneida 

Edigar Mão Branca
 
Edson Duarte
 
Guilhenne Menezes 
Jolio Carlos Bacelar 
Joilo Leão 
Sosé Carlos Araújo 
José Rocha 
Joseph Bandeira 
7ustnari Oliveira 

Lldice da l'data 

Luiz BassUD:IB 
Marcelo OuionarAes Filho 

Marcos Medrado 

Mário Negrotnonte 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellegrino 
Sérgio Ba.J:T8<fas carneiro 
Sérgio Brito 

PR Sín> 
PTB SiIIl 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S.PRB Prb un 
PT Sim 
PT SilD 
PMDB PzndbPscPtc Não 
PPS Não 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S.PCdoB Pm Im 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PMN Pm un 
PsbPdtPCdoDPtnnPhs S.PDT Prb Im 

PTa Si... 
PP Sín> 
PMDB Pn.dbPscPt.c Sín> 
PMDB PzndbPscPtc Si»> 

PsbPdtPCdoBPtnnPh" S.
P~ Pro IID 

PsbPdtPCdoDPmnPhs S.PSB Pm un 
PMDB PlndbPscPtc SiIn 
PR SiIIl 
PMDB PlndbPscPtc Sim. 

PSDB Nilo 
PSC PlndbPscPtc SínI 
PT SiIIl 
PMDB PlndbPscPtc Sio> 

PsbPdtPCdoBP>11UPhs S'PSB Prb Im 

PsbPdtPCdoBPRU1Pbs S'PCdoB Prb In> 

PMDB PmdbPscPt<: Sitn 
PsbPdtPCdoBP>11UPhs S.PedoB Prl> un 

PV SiIIl 
PV SínI 
PT SÍDI 
PR Sitn 
PP Sim 
PR SínI 
PR Sin> 
PT Sin> 
PR SiIIl 

PsbPdtPCdoBPDU1Phs S'PSB Prb un 
PT Sim 
P1Y.fDB P.lDdbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPDU1Phs S.PDT Prb un 
PP Sim 
PR Sim 
PT Sint 
PT Sim 
PMDB PtndbPscPtc Sim 
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Severiano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Veloso 
-Walter Pinheiro 
Total Bahia: 26 
Minas Gerais (MG) 

AdeD1ir CanI.il0 

Aelton Freitas 
Alexandre Silveira
 
Antônio Andrade
 
Antônio Roberto
 
Aracely de Paula
 
Bilac Pinto
 
Carlos WiUían
 
Ciro Pedrosa 
EJislD&r Prado 
Fábio Ramalho 
Fernando Diniz 
Geraldo Thadeu 
OilnJBr Machado
 
Hu.n.berto Souto
 
J a iIDe Martins
 

Jô Moraes 

Joilo Bittar 
João Magalhães 
José Fernando Aparecido de Oliveira 
José Santana de Vasconcellos 

JúliQ Delgado 

Juvenil Alves
 
Leonardo Monteiro
 
Leonardo Quintão
 
Lincoln Portela
 
Luiz Fernando Faria
 
Márcio Reinaldo Moreira
 
Maria do Canno Lara 
Maria Lúcia Cardoso 
Mário de Oliveira 

Mário Heringer 

Mauro Lopes 
Miguel Corrêa Jr. 

Miguel Martini 

Narcio Rodrigues 
OdairCunha 
Pauio Piau 
Reginaldo Lopes 
Saraiva Felipe 
VirgUio GuiInarães 
Total Minas Gerais: 41
 
EspfrUo Santo (ES)
 
Camilo Cola·
 
lriny Lopes
 
Jurandy Loureiro 
LeIo Coúnbra
 
Manato
 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 

PDT 

PR 
PPS 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PTC 
PV 
PT 
PV 
PMDB 
PPS 
PT 
PPS 
PR 

PCdoB 

DEM 
PMDB 
PV 
PR 

PSB 

PRTB 
PT 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
PT 
PMDB 
PSC 

PDT 

PMDB 
PT 

PHS 

PSDB 
PT 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S· 
Pro Im 

Sim 
PsbPdtPCdoBPIDnPhs S· I' 
Pro	 om I 
PmdbPscPtc	 Sim 

SíDl 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S· 
Pro Im 

Sim 
Sixu.
 

PmdbPscPtc SiTn
 
SÍIn 
Sino 
Sin:a 

PlYldbPscPtc	 Sim
 
Shn
 
Sim
 
SiUl 

Pm.dbPscPtc	 Sim
 
Sim
 
Sí= 
Não 
SiDl 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S· 
Prb J:D1 

Abstenção 
PmdbPscPtc	 Sínt ' 

SiDl 
Sim· 

PsbPdtPCdoBPnonPhs Ab t -
Prb s e~çao 

Sim. I 

Sim 
PmdbPscPtc	 Sim
 

Sitn
 
Sim
 
Sim 
Siru 

PmdbPscPtc Sínl
 
PrndbPscPtc SilYl
 
PsbPdtPCdoBPnmPhs st

Pro	 l~ 

PmdbPscPtc	 Sim 
SiD1 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S·Pro lJll
 

SiDl
 
Sixn
 

PMDB POldbPscPtc SiIn 
PT Sim. 
PMDB PrndbPscPtc Sim 
PT Sí= 

PMDB PmdbPscPtc Sí= 
PT Sin:a 
PSC P'lTldbPscPtc Sixu 
PMDB PrndbPscPtc Sint 
PDT PsbPdtPCdoBPm.nPhs Sim. 

I
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Rita CBJ:Ilata 

Sueli Vidigal 

Total Esp(rito Santo: 7 
Rio de .Janeiro (R.J) 
Alexandre Santos 

Arnaldo Vianna 

Ayrton Xerez 

Bri2;ola Neto 

Carlos Santana 
Chico Alencar 
Chico DAngelo 
CidaDiogo 
Deley 
Or. Adilson Soares 
Or. Paulo Cesar 

EdJni1SOD Valentim 

Edson Ezequiel .
 
Edson Santos
 
Eduardo Cunha
 

Edu....do Lopes 

Felipe Bornier 

Fernando Gabeira
 
Fernando Lopes
 
Filipe Pereira
 
Geraldo Pudiln
 
Hugo Leal
 
ludio da Costa
 
Jair Bol80DarO
 
Jorge Bittar
 
Leandro Sampaio
 

LéoViv8S 

Leonardo Picciani 
Luiz Sérgio
 
Marcelo ltagiba
 

Miro Teixeira 

Nelson Bonlier
 
Otavio Leite
 
Pastor Manoel Ferreira
 
Silvio Lopes
 
S iJnilo SessUn
 
Solange Almeida
 
Suely
 
Vinicius Carvalho
 
Total Rio de .Janeiro: 39
 
SAo Paulo (SP)
 

Abelardo Cantarinha 

Aldo Rebelo 

Aline Correa 
Antonio Bulhões 
Antonio C ....los Mendes Tharne 
Antonio Carlos Pannunzio 

PMDB 

PDT 

PMDB 

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 
PSDB 
PP 
PMDB 
PR 
PTdoB 

PSB 

PCdoB 

PP 
PMDB 
PSDB 
PSDB 

Prb 
PtndbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb	 1~ 

PtndbPscPtc SiDl 
PsbPdtPCdoBPInI1Phs S' 
Pro 1m 

Nilo 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S.
Pro	 lDl 

Sim 
Não 
SiIn 
SiJn 

PtndbPscPte	 Sim
 
Sim
 
Sim. 

PsbPdtPCdoBPD1DPhs S. 
Prb	 rm 
PDldbPscPtc	 Sitn 

Sim
 
PI11dbPscPtc Sim
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
 
Prb 1Dl 

PsbPdtPCdoBPJ11nPhs S' 
Prb un 

Nilo 
PntdbPscPte SiUl 
PDldbPscPte Sim. 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Obstrução 
Nilo 
SiJn 
Nilo
 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S-

Prb .tn
 
PrndbPscPtc Sim
 

SiDl
 
PmdbPscPte Sitn
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
 
Prb .m
 
PntdbPscPtc Sim
 

Não 
SiDl. 
Nilo
 
Sim
 

PtndbPscPtc Sim
 
SiJn 
SiJn 

PsbPdIPCdoBPmnPh8 S' 
Prb	 1m 
PsbPdtPCdoBPmnPh8 S.
 
Prb 1D1
 

SiJn 
PmdbPscPte	 Sim
 

Nilo
 
Nilo
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Antonio Pa)occi 
ArlindoChinaglia .. 
Arnaldo Faria de Sá 
BeioMansur 
CândidoVacearczza 
Carlos Sampaio 
Carlos Zaranini 
Cláudio Magrilo 
OevanirRibeiro 
Dr. Nechar 
Dr. Talmir 

Or. Ubiali 

EmanuelFernandes 
FranciscoRossi 
FrankAguiar 
GuilhermeCampos 
JaneteRocha Pietá 
JilmarTarto 

João Dado 

João PauloCunha
 
JorginhoMaluly
 
José EduardoCardozo
 
José Genoloo
 
José Mentor
 
José Paulo Tóffano
 
Lobbe Neto
 
Lucíaaa Costa 

Luiza Enmdina 

Marcelo Ortiz
 
MichelTemer
 
MiltonMonli
 
NelsonMarquezelli
 

Paulo Pereira da Silva 

PauloTeixeira
 
Regis de Oliveira
 

ReinaldoNogueira 

RicardoBerzoini
 
RicardoIzar
 
Roberto Santiago
 
Vad.ilo Gomes
 
ValdemarCosta Neto
 
VanderleiMacris
 
Vicentinho
 
WilliamWoo
 
Total SUo Paulo: 50
 
Mato Grosso (MT)
 
Carlos Abicalil
 .... ~.' " 

PT 
r-r 
P1B 
PP 
PT 
PSOB 
r-r 
PPS 
PT 
PV 
PV 

PSB 

PSOB 
PMDB 
PTB 
DEM 
PT 
PT 

PDT 

PT 
DEM 
PT 
PT 
PT 
PV 
PSOB 
PR 

PSIl 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 

POT 

PT 
PSC 

POT 

PT 
PTB 
PV 
PP 
PR 
PSDB 
PT 
PSDB 

r-r 
no 

Sim 
Art. 17 
Não 
Sim 
Sim 
Nilo 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Nilo 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S'
Prb im 

Nilo 
PmdbPscPtc Nilo 

Sim 
Obstrução 
Sim 
Sim 

PsbPdIPCdoBPmnPhs S' 
Prb im 

Sim 
Obstrução 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Obstrução 
Sim 

PsbPdIPCdollPmnPbs N" 
Prb ao 

Sim 
pmdbPscPlc Sim 

Sim
 
Sim
 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S·
 
Prb Im 

Sim 
PmdbPscPlc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPbs S· 
Prb Im , 

Sim I 
Sim 

I•
Sim 
Sim 
Sim I 

\Nilo 
Sim jNão 

• 

Sim f 
C:::;n1 
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Laerte Dessa. PMDB PxndbPscPtc Sixn 
Magela 

R.odrigo Rollenlberg 

PT 

PSB 

Sún 
PsbPdtPCdoBPznnPhs S
prb 1D1 

Tadeu FilippeUi PMDB PxndbPscPtc Sún 
Total Distrito Federal: 6 
Goiás (GO) 
Chico Abreu PR Sixn 
Ioão Ca<npos 
Jovair Arantes 

PSDB 
PTB 

Não 
Sún 

I...eandro Vilela PMDB PxndbPsePtc Sbn. 
Leonardo Vilela PSOB Nã.o 
Luiz Bittencourt PMDB PDldbP..cPtc Sin1 
Marcelo Melo PMDB PDldbPscPte Sún 
Pedro Chaves PMDB PntdbPscPtc Sún 
Pedro W'ilsoo PT Sim 
Ronaldo Caiado oEM Não 
Sandes .Júnior PP Sün 
Sandro Mabel PR Sün 
Tatico PTB Sixn 
Total Goiás: 1.3 
Mato Grosso do Sul (l'>'IS) 
Antônio Carlos Biffi PT Sil71 
Antonio Cruz PP Sitn 

Dagoberto POT PsbPdtPCdoBPtnnPhs S-
Prb 1%D 

Geraldo Resende PMDB PDldbPscPtc Sün 
Nel..on Trad PMDB PxndbPscPte Sün 
Vander Loubet PT Sbn. 
W'aldeDÚr Moka PMDB POldbPscPte Sün 
VValdir Neves PSOB Não 
Totall"lato Grosso do Sul: 8 
Paraná (PR) 
Airton Roved.a PR Sír::n 
Alceni Gl.Ierra DEM Não 
Alfredo Kaefer PSOB Não 
Andre Vargas 
Angelo Vaoboni 

PT 
PT 

Sün 
Sún 

A6Sis do Couto PT SiOl 

Barbosa Neto POT PsbPdtPCdoBP.nDPhs S-
Prb nn 

Cezar Silvestri PPS Não 
Dilceu Sperafico PP SUO 
Giacobo PR SUo 
Hermes Parc::ianello PMDB PntdbPscPtc SiOl 
Luiz Carlos Hauly PSDB Não 
Marcelo A1D1eida PMDB PmdbPscPtc SilD 
Moacir Micheletto PMDB PnldbPscPtc SlDl 
Nelson MeUl"'er PP SiD1 
DdíJio BaJbinotti PMDB P",dbPsc.Pte SiRI. 
0sn1.ar Serraglio PMDB Pm.dbP..cPtc Sim 
Ratinho Junior PSC PDldbPscPtc Sün 
Ricardo Barros PP SUO 
Rocha Loure.. PMDB Pn>dbPsePtc Sin> 
Ta.kaysr:na PSC PmdbPscPte SiD1 
Total ParaD.: 21. 
SaDta Catarina (SC) 
Angela An1in PP Sün 
Carlito Me..... PT SUo 
Celso Maldaner PMDB POldbPsePtc SiOl 
Décio LiIna PT SiOl 
OjabDa Ber-ger PSB P ..bPdtPCdoBP.nDPh.. Sim 
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EdinhoBez
 
Fernando Coruja
 
João Matos
 
João Pizzolatti
 

.Nelson Goetten 
Paulo Bornhausen 
Valdir Colatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 14 
Rio Grande do Sul (RS) 
Adão Pretto 
AfonsoHamm 

Belo Albuquerque 

Darcísío Perondi
 
Eliseu Padilha
 
Germano Bonow
 
Henrique Fontana
 
Ibsen Pinheiro
 
Luciana Genro
 
Luis Carlos Heinze
 
Luiz Carlos Busato
 

Manuela DÁvila 

Marco Maia
 
Matteo Chiarelli
 
Mendes Ribeiro Filho
 
Paulo Pimenta
 
Paulo Roberto
 
Pepe Vargas
 

Pompeo de Mattos 

Professor Ruy Pauletti
 
Renato MolJing
 
Sérgio Moraes
 
Tarcísio Zimmermann
 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 
Total Rio Grande do Sul: 25 

PMDB 
PPS 
PMDB 
PP 
PR 
DEM 
PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 

PSB 

PMDB 
PMDB 
DEM 
PT 
PMDB 
PSOL 
PP 
PTB 

PCdoB 

PT 
DEM 
PMDB 
PT 
PTB 
PT 

PDT 

PSDB 
PP 
PTB 
PT 

PDT 

PP 

Prb 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sim 
Obstrução 

PrndbPscPlc Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

PmdbPscPIC Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Obstrução 
Sim 

PmdbPscPtc	 Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 

Sim 
Obstrução 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb un 

Não 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1D1 

Sim 
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o SR. IN010 DA COSTA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. INDIO DA COSTA (DEM-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é incrivel 
que fiquem aplaudindo aqui a retirada de recursos do 
bolso do brasileiro, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento de destaque de votação n° 4 no 
seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I e § 2°, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, destaque para votação 
em separado do art. 2" da Proposta de Emenda 
à Constituição n° 558-C, de 2006. 

Sala das Sessões, de outubro de 2007. 
- Antonio Carlos Pannunzlo, Uder do 
PSDB". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagiia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Tarcísio Ztmmermann, que falará contra o requeri
mento. (Pausa.) 

Para falar contra, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado José Genoíno (Pausa.) 

Para falar contra, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Carlos Willian. 

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos contra o 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Antonio Carlos Pannunzio, que falará favoravelmente 
ao requerimento. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO (PSDB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tenho que fazer aqui um último apelo 
ao bom senso daqueles que têm compromisso ou que 
ainda sentem que têm compromisso com os eleitores 
nos seus Estados. Ou seja, ninguém nos colocou 
nesta Casa para que promovêssemos uma derrama 
sobre o povo brasileiro. Tenho certeza de que, parti
cularmente, os Deputados da base do Governo que 
aqui estão votaram constrangidos até o presente mo
mento, pelo menos os que têm consciência clara do 
que estão fazendo, ou seja, de que a carga tributária 
está insuportável. 

Com a supressão do art. 2°, temos ainda a opor
tunidade derradeira esta noite de impedirmos a CPMF 
a parti r de janeiro de 2008. 

Peço que pensem nas suas cidades, nos seus 
eleitores, nos seus familiares. Lembrem-se de que muita 

desgraça já ocorreu no mundo por conta da ganância 
de governantes. Revoluções aconteceram, governos 
calram, pafses ficaram independentes quando não 
suportaram mais o jugo que só pensava em tributar, 
tributar, tributar. A história é pródiga em exemplos. 

Então este é o nosso apelo. Votando favoravel
mente ao nosso destaque, ou seja, "não" ao texto, 
daremos ao trabalhador brasileiro a chance de traba
lhar mais para os seus familiares, a oportunidade de 
investir o produto do seu trabalho em aprimoramento 
tecnológico, em capacitação profissional. 

É preciso que pensemos no povo. O Governo já 
tem os recursos de que precisa, e com sobra. Para 
este ano, estima-se superávit de 60 bilhões de reais, 
enquanto ficamos aqui discutindo recursos de no má
ximo 40 bilhões de reais, dos quais, no máximo 16 bi
lhões de reais, irão para a saúde. Pensem um pouco na 
saúde do cidadão brasileiro. Quem pensa no cidadão 
não aprova mais tributos. 

Quando votamos esta matéria pela última vez, há 
4 anos, havia um prazo. A CPMF vigeria durante todo 
o Governo Lula e avançaria pelo primeiro ano do Go
verno subseqüente, que também coube ao Presidente 
Lula. A CPMF já cumpriu sua finalidade, portanto. 

Lembrem-se, companheiros do Partido dos Tra
balhadores, que V.Exas. sempre acharam injusto este 
tributo, que não dilerencia pobres e ricos, ataca por 
igual. A filosofia do tributo é perversa: todo mundo tem 
que pagar. Pensem nisso antes de dar seu voto. 

É chegada a hora, Sr. Presidente, de darmos um 
basta, e esse basta poderá vir com a nossa manifes
tação, com o nosso voto no painel. A nossa expecta
tiva, para que não seja aprovado este texto é que o 
voto seja "não". 

Voto "não", pelo cidadão brasileirol Voto "não", 
pelo trabalhador brasileirol 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conce
do a palavra, para encaminhar a votação, ao Deputado 
Sandro Mabel, que falará contra a matéria. 

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, é muito importante que 
as bancadas fiquem atentas e mantenham este art. 2°. 
Ele é toda a CPMF. Chamo a base do Governo a vir 
imediatamente ao plenário votar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conce
do a palavra, para encaminhar a votação, ao Deputado 
Luiz Carlos Hauly, que falará a favor da matéria. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (P5DB-PR. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a CPMF é um 
imposto injusto. Ela deveria ser uma ferramenta de 
arrecadação de 0,38%. Em 4 vezes o PIB de 2,5 tri
lhões de reais, isto é, em 10 trilhões de reais, produz 
38 bilhões de reais. 
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A CPMF alinge as famílias mais pobres, por
que a tributação incide sobre a empresa jurídica, e a 
empresa repassa o gasto para o preço dos produtos. 
Quem é que não entende isso? O Governo transforma 
em massa de manobra a sua base. Sabe que o IPI, o 
ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS também compõem o 
preço das mercadorias e serviços. As tributações re
gressivasdestroem a competitividade, matamo poder 
aquisitivo dos trabalhadores brasileiros,e a tributação 
progressiva o Governo Lula e o PT não têm coragem 
de enfrentar.Por que não tributam progressivamente? 
Por quê? Qual é a razão para essa tributação nociva? 
O Governo Lula e o PT diziam no passado defender 
os trabalhadores, mas acabaram se entregando aos 
braços do grande capital, nacional e internacional, 
cobrando das familias pobres altas taxas de juros e 
deixando o lucro com as grandesempresas. Este Pais 
é o paraíso que as multinacionaisdesejam, o paraíso 
onde tributa-se mais a pessoa nsica, 

É duro ouvir a verdade. Não há sensibilidade 
para isso. O povo quer que votemos contra a CPMF, 
o povo quer moralização. Mas ninguém o ouve. E um 
Congresso que não ouve o povo acaba sendo cobra
do mais adiante. 

Li nos jornais que nem a liberaçãodas emendas 
individuais a base está conseguindo do Governo,que 
tem 60 milhões de superávit de arrecadação. Há ex
cesso de arrecadação neste Pais! A base vota com a 
expectativade quê? Quanto o Governo tem em caixa 
no Tesouro? Quem sabe? O Governo tem mais de 200 
bilhões de reais em caixa. 

Sr.Presidente, o som está baixo.Éa terceira vez 
que faço essa reclamação. Ah, agora melhorou. 

O SR. PRESIDENTE(ArlindoChinaglia)- Deter
mino que melhorem o som do microfonedo Deputado 
Luiz Carlos Hauly. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, 
sinto que toda vez que eu façoum pronunciamentohá 
uma diminuição no volume de som. 

(Manifestação no Plenário.) 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Isso é antide
mocrátíco, é fascismo, é intolerância à democracia, é 
um passo para o nazi-fascismo. A democracia exige 
que quem governa tenha tolerância com as minorias. 
Se querem governar, garantam seus votos. A demo
cracia exige isso. 

O coletivo vai muito mal. Aqui não vai haver sal
vação coletiva. O povo rejeita o Parlamento, e com 
razão. Se estivéssemos num regime parlamentarista, 
este Parlamento já teria sido derrubado e terlamos 
novas eleições, ainda que com apenas 9 meses de 
mandato. 

Sr. Presidente, o Congresso Nacional precisa 
reagir. Os Deputados estão servindo de massa de 
manobra para alguns Uderes, que levam tudo, e fica 
a maioria sem nada. Lá embaixo, o povo sofre, paga 
a conta da maior carga tributária já vista na' história 
deste País. 

Por isso queríamos negociar a CPMF. 

(Manífestação no Plenário.) 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Se tivesse ha
vido entendimento, luz, inteligência, teríamos com 
esse esforço feito a reforma tributária, em vez desse 
remendo malfeito, 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação o artigo 2° da PEC nQ 558-C, de 2006: 

"Art. 2· Fica acrescentado o seguinte 
artigo ao Ato das DisposiçõesConstitucionais 
Transitórias: 

"Art. 95. O prazo previsto no caput do 
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2011. 

§ 1· Fica prorrogada, até a data rste
rida no caput deste artigo, a vigência da Lei 
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 
alterações. 

§ 2° Até a data referida no caput deste 
arligo, a alíquota da contribuiçãode que trata 
o art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias será de trinta e oito cen
tésimos por cento, facultado à lei reduzi-Ia ou 
restabelecê-Ia, total ou parcialmente,mantida 
a parcela de destinação de que trata o inciso 
I do § 2° do referido art. 84 e reduzidas, na 
proporção das parcelas previstas nOS incisos 
11 e 111 do mesmo dispositivo, as respectivas 
destinações." (NR)" 

O SR.INDIO DA COSTA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para orientar a bancada do Democratas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. INDIO DA COSTA (DEM-RJ.Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é bem ver
dade que só estou aqui há 8 meses, mas é a primeira 
vez que vejo Parlamentares arrancarem dinheiro do 
bolso do brasileiro e ainda festejar. 

Não é necessária a prorrogação da CPMF. Na 
mesma PEC que veio para cá, de um lado o Governo 
quer tirar dinheiro da saúde, com a DRU, e de outro 
lado diz que precisa de mais recursos pará o setor, 
com a CPMF. : 

Orientamos o voto "não" a esse artigo que pror
roga a CPMF. 
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PSDB? 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB- . 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, o PSDB faz o derradeiro apelo, dirigindo-se par
ticularmente à bancada de Minas Gerais, Estado que 
deu exemplo ao País ainda no tempo do Brasil Colônia, 
quando rejeitou a derrama que simplesmente estrangu
lava o povo brasileiro para garantir o envio de recursos 
para a Corte. Mudou de lugar a Corte, Sr. Presidente: 
ela agora está instalada no Palácio do Planalto. 

Peço a todos os Parlamentares, em particular 
os mineiros, que se lembrem dos seus heróicos ante
passados e agora digam "não". Votando "não" estarão 
votando com o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Liderança da Minoria? 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, às 
2h, em virtude do adiantado da hora, todos estamos 
cansados, mas devemos enfatizar que este destaque 
é tão importante quanto a votação do mérito, a vota
ção da PEC em si. 

Esta é a última tentativa feita pela Oposição de 
resguardar o direito verdadeiro da população, que é 
de ver reduzida esta enorme, absurda, estrondosa, ex
traordinária, imensa carga tributária que agride o setor 
produtivo e recai sobre todo o povo brasileiro. 

Dal por que insistimos neste momento no voto 
"não" ao texto original. Entendemos que assim pode
mos recuperar agora, na madrugada, a sensibilidade 
dos Srs. Deputados da base e inverter o resultado da 
votação. Quem sabe? 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PSOL? 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nosso voto 
é "não". E não é em função da reiterada argumentação 
sobre a carga tributária, mas em função da aplicação 
correta dos recursos - muito da CPMF não vai efeti
vamente para a saúde - e da justiça tributária, que 
precisa avançar neste Pais. 

"Não", portanto. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o Governo? 
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, 
nós queremos orientar o voto "sim" e chamar a atenção 
para o fato de que este é um dos principais destaques, 
porque mexe diretamente na CPMF. 

Já combinamos com os demais partidos para abrir 
a votação, e os partidos da base orientam durante o 
processo de votação. 

Voto "sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visar de cada 

posto. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o Bloco Parlamentar PMDBIPSC/PTC? 
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Voto 
"sim", o mais rápido possível, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHSI 
PRB? 

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar PSBI 
PDT/PCdoB/PMN/PHS/PRB orienta o voto "sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PTB? 

O SR. SÉRGIO MORAES (PTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - O PTB vota "sim", Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PPS? 

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem.
 
Sem revisão do orador.) - Obstrução, Sr. Presidente.
 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chínaglia) - Como
 
vota o Democratas? 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mi
noria, obstrução. 

Como vota o PSDB? 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - PSDB em 
obstrução, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PP? 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PP vota "sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PR? 

O SR. SANDRO MABEL (PR-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PV? 

O SR. EDIGAR MÃO BRANCA (PV-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - O PV vota "sim", Sr. 
Presidente. 
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o SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PT, 
"sim". 

O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem, para fazer uma sugestão, se me 
permite. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Pois 
não, Deputado Manato. 

O SR. MANATO (Bloco/PDT-ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para votar, há a 
tecla "obstrução", que é regimental. Quero sugerir que, 
quando se alterar o Regimento, os Deputados dos par
tidos que estiverem em obstrução sejam obrigados a 
votar em "obstrução". A Oposição canta de galo, mas 
50% dos seus Parlamentares já foram embora, enquan
to nós, da base do Governo, ficamos aqui, trabalhando 
com responsabilidade para com nosso Pais. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR.WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR.WLADIMIR COSTA (Bloco/PMDB-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) --'Quero saber se exis
te uma probabilidade de V.Exa. colocar em votação a 
PEC n° 54/99, que vai ajudar, beneficiar e salvar os 
servidores temporários em todo o território nacional, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Eu já a 
coloquei em pauta. Vou fazer uma reunião do Colégio 
de Líderes, e a matéria vai ser avaliada. 

O SR. WLADIMIR COSTA - Aguardaremos, Pre
sidente. Obrigado. 

O SR. CELSO MALDANER - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
colegas Deputados, o Deputado Zonta já deve ter re
gistrado a notícia, mas vou falar de um fato muito triste 
acontecido na divisa da minha cidade, Maravilha, com 
São Miguel do Oeste, na BR-282. 

Houve um encontro em Chapecó ao qual compa
receram 18 mil agricultores da Cooperativa Alfa, com 
mais de 300 ônibus. Um desses ônibus bateu em um 
caminhão que vinha na contramão e, no acidenfe, fale
ceram 7 agricultores. Enquanto o Corpo de Bombeiros 
de Maravilha e de São Miguel do Oeste, a Policia Mili
tar e a Policia Federal estavam socorrendo os feridos, 
surgiu uma carreta desgovernada. Infelizmente, houve 
novo acidente e ocorreram mais 18 óbitos. 

Um guincho tentava tirar o ônibus da ribanceira, 
na escuridão, quando a carreta desgovernada bateu no 
bitrem e no guincho, derrubou tudo e matou um agri
cultor que estava dando uma entrevista, um repórter 
da RBS, um da Rádio Peperi, de São Miguel do Oeste, 
e 3 policiais amigos nossos. 

É com muita tristeza que registro esse aconte
cimento. A BR ficará interditada durante toda a noite. 
Estima-se que mais de 20 pessoas estão mortas e mais 
de 100 feridos estão nos hospitais da região. 

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, por permitir
me registrar esse acontecimento. 

Sr. Presidente, quero comunicar também o fale
cimento da minha madrasta. Minha mãe faieceu há 19 
anos e meu pai, que está com 89 anos, casou-se com 
a D. Nair e com ela conviveu durante 18 anos. Infeliz
mente, foi uma grande perda para nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A nos
sa solidariedade a V.Exa. e às famflias de todos os que 
faleceram nesse grave acidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao Deputado ao Sr. José Fernando 
Aparecido de Oliveira. (Pausa.) 

O SR. JORGINHO MALULY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

,O SR. JORGINHO MALULY (DEM-SP Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Uder Onyx Lorenzoni deixou bem 
clara a posição do partido e a nossa, pessoal, em re
lação à CPMF. Não encontrei nenhuma pessoa nas 
ruas que tenha sido contrária ao meu voto, na primeira 
etapa de votação. 

Sr. Presidente, venho fazer um alerta, principal
mente à bancada do Governo. Hoje, presidimos uma 
audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecu
ária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural nesta 
Casa. Todos sabemos que os biocombustfveis têm 
sido objeto de discursos do Presidente da República 
em todos os cantos do mundo, com o intuito de bus
car parcerias para esse produto brasileiro, que pode 
gerar muita riqueza. 

O jornai O Estado de S.Paulo publicou ontem 
matéria·de autoria de 2 pesquisadores, professores 
de Economia da UNICAMp, Antonio Mareio Buainain 
e José Maria da Silveira, que trataram da importân
cia dos biocombustfveis. No entanto, chamou-me a 
atenção o depoimento feito hoje nesta Casa por uma 
pesquisadora da UnB, pois ela afirmou que os bío
combustíveis agridem mais o meio ambiente do que 

. os combustíveis fósseis. 
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Isso causou um choque na Comissão de Agri
cultura, mas o mais importante é que talvez pesso
as de outros países queiram impedir que o Brasil 
exerça um papel de liderança na área das energias 
renováveis. 

Fica um alerta a esta Presidência e aos Depu
tados para que prestem atenção a esse assunto. Não 
podemos permitir que outros países nos impeçam de 
gerar progresso e desenvolvimento por meio dos bio
combustrveis. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Informo 
ao Plenário que, se de fato concluirmos as votações 
desta matéria, independentemente do resultado, como 
já estamos há 4 ou 5 semanas varando madrugadas 
trabalhando, poderemos marcar somente sessão ordi
nária de debates, dado Que colocar qualquer matéria 
para votação não seria prudente, porque acredito que 
todos tendam a acordar muito tarde. 

Se assim ocorrer, sendo apenas sessão de de
bates, não será necessário sequer marcar presença. 
Nós literalmente estamos trocando a noite pelo dia. 
Portanto, se houver alguém vendo a TV Câmara a esta 
hora, é preciso esclarecer que estamos trabalhando 
até agora. As Comissões vão funcionar normalmente, 
a não ser que algum Presidente determine diferente
mente. Mas isso não é da competência da Casa. As 
Comissões vão trabalhar normalmente. 

Como desde segunda-feira estamos trabalhando 
durante as madrugadas, se terminarmos a votação, 
é justo. 

O SR. DOMINGOS DUTRA - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho nesta 
madrugada também defender a votação em segundo 
turno da CPMF por alguns motivos. Em primeiro lugar, 
porque foi criada pelos tucanos, auxiliados pelo atu
ai Democratas, e prorrogada pelos tucanos, também 
auxiliados pelo Democratas. 

Em segundo lugar, porque esse é um imposto 
justo. Aqueles que ganham mais, pagam mais; os que 
ganham menos, pagam menos; e aqueles que nada 
possuem também nada pagam. 

Em terceiro lugar, é um imposto solidário. Aqueles 
que podem pagar 500 reais por uma dose de ulsque 
envelhecido têm de contribuir, sim, para o Bolsa-FamOia, 
que os tucanos dizem que é esmola, e sabemos que 
não é, porque quem passa fome sabe o que significa o 
Bolsa-Famllia. Aqueles que, quando adoecem, podem 

ir para a Europa curar-se devem contribuir, sim, para 
manter a saúde pública do PaIs funcionando. 

Este imposto também é justo porque garante que 
as regiões mais pobres, o Nordeste e o Centro-Oeste, 
possam receber mais recursos. Essa contribuição é um 
imposto mais do que democrático e justo. 

Ê importante que aqueles que estão contra a 
CPMF digam aqui qual o Governo que pode oferecer 
pollticas públicas sem cobrar tributos. Seria muito im
portante que o Democratas, que governa Brasília, e 
os tucanos, que governam São Paulo e Minas Gerais, 
pudessem abrir mão de seus tributos em troca de fa
zer pollticas públicas. 

Ninguém gosta de impostos. Cobrar tributo, no 
Governo Lula, é a garantia de distribuição de renda, 
é a garantia de que o Pais caminha para ser solidá
rio. Dessa forma, aqueles que fazem discurso contra 
deveriam deixar a demagogia e juntar-se ao esforço 
desta Casa, de tal forma que haja um imposto que não 
permita a sonegação. 

Não acredito que o Democratas e o PSDB defen
dam a sonegação. Por isso, Sr. Presidente, a CPMF 
é um imposto que distribui renda. facilita as pollticas 
públicas e pode garantir melhores condições de vida 
nas regiões mais pobres. 

Por esses motivos, orientamos o voto "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 

encerrar a votação. 
Quem está votando? (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 

encerrada a votação. 

VOTARAM 

SIM 325 
NÃO 28 
ABSTENÇÕES 2 
TOTAL 355 

MANTIDO O ARTIGO 2° DA PROPOSTA DE 
EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO N° 558-C, DE 2006, OB
JETO DO DESTAQUE DE BANCADA DO PSDB. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N" 55812006 - OVSPSDB - ARTIGO 
2° DA PEC N° 558/2006 - Nominal Eletrônica 

Infclo da votação: 10/10/2007 02:01 

Encerramento da votação: 10/10/2007 02:14 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da votação 
SitTl: 
Não:
 
Abstenção'
 
Total da Votação:
 
Art. 17:
 
Total Quonun:
 
ObstrUção:
 

Orientaçlio
 
PD:ldbPscPte:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPnmPhsPrb:
 
DEM:
 
PSDB:
 
PRo
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORIA:
 
GOV.:
 

ParlaD1.entar 
Rorabna (RR) 
.An.gela Portela 
Edio Lopes 
Luciano Castro 
Neudo Ca.%D.pOS 
Total Roraiona: 4 
Anlapé (AP) 
Dalva Figueiredo 

Evandro Milhomen 

Fáti.Ina Pelaes 
Jurandil Juarez 
Lucenira Pimentel 

Sebastião Bala Rocha 

Total A ...apé: 6 
Pará (PA) 
Asdrubal Bentes 
Bel Mesquita 
BetoFaro 
Elcione Barbalho 

Giovanni Queiroz 

Lúcio Vale 
Paulo Rocha 
WladilDÍF Costa 
Zé Genoldo 
Zcnaldo Coutinho 
Zequinba Marinho 
Total Paré: 11 
.A>nazon.... (A.M) 

Carlos Souza 

Marcelo SerafUn 

Praciano 

325 
28 
2 
355 
1 
356 
14 

Sizn 
Si.In 
SÍIn 
ObstrUção 
Obstruçilo 
Sim 
Sittl 
Sitn 
Sim 
Obstrução 
Não 
ObstrUção 
Sizn 

Partido Bloco Voto 

PT SiTn 
PMDB PmdbPscPtc SinJ 
PR Sim. 
PP Sim 

PT Sim 
PsbPdtpCdoBPIDI1Phs S'PCdoB Prb >Dl 

PMDB PmdbPscPte Sim 
PMDB PD:ldbPscPte Si... 
PR Sim 

PsbPdIPCdoBPnmPhs S'PDT Prb Im 

PMDB PrndbPscPtc Sün 
PMDB PtndbPscPtc Sim 
PT Sim 
PMDB PrndbPscPtc Sinl 

PsbPdtpCdoBPnmPhs S'PDT Prb un 
PR SÍIn 
PT Sim. 
PMDB PmdbPscPte Sínl 
PT SiD1 
PSDB Não 
PMDB PmdbPscPte Si... 

PsbPdtPCdoBPn>nPhs S'PRB Prb un 
PsbPdtPCdoBPIDDPhs S'PSB Prb IID 

PT Si%D 
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Rebecca Garcia 
SabiDo Castelo Branco 
Silas CllInara 

Vanessa Grazziotin 

Total A.nazonas: 7 
Rondonla (RO) 
Anse1Jno de .1esus 
Eduardo Valverde 
Ernandes A1noriJ:n. 
Lindontar Garçon 
Marinha Raupp 

Mauro NaziC 

Moreira. Mendes 
Natan Donadon 
Total Rondoma: 8 
Acre (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Meto 
Nilson Mourão 

Perpétua Almeida 

Sergio Petecão 

Total Acre: 5 
ToeantlDs (TO) 

Laurez Moreira. 

T ázaro Botelho 
Moises Avelino 
Vicentinho Alves 
Total Toeantins: 4 
~aranhllo (MA) 

Cleber Verde 

Davi Alves Silva Júnior 
Domingos Dutra 

Flávio Dino 

Gastilo Vieira 

.1utiílo A.min 

Pedro Fernandes 
ProCessor Setirno 
Sarney Filho 
W"aldir ~a.nhiIo 

Total ~aranhllo: 10 
Ceará (CE) 
Anibal Gomes 

Ariosto Holanda 

Ama0 Bezen-a 

ChícoLopes 

Ciro GOUle8 

Eud.es Xavier 
Eugênio Rabelo 
Eunicio Oliveira 
FlAvio BezelTa 
Oorete Pereira 

PP 
PTB 
PSC 

PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 

PSB 

PPS 
PMDB 

PT 
Pr.fDB 
PT 
PCdoB 

PMN 

PSB 

PP 
PMDB 
PR 

PRB 

PSC 
PT 

PCdoB 

PMDB 

PDT 
PTB 
PMDB 
PV 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 

PCdoB 

PSB 

PT 
PP 
PMDB 
PMDB 
PR 

Sint 
Sitn 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPDUlPhs S-
Prb 1m 

Sitn 
Sinl 
Sim 
Sim 

P:n1dbPscPte Sinl 
PsbPdtPCdoBPIDnI'hs Nll 
Prb o 

Não 
PmdbPscPte Sim 

SiUl 
PmdbPscPtc SiUl 

Sün 
P ..bPdtPCdoBPDU1Phs S-
Prb IDl 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb 11D 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S'
Prb 1m 

Sint 
PD'ldbPscPte Sint 

Sim 

PsbPdtPCdoBPnutPhs S. 
Prb 11D 

PD'ldbPscPte Sim 
Sitn 

PsbPdtPCdoBPIDDPhs S· 
Prb un 
PUldbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPJDDPhs S . 
Prb lID. 

.Sifn 
PD1dbPscPte Si= 

Sim 
Sim. 

PmdbPscPte SiJD 
PsbPdtPCdoBPmnPhs s-
Prb lD1 

Sim. 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1Dl 

PsbPdtPCdoBPDU1Pbs S.
Pro L~ 

Sim 
Sim 

PmdbPscPtc SilD 
PD'ldbPscPtc Sim 

Sim 
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José Airton Cirilo 
José GuiJnarães 
José Linhares 
José Pitnentel 
Leo Alcântara 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique LU8tosa 
RaÍJnundo GOIDes de Matos 
Vicente Arruda 
Zé Gerardo 
Total Ceará: 21 
Piaui (PI) 

Átila Lira 

B_ Sá 

Ciro Nogueira 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 

Ostnar Júnior 

Paes Landim 
Total Piam: 7 
Rio Grande do Norte (RN) 

Fábio Faria 

Fátima Bezerra 
Henrique Eduardo Alves 

Rogério Marinho 

Total Rio Grande do Nort.c: 4 
Paralba (PE) 
AnDando AbiJio 

Da:rn.ião Feticiono 

Luiz Couto 

Manoel Junior 

Marcondes Gadelha 

Vital do Rêgo Filho 
WelIington Roberto 
"W'ilson Santiago 
Total Paraiba: 8 
PernaDllbuc:o (PE) 

Ana Arraes 

Armando Monteiro 
Bruno Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
Edgar Moury 
Eduardo da Fonte 

Fcntando Coelho Filho 

Fernando FeITO 
Inocêncio Oliveira 
José Múcio Monteiro 

Marcos Antonio 

Mauricio Rand..q; 
Pedro Eugênio 

PT 
PT 
PP 
PT 
PR 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSB 

PP 
PMDB 
PT 

PCdoB 

PTB 

PMN 

PT 
PMDB 

PSB 

PTB 

PDT 

PT 

PSB 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PTB 
PSDB 
PSC 
PMDJ6 
PP 

PSB 

PT 
PR 
PTB 

PRB 

PT 
PT 

SiID 
Sitn 
Sitn 
Sín:> 
SinI 
SiD1 

Pn:>dbPscPtc Sim.. 
PmdbPscPtc Sim. 

Obsttuoyão 
Sitn 

Pn:>dbPscPte Sinl 

PsbPdIPCdoBP1nIlPhs S. 
Prb 101 

PsbPdIPCdoBPn:>nPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
PIndbPscPtc Sim 

Sim. 
PsbPdIPCdoBPn:>nPhs S. 
Prb un 

Sim. 

PsbPdIPCdoBPlDIIPhs S-
Prb 11'11 

Sim 
PIndbPscptc Sim 
PsbPdtPCdoBPn:>nPhs S. 
Prb UD 

SiIn 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S" 
Prb un 

Sitn 
PsbPdIPCdoBPn:>nPhs S-
Prb ltD. 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb llD 

PlDdbPscPtc Sim 
SiDt 

PlDdbPscPte Sim 

PsbPdIPCdoBPn:>nPhs S. 
Prb l.D1 

Não 
Obsttuoyão 

PtndbPscPtc Sín:> 
Pn:>dbPscPtc Sim 

SitTl 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.
Pro 1m 

SitTl 
Sin:> 
Sim. 

PsbPdtPCdoBPn:>nPbs S. 
Prb un 

Sittl 
Sitn 
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RaulHenry 

Remido Calheiros 

Silvio Costa 

Wolney Queiroz 

Total Peraa_buco: 17 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheus 

Francisco Tenorio 

Givaldo Carimbão 

.Joaquiln Beltrllo 
Mauricio Quintella !-essa 
Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo Anlorirn 
lran Barbosa 
Jackson Barreto 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 5 
Babla (DA) 

Alice Portugal 

Colbert Martins 

Daniel Abneida 

Edigar Mllo Branca 
Edson Duarte 
Guilhenne Menezes 
.João Carlos Bacelar 
.João Leão 
.José Carlos Araújo 
.José Rocha 
.Joseph Bandeira 
.JUSOlari Oliveira 

Lldice da Mata 

Luiz BassulD.a 
Marcelo Guiatarães Filho 

Marcos Medrado 

Mário NegroJnonte 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellegrino 
Sérgio Ban-adas Carneiro 
Sérgio Brito 

Severiano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Veloso 
Walter Pinheiro 

PMDB 

PcdoB 

PMN 

PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 

PSB 

PCdoB 

PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
PT 
PR 
PP 
PR 
PR 
PT 
PR 

PSB 

PT 
PMDB 

PDT 

PP 
PR 
PT 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 

Pn1dbPscPtc Nilo 
PsbPdtPCdoBPannPb8 S' 
Prb 1m 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb !In 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S-
Prb 11U 

Sim 
Sim 

PtndbPscPtc Sint 
PtndbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPb8 S. 
Prb lttl 

PsbPdtPCdoBPtnnPb8 S' 
Prb un 
PtndbPscPtc Sim 

Sirn 
PrndbPscPlc SiD:l 

Nilo 
PmdbPscPtc SiIn 

SiIn 
PntdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb un 
PmdbPscptc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb u:n 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sittl 
Sim 

PsbPdtPCdoBPU1DPhs S. 
Prb un 

Sirn 
PmdbPsePtc Sirn 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S-
Prb uo 

Sim. 
Sim 
Sim 
Sim 

PrndbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPnu>Phs S. 
Prb no 

Sim 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb 1m 
PD'ldbPscPro SiDl 

SiJ11l 
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Total Babia: 26
 
Minas Gerais (MG)
 

Adenlir Carnilo 

Aelton Freitas
 
Alexandre SiJveira
 
Antônio Andrade
 
Antônio Roberto
 
Aracely de Paula
 
Bilac Pinto 
Carlos Willian
 
Ciro Pedrosa
 
Elismar Prado 
Fábio Ramalho 
Fernando Diniz
 
Geraldo Thadeu
 
GilnJar Machado 
Jaitne Martins 

JôMoraes 

João Bittar 
João Magalhães 
José Fernando Aparecido de Oliveira 
José Santana de Vasconcellos 

Júlio Delgado 

.Juvenil Alves
 
Leonardo Monteiro
 
Leonardo Quintão 
Lincoln Ponela
 
Luiz FelTl8ndo Faria
 
Márcio Reinaldo Moreira
 
Maria do Canno Lara
 
Maria Lúcia Cardoso
 
Mário de Oliveira
 

Mário Heringer 

Mauro Lopes
 
Miguel Corrêa .Jr-,
 

Miguel Martini 

Narcio Rodrigues 
OdairCunha 
Paulo Piau 
Reginaldo Lopes 
Saraiva Felipe
 
Virgílio GuiID.arães
 
Total Minas Gerah;: 40
 
Espirito Santo (ES)
 
Carono Cola
 
lriny Lopes
 
Jurandy Loureiro
 
J-elo CoiTnb:ra 

Manato 

. Sueli Vidigal 

Total Espírito Santo: 6
 
Rio de Janeiro (R.J)
 
Alexandre Santos 

Arnaldo Vianna 

PDT 

PR 
PPS 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PTC 
PV 
PT 
PV 
PMDB 
PPS 
PT 
PR 

PCdoB 

DEM 
PMDB 
PV 
PR 

PSB 

PRTB 
PT 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
PT 
PMDB 
PSC 

PDT 

PMDB 
PT 

PHS 

PSDD 
PT 
PMUB 
PT 
PMDB 
PT 

PMDB 
PT 
PSC 
PMDB 

PDT 

PDT 

PMDB 

PDT 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs s.Pro	 un 
Siu> 
Sínl 

PmdbPscPte	 Siu> 
Siu> 
SitD 
Siu> 

Pu>dbPscPtc Siln 
Sim 
Sitn 
Sim 

PlndbPscPtc	 Sim 
Sim 
Sim 
Sirn 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S" 
Prb lD1 

Abstenção 
PmdbPscPtc SUO 

SUo 
Sim 

PsbPdtPCdoDPntnPhs Ab t iIPrb s enç o 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc	 Sim 
Sim 
Sim 
SiD1 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim. 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S' 
Prb nn 
PmdbPscPtc Sim 

SiJTI 
PsbPdtPCdoBPIlUIPhs S" 
Prb . IIn 

Obstrução 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sín> 

PrndbPscPte Sim 
Sitn 

PmdbPscPtc	 Sín> 
Sín1. 

PlDdbPscPtc Sim 
PrndbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPlDD.Phs S' 
Prb	 1m. 

PsbPdtPCdoBPmnPhs s' 
Prb	 nn 

PrndbPscPtc	 Siln 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb Itn 
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Ayrton Xerez 

Brizola Neto 

Carlos Santana 
Chico Alencar 
Chico OAngelo 
CidaOiogo 
Oeley 
Or. Adilson Soares 
Or. Paulo Cesar 

EdnllI80n Valentin> 

Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 

Eduardo Lopes 

Felipe Dornier 

Fernando Gabeira 
F ernando Lopes 
Filipe Pereira 
Geraldo Pudin> 
Hugo Leal 
Indio 'da Costa 
Jair Bolsonaro 
Jorge Bittar 
Leandro San>paio 

Léo Vivas 

Leonardo PicciBni 
Luiz Sérgio 
Marcelo ltagiba 

Miro Teixeira 

Nelson Bornier 
Pastor Manoel Ferreira 
Rodrigo Maia 
Silvio Lopes 
SiJnilo SessiOl 
Solange Aloneida 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de Janeiro: 39 
Silo páuJo (SP) 

Abelardo Can:uuinha 

Aldo Rcbelo 

Aline Cco-eêe 
.Antonio Bulhões 
.Antonio Carlos Mendes Tharne 
Antonio Carlos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo Chinaglia 
Arnaldo Faria de Sá 
Beto Mansur 
Cllndido Vaccarezza 
Carlos Zarattini 
Oevanir Ribeiro 
Dr. Nechar 
Or. Taltnir 

OEM 

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 

POT 

PMDB 
PTB 
OEM 
PSOB 
PP 
PMDB 
PR 
PTdoB 

PSB 

PedoB 

PP 
pMDB 
PSDB 
PSDB 
PT 
PT 
PTB 
PP 
PT 
PT 
PT 
PV 
PV 

Não 
PsbPdtPCdoBPnu>Pbs S' 
Prb	 I~. 

Sin> 
Não 
Síon 
SiJn 

PmdbPscPtc	 Sim 
Síon 
Síon 

PsbPdtPCdoBPnu>Phs S' 
Prb 1m 
PondbPscPte Sim 

Sim 
PondbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb rm 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb Im 

Não 
PmdbPscPtc Síon 
PmdbPscPtc Síon 
PrndbPscPtc Sim 
PrndbPscPte Sim 

Obstrução 
Nâo 
SíUl 
Obstrução 

PsbPdtPCdoBPIDDPhs S. 
Prb u:n 
PD2dbPscPte Sim 

Síon 
PD'1dbPscPte Não 
PsbPdtPCdoBPnwPhs S. 
Prb un 
PntdbPscPte Sim 

Sirn 
Obstrução 
Obsttução 
Sitn 

Pt:ndbPscPte Sitn 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 l:m 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
PD'1dbPscpte Não 

Não 
Não 
SilD 
Art. 17 
Não 
Sim 
Si:m 
Si:m 
Sim 
Não 
Não 
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Dc_ Ubiali 

ErnanuelFernandes
 
Francisco Rossi
 
Frank Aguiar 
Guj]benne Canlpos 
lanete Rocha Pietá
 
lilrnar Tatto
 

João Dado 

lorginho Maluly
 
1 esé Eduardo Cardozo
 
losé Genoíno
 
José Mentor
 
José Paulo TófTano
 
Luciana Costa 

Luiza Erundina 

Marcelo Ortiz 
Michel Temer 
Milton Menti 
Nelson Marquezelli 

Paulo Pereira da Silva 

Paulo ~reixeira 

Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueira 

Ricardo Berzoini 
Ricardo Izar
 
Roberto Santiago
 
Vadão Gomes 
Valdemar Costa Neto 
Vicentinho 
Total Silo Paulo: 44
 
Mato Grosso (MT)
 
Carlos Abicalil
 
Eliene LiOla
 
Homero Pereira
 
Pedro Henry 
Professor Victorio Galli 

Valten.ir Pereira 

Total Maio Grosso: 6 
Distrito Federal (DF)
 
Augusto Carvalho
 
lofran Frejat
 
Laeree Dessa
 
M.agela
 

Rodrigo Rollemberg 

. Tadeu Filippelli 
Total Distrito Federal: 6 
Goiás (GO) 
Chico Abreu 
lavou Arantes 
1....eandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Luiz Bittencourt 
Marcelo Melo
 
Pedro Chaves
 
Pedro "Wilson
 

PSB 

PSDB 
PMDB 
PTB 
OEM 
PT 
PT 

POT 

DEM 
PT 
PT 
PT 
PV 
PR 

PSB 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 

PDT 

PT 
PSC 

POT 

PT 
PTB 
PV 
PP 
PR 
PT 

PT 
PP 
PR 
PP 
PMDB 

PSB 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 

PSB 

PMDB 

PR 
PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 

PsbPdtPCdeBPrnnPhs S' 
Prb un 

Não 
PmdbPscPtc Não 

Sim 
Obstrução 
SiDl 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S· 
Prb un. 

Obstrução 
Sínl 
Sim 
Sim 
8ifT) 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs Nil 
Prb o 

SiD1 
PDldbPscPte Sim 

Sim 
SiIn 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S-
Prb un 

Sínl 
PrndbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPonnPhs S-
Prb ,m 

SiDl 
Sim 
Sira 
Sbn 
Sira 
Sim 

Shn 
Sínl 
Sim 
Sira 

PrndbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb 'Dl 

Nilo 
SiD1 

PondbPscPtc SiDl 
Sim 

PsbPdtPCdoBPJnnPhs S-
Prb '01 
PJDdbPscPtc Sizn 

Sim 
Sim 

PrndbPscPtc Sim 
Não 

P01dbPscPtc SiDJ. 
PmdbPscPtc Sitn 
PrndbPscPtc Si1Jl 

Sim 
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Ronaldo Caiado 
Sandes Júnior 
Sandro Mabel 
Tatico 
Total Goiás: 12 
Mato Grosso do Sul (MS) 
Antônio Carlos Biffi 
Antonio CnlZ 

Dagoberto 

Nelson Trad 
Vander Laubet 
-Walden>ir Moka 
Total Mato Grosso do Sul: 6 
Paraná (PR) 
Airton Roveda 
Alceni Guerra. 
Alfredo Kaefer 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Cezar Silvestri 
Dilceu Sperafico 
Giacobo 
Het"Dles Parcianello 
Luiz Carlos Hauly 
Marcelo Abneida 
Moacir Micheleno 
Nelson Meurer 
OdUio Balbinotti 
Osmar Serraglio 
Ratinho Junior 
Ricardo Barros 
Rocha Loures 
Takayan>a 
Total Paraná: 21 
Santa Catarina (Se) 
Angela An1in 
Carlito Meras 
Celso Maldaner 
Décio Lilna 

Djabna Berger 

Edinho Bez 
Fernando Coruja 
João Matos 
João Pizzolatti 
Nelson Goetten 
Paulo Bornhausen 
Valdir Colatto 
VigDatti 
Zenta 
Total Santa Catarina: 14 
RIo Grande do Sul (RS) 
Adão Pretto 
Afonso Hanun 

Beto Albuquerque 

Darcisio Perondi 
Eliseu Padilha 

DEM 
PP 
PR 
PTB 

PT 
PP 
PDT 

PMDB 
PT 
PMDB 

PR 
DEM 
PSDB 
PT 
PT 
PT 

PDT 

PPS 
PP 
PR 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 
PSC 

PP 
PT 
PMI>B 
PT 

PSB 

PMDB 
PPS 
PMDB 
PP 
PR 
DEM 
PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 
PSB 

PMDB 
PMDB 

Não 
SiIn 
SiJn 
Sint 

SiIl'l 
Sim 

PsbPdtpCdoBPlDDPhs S. 
Prb UD 

PrndbPscPtc Sim 
Sim. 

P:rndbPscPtc Si:rn 

SiD1 
Obstrução 
Não 
SiD1 
SiIn 
Sint 

PsbPdtpCdoBPlDDPbs S. 
Prb UD 

Obstruçilo 
Sim. 
Sim 

PmdbPscPte Sint 
Nilo 

PtndbPscPte Sim 
PtndbPscPte SiRi 

Sim 
PtndbPscPte Sittl 
PtndbPscPte Sim. 
PmdbPscPtc Sbn 

Sittl 
PrndbPscPtc Não 
PmdbPscPtc SinJ 

SiD1 
Sint 

PtndbPscPte Sint 
Sim 

PsbPdtpCdoBPDU1Pbs S' 
Prb 101 
PtndbPscPtc Sint 

Não 
P01dbPscPtc Sítn 

Si:rn 
Sí:rn 
Obstrução 

PtndbPscPtc Sim 
SiUl 
Sim. 

SiID 
Siln 

PsbPdtpCdoBPlDDPhs S' 
Prb llD 

PrndbPscPte Sim 
PrndbPscPte Sí:rn 
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Germano Bonow DEM Obstrução 
Henrique Fontana PI Sim
 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPtc Sim
 
Luis Carlos Heinze PP Sim
 
Luiz Carlos Busato PTB Sim
 

PCd B PsbPdtPCdoBPmnPhs S·Manuela DÁvila O Prb im 
Marco Maia PI Sim 
Matteo Chiarelli DEM Obstrução 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc Sim 
Paulo Pimenta PI Sim 
Paulo Roberto PTB Sim 
PepeVargas PI Sim 

Pompeo de Mattos PDI ;:PdtPCdOBPmnPhs Sim 

Professor Ruy Pauletti PSDB Não
 
Renato Molling W Sim
 
Sérgio Moraes PIB Sim
 
Tarcísío Zimmermann
 PT Sim 

PDI PsbPdtPCdoBPmnPhs S'Vieira da Cunha Pro im 
Vilson Covatti PP Sim
 
Total Rio Grande do Sul: 24
 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre o SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 
a mesa requerimento de Destaque de Bancada nO 5 orador.) - Sr. Presidente, somos contra a emenda e 
no seguinte teor: a favor do texto. 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos O SR. PRESIOENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
do art. 161, V e § 2°, do Regimento Interno, encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
destaque para votação em separado do § 1° Paulo Bornhausen, que falará a favor da matéria. 
do art. 95, acrescentado ao Ato das Disposi O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Sem 
ções Constitucionais Transitórias pelo art. 2" do 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, são 2h15min e, 
texto da PEC n° 558/06, aprovado em primeiro 

à medida que a noite avança, à medida que o sono turno, com o objetivo de suprimi-lo.
 
bate, vamos ficando
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2007. com a sensação de uma noite 

- Paulo Bornhausen, Vice-Llder do DEM". de sono mal dormido, algumas pessoas vão ficando 
tontas, outras vão ficando meio como sob o efeito do 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
gás hélio. Para quem não conhece, o gás hélio faz encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
com que a pessoa comece a delirar, e nós começaJosé Genoíno, que falará contra a matéria. (Pausa.) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre mos a assistir a um espetáculo que começa a ficar 
Deputado Luiz Sérgio, que falará contra a matéria. pândego. 
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Aqui na Casa do Povo, onde se reúnem os repre
sentantes do Brasil, que vêm dos seus Estados para 
defender os interesses dos seus eleitores, eu desafio 
aquele Deputado ou aquela Deputada que não te
nha, durante sua incursão eleitoral, conversado com 
os seus eleitores, travado aquela conversa ao pé do 
ouvido, recebido os pedidos das entidades que muitos 
representam - muitos representam o setor produtivo, 
O setor sindical- para que se baixe a carga tributária, 
para que se possa devolver ao cidadão brasileiro um 
pouco mais de dinheiro, como na agricultura. E vejo 
aqui o pessoal ligado à aqricultura, que reclama do 
crédito, mas que neste momento está sorrindo com 
essa votação. 

Há um deleite, como se estivéssemos aqui, de 
frente para o povo que nos elegeu, dizendo: "Esta
mos votando a favor de vocês porque esse imposto 
é justo, porque esse imposto vai melhorar a vida de 
todos, porque esse imposto atendeu à saúde dos 
brasifeiros". 

O pior é que esse delfrio chega à palavra da
queles que são os mais qualificados no Governo, pelo 
menos se dizem qualificados. Há dúvidas e contro
vérsias, a exemplo do Ministro Antonio Palocci, que 
fez na Comissão Especial grande exaltação à grande 
Receita do Brasil, aquela que todos do mundo vêm 
conhecer por sua capacidade de arrecadar, enquanto 
a saúde dos brasileiros padece de melhor atendimen
to. Mostram as pesquisas como está a educação, o 
transporte. 

Agora privatizou-se parte das rodovias, com anos 
de atraso. Não vamos falar mal. Aqueles que se con
verteram são melhores, às vezes, do que aqueles que 
acreditam. Quem sabe agora não dê certo? Acho ditr
cil, porque fizeram de forma complicada. Mas vamos 
lá, vamos dar o crédito. 

Agora, vangloriar-se de ter a melhor Receita do 
mundo está errado. Somos cidadãos que precisamos 
e queremos ter mais atenção. Nosso eleitor quer aten
ção. Nosso eleitor não quer pagar 626 reais por ano de 
CPMF por famnia. Nosso eleitor quer um pouco mais 
de dignidade e não de esmola, de redoma para viver 
da pobreza. 

Falavam mal do PROER, pois o PROER possibili
tou que o caixa do banco chegasse a todos os lugares 
deste Pais, com instituições públicas e privadas fortes, 
e que faz com que o Governo hoje coloque um cartão 
de crédito na mão do povo e dê a ele o Bolsa-Famliia. 
É meritório, mas é uma atividade meio de assistência 
social.Transforma-se em assistencialismo, quando não 
há continuidade, com ações de saúde e educação. 

Que pouca vergonha é essa de pais que vem 
comemorar, às 3h da manhã, a aprovação de um im

posto, quando se tem uma carga tributária de 40%? 
O povo paga 40% do que ganha: o empregado, o de
sempregado. O sujeito que ganha menos, o sujeito que 
ganha mais, todos pagam neste Pais. 

Aliás, os que ganham mais pagam menos. Pa
gam bons advogados. Há a elisão fiscal. Escapam. O 
pobre, não! O pobre paga, e não sabe. O pobre paga 
todos os dias. E aqui se comemora! 

Que saudade, Presidente Arlindo Chinaglia, de 
1996, de V.Exa. aqui encaminhando contra a CPMF! 
Agora V.Exa. está virado de costas para mim e para 
o povo. O PT está aqui sorrindo: "Ganhamos, vence
mos". Vão perder no Senado Federal, pois o Senado 
Federal vai derrotar a CPMF. 

Com esse destaque, queremos a retirada da Lei 
da CPMF, para que possamos, pelo menos, discutir de 
novo. Não queremos a promessa do Governo, do L1der 
do Governo, de que vai baixar depois, por decreto, a 
CPMF, para compensar a carga tributária. Queremos 
tirar a lei da Constituição para discuti-Ia antes de se 
cobrar a CPMF de novo. É o mfnimo que se pode fazer, 
se V.Exa. tem palavra, como o Governo diz que tem. 

Então, encaminhamos a favor do nosso desta
que. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Peço 
a todos que respeitem o tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado José Ge
notno, que falará contra a matéria. 

O SR. JOSÉ GENOINO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr.Presidente, somos a favordo texto,porque 
votamos no primeiro turno, e contra este destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Onyx 
Lorenzoni, que falará a favor da matéria. 

O SR.ONYX LORENZONI (DEM-RS.Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
aqueles que porventura assistem à sessão neste mo
mento, o importante é que, com absoluta determina
ção e estando aqui longe dos aplausos do Plenário, 
mas com os olhos voltados para aqueles que pagam 
com o suor do seu rosto uma carga tributária pesada, 
que empobrece a sociedade brasileira, os Parlamen
tares do Democratas, do PSDB, do PPS e do PSOL 
estão aqui lutando para fazer com que a CPMF aca
be no Brasil. 

Vamos pensar um pouco, principalmente quem 
está assistindo à sessão em casa: o dado concreto é 
o de que cada famflia brasileira pagará em média 630 
reais de CPMF este ano.Não seria muito melhor,em vez 
de pagar ao Governo, comprar comida, pagar contas 
atrasadas ou guardar esse dinheiro na poupança? 
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A CPMF tem um peso que não entra no cálculo 
daqueles que não se debruçam sobre ela. E qual é o 
peso que a CPMF tem para os humildes? É o peso de 
estar inserida em toda e qualquer etapa do processo 
produtivo nacional. 

Quando, por exemplo, alguém abastece uma 
Brasília amarela e vai comprar na CEASA da capital 
verduras e legumes e as leva para uma vila ou fave
la na periferia, a CPMF agravou o custo daquele co
merciante, porque ele pagou em cheque. Portanto, 
quando ele vai estabelecer o preço do produto que 
cobrará daquele que vai adquirir lá no interior de uma 
favela ou de uma vila popular em qualquer grande ou 
média cidade brasileira, a CPMF praticou o seu efeito 
mais daninho. 

O Deputado Mendes Ribeiro, Relator dessa ma
téria na CCJ, é profundo conhecedor da periferia de 
Porto Alegre. Ele sabe, porque é um homem afeito à 
vida dos que mais precisam na cidade em que ele e 
eu nascemos, na cidade que nós amamos, a cidade de 
Porto Alegre, assim como todos os Deputados e todas 
as Deputadas que estão aqui conhecem a realidade 
do povo brasileiro. O Deputado Inocêncio sabe. 

O trabalhador, aquele que sua para ganhar um 
dinheirinho, pelo cálculo econômico feito pelos especia
listas do Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, é 
quem mais padece. Mas não é apenas o fato de pagar 
esse imposto; é o fato de que esse imposto, por incidir 
sobre todas as etapas do processo produtivo, acaba 
estabelecendo um custo desigual. 

Para os que são mais ricos, como os Parlamen
tares que neste momento estão aprovando a prorro
gação da CPMF, para o bolso dos Srs. Parlamentares, 
que têm um salário razoável, é evidente que a CMPF 
não faz diferença. 

Mas não estamos aqui defendendo o bolso dos 
Srs, Parlamentares, nem o bolso de quem tem cargos 
em comissão no Governo Lula, tampouco o de quem 
tem cargos na alta burocracia dos Ministérios da Fa
zenda e do Planejamento. Estamos defendendo o bolso 
minguado, a bolsa muitas vezes já furada de tanto a 
dona de casa procurar tostões para comprar comida. 

A luta que o Democratas, o PSDB e o PPS fa
zem é exatamente para proteger aqueles que mais 
precisam. 

Por isso, o destaque objetiva revogar a lei. Se ela 
for revogada, não haverá CPMF no ano que vem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. 

Como votam os Srs. LIderes? 
Como vota o Democratas? 
O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Peia 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vemos 

neste momento que há um clima de alegria instalado 
aqui. Não sei se é pela proximidade do fim da sessão. 
Até parece que muitos foram premiados na loteria na 
noite de hoje. Isso é algo que preocupa. Alguns pa
recem que foram premiados. Mas, na hora de abrir o 
painel, o povo vai perder. 

Por isso, Sr. Presidente, orientamos nossa ban
cada, aqueles que permanecem aqui, com espírito 
público e civismo, que sabem por que foram eleitos e 
vieram para cá, que não estão de costas para o povo, 
a votarem "não" a este destaque, para que possamos, 
efetivamente, melhorar um pouco o estrago que esta 
Casa já fez no bolso do brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PSDB? 

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP.Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a base 
do Governo interpreta que temos uma divergência com 
relação ao passado. A CPMF foi criada lá no passado e 
hoje estamos votando contra. Se houvesse as mesmas 
condições agora, a Oposição não seria irresponsável 
de lirar o imposto para quebrar o Estado. 

O partido e o Governo, que no passado colocaram 
o Brasil em bases reais, sabem a dificuldade que é um 
buraco nas contas do Governo. Se fosse essa situação, 
aqui estaríamos ajudando o Brasil. Achamos que aju
damos o Brasil forçando o Governo a emagrecer. Não 
somos irresponsáveis. Há espaço para emagrecer. 

Insisto: esse dinheiro vai gerar mais burocracia, 
esse dinheiro vai gerar mais "incompetitividade" no 
Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Liderança da Minoria? 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
destaque do Democratas prevê que se retire do texto 
a prorrogação da CPMF. 

Portanto, é mais uma matéria emblemática. Nes
se sentido, temos a necessidade de orientar pelo voto 
"não". 

Como temos alguns colegas idosos, esperamos 
que eles já tenham ido dormir. Essa é nossa espe
rança. Se foram dormir o sono dos justos a uma hora 
desta, temos a expectativa de pelo menos derrubar 
esta sessão para amadurecermos até a tarde de hoje, 
conforme V.Exa. prevê, se não conseguirmos votar to
das as matérias. ' 

Seria interessante dizermos "não". 
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao 
agradecer a sua base, a Liderança do Governo orien
ta o voto "sim". 
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o SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, constatamos 
que muitos estão dormindo aqui mesmo, mas acordam 
na hora de votar. Essa é a nossa derrota. 

O PSOL vota "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter infcio a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o Bloco Parlamentar PMDB/PSC/PTC 
vota "sim". 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PT vota "sim". 

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o Bloco Parlamentar PSBlPDT/PCdoBlPMN/PHS/PRB 
vota "sim", 

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está 
em obstrução. 

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PTB vota "sim". 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
Democratas está em obstrução. 

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP.Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PSDB está em obstrução. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP 
vota "slrn". 

O SR. JAIME MARTINS (PR-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR vota 
"sim" 

O SR. JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
Partido Verde vota "sim". 

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PTB vota "sim". 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança da Minoria está em obstrução. 

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI - Sr. Pre· 
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinagiia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
já falamos bastante sobre CPMF.Acho que nesta noite 
enterramos a reforma que tanto estávamos pedindo. 

Sr. Presidente, estou surpreso com o que li nos 
jornais de hoje. Agora entendo por que o Governo 
precisa de mais dinheiro. Os Ministros fecharam uma 
proposta para criação do Banco do Sul, a cabresto do 
Presidente da Venezuela. Trata-se de uma proposta de 
integralização de 7 bilhões, e o Ministro Guido Man· 
tega disse que o Brasil não será aquele que aportará 
menos recursos. 

Isso quer dizer que vamos aportar de 1,5 bilhão 
a 2 bilhões para o Banco do Sul, proposto pelo Pre
sidente Chávez. 

A sede será em Cararas, na Venezuela, com 2 
subsedes: uma na Argentina e outra na Bollvia. 

Nas relações exteriores, Sr. Presidente, o Brasil 
está envergonhando porque ora estamos a cabresto 
do Presidente da Venezuela, ora estamos sendo re
jeitados pelo Chile, pela Argentina, pelo Equador e 
pela Colômbia. 

Não é posslvel o país que se diz em crescimento 
aceitar que se crie um banco e o Brasil se associe para 
dar o empréstimo a Cuba e a Nicarágua. 

Agora entendemos por que é preciso contar com 
a CPMF. É para fazer continência com o dinheiro do 
povo para entrarmos na polftica bolivariana de Hugo 
Chávez. 

Muito obrigado. 

O SR. RICARDO BARROS - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pe
dir aos Parlamentares que permaneçam no plenário. 
Estamos atingindo o quorum rapidamente e vamos 
concluir a votação. 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 
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A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - SI. Presi
dente, nesta madrugada, é importante que não se 
desista. 

Gostaria de dizer que aqui se inverte os sinais. 
Na verdade, aqueles que aprovaram a CPMF no pas
sado, mas não gerenciaram os programas sociais que 
tiraram a base da pirãmide social brasileira da miséria 
extrema hoje querem impedir que esses programas 
continuem a ter êxito. 

Se temos criticas à política econômica - e as 
temos " também temos elogios à gerência dos pro
gramas sociais. A CPMF desempenha neste momento 
um papel. Precisa sim ser desativada paulatinamente, 
mas os programas por ela financiados são essenciais 
para melhorar a condição de vida da base da pirâmide 
social brasileira. Não é motivo de vergonha para qual
quer democrata garantir esta aprovação. 

Sr. Presidente, quero parabenizar o Governador 
Jaques Wagner porque teve coragem de retirar as con
tas oficiais das mãos do BRADESCO na Bahia. 

Também lá houve um processo de privatiza
ção fraudulento, absurdo. Por um preço ridlculo de 
200 milhões de reais vendeu-se o BANEB. Apanha
mos no dia da privatização, na véspera de um São 
João, eu, a Deputada Lfdice da Mata e outros, e 
hoje uma conta de 6 bilhões de reais volta para um 
banco oficial. 

Na verdade, o BRADESCO nada cumpriu dos 
seus contratos. Na verdade, esse banco diminuiu a 
quantidade de funcionários, que era de 7 mil no BA
NEB. para 2.825. O BRADESCO garantiu o silêncio 
dos governos anteriores com carros da marca Focus 
para Deputados, Desembargadores e Secretários, 
lamentavelmente, iludindo a Bahia com uma posslvel 
competência bancária. 

O Governador teve coragem, a Bahia ganhará, 
os servidores públicos ganharão e o nosso argumen
to mais uma vez volta a valer em prol da garantia do 
Erário. 

Meus parabéns ao Governador Jaques Wagner. 
Muito obrigada. 

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS.Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui Informado há 
pouco de que em Porto Alegre há vários painéis ele
trônicos transmitindo ao vivo esta sessão, com desta

que principalmente para os Deputados que votam a 
favor da CPMF. Isso nos alegra muito, porque não são 
os trabalhadores, os agricullores ou os sem-terra que 
fazem isso. São os grandes empresários. 

Portanto, isso significa que esse imposto real
mente pega aqueles que têm muito dinheiro e podem 
pagar por esses painéis. Não é o trabalhador quem 
vai arcar com as conseqüências, como a Oposição 
está dizendo. 

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer aos nos
sos colegas da Comissão de Agricultura que, quando 
a Veda Crusius aumenta os impostos do refrigerante, 
da gasolina, do óleo diesel, do telefone, e não aumenta 
o preço do cigarro, fico imaginando por que o nosso 
projeto de classificação do fumo foi rejeitado na Co
missão de Agricultura. 

Se até a Governadora cede para as fumageiras, 
imaginem os Deputados. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 

encerrar a votação. 
Algum Sr. Deputado ainda não votou? (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 

encerrada a votação. 

VOTARAM 

SIM 325 
NÃO 27 
ABSTENÇÃO 1 
TOTAL 353 

MANTIDO O § 1° DO ART. 95 ACRESCENTA
DO AO ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIO
NAIS TRANSITÓRIAS PELO ART. 2° DA PROPOS
TA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO 558, DE 2006, 
APROVADO EM l°TURNO, COM O OBJETIVO DE 
SUPRIMI-la. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N° 558/2006 - DVS DEM - PARÁ
GRAFO 1° ARTIGO 95 DO ADCT CONSTANTE DO 
ARTIGO 2° DA PEC 558/2006 - Nominal Eietrônica 

Inicio da votação: 10/10/200702:31 

Encerramento da votação: 10/10/2007 02:40 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da votaçao 
325SUn:

Não:	 27
1Abstenção:


Total da Votação: 353

1
Art. 17:


Total QuoruD1: 354

Obstnlção: 8
 

Orlent..çAo
Sin>PmdbPscPtc:
SiD\PT:
Sim.PsbPdUJCdoBPJ:nnPhsPrb:
ObstnlçàoDEM:
ObSlrUçãoPSDB:
SimPR:
Sim.PP:
SínlPTB:
sin>PV:

PPS: Obstrução

Não
PSOL:

MINORIA: Obstrução

Sim
GOV.: 

VotoParlom.eotar Porddo Bloco
 

Ror..lma (RR)
 
An,gela Portela	 PT SiJD

Edio Lopes PMDB PmdbPscPtc Sin
PR SúnLuciano CAstro
PP	 SimNeudoCaD1pOs


Total Rorah...., 4
 
AlIOapá (AP)
 

SbnDalva Figueiredo PT 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S-

Evandro Milhornen PedoS Prb 1121 

Fát:hna Pelaes PMDB PntdbPscPte Sim 

JurandiJ Juarez PMDB PmdbPscPtc Sim 

Lucenira PiD1entel PR Sint
PsbPdtPCdoBPlDttPbs S.

Sebastião Bala Rocha PDT Prb	 un 

Total AJnapá: 6 
Par" (PA)
Asdrubal BemC4 PMDB Pn1dbPsePtc Sitn 

Bel Mesquita PMDB PtndbPsePte Sim
SimBe1:oFan:> PT

Elcione Barbalho PMDB PtndbPsePte: Siu>
PsbPdtPCdoBPnutPh" S.

Giova.nni Queiroz	 POT Prb lU> 

PR SiDlLúcio Vale
Paulo Rocha PT Sim 
Wladin:rir Costa PMDB PtndbPscPte Sún

Zé Geraldo PT SilO

zeuaJdo Coutinho PSDB Nilo

.zeq.. jnba Marinho PMDB PtndbPscPtc Sitn 

Total P"rá, 11
Anuu:ona.. (AM) 

PsbPd~CdoBPmnPbsS.
Carlos Souza	 PRB Pt"b lD1. 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Marcelo Serafitn	 PSB Prb un 

Praciano	 PT Sim 
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Rebecca Garcia 
Sabino Castelo Branco 
Silas Cânurra 

Vanessa Grazziotin 

Total ADl.a.zonRs: 7 
Rondonla (RO) 
AnselD10 de .Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes .A:rnoriOl. 
LindolDar Garçon 
.Marinha Raupp 

Mauro Nazif" 

Natan Donadon 
Total Rondoula: 7 
Acre (AC) 
Fernando Melo 
Flaviano Melo 
Nilson Mourão 

PClpétua Altneida 

Sergio PctecAo 

Total Acre: 5 
Tocantins (TO) 

Laurez Moreira 

Lázaro Botelho 
Moises Avelino 
Vicentinho Alves 
Total Tocantins: 4 
NlaraohAo (!\!IA) 

Clcbcr Verde 

Davi Alves Silva Júnior 
Do:rningos Dutra 

Flávio Dino 

Gastão Vieira 

.Julião .A.J:nin 

Pedro Fernandes 
P.ro:f"'essor SetiDJ,o 

Rib31Dar .Alves 

Sarney Filho 
~aJdir Maranhão 
Total Maraohllo: 11 
Cearlli (CE) 
Aníbal GODles 

Ariosto Holanda 

Arnon Bezerra 

Chico Lopes 

Ciro GOUles 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo 
Eu:n..fcio Oliveira 
Flávio Bezerra 

PP 
PTB 
PSC 

PedoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 

PSB 

PMDB 

PT 
PMDB 
PT 
PCdoB 

PMN 

PSB 

PP 
PMOB 
PR 

PRB 

PSC 
PT 

PCdoB 

PMOB 

POT 
PTB 
PMDB 

PSB 

PV 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 

PCdoB 

PSB 

PT 
PP 
PMOB 
PMDB 

Sim 
Sittl. 

Pl1'ldbPscPtc Sixn 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S-
Prb l1D 

Shn 
Sitn 
SiDl 
Sint 

PrndbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPn:u>Phs N-
Prb ao 
PmdbPscPtc Sim. 

Sínl. 
Pm.dbPscPtc Si... 

Sim 
PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Pro ~ 

PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Prb 1In 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb lln 

Shn 
PtndbPscPte Sin:t 

Shn 

PsbPdlPCdoBPtnnPhs S-
Prb .m 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PsbPdlPCdoBPtnnPhs S. 
Prb .rn 
P ...dbPscPtc Sün 
PsbPdlPCdoBPm.nPhs S . 
Prb 1m 

SiTn 
PtndbPscPtc Sixn 
PsbPdtPC<loBPx:nnPhs S· 
Prb un 

Sim 
SiD'l 

PondbPscPte SiDt 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Ptb lI» 

SiIn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb UD. 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S-
Prb lIn 

Sitn 
Sim 

PlTldbPscPtc Sinl 
PrndbPscPtc Sim 
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Gorete Pereira 
.José Airton Cirilo 
.José Guin>arães 
José Pilnentcl 
Leo Alcllntara 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Railnundo Gomes de Matos 
Vicente Arruda 
Zé Gerardo 
Total Ceará: 20 
Plaui (Pl) 

Átila Lira 

B.Sá 

Ciro Nogueira 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 

Oen>ar Júnior 

Paes Landim 
Total Piau1: 7 
Rio Grande do Norte (RN) 

Fábio Faria 

Fátima Bezerra 
Henrique Eduardo Alves 

Rogério Marinho 

Total Rio Grande do Norte: ...
 
Paraiba (PB)
 
Annando Abilio
 

D&Dl.ião Feliciano 

Luiz Couto 

Manoel .Junior 

Marcondes Gadelha 

Vital do Rêgo Filho 
"Wellington Roberto 
"Wilson Santiago 
Total Paraiba: 8 
Pernambuco (PE) 

Ana Arraes 

Artnando Monteiro 
Bruno Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
EdgarMoury 
Eduardo da Fonte 

Fernando Coelho Filho 

Fcrnando Ferro 
Inocêncio Oliveira 
.José Múcio Monteiro 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands 
Pe<bo Eugênio 

PR 
PT 
PT 
PT 
PR 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSB 

PP 
PMDB 
PT 

PCdoB 

PTB 

PMN 

PT 
PMDB 

PSB 

PTB 

PDT 

PT 

PSB 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PTB 
PSDB 
PSC 
PMDB 
PP 

PSB 

PT 
PR 
PTB 

PRB 

PT 
PT 

Sin>. 
Sin> 
Sin> 
Sin> 
Si111 
Siln 

Pm.dbPscPte Sún 
Pm.dbPscPte Sil:l1 

Obstrução 
SiIn 

Pm.dbPscPte Sim. 

PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Prb rrn 
PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb Im. 

Sim 
PmdbPscPte Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Prb '01 

Sim. 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb Im. 

Sim 
PmdbPscPtc Sin> 
PsbPdtPCdoBPm.nPbs S. 
Prb Im. 

Sim 
PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Prb 'm. 

Sim. 
PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Prb 1m. 
PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Prb 'm. 
PmdbPsePte Sim 

Sún 
Pm.dbPscPte SiRl 

PsbPdtPCdoBPm.nPhs S' 
Prb Im 

Nilo 
Obstruç1lo 

Pm.dbPsePtc SiID 
Pm.dbPscPtc Sim 

Sim 
PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Prb 'm 

Sitn 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPm.nPhs S' 
Prb Im. 

Sún 
Sim. 
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Raul Henry 

Renildo Calheiros 

Silvio Costa 

'Wolncy Queiroz 

Total Perna...buco: 17 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheus 

Francisco Tenorio 

G:ívaldo Caritnbão 

Joaquinl. Bcltrllo 
Mauricio Quintella Lessa 
Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Albano Franco 
Eduardo Antorim 
lran Barbosa 
JacksoD Barreto 

Valadares Filho 

Total Sergipe: 5 
Babia (BA) 

.Alice Portugal 

Colbert Martins 

Daniel Almeida 

Edigar Mão Branca 
Edson Duarte 
Guilhennc Menezes 
João Carlos Bacelar 
João Leão 
.José Carlos Araújo 
José Rocha 
.Joseph !Bandeira 
Jusrnari Oliveira 

Lfdice da Mata. 

Luiz BasRunta 
Marcelo Guhn.ariles Filho 

Marcos Medrado 

Mário NegroUlonte 
Mauricio Trindade 
.Nelson Pellegrino 
Sérgio Barradas Carneiro 
Sérgio Brito 

Severiano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Veloso 
Waiter Pinheiro 

PMDB 

PCdoB 

PMN 

PDT 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSDB 
PSC 
PT 
PMDB 

PSB 

PCdoB 

PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
PT 
PR 
PP 
PR 
PR 
PT 
PR 

PSB 

PT 
PMDB 

PDT 

PP 
PR 
PT 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 

PmdbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPrnnPbs S. 
Prb Ltn 

PsbPdtPCdoBPn:mPhs S. 
Prb un 
PsbPdtPCdoBPn:mPbs S. 
Prb nn 

Sim 
SiJn 

PtndbPscPtc SilYl 
PlYldbPscPtc SiItl 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 'Dl 
PsbPdtPCdoBPn:mPhs S. 
Prb UJ'l 

PtndbPscPtc Sim 
Sim 

PD'1dbPscPtc Sin> 

Obstrução 
PtndbPscPtc Si... 

Sim 
PItldbPscPtc SiItl 
PsbPdtPCdoBPn:mPhs S' 
Prb nu 

PsbPdtPCdoBPnllDPhs S. 
Prb un 
PD1dbPscPtc Sin> 
PsbPdtPCdoBPn:mPhs S. 
Prb un 

Sim 
Sint 
Sitn 
Si:rn 
SiJD 
Si-rn 
SiD'l 
SilYl 
8in::l 

PsbPdtPCdoBPrnnPbs S. 
Prb un 

SilD. 
PtndbPscPtc SiDl 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb nD 

SilD 
Sian 
SiRl 
Sittlo 

PtndbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPntoPhs S. 
Prb ':In 

Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb In> 

PITldbPscPtc Sim 
Si... 
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Total BabIa: 26
 
~Inas Gerais ~G)
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs SOm
Ademir Caznilo POT Prb 1
 

AeJton Freitas PR Sün
 
Alexandre Silveíra PPS SiJn
 
Antônio Andrade PMDB PrndbPscPfc Sim
 
Antônio Roberto PV SiD1
 
Aracely de Paula" PR Sún
 
BilacPinto PR Sim.
 
Carlos Willian PTC PmdbPscptc Sim
 
Ciro Pedrosa. PV Sim
 
Elismar Prado PT Sim.
 
Fábio Ranaalho PV Sim
 
Fernando Diniz PMDB P.mdbPscPtc S:in1
 
Geraldo Thadeu PPS SiD't
 
Gilmar Machado PT SiUl
 
Jain1e Martins PR Sim
 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S.J6 Moraes PCdoB Prb Im 

João Bittar DEM Abstençllo 
João Magalhiles PMDB PIndbPscPtc Sún 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV Sin1 
José Santana de Vasconcellos PR Sim 

PsbPdtPCdo.sPrnn.Phs SOJúlio Delgado PSB Prb un
 
Juvenil Alves PRTa SiRl
 
Leonardo Monteiro PT Sim
 
Leonardo QuintAo PMDB PJndbPscPte Sim
 
Lincoln Portela PR
 Sún 
Luiz Fernando Faria PP SínJ 
Márcio Reinaldo Moreira PP Sín>
 
Maria do Canno Lara
 PT SiJn
 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PIndbPscPtC Sim
 
Mário de Oliveira PSC PJndbPscPtc Sim
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Mário Heringer POT Prb un 
Mauro Lopes PMDB PntdbPscptc SiJn
 
Miguel Corrêa Jr.
 PT SiUl 

PsbPdtPCdoBP1lU1Phs S'Miguel Martini PHS Prb 1m
 
Na:n:::io Rodrigues PSDa Não
 
OdairCunha PT
 Si.ID 
Paulo Piau PMDB PmdbPscPtc SiJn
 
Reginaldo Lopes PT SinJ
 
Saraiva Felipe PMDB PrndbPscPtc SiJn
 
Virgllio Guimariles
 PT Sim 
Total Mlaas Gerais: 40
 
Espfrlto Santo (ES)
 
Canúlo Cola
 PMDB PmdbPscPtc SiJn 
lriny Lopes PT SilD 
Jurandy Loureiro PSC PxndbPscPtc Sim 
Leio Coimbra PMDB P1t1dbPscptc SiJn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S °Manato POT Prb ..12 

PsbPdtPCdoBPnu>Pbs S.Sueli Vidigal POT Pro un 
Total Espírito Santo: 6 
Rio de SAueiro (RJ)
 
Alexandre Santos PMDB
 PlDdbPscPtc SiJ:n 

PsbPdtPCdoBPmnPbs s.Arnaldo Vianna PDT prb l.D:l 
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Ayrton Xerez 

Brizola Neto 

Carlos Santana 
Chico Alencar 
Chico DAngelo 
CidaDiogo 
Oeley 
Or. Adilson Soares 
Or. Paulo Cesar 

Ednli.lson Valentinl 

Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 

Eduardo Lopes 

Felipe Bornier 

Fernando Gabeira 
Filipe Pereira 
Geraldo Pudi.Jn 
Hugo Leal 
Jair Bolsonaro 
Jorge Bittar 

Léo Vivas 

Leonardo Picciani 
Luiz Sérgio 
Marcelo Itagiba 

Miro Teixeira 

Pastor Manoel Ferreira 
Rodrigo Maia 
Simão Sessirn 
Solange Almeida 
Suely 
Vinicius Carvalho 
Total Rio de Janeiro: 34 
SAo Paulo (SP) 

Aldo Rebelo 

Aline Corrêa 
Antonio Bulhões 
Antonio Carlos Mendes TbaUle 
Antonio Carlos Pannunzío 
Antonio Palocci 
Arlindo Cbinaglia 
Arnaldo Faria de Sá 
Beto Mansur 
Cândido Vaccarez.za 
Carlos Zarattini 
Devanir Ribeiro 
Dr. Ncchar 
Dr.TaIrnir 

Or. Ubiali 

Emanuel Fernandes 
Francisco Rossi 
Frank Aguiar 
Guilhenne Can>pos 
Janete Rocha Pietá 

DEM 

PDT 

PT 
PSOL 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 

PCdoB 

PMDB 
PT 
PMDIB 

PSB 

PHS 

PV 
PSC 
PMDB 
PSC 
PP 
PT 

PRO 

PMDB 
PT 
PMOB 

POT 

PTB 
OEM 
PP 
PMDB 
PR 
PTdoB 

PCdoB 

PP 
PMDB 
PSDB 
PSOB 
PT 
PT 
PTB 
PP 
PT 
PT 
PT 
PV 
PV 

PSB 

PSOB 
PMDB 
PTB 
DEM 
PT 

Obsttução 
PsbPdtPCdoBPmnPbs S.
Pro	 1~ 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
SiJn 
SUn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 Im 
PmdbPscPtc	 Sim 

SiJD 
PmdbP"ePtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPbs S. 
Prb	 'm 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb rm 

Não 
PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Não 
Sint 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb	 .m 
PmdbPscPte	 Sint 

Sim 
PmdbPscPte Não 
P"bPdtPCdoBP>nnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
Obsttução 
Sint 

PmdbPsePtc Sim 
Sim 
SUn 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 101 

Sill1 
PmdbPscPtc	 Não 

Não 
Não 
Sint 
Art- 17 
Não 
Sim 
SiJn 
Sim 
Sim 
Não 
Não 

PsbPdtPCdoBPtnnPbs S. 
Prb	 101. 

Não 
PmdbP9cPtc Não 

Sim 
Não 
SiDl 
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Jilmar Tatto 

João Dado 

João Paulo Cunha
 
Jorginho Maluly
 
José Eduardo Cardozo
 
José Genoíno
 
José Mentor
 
José Paulo Tóffano
 
Luciana Costa 

Luiza Erundina 

Marcelo Ortiz
 
Michel Tetner
 
Milton Monti
 
Nelson Marquezelli
 

Paulo Pereira da Silva 

Paulo Teixeira
 
Regis de OJi~ira
 

Reinaldo Nogueira 

Ricardo Berzoini
 
Ricardo Izar
 
Roberto Santiago
 
Vadão Go:mes
 
Valdemar Costa Neto
 
Vicentinho
 
Total Silo Paulo: 44
 
Mato Grosso (MT)
 
Carlos Abicalil
 
Eliene Lim.a
 
Homero Peruira
 
PedroHeruy 
Professor Victorio Gani 

Val<eDir Pereira 

Total Mato Grosso: fi 
DIstrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejat 
Laerte Bessa 
Magela 

Rodrigo RoUen>berg 

Tadeu Filippelli 
Total Distrito Federal: 6 
GoI6s(GO) 
Chico Abreu 
Jovair Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Luiz Bittertcoun 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Ronaldo caiado 
Sandes Júnior 
Sandro Mabcl 
T&tico 
Total Galés: 12
 
Mato Grosso do Sul (MS)
 

PT 

PDT 

PT 
DEM 
PT 
PT
 
PT
 
PV
 
PR
 

PSB 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 
PDT 

PT 
PSC 

PDT 

PT
 
PTB
 
PV
 
PP
 
PR
 
PT
 

PT 
PP 
PR 
PP 
PMDB 

PSB 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 

PSB 

PMDB 

PR 
PTB 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
DEM 
PP 
PR 
PTB 

Sim
 
PsbPdtPCdoBPmnPbs S.
 
Prb rrn 

SiJn 
ObstrUção 
Sint 
SjTn 

Sim
 
Sún
 
Sim
 

PebPdtPCdoBPmnPhs N-o
 
Prb ..
 

SinJ
 
PmdbPscPlc	 Sim
 

Sim
 
Sim
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un
 

Sim
 
Pm.dbPscPte Sim
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 IJD 

Sim. 
Sim. 
SÍln 
Sim 
Sim 
Sim 

SiD1 
Si:m 
Sitn. 
Sún 

PtndbPscPtc Siln 
PsbPdtpCdoBPmnPbs S. 
Prb	 U:D. 

Nilo 
Sún 

PmdbPscPtc Sim 
Sún 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Pro	 un 

PlndbPscPlc	 Sim 

Sim 
Sim 

PmdbPscPte Sim. 
Nilo 

PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPte SiDl 

Sim 
NAo 
Sim 
Sina 
Sín1 
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Antônio Carlos Biffi 
Antonio Cruz 

Dagoberto 

Gemido Resende 
Nelson Trad 
Vander Loubet 
WaldeInir Moka 
To.al Mato Grosso do Sul:. 7 
Paraná (PR) 
Airton Roveda 
Alfredo KaeCer 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

DiJceu Sperafico
 
Giacobo
 
Hennes Parcianello
 
Marcelo Al:rneida
 
Moacir Micheletto
 
Nelson Meurer
 
Odílio Balbinotti
 
Osmar Serraglio
 
Ratinho Junior
 
Ricardo Banes
 
Rocha l...oures
 
Takayama
 
Total Paraná: 18
 
Santa Catarina (SC)
 
Angela Anlin
 
CarJito Merss
 
Celso MaldaDer
 
Décio Lima
 

Djalma Berger 

. Edinho Dez 
Fernando Coruja 
.João Matos 
João Pizzolatti 
Nelson Goetten 
Paulo Bornbau...~en 

Valdir Colatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: 14 

, Rio Grande do Sul (RS) 
Adão Pretto 
Afonso HaJn.Dl 

. Beta Albuquerque 

Darcisio Perondi
 
Eliseu Padilha
 
Germano Bono'\.V
 
Henrique Fontana
 
Ibsen Pinheiro
 
Luis Carlos Heinze
 
Luiz Carlos DUSRto
 

Manuela DÁvila 

Marco Maia 

PT Sim 
PP Sim 

PsbPdtPCdoBPntnPhs S.
POT Prb nn 
PMDB PrndbPscPtc Sim 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
PT SiJn 
PMDB PtndbPscPtc Sim 

PR Sim 
PSDB Não 
PT Sinl. 
PT Sim 
PT Sixn 

PsbPdtPCdoBPntnPbs S'PDr Prl> lrO 

PP Sim. 
PR SiO'l 
PMDB Pm.dbPscPtc SiIn 
PMDB PlTldbPscPtc Siro 
PMDB PIDdbPscPtc Sim 
PP Sínl 
PMDB PmdbPscPtc Sim. 
PMDB Pm.dbPscPte Sim 
PSC PtndbPscPte Sim. 
PP SiJn 
PMOB Pm.dbPscPtc Não 
PSC PxndbPscPtc Sínl 

PP Sim 
PT Sim. 
PMDB PtndbPscPtc Sinl. 
PT Sinl. 

PsbPdtPCdoBPIDnl'bs S
PSB Prb 1m 
PMDB PmdbPscPtc SiJD 
PPS Não 
PMDB PtndbPscPtc SiDl 
PP Sim 
PR Sizn 
DEM Não 
PMDB PntdbPscPtc Sixn 
PT Shn 
PP Sün 

PT SÍBl 
PP Sinl. 

PsbPdtPCdoBPIDnl'hs S . 
PSB Pro t~ 

PMDB PRldbPscPtc Si1'll 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
DEM ObslrUÇão 
PT Sim 
PMDB PrndbPscPtc Sim 
PP Sim. 
PTB SiD1. 

PsbPdtPCdoBPIDnl'bs S. .PCdoB Prb un 
PT Siro 
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Matteo Chiarelli DEM Obstrução 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPtc Sim 
Paulo Pimenta PT Sim 
Paulo Roberto PTB Sim 
Pepe Vargas PT Sim 

Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs S' 
Prb UD 

Professor Ruy Pauletti PSDB Nlo 
Renato Molliog PP Sim 
Sérgio Moraes PTB Sim 
Tarclsio Zimmennann PT Sim 

Vieira da Cunha PDT PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un 

Vilson Covatti PP Sim 
Total Rio Grande do Sul: 24 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Zenaldo Coutinho, 
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Como 
L1der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, confesso que não é com satisfação 
que venho, a uma hora destas, à tribuna. Faço-o por 
dever de otrcio. Nós, da Oposição, insistimos na tese 
de que a obstrução é O caminho que nos permite lutar 
até o fim na tentativa de conseguir êxito em nosso ob
jetivo. Portanto, até peço desculpas aos colegas pelo 
adiantado da hora. 

Recentemente, li o livro Neve, de Orhan Pamuk, 
autor turco, que conta a história de um poeta chamado 
Ka, que retorna à Turquia depois de ter sido exilado na 
Alemanha, e resolve ir a Kars, sua cidade natal, que 
fica sitiada por uma tempestade de neve. 

Com a perda dos contatos pelos meios de co
municação e de transporte - aeroviário, rodoviário, 
ferroviário -, toma curso uma revolução, comandada 
por um ator. Uma ópera bufa, estranha e esquisita, da 
qual participam soldados do exército e na qual aca
bam ocorrendo mortes. Deveria haver uma eleição, e 
o partido islãmico seria o vencedor. Com a revolução, 
o processo eleitoral fica impedido e ocorrem persegui
ções, torturas e assassinatos. 

Às vezes, confesso, parece-me que esta Casa 
vive sitiada pela neve e que estamos vivendo numa 
pequena cidade do interior, esquecendo-nos do Brasil 
real, que vive com uma sobrecarga de taxas, tributos, 
contribuições, impostos, que reclama de nós uma refor
ma tributária. Parece-me que não estamos assistindo 
à enorme quantidade de tributos que chegam à quase 
40% do Produto Interno Bruto, impedindo novos negó
cios, novos empregos, geração de renda. 

Há todo um simbolismo nesse livro, cuja leitura 
recomendo a todos, pois é interessante e muito bonito 
poeticamente, carregado de grande significado. 

Deputado Mauricio Rands, peço desculpas a 
V.Exa. pelo adiantado da hora. Mas insisto também 
na tese de que este é nosso papel e dever. Os elei
tores, quando nos colocaram na Oposição, o fizeram, 
segundo o próprio entendimento do Supremo, de ma
neira definitiva no nosso mandato. Devemos honrar 
nossos votos, da mesma forma que os Deputados da 
base do Governo. 

Esta é a realidade da democracia, que, obvia
mente, sofre com os incõmodos de ficarmos aqui até 
quase 3h discutindo, muitos por convicção. Tenham 
certeza de que estamos aqui defendendo nossas con
vicções, com respeito à base do Governo. Em nenhum 
momento buscamos o caminho das ofensas gratuitas. 
Estamos lutando e persistindo, até esta hora, com o 
mesmo entusiasmo do inicio da sessão, quando ainda 
era cedo e certamente as televisões estavam ligadas. 
Agora, provavelmente muito poucas pessoas estão nos 
assistindo. Mas não é essa a questão, e sim a possi
bilidade de ainda conseguirmos que alguns da base 
do Governo se encaminhem para os lares e vão dor
mir. (Risos.] Esse é nosso objetivo, nossa esperança, 
Deputado Deley. V.Exa. já poderia estar dormindo o 
sonho dos justos. Essa era nossa esperança, e conti
nua sendo, até o final. 

Devo confessar a V.Exas. que, por mais que os 
embates políticos surjam, às vezes até com um pou
co mais de dureza e rispidez, esta é a Casa que deve 
persistir nesses debates. Imaginem o que seria do Pais 
sem a democracia! Quantos aqui lutaram para que to
dos tivessem oportunidade de falar o que pensam, de 
lutar, de usar os instrumentos regimentais? Quantos 
aqui deram sua vida para isso? 
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É exatamente nesses momentos de tensão, de 
cansaço que sabemos o quanto vale a possibilidade 
de o Governo,que representa a Maioria,e a Oposição, 
que representaa Minoria, estaremaqui no exerciciode 
suas possibilidades. O Governo tem seus 325 votos; 
nós, da Oposição, temos os nossos poucos votos,mas 
mantemos a altivez na luta pelos nossos objetivos. 

Esta, em síntese, é a palavra que quero deixar, 
já nesta madrugada, com respeito a todos os colegas, 
na certeza de que se aqui ou acolá chegarem ao pon
to de achar que estamos exagerando, não estamos. 
Estamos na defesa das nossas convicções. 

Mais uma vez agradeço a atenção aos colegas, 
o respeito com que me ouvem. Inclusive agradeço 
a V.Exa., Deputado Waldemir Moka, que comemora 
seu aniversário hoje. Parabenizo-lhe, desejo-lhe mui
to sucesso e que tenha sensibilidade com o povo bra
sileiro, que espera uma votação que reduza a carga 
tributária. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Sobre 
a mesa requerimento de Destaque de Bancada n° 6 
no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, V, §2°, do Regimento Interno, des
taque para votação emseparado da expressão 
'ou restabelecê-Ia', constante do art. 95, § 2°, 
do Ato da Disposições Constitucionais Transi
tórias, modificado pelo art. 2° do texto da PEC 
n° 558, de 2006, com objetivo de suprimi-Ia. 

Sala das Sessões,9 de outubrode 2007. 
- Paulo Bornhausen, Vice-Llder do DEMo. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Genoíno, que falará contra o destaque. 

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão do 
orador.)- Sr.Presidente, somos contra.Vamosmanter 
o texto, ficar no plenário, como estamosficando. Vamos 
manter o texto do primeiro turno. 

Parabéns para esta base firme e tranqüila, que 
no voto responde à altura. 

Somos contra o destaque. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Paulo Bornhausen, que falará a favor do destaque. 
(Pausa.) 

Paraencaminhar, concedo a palavraao Deputado 
Ronaldo Caiado, que falará a favor do destaque. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares,a CPMF foicriada exatamentepara financiar 
a saúde, que não depende mais dela. Isso está bem 

claro e foi afirmado pelo Relator Antonio Palocci. Essa 
contribuiçãofoi criada para dar apoioà saúde,mas não 
financia a saúde e continua existindo. 

É um quadro patológico e uma situação quase 
esquizofrênica a base do Governo comemorar a apro
vação da prorrogação de um tributo cuja finalidade pri
meira já não existemais.O objetivo principal da CPMF 
é o Governoutilizaro dinheiroarrecadadocomela para 
fazer algo de que tanto já falamos aqui, por exemplo, 
aumentar o número de Ministérios. 

Comofoi muito bem lembrado, o Governo vaicriar 
o Banco do Sul, porque Hugo Chávez mandou que o 
PresidenteLula depositasseuma parcelados 7 biihões 
de reais para criar um banco para financiar os patses 
da América do Sul. Isso com dinheiro da CPMF. 

Masnão há dinheiro, Deputado BetoAlbuquerque, 
para financiara agriculturabrasileira, porqueo dinheiro 
está na mão dos cartéis, na mão do sistema financeiro. 
O País passou, sem dúvida alguma, a ser o paraíso 
dos cartéis. Os cartéis e os banqueiros ganham como 
nunca, e a situação do cidadão que trabalha, a cada 
momento, torna-se totalmente inviável. 

Como deve sofrer o Deputado Adão Preito para 
explicar, no Rio Grande do Sul, que o Governo está 
tomando 40 bilhões de reais e financiando países da 
América do Sul.Como eu disse, é um quadro esquizo
frênico, surrealista. Isso é algo inimaginável. (Risos.) 

V.Exas. estão rindo de quê? Essa situação é 
igual à da hiena. 

Sr. Presidente, é preciso deixar claro, com todo 
o respeito, que o Ministro da Saúde deve estar hoje 
demissionário.Não há como o Ministro da Saúde con
tinuar. A temporada do Temporão acabou, pois não 
há dinheiro para a saúde. O Governo está tirando B 
bilhões de reais, contingenciando mais 5 bilhões de 
reais.Como é que esse homem vai poder apresentar
se nacionalmente e falar de saúde? Quer dizer que 
a consulta agora não custará mais R$2, 50? Vai ser 
R$l, 25? Por uma cirurgia - hoje o cirurgião recebe 
aproximadamente 630 reais para operar uma fratura 
grave da coluna - nós receberemos 330 reais? É isso 
o que o Governo propõe? É isso que está no Senado 
Federal apresentado e proposto pelo Governo. Então, 
por que essa alegria? O que significa esse sinal de 
vitória estampado nos rostos de V.Exas.? Vitória por 
quê? Vitória de pirro. É a negação daquilo que a socie
dade espera de um Parlamento, é o jogo do interesse 
pessoal, é cada um buscando aqui dividir o bolo de 
acordo com os seus interesses e o poder de apoio à 
base do Governo. (Apupos.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) Depu
tado Ronaldo Caiado, vamos produzir um acordo: ao 
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invés de 2 e 2, serão 1 e 1. Dou mais 2 minutos a V.Exa, 
tempo para um bom discurso. V.Exa. topa? 

O Deputado Jorge Bornhausen abre mão? (Pau
sa.) 

Então, vou dar a palavra aos próximos oradores. 
Perdoe·me, Deputado Ronaldo Caiado, mas V.Exa. 
tem a palavra só para concluir. 

O SR. RONALDO CAIADO - Só para concluir, Sr. 
Presidente. Gostaria de ter mais uns 30 minutos para 
falar, quem sabe assim eu sensibilizaria aqui muitos 
companheiros? (Apupos no plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - E eu 
ouviria atentamente. 

O SR. RONALDO CAIADO.,. Mas o encaminha
mento é exatamente "não" ao texto e "sim" ao nosso 
destaque. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mui
to bem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado 
Luiz Sérgio. 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ.Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, somos a favor do texto e contra 
o destaque. Solicitamos à bancada de apoio ao Gover
no que permaneça em plenário, pois faltam apenas 2 
destaques para encerrarmos a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu
tado Paulo Bornhausen. 

O SR. PAULO BORNHAUSEN (DEM-SC. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, são 2h55min, o 
Governo segue firme em sua posição, e nós seguimos 
firmes na nossa. É um jogo democrático. Discute-se 
muito como o Brasil pode evoluir, que a democracia 
possa se fortalecer e o Estado de Direito imperar. Mui
tos falam que o que falta ao Brasil não são novas leis. 
Aliás, sabemos disso, vivemos aqui e sabemos que 
leis não faltam. O que falta é cumpri-Ias e colocá-Ias 
naOrdem do Dia, é acabar com o jeitinho e fazer com 
que leis aprovadas no Parlamento sejam aplicadas e 
cumpridas. 

Mas o cumprimento das leis tem de partir de quem 
as faz. Nossa democracia nasceu com a Constltulção 
de 1988. Fizemos uma Constituição - eu não estava 
aqui, mas muitos estavam - que se encheu de bons 
propósitos. Nenhum deles foi estabelecido com qual
quer tipo de maledicência. Havia um anseio patriótico 
de legislar e de recuperar o que havia sido sonegado 
da sociedade. 

Um pouco antes de 1996, criou-se o IPMF - uma 
experiência no Governo Itamar Franco -, e logo depois 

utilizou-se a Constituição Federal, em 1996, para criar 
um imposto provisório chamado CPMF. 

O clamor era pela saúde. O Deputado Inocên
cio Oliveira, médico, era Lfder do partido e liberou a 
bancada para votar, e Unhamos a mesma posição 
que temos hoje. Estou no Democratas, à época, PFL. 
Deputado José Múcio Monteiro, V.Exa. também per
tencia a esse partido. Nossa posição era pelo não 
aumento de impostos e redução dos tributos. Assim 
continuamos. 

Em 1996, pedi liberdade ao Lfder e votei contra 
a matéria. Aliei-me ao PT. S.Exa. está aqui hoje, um 
pouco cansado da batalha, da guerra, dos 5 longos 
anos de Governo, de uma crise permanente que veio 
se instalando ao longo desse tempo. Eram pessoas 
que acreditavam em um ideal. Eles perderam esse 
ideal e hoje, talvez, o trocam por uma mesada que 
tem um nome bonito. Trata-se de um programa as
sistencial que se transformou em assistencialista, 
porque não tem salda, mas vamos apresentar uma 
continuidade dele, se Deus quiser, porque é impor
tante para o Brasil. 

Agora, temos de cumprir a lei. Em algum momento 
tem de ocorrer o que ocorreu no julgamento, semana 
passada, do Supremo Tribunal Federal, que decidiU 
que o mandato não é do Deputado, mas do partido 
polrtico. Assim se fez metade da reforma polltica que 
esta Casa se nega a fazer. E quando faz é com a es
perteza daqueles que imaginam que são eternos e 
maiores do que o Pais e a democracia. Mas eles são 
corrigidos pelo Supremo Tribunal Federal e ainda per
guntam: "Será que vocês vão salvar esse, aquele ou 
o oufro?" Quem somos nós para salvar ou condenar 
alguém. Todos se salvam ou se condenam com suas 
atitudes. Apenas temos de cumprir a lei, e neste mo
mento cumprir a lei é acabar com a CPMF em 31 de 
dezembro, porque ela falseou em sua vocação inicial, 
que era atender a saúde. 

Deputado Inocêncio Oliveira, V.Exa. vem de um 
Estado que sofre na área da saúde, e a CPMF não 
resolveu o problema. O Governo não vai quebrar. Ele 
pode diminuir alguns gastos supér1luos, algum desvio, 
mas a saúde ele não vai quebrar, porque ela já está 
quebrada do jeito que está, com CPMF e tudo. 

Então, é necessário que se cumpram as leis. O 
que não fizermos em relação à CPMF espero que o 
Senado faça, mas, se não fizer, a Justiça vai corrigir a 
carga tributária no Brasil. A Justiça está ai para mode
rar os Poderes, está ar para julgar o direito do cidadão, 
que está sendo vilipendiado por esta Casa, que vira 
as costas para o povo brasileiro com o aval daqueles 
que estão, já estiveram ou continuam no Governo e 
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daqueles que chegaram hoje. Em 1996, o PT esfava 
a favor do povo. 

Por isso vamos votar a nosso destaque para dar 
uma última chance à CPMF. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a expressão destacada. 

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, para 
orientar. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
orienlar, com a palavra o Democratas. 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, vamos persistir nessa luta cívica que os 
Democratas travam na Câmara dos Deputados. Mesmo 
reconhecendo a superioridade numérica incontestável 
que o Governo Lula construiu com o apoio de 11 parti
dos, nossa bancada, com 59 Deputados, ao longo dos 
meses em que tramitou por aqui a CPMF, tem procurado 
fazer um debate inteligente, propositivo, questionador, 
levando à sociedade brasileira a preocupação de que 
ela deve se mobilizar. 

Esse tempo em que a CPMF tramitou na Câmara 
dos Deputados serviu para acionarmos a sociedade no 
sentido de que cobre dos seus Senadores que votem 
contrariamente a esse imposto injusto. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PSDB? 

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PSDB vota "não". 

Dizem, Sr. Presidente, que a vingança do povo 
contra os políticos é nos ver escutar os discursos uns 
dos outros. Não é o caso de hoje. Estamos batalhando 
hoje aqui por uma nova concepção de Brasil. 

Se o Governo está contenle em crescer abaixo 
da média mundial, os nossos avós ficaríam corados ao 
ver isso. O Brasil já cresceu acima da média mundial 
durante muitos anos. Estamos incorrendo num erro, o 
de achar que um governo grande e gordo vai fazer o 
Brasil crescer. Está uma bonança, estamos crescendo 
abaixo da média. O que queremos aqui é fazer o Brasil 
crescer mais. Devemos isso aos nossos avós. Do jeito 
que está, estamos promovendo, de forma sustentável, 
o subdesenvolvimento do Brasil. 

O nosso voto é "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota a Minoria? 
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo 
recomenda o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Mi
noria. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a tentativa aqui é de impedir 
o restabelecimento da CPMF, que se possa apenas 
reduzir a alfquota de 0,38%. Aliás, o Deputado Ema
nuel Fernandes foi muito lúcido ao dizer que estamos 
num momento de bonança, num momento em que a 
economia mundial não tem crises. Não há crises in
ternacionais. 

E obviamente que este seria o momento de 
investirmos muito mais no potencial do Brasil. Por 
quê? Porque crises virão, é inevitável, isso é clcli
co. Há momentos de crescimento internacional e há 
momentos de crise. E a nossa esperança é a de que 
o Brasil se prepare para momentos de crises que 
ainda viveremos. 

O nosso voto é "não". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PSOL? 
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o destaque 
. é para, diante da perspectiva volta e meia anunciada 

pelas autoridades de Governo de reduzir a alíquota da 
CPMF, poder se restabelecer o atual patamar. É mais 
um destaque sensato e que moslra que também le
gislamos e não apenas dizemos amém. 

Por isso o nosso voto é "não" ao texto, aprovan
do o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico. 

Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
está em obstrução. 

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
Partidos dos Democralas está em obstrução. 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Peia 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
Minoria está em obstrução. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP 
vota "sim". 
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o SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PR 
vota "sim", 

. O SR. ANTÔNIO ROBERTO (PV-MG. Pela or
dem. Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, o voto 
do PV é "sim". 

O SR.MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.Presidente, 
o Bloco vota "sim". 

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PTB vota"sim". 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". 

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB-BA. 
Pelaordem.Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, 
o PMDB vota"sim". 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nosso voto é 
"sim". Vamos permanecer no plenário, porque ainda 
teremos mais uma votação, a última. 

O SR.MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB-PB. 
Pelaordem.Semrevisão doorador.) - Sr.Presidente, o 
PSB reitera o apelo à sua bancada no sentido de que 
permaneça em plenário e vote com determinação. 

À medida que a noite avança, o desafio se in
tensifica. Mas socialista é superior ao tempo. Esta 
sessão vai marcar a história desta Legislatura e os 
limites da nossa resistência IIsica e espiritual. Mas o 
PSB permanecerá até o último quesito. E, quando for 
amanhã, a sensação do dever cumprido será o me
lhor travesseiro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Só 
tenho uma dúvida, se é a noite ou a manhã que está 
avançando. DeputadoBeto Albuquerque, V.Exa. pode
ria me esclarecer? 

O SR. BETO ALBUQUERQUE - A manhã se 
aproxima, Sr. Presidente, estamos no meio da cami
nhada. 

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, é esta e 
mais uma. Vamos continuar em plenário, porque falta 
pouco. 

O SR. CARLOSWILLlAN - Sr.Presidente,peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CARLOS WILLlAN (BlocoIPTC-MG. Pela 
ordem.Sem revisãodoorador.) - Sr.Presidente, caros 
colegas, minhacomunicação é mais doque breve. Aca
bo de receber no meu celular mais de 15 mensagens 
nos parabenizando pela votação da CPMF. (Risos.) 

Está aqui, Sr.Presidente.Estamos votandopara 
o crescimerito do Brasil. 

Sr. Presidente, tem um colega meu, da cidade 
de Ipatinga. da Johnnie's Comunicações, que ofere
ceu para a Oposição quase 200 placas de outdoor, a 
preço reduzido, paradivulgar o nomedesses grandes 
heróis que votarama favorda CPMF. 

Muito obrigado. 

O SR.EMANUELFERNANDES - Sr.Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 
estamos em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (ArlindoChinaglia) - PSDB 
em obstrução. 

O SR. AYRTON XEREZ (DEM-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, nós, do De
mocratas, estamos em obstrução. Aliás, quero pedir 
a V.Exa. uma verificação urgente no depoimento do 
Deputado Carlos Willian. Talvez seja preciso medir a 
temperatura de S.Exa. 

O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) -S.Exa. 
mostrava de lá as mensagens, mas confessoque não 
consegui ver. Daqui para lá não deu para ver. 

A SRA. JÔ MORAES - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a 
essa altura da madrugada, sem dúvidaalguma, esta
mos concluindo um compromisso que esta Casa as
sumiu, mesmo considerandoque há uma perspectiva 
de modificaçõesnesse imposto. Nós estamosassegu
randoque os compromissos com o Fundo de Amparo 
à Pobreza, com a aposentadoria rural e com a saúde 
sejam cumpridos. 

Mas o que me traz aqui, Sr. Presidente, é a sa
tisfação de dizer a V.Exa. que a Frente Parlamentarda 
Saúdeteve de V.Exa. o compromisso de que, logo em 
seguidaà conclusão da votação da CPMF, poderemos 
incluir na pauta e apreciar a Emenda Constitucional 
nO 29, de 2000. 

Estamos todos atentos à discussão da Emenda 
n° 29, sobretudoàs emendasaprovadas naComissão 
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, onde 
mudançassignificativasforam introduzidasno projeto 
original do SenadorTiãoViana,prejudicandoos recur
sos que vão para a saúde. 

Por isso, queremos cumprimentar V. Exa. pelo 
compromisso assumido de que logo em seguida po
deremos incluir na pauta o Projeto n°01, de 2007, que 
se encontrana Casa.Com toda a certeza, poderemos 
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acelerar a apreciação desse projeto, com o compro
misso de todos que aqui estão presentes. 

Cumprimento V.Exa.e tenho certeza de que esta 
Casa aprovará a regulamentação da Emenda n° 29, 
para que a saúde receba mais recursos. 

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
le, o PMDB quer cumprimentar todos os funcionários 
da Casa, desde o porteiro até o brilhante Mozarl, que 
estão trabalhando há 18 horas. A sessão começou às 
9h, e os funcionários não abandonaram o posto e es
tão aqui conosco, para termos um Brasil melhor, mais 
digno para todos. 

Ressalto que o Sr. Presidente Arlindo Chinaglia, 
na próximo semana, honrará a sua história como um 
grande defensor da saúde pública brasileira, de um 
grande democrata, e colocará na Ordem do Dia, para 
ser votada prioritariamente, a Emenda nO 29, que vai 
alocar mais recursos para resolver, definitivamente, a 
crise da saúde. 

A saúde brasileira conta com o seu apoio e con
fia em V.Exa. como o Brasil confiou no comando desta 
votação. 

Parabéns, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Obri

gado. 
O SR. EMANUEL FERNANDES - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
Oposição também quer cumprimentar os funcionários 
desta Casa. Realmente eles trabalharam bastante hoje 
e ao longo desses dias. 

Não sei se fizeram uma pesquisa com eles para 
sabermos o que acham da CPMF, se eles vão gostar 
muito. Eu acho que eles vão perder, mas estão de pa
rabéns de qualquer maneira. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
perguntar ao Dr. Mozar! Vianna e anunciar o resulta
do da votação. 

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pensei que V.Exa. 
fosse encerrar a votação. O nobre Deputado Pedro WiI

son está votando. S.Exa. está com certa dificuldade de 
registrar sua presença. 

O SR. BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-Alo Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como falta 
apenas um destaque para encerrarmos a votação da 
CPMF, quero, em nome do nobre Uderda minha ban
cada, Deputado Mário Negromonte, e em meu nome, 
como Vice-L1der, agradecer à bancada do Partido Pro
gressista. Tenho certeza de que do primeiro voto até o 
último todos votaram uniformemente. 

Por essas razões, com sentimento de unidade 
do partido, agradeço aos companheiros a presença e 
quero dizer a todos que teremos mais um voto. 

Amanhã, aliás, logo mais, ao encerrarmos o pro
cesso de votação, quero comunicar à bancada que não 
haverá nenhuma atividade no plenário da Casa. Por 
conseguinte, todos deverão cuidar de retornar às suas 
bases para o contato com seus eleitores. 

A bancada do PP estará liberada a partir de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Está 
encerrada a votação. 

A Mesa vai anunciar o resultado da votação: 

VOTARAM 

SIM 325 
NÃO 25 
ABSTENÇÃO 1 
TOTAL 351 

MANTIDA A EXPRESSÃO "OU RESTABELE
CÊ-LA", CONSTANTE DO ART. 95, § 2° DO ATO DAS 
DISPOSiÇÕES CONSTlruCIONAIS TRANSITÓRIAS, 
MODIFICADO PELO ART. 2° DO TEXTO DA PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 558, DE 
2006, COM O OBJETIVO DE SUPRIMI-LA, OBJETO 
DO DESTAQUE DE BANCADA DO DEMOCRATAS. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO 

Proposição: PEC N° 558/2006 - DVS DEM - EXP.: 
"OU RESTABELECÊ-LA" § 2° DO ART. 95 DO ADCT 
- ART. 2° - Nominal Eletrônica 

Início da votação: 10/10/2007 03:03 

Encerramento da votação: 10/10/200703:12 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da votação 
325 

Não: 25 
Abstenção: I 
Total da Votação: 351 
Art. 17: 1 
Total QUOJUlD.: 352 
Obstrução: 6 

Sim: 

Orientação 
PmdbPsePte: Sitn 
PT: Sinl 
PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb: ~Sirn 

DEM: Obstrução 
PSDB: Obstrução 
PR: SiJD. 
PP: Sinl 
PTB: Sim 

Sin> 
PPS: 
PV: 

Obstruçiio 
PSOL: Não 
MlNOR1A: Obstruçao 
GOV.: SiJn 

ParlaDlentar Partido Bloco Voto 
Rorah.,a (RR) 
Angela Ponela PT Sim 
Edio Lopes PMDB PmdbPscPte Sim 
Luciano Castro PR SiD1 
Neudo Campos PP Sim 
Total Ror.lIna: 4 
Anlapé (AP) 
Dalva Figueiredo PT Sinl 

PsbPdtPCdoBPUU1Phs S.
Evandro Milhomen PedoB Prb UD 

Flltirna Pe1aes PMDB PtndbPscPtc Si... 
lurandilluarez PMDB PmdbPsePtc Sitn 
Lucenira Pimentel PR Sim 

PsbPdtPCdoBPUU1Phs S.
Sebastião Bala Rocha POT Prb UD 

Total AJaapé: 6 
Pará (PA) 
Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc Sin> 
Del Mesquita 
BetoFaro 

PMDB 
PT 

PmdbPscPtc Sinl 
SiUl 

Elcione Barbalho PMDB Pox:IbPacPtc Sim 

Giovanni Queiroz POT PsbPdtPCdoBPUU1Pbs S. 
Prb un 

Lúcio Vale PR Sitn 
Paulo Rocha PT Sún 
Wladintir Costa PMOB PmdbPscPte Sim 
Zé Geraldo PT Sitn 
Zenaldo Coutinho PSOB NlI.o 
Zequinha Marinho PMDB PrndbPscPtc Sim 
Total Par..: :l:l 
Aonazo....s (~) 

Carlos Souza PRB PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb 1.01 

Marcelo SerafinJ. PSB PsbPdtPCdoBPDDlPbs S· 
Prb llY.l 

Praciano PT Sbn 
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Rebecca Garcia pp Sim
SabinQ Castelo Branco PTa Sint
Silas Cllnuuu PSC Pm.dbPscPte SioJ.

PsbPdtPCdoBPrnnPbs S.Vanessll Grazziotin PcdoB Prb nn
Total Am.azonas: 7
Rondonia (RO)
Anselmo de Jesus PT Sim
Eduardo Valverde PT Sim:
Ernandes Anlorim PTB Sim
LindolYlar Garçon PV Sâ.ri'\
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc Si.m

PsbPdtPCdoBPlDnPhs NXMauro NaziC PSB Prb t;lO
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc Sin>
T ....t.1 Rondoui": 7 •
Acre(AC)
Fernando Melo PT Sim
Flaviano Melo PMrDB PlYldbpscPtc Sin>
Nilson Mourão PT Sin>

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.Perpétua Almeida PcdoB Pm 1~ 
PsbPdtPCdoBPUU1Ph.. S'Sergio Petecão PMN Prn 1m

Total Acre: 5
Tocandns (TO) 

PsbPdtPCdoBPrrmPb" S·Laurcz Moreira PSB Prb 1m
L.á..zaro Botelho PP Sjm
Moises Avelino PMDI3 .P.rndbPscPtc Sim
Vicentinho ..Alves PR Sim
Total Toc:antiotll: 4
Maranhão (MA) 

P"bPdtPCdoBPrnnPbs S·Cleber Verde PRB Prb nu
Davi Alves Silva Júnior PSC PmdbPscPtc Sim
Domingos Dutra PT Sim

PsbPdtPCdoBPmnPhs S·Flávio Dino PcdoB Prb nn
Gastão Vieira PMDB P.JndbPscP1C Sim..

PsbPdtPCdoBPmnPhs S·Julião An1.in por Prb un
Pedro Fernandes PTB Sinl.
Professor Seti..Jno PMDB PrndbPscPtc SiDl
RibaJUAr Alves PsbPdtPCdoBPmnPhs S·PSB Prb 1Dl
Sarney Filho PV Sim
'Waldir Maranhão pp Sim
Total MeranhAo: ••
Ceará (CE)

A.n1baJ Gotnes PMDB PmdbPscPtc Sim
 
AriORto Holanda PsbPdtPCdo13PonnPbs S·
PSB Prb  un.
Arnon Bezerra PTn Sim

PsbPdtPCdoBP:rnnPbs S·Chico I...opes PcdoB Pro 1m 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S'Ciro Gomes PSB Pm . J~ 

Eudes Xavier PT SilTl
Eugênio Rabclo PP Si:rn
Eunfcio Oliveira PMDB PrndbPscPtc Sim
Flávio Bezerra PMDB PUl.dbPscPtc· Sim 
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Gorete Penoira 
José Airton Cirilo 
José Guimarães 
J oeé P in>entel 
Leo Alcântara 
Marcelo Teixeira 
Mauro Benevides 
Paulo Henrique Lustosa 
Railnundo Gomes de Matos 
Vicente Arruda 
UOerar<lo 
Total Ceará: :lO 
Piauf(p1) 

Átila Lira 

B. Sá 

Ciro Nogueira 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 

Osmar Júnior 

Paes Landim.
 
Total Plauf: 7
 
RIo Grande do Norte (RN)
 

FAbio Faria 

Fátilna Bezerra
 
Henrique Eduardo Alves
 

Rogério Marinho 

Total RIo Grande do Norte. 4 
Para(IJa (PB) 
Armando Abllio 

DBm.üio Feliciano 

Luiz Couto 

Manoel Junior 

Marcondes Gadelha 

Vital do Rêgo Filho
 
Wellington Robeno
 
Wilson Santiago 
Total Paraiba: 8
 
Pernambuco (PE)
 

AnaArraes 

Bruno Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
EdgarMoury
 
Edual-do da Fonte
 

Fernando Coelho Filho 

Fernando Ferro
 
Inocêncio Oliveira
 
José Múcio Monteiro
 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands
 
Pedro Eugênio
 
Raul Henry
 

PR 
PT 
PT 
PT 
PR 
PR 
PMDB 
PMDB 
PSDB 
PRo 
PMDB 

PSB 

PSB 

PP 
PMDB 
PT 

PcdoB 

PTB 

PMN 

PT 
PMDB 

PSB 

PTB
 

PDT
 
PT
 
PSB
 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSDB 
PSC 
PMDB 
PP 

PSB 

PT 
PR 
PTB 

PRB 

PT 
PT 
PMDB 

Sim. 
Sim 
SiIn 
Sim. 
SiIn 
Sim 

PmdbPscPtc Sim. 
PmdbPsePte SiUl 

Obstruçilo 
Sim. 

Pm.dbPscPte Sim. 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Pro un 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb un 

Sim. 
Pm.dbpsePte Sim. 

Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Pro un 

SiIn
 
PmdbPscPtc Sim.
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
 
Prb rm 

Sim.
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S·
 
Pro rm
 

SiIn
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
 
Pro un
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
 
Pro rm
 

PmdbPscPte Sim
 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs st 
Pro un 

Obstruçll.o 
PmdbPscPte SiIn 
PmdbPscPte Sim 

SiIn
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.

Pro 1D1 

SiDl 
SiIn
 
Sim.
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
 
Pro 1D1
 

Sim 
SiIn
 

PmdbPscPtc Nilo
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Renildo Calheiros 

Silvio Costa 

Wolney QueiJ-oz 

Total Pernambuco: 16 
Alagoas (AL) 
Augusto Faria..:; 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheus 

Francisco Tenorio 

Givaldo Carirnbiio 

JoaquiJn Beltrão 
Mauricio Quínte)la Lessa 
Olavo Calheiros 
Total Alagoas: 9 
Sergipe (SE) 
Eduardo An1.orim 
Iran Barbosa 
Jack50n Ba..rn;to 

Valadares Fil.ho 

Total Sergipe: 4 
Babia (BA) 

Alice Portugal 

Colbert Martins 

Daniel A1n:teida 

Edigar Miio Branca 
Edson Duarte 
Guilhenne Menezes 
JoAn Carlos Bacelar 
João Leilo 
José Carlos Araújo 
José Rocha 
Joseph Bandeira 
JUS1DarÍ Oliveira 

Lldice da Mata 

Luiz BasSllD1.a 
Marcelo Gui.marães Filho 

Marcos Medrado 

Mário Negrolnonte 
Mauricio Trindade 
Nelson Pellegrino 
Sérgio Danadas Carneiro 
Sérgio Brito 

Severiano .Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinro 

PcdoB 

PMN 

PDT 

PTB 
pp 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSC 
PT 
PMDB 

PSB 

PcdoB 

PMDB 

PcdoB 

PV
 
PV
 
PT
 
PR
 
PP
 
PR
 
PR
 
PT
 
PR
 

PSB 

PT 
PMDB 

PDT 
PP 
PR 
PT 
PT 
PlVIOB 

PDT 
PR 

PMN 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb un 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
P",h no 
PsbPdtPCdoBPnm.Phs S. 
Prb no 

Sim 
SiO> 

Pn1dbPscPtc Sim 
PrndbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb no 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S· 
Prb no 
PmdbPsePte Si<n 

Sim 
PrndbPscPtc SinJ. 

PmdbPscPtc SiO> 
Sinl 

PmdbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
P",b un 
PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Pro un 

Sim 
Sitn. 
SiO> 
SiUl 
Sitn 
Sim 
Sim 
Sim 
SiO> 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb un 

Sim 
P.m.dbPscPtc SiID 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S·Pro ,rn 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PlndbPscPtc Sirn 
PsbPdtPCdoBPnmPbs S. 
Prb Irn 

Sún 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un 

VeJoso ~ PMDB PrndbPs"Ptc Sim 
Walter Pinheiro PT Sim.
 
Total Babla: 26
 
Minas Gerais (N.lG)
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AdeUlir Carnilo 

Aelton Freitas 
Alexandre Silveira 
Antônio Andrade 
Antônio Roberto 
Aracely de Paula 
Bilac Pinto 
Carlos W"illian 
Ciro Pedrosa 
E1islnar Prado 
Fábio Rmnalho 
Fernando Diniz 
Geraldo Thadeu 
Gilnutr Machado 
~aitn.e Martins 

Jô Moraes 

João Bittar
 
João Magalhães
 
José Fernando Aparecido de Oliveira 
José Santana de Vasconcellos 

.JdUo Delgado 

Juvenil Alves
 
Leonardo Monteiro
 
Leonardo QuintAo
 
Lincoln Portela
 
Luiz Fernando Faria
 
Márcio Reinaldo Moreira
 
Maria do Canno Lara
 
Maria Lúcia Cardoso
 
Mário de Oliveira 

Mário Heringer 

Mauro Lopes
 
Miguel Corrêa Jr.
 

Miguel Martini 

Narcio Rodrigues
 
OdairCunha
 
Paulo Piau
 
Reginaldo Lopes
 
Saraiva Felipe
 
Virgílio Guim.arães
 
Total M.luas Geral.. : 40
 
E ..pfrlto Santo (ES)
 
Cam.ilo Cola
 
Iriny Lopcs
 
Juraudy Loureiro 
LeIo Coimbra 

Manato 

Sueli Vidigal 

Total Espirlto Santo: Ci
 
Rio de Janeiro (R.J)
 
Alexandre Santos
 

Arnaldo Vianna 

Ayrton Xerez
 
Bri:z:ola Neto
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PDT Prb lIn 

PR Sim 
PPS Sim 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
PV Sim 
PR Sim 
PR Sim 
PTC PrndbPacPte Sim 
PV Sim 
PT Sim 
PV Sim 
PMDB PrndbPscPtc Sim 
PPS Sim 
PT Sim 
PR Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PedoB Prb Im 
DEM Abstençllo 
PMDB PmdbPscPtc Sim 
PV SiDl
 
PR Sim
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nilo
PSB Prb
 
PRTa Sim
 
PT Sim
 
PMDB PmdbPscPtc Sim
 
PR Sim
 
PP Sim
 
PP Sim
 
PT Sim
 
PMDB PmdbPscPtc Sim
 
PSC PmdbPscPtc Sim
 

P"bPdtPCdoBPmnPhs S.PDT Prb lD1
 

PMDB PmdbPscPtc Sirn
 
PT Sim
 

PsbPdtPCdoBPttlDPhs S.
PHS Prb Im
 
PSDB Nlo
 
PT Sim
 
PMDB PmdbPscPtc Sim
 
PT Sim
 
PMDB PrndbPscPtc Sim
 
PT Sim.
 

PMDB PrndbpscPte Sim
 
PT Sim
 
PSC PrndbPscPtc Sim
 
PMDB PlndbPscPtc Sim
 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S.PDT Prb Im 
PsbPdtPCdoBPttlDPhs S.PDT Prb	 un 

PMDB	 PrndbPscPte Sim
 
PsbPdtPCdoBPttlDPhs S.
PDT Prb	 lDl 

DEM Obstrução 
PDT PsbPdtPCdoBPrnDPhs Sim 



Outubro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Oulnta-teíra 11 53635 

Carlos Santana 
Chico DAngelo 
Cida Diogo 
Deley 
Dr. Adilson Soares 
Dr. Paulo Cesar 

Ednúlson Valentim 

Edson Ezequiel 
Edson Santos 
Eduardo Cunha 

Eduardo Lopes 

Felipe BOnlier 

Fernando Gabeira
 
Filipe Pereira
 
Geraldo PudUn
 
Hugo Leal
 
Jair Bol80naro
 
.Jorge Bittar
 

LéoVivas 

Leoaardo Picciani 
Luiz Sérgio
 
Marcelo ltagiba
 

Miro Teixeira 

Pastor Manoel Ferreira
 
Silvio Lopea
 
Sitnào Sessim
 
Solange Al=eida
 
Suely
 
Vinicius Carvalho
 
Total Rio de J ..neiro: 33
 
Silo Paulo (SP)
 

Aldo Rebelo 

Aline Corrêa 
Antonio Bulhões 
Antonio Carlos Mendes Thtune 
Antonio Carlos Pannunzio 
Antonio Palocci 
Arlindo Chinaglia
 
Arnaldo Faria de Sé
 
BetoMansur
 
Cândido Vaccare~ 

Carlos Zarattini
 
Devanir Ribeiro
 
Or. Neehar
 
Dr. Talntir
 

Or. Ubiali 

E~uelFernandes 

Francisco Rossi 
Frank Aguiar
 
Guilhenne Catnpos
 
Janete Rocha Pietá 
JjhnEU" Tatto 

João Dado 

PT 
PT 
PT 
PSC 
PR 
PR 

PedoS 

PMDB 
PT 
PMDB 

PSB 

PHS 

PV 
PSC 
PMDB 
PSC 
PP 
PT 

PRB 

PMDB 
PT 
PMDB 

PDT 

PTB 
PSDB 
PP 
PMDB 
PR 
PtdoD 

PedoS 

PP 
PMDS 
PSDB 
PSDB 
PT 
PT 
PTB 
PP 
PT 
PT 
PT 
PV 
PV 

PSB 

PSDB 
PMDB 
PTB 
DEM 
PT 
PT 

PJDT 

Prb 
Sim 
S;1I'l 
SiTn 

PrndbPscPtc	 Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoSPmnPhs S. 
Prb un 
Pl11dbPsePte	 Sim 

Sim. 
PxndbPsePte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
p~	 J~ 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Prb	 J.rn 

Não 
PrndbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PTUdbPscPte	 SiUl 

Não 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un 
PmdbPscPtc	 Sim 

Sim 
PmdbPsePtc	 Não 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb un 

Sim 
Não 
Sim 

P.ndbPscP'c Sim. 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPIDnPhs S. 
Prb un 

Sitn 
POldbPsePtc	 Não 

Nilo 
Não 
SiJn 
Art. 17 
Não 
Sint 
SiRl 
Sim 
Sim 
Não 
Não 

PsbPd,PCdoBPmnPhs S.
Pro	 I~ 

Não 
PTIldbPsep,e	 Não
 

SiIn
 
Não
 
SiTll 
Sim
 

PsbPdtPCdoBPnmPhs sr
 
Prb	 un 
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João Paulo Cunha PT SiIn
Jorginho Maluly DEM ObstsuçãoJosé Eduardo Cardozo PT SÍJn
José Genoino PT SiDl
José Mentor PT Sim
José Paulo Tóf'fano PV SÍJnLuciana Costa PR SilD
Luiza Erundina PSB PsbPdtPCdoBPronPbs N-

Prb ao
Marcelo Ortiz PV SilD
Michel Temer PMDB Pm.dbPscPtc SimMilton Monti PR SiRINelson Marquezelli PTB Sim
Paulo Pereira da Silva PsbPdtPCdoBPrnnPhs ssPOT Prb 1m
Paulo Teixeira PT SiInRegis de Oliveira PSC PmdbPscPtc Sbn
Reinaldo Nogueira PsbPdtPCdoBPmnPhs SiPDT Prb m
Ricardo Berzoini PT
 SiDlRicardo Izar PTB SiInRoberto Santiago PV SiDlVadllo Gomes PP SimValdenmr Costa Neto PR SiInVicentinho PT SiInTotal Silo Paulo: 44

Mato Grosso (MT)

Carlos Abicalil PT
 SimEliene Litna PP SimHom.ero Pereira PR SimPedro Hetl'ry PP SimProC'essor Victorio Galli PMDB PlUdbPscPtc Sim.
Valtenir Pereira PsbPdtPCdoBPronPhs S.PSB Prb 1m
Total Mato Grosso: 6
Distrito Federal (DF)
Augusto Carva.lho PPS NãoJofran Frejat PR SiInLaerte Bessa PMDB PmdbPscPtc SimMagela PT Shn
Rodrigo Rollemberg PsbPdtPCdoBPronPbs S.PSB Prb 1n1Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPte SiJnTotal Distrito Federal: 6

Golã.. (GO)

Chico Abreu
 PR SiInJovair Arantes
Leandro Vilela

PTB Sim
PMDB PrndbPscPte SiInLeonardo Vilela PSDB NiloLuiz Bittencourt PMDB PrndbP5cptc SimMarcelo Melo PMDB PmdbPscPtc Sim.Pedro Chaves PMDB PmdbPscPtc SitnPedn> Wilson PT SimRonaldo Caiado DEM NilioSandes J"únior PP SimSandro Mabel PR SimTatico PTB Sill1..Total Colá.. : 12


Mato Grosso do Sul (MS)

Antônia Carlos Biffi PT
Antonio Cruz Sim.

PP
Dagoberto Sim

PDT PsbPdtPCdoBPrnnPhs SiJn 
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Geraldo Resende 
Nelson Trad 
Vander Loubct 
WaldelDir Moka 
Total Mato Grosso do Sul: 7 
Paraná (PR) 
Airton Roveda 
Alfredo Kaefer 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

BaTbosa Neto 

Dilceu Spcrafico 
Giacobo 
Hennes Parcianello 
Marcelo Almeida 
M,oacir Micheletto 
Nelson Meurer 
OdUio Balbinotti 
Os.nar SerT1lglio 
Ratinho Junior 
Ricardo Barros 
Rocha Loures 
Takay.una 
Total Paraná: 18 
Santa Catarina (SC) 
Angcla Anrin 
Carlito Meras 
Celso Maldaner 
Décio Lúna 

Djabna Berger 

Edinho Bez 
Fernando Coruja 
João Matos 
João Pizzolatti 
Nelson Goetten 
Paulo Bornhausen 
Valdir Colatto 
Vignatti 
Zonta 
Total Santa Catarina: I4 
Rio Grande do Sul (RS) 
Adão Pretto 
Afonso Hanun 

Beto Albuquerque 

Darcisio Perondi 
Eliseu Padilha 
Gennano Bono"N 
Henrique Fontana 
Ibsen Pinheiro 
Luis Carlos Heinze 
Luiz Carlos Busato 

Manuela DÁvila 

Marco Maia 
Mattco Chiarelli 
Mendes Ribeiro Filho 
Paulo Pimenta 

PMDB 
.PMDB 
PT 
PMDB 

PR 
PSOB 
PT 
PT 
PT 

POT 

PP 
PR 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 
PSC 

PP 
PT 
PMDB 
PT 

PSB 

PMDB 
PPS 
PMDB 
PP 
PR 
DEM 
PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 

PSB 

PMDB 
PMDB 
DEM 
PT 
PMDB 
PP 
PTB 

PcdoB 

PT 
DEM 
PMOB 
PT 

Prb 
PzndbPscPtc Sjtn 

PtndbPscPtc SiUl 
SiJn 

PzndbPscPtc Sitn 

Sitn 
Não 
Sizn 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rrn 

Sim 
Sí.ll'l 

PmdbPscPte ·SiD'l 
PrndbPscPtc Sim 
P=dbPscPtc Sitn 

Sizu 
P=dbPscPtc Sim 
PtndbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PrndbPscPte SilD 
P=dbPscPtc Sitn 

Sitn 
Sim 

P=dbPscPtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb rm 
PmdbPscPtc Sizn 

Obstrução 
PmdbPscPtc	 Sim 

Sim 
Sim 
Não 

PmdbPscPte	 Sitn 
Sim 
Sim 

Sim 
S;zn 

P"bPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb 1m 
PmdbPscPte Si... 
PmdbPscPtc Sitn 

Obstrução 
Sim 

PD1dbPscP<c	 Si"" 
Sitn 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.
Pro	 un 

SiD:l 
Nilo 

PmdbPscPtc Sim 
Si.1n 
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Paulo Roberto
 
Pepe Vargas
 

Pompeo de Mattos 

Renato Molling
 
SérgioMoraes
 
Tarcísio Zimmennann
 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti
 
Total Rio Grande do Sul: 23
 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - So
bre a mesa o último destaque, o de número 7, no se
guinte teor: 

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, I e § 2°, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, destaque para votação 
em separado da expressão 'mantida a parcela 
de destinação de que trata o inciso I do § 2° 
do relerido art. 84 e reduzidas, na proporção 
das parcelas previstas nos incisos 11 e 111 do 
mesmo dispositivo, as respectivas destinações', 
constante do § 2° do art. 95, acrescido pelo 
art. 2° da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 558-C, de 2006. 

Sala das Sessões, de outubro de 2007. 
- Antonio Carlos Pannunzio, Llder do 
PSDB". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Tarclsio Zimmermann, que lalará contra a 
matéria. 

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apesar da grande 
audiência que devemos ter nesta hora, quero dizer que 
votamos a lavor do texto e contra o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Leonardo Vilela, que lalará a lavor da matéria. 

O SR. LEONARDO VILELA (PSDB-GO. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares (palmas), muito obrigado pela aten
ção. 

Estamos aqui, às 3h10min, com uma dillcil mis
são, mas quero alertar os companheiros Deputados e 
as companheiras Deputadas para o lato de que esta 

SimPTB 
SimPT 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S·
PDT Prb un 
PP Sim 

SimPTB 
PT Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S·
PDT Prb un 
PP Sim 

é a última chance de a Câmara dos Deputados zerar 
a alfquota da CPMF. 

Esse destaque do PSDB, ao suprimir a expressão 
"mantida a parcela de destinação", permite ao Governo 
Federal, quem sabe num lampejo de lucidez, de sen
sibilidade ao anseio popular, reduzir a zero a CPMF, 
ou seja, eliminar a alíquota. 

Ainda temos essa possibilidade de nos redimir, 
principalmente os Deputados da base do Governo que 
votam pela prorrogação desse perverso imposto. Ao 
contrário do que alguns Deputados disseram, o pobre 
paga CPMF, sim. Quando ele come leijão, arroz, paga 
a CPMF, que está ínclulda no preço dos alimentos. 
Quando paga a conta de energia elétrica, está lá in
clutda a CPMF.E, proporcionalmente, a CPMF é muito 
mais pesada, representa muito mais para quem ganha 
menos do que para quem ganha muito. Portanto, é um 
imposto perverso, injusto, que não é compartilhado 
com Estados e Municfpios. 

Quero me juntar àqueles que me precederam, que 
se espantam com a alegria estampada no semblante 
de alguns Parlamentares ao comemorar o aumento da 
carga tributária brasileira, que já é altlssima. 

Aumentar a carga tributária no Brasil é a certeza 
de que teremos um choque de gestão do Presidente 
Lula: serão criados Ministérios e SEALOPRAs da vida, 
cargos em comissão. Esse é o choque de gestão pro
palado pelo Presidente Lula! S.Exa. quer aumentar a 
arrecadação para poder aparelhar a máquina do Es
tado e acobertar seus apaniguados. 

Portanto, laço um último apelo a todos os Parla
mentares para que deixem aberta a possibilidade de 
o Governo Federal reduzir - quem sabe, zerar - a 
alfquota da CPMF, ao aprovar este destaque, votan
do "não" ao texto, "não" à CPMF! (Manifestações no 
plenário.) 
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o SR. ABELARDO CAMARINHA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA (Bloco/PSB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
votei com a bancada, na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O.k. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Genoíno, que falará contra a matéria. (Pausa.) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Carlos Wiliian. 

O SR. CARLOS WILLtAN (Bloco/PTC-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em 
nome da democracia, abro mão da palavra. 

Encaminho "sim", pela manutenção do texto. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame, que falará a favor da 
matéria. 

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, sou o último orador nesla noite 
em que a Casa vota o segundo turno da CPMF. 

Não recebi nenhum torpedo, nenhum telefonema 
de meus eleitores, que devem estar, em grande nú
mero, assistindo a esta sessão neste horário de pico 
de audiência. 

Nós, da Oposição, não precisarfamos estar aqui, 
já que o partido encontra-se em obstrução, ao contrá
rio da base do Governo, que precisa estar presente 
até a última votação. Mas, mesmo assim, queremos 
fazer mais um registro histórico de nossa resistência 
democrática contra esse processo avassalador de au
menlo da carga tributária em cima do setor privado, do 
trabalhador brasileiro. 

Faço também um protesto contra o emprego 
desses recursos. O Governo Lula contratou 187 mil 
funcionários públicos, 128 funcionários por dia. 

Em 2002, assim que tomou posse, o Governo 
gastava com a folha de salários 75 bilhões de reais. 
Hoje gasta 118 bilhões de reais. Com a contratação 
de 56 mil funcionários prevista para o próximo ano de
verá gastar 130 bilhões de reais. Portanto, vai gastar 
mais por ano do que arrecada com a CPMF. Arrecada 
40 bilhões e vai gastar 55 bilhões. Hoje, já gasta mais 
com o aumento que causou na folha de salários do 
que arrecada com a CPMF. 

Por outro lado, arrecadou tanto, que pode se dar 
ao luxo de contingenciar, como fez no ano passado, 
grande parte do arrecadado com a CPMF para pagar 
juros. Como dizem os próprios economistas do PT, 

entre os quais Márcio Pochmann, é para pagar juros, 
renda, a' 20 mil famílias apenas de renlistas, que re
cebem essa enorme quantia de recursos arrancada 
do setor privado e dos trabalhadores para beneficiar 
o setor bancário. 

O nosso protesto precisa ficar registrado. Esta
mos assistindo ao Pais colocar uma bola de chumbo 
de 35% do PIB como impostos. Isso segura o País, 
não o deixa crescer. Enquanto outros países, nessa 
COrrida pelo crescimento, tem uma carga tributária de 
20% a 22%, como é o caso da grande maioria dos pa
íses em desenvolvimento, o Brasil é o país emergente 
com a maior taxa de juros, o que segura e impede que 
possamos crescer a fim de criar empregos e renda. É 
um país cuja população aumenta em 2,2 milhões de 
pessoas por ano. 

A cada ano e meio temos, aqui dentro, uma po
pulação do Uruguai. E a cada ano - o que é mais 
grave! -, 1 milhão e 700 mil jovens chegam à idade de 
trabalhar ou de fazer o terceiro grau. Se não têm em
prego, se não têm condições de pagar o terceiro grau 
ou uma faculdade, ficarão à margem, marginalizados 
- que não é sinônimo de marginal, mas, na prática, 
constituem um exército de reservas, os quais os trafi
cantes e delinqüentes tentam aliciar para serem seus 
novos comparsas. A única forma de quebrarmos esse 
circulo vicioso do desemprego é pelo crescimento. E 
o crescimento se faz com investimentos, coisa que o 
Governo não está fazendo nem deixando o setor pri
vado fazer. 

Somos favoráveis a este destaque, para extin
guirmos esse tributo e, mais do que isso, contribuirmos 
para diminuir a carga tributária no País. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas. 

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, peço 
mais tempo, para orientação da bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - O 
tempo de orientação de bancada e de Comunicação 
de Liderança totaliza 7 minutos. 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Como Lider. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados e todos os que acompanham esta sessão, 
primeiro, quero fazer um reconhecimento a todos os 
Deputados do Democratas e, particularmente, a nos
sa Assessoria Técnica, que nos deu apoio, suporte, e 
nos instrumentalizou para que fizéssemos, há vários 
meses, essa cruzada cívica. 

Enfrentamos uma máquina impressionante - 11 
partidos, um punhado de bravos e bravas - e conta
mos com funcionários, técnicos, pessoas que vararam 
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noites buscando dar suporte para o conjunto extraor
dinário de Deputados e Deputadas de um partido que 
nasce para fazer polftica diferente no Brasil. Um partido 
que tem no seu programa um compromisso no qual 
está escrito que Parlamentares do Democratas não 
pode criar novo titulo, aumentar impostos, criar nova 
contribuição ou ampliá-ta. 

Há pouco, alguns aqui lembraram um episódio 
que nos traz muito orgulho. Ajudamos a eleger a atual 
Governadora do Rio Grande do Sul, pessoa em quem 
acreditamos e continuamos a acreditar, torcemos 
para que S.Exa. dê certo. Mas, infelizmente, no final 
do ano passado, ela propôs aumento de impostos 
naquele Estado. E o Democratas, de maneira inédi
ta na história do Rio Grande do Sul - acredito que 
com poucas referências no Brasil, entre os cargos e a 
palavra dada ao eleitor, entre a possibilidade de par
ticipar do Governo que legitimamente conquistamos 
nas urnas e honrar a palavra dada ao eieitor gaúcho 
- , ficou do lado do eleitor, pois votou contra o au
mento de impostos. Nossos 3 votos foram decisivos 
para que não houvesse o aumento do ICMS naquele 
Estado. Premida pelas dificuldades, a Governadora 
torna a mandar um conjunto de projetos, entre eles, 
aumento de impostos. 

Ontem, em Porto Alegre, em reunião com as 
bancadas federal e estadual do partido, ficou decidi
do que, mais uma vez, votaremos contrariamente, de 
maneira coerente, da mesma maneira como o partido 
está fazendo aqui, com dignidade, altivez, coerência. 
Podemos olhar no olho de cada eleitor brasileiro e di
zer que quando um democrata candidato a Prefeito, 
Governador ou Presidente se compromete a reduzir 
impostos ou a não aumentar impostos, o cidadão pode 
confiar, o eleitor pode acreditar, porque honramos a 
palavra dada. 

Quantos aqui podem dar um exemplo similar 
a esse? Quantos aqui podem vir ao microfone dizer 
que seu partido está do lado do eleitor? Em vez de 
cumprir a palavra dada, negou a confiança do eleitor. 
Nós podemos bater no peito com muita honra e dizer 
que honramos nossos compromissos assumidos nas 
praças públicas. 

Isso dói, eÍJ sei. Peço desculpas, mas comecei 
meu discurso dizendo que, nesse balanço que ora faço 
do trabalho do Democratas, nascemos para fazer po
Iftica de maneira diferente. 

Assim, fomos ao Tribunal Superior Eleitoral para 
questionar a fidelidade partidária e, no julgamento da 
semana passada do Supremo Tribunal Federal, mais 
uma vez, colocaram o Democratas ao lado da socie
dade brasileira como um partido que, como a imensa 
maioria dos nossos eleitores, deseja que a fidelidade 

exista, que a palavra dada na eleição seja cumprida 
durante o exercfcio parlamentar. Isso é o novo, isso é 
o caminho diferente, ditrcil. 

Tivemos, na época do mensalão, uma Iipoas
piração ética aqui. Elegemos 84, saíram 24. Agora, 
no episódio do Senado, talvez esteja ocorrendo uma 
Iipoaspiração fisiológica, da qual muitos partidos têm
se valido para aumentar suas bancadas. Não critico, 
não tenho o direito de questionar o caminho que cada 
pessoa e cada partido queiram tomar, mas tenho o 
dever de mostrar à sociedade brasileira que nosso 
partido está preocupado com quem trabalha hoje, 
preocupado com o fato de um caminhoneiro não fi
car 12 dias na baleia de um caminhão para pagar 
um imposto desnecessário, injusto, perverso, como 
é a CPMF. 

Queremos e vamos fazer um bom combate no 
Senado. Será ainda mais árduo para a base do Gover
no, para um Presidente que dizia que não se podia au
mentar impostos no Brasil e não pára de aproveitar as 
oportunidades para tomar dinheiro dos trabalhadores 
brasileiros a fim de fazer superávit e agradar banquei
ro, a fim de entregar o esforço, o suor do homem e da 
mulher brasileiros à banca nacional e internacional. 
Essa a nossa luta. 

É claro que a maioria é governista, são 3 Depu
tados da Situação para 1 da Oposição. Queremos res
saltar a bravura com que o PSDB se manteve ao longo 
de todo este debate e reconhecer o esforço do PPS 
para oferecer ao Brasil, no próximo ano, um grande 
presente de Natal. 

Sr.Presidente,ainda não desistimos.Esta era uma 
guerra de 4 batalhas. Sabíamos que perderfamos as 2 
primeiras, mas temos certeza de que a nossa resistên
cia motivará os brasileiros e as brasileiras a cobrarem 
dos seus Senadores. Lá, do outro lado da porta do 
Salão Azul, será diferente, e o Brasil vencerá. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado José Múcio Mon
teiro, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
Governo. 

OSR.JOSÉMÚCIO MONTEIRO (PTB-PE.Como 
Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, não tomarei dos senhores muitos 
minutos. Seria suficiente se dissesse a V.Exas.apenas 
muito obrigado. 

Cumprimos a nossa responsabilidade com o que 
prometemos nos palanques e com as nossas consciên
cias. As provocações nos estimularam,nos juntaram. Os 
nossos nomes, desafiados nos painéis, nos promove
ram.Vamos entrar para a história com os nossos nomes 
nos painéis. (Palmas.) Não aumentamos um imposto 
sequer. Este Governo tem consciência de que apenas 
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prorroga o que encontrou, com a responsabilidade do 
gestor, que, sem demagogia, sabe que precisa disso 
para continuar prestando serviços ao Pais. 

Representamos aqui a vontade de quantos? Oi
tenta por cento dos brasileiros hoje estão sendo bene
ficiados. Apenas 14% contribuem com seus sacrifícios 
para dar a quem não tem o que eles têm. É ou não é 
esta a função do polftico? E o que fazemos com essa 
sociedade justa, que tanto reclamamos nos palanques 
e aqui nos esquecemos dela quando olhamos para 
nossos umbigos e defendemos nossos interesses, e 
com as diferenças que tanto criticamos? 

Agradeço aos senhores pela coragem, pelos de
safios enfrentados, por vencer o cansaço, estimulados 
pela vontade de servir, que é para isso que escolhemos 
a polltica. Obrigado aos senhores, ao Ministro Antonio 
Palocci, que hoje faz aqui com o Pais o que mais gosta: 
servir. S.Exa. serve a esta Casa e à sociedade. Agra
deço aos funcionários que aqui ficaram diuturnamente 
escutando nosso debate democrático. Aos senhores 
da Oposição, nossa gratidão. 

Em nome de Parlamentares antigos, trouxemos 
para cá o debate democrático. O bonito da democracia 
é o contraditório, respeitando os limites da boa educa
ção. Isso foi feito aqui. Engrandecemos o Parlamento 
brasileiro. Hoje voltaremos para nossas casas dizendo 
que fizemos o que não fazíamos há anos: um debate 
realmente desafiador, usando todos os instrumentos 
do Regimento, vencidos pela maioria democrática que 
respeitou a luta de uma minoria combativa. Vitória de 
todos: do Brasil e de um trabalho que os senhores 
defenderam no passado e que nós defendemos hoje. 
Quem ganhou? O Brasil que os senhores administra
ram ontem e que administramos hoje. Esta vitória é 
de todos. 

Não poderia terminar minha noite sem dizer: se 
não fosse cada um dos senhores que se somaram aos 
outros, O Brasil não ia dormir feliz. 

Muito obrigado. (Palmas. Manifestação no ple
nário.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
PSDB. (Manifestação no plenário.) 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, com muito respeito, 
ouvi o Lider do Governo, até porque S.Exa. é um Parla
mentar que se impõe pela lhaneza no trato e pela pos
tura cordata, é um Parlamentar que tem história nesta 
Casa. Nós o respeitamos, mas isso não quer dizer que 
concordamos com tudo o que foi afirmado. 

Primeiramente, quero dizer que aqui houve um 
embate democrático, mas infelizmente foi só aqui, 
porque o Governo usou de golpes baixos - não os 
Parlamentares que aqui estão, mas o Governo; não 
confundam Parlamentar com Governo - a partir do 
instante em que fez e desfez, pôs e dispôs da pauta 
dos trabalhos desta Casa, usou de medida provisória 
ao seu bel-prazer e não respeitou os mandamentos 
constitucionais. lamento que o Governo tenha tido a 
necessidade de mostrar sua face autoritária, quando 
poderia, até pela competência, pela braveza dos Par
lamentares da sua base, ter vencido aquí nos discur
sos e no voto. 

O Governo talvez não entenda a linguagem 
parlamentar, talvez até porque o Presidente da Re
pública, na curta experiência parlamentar que teve, 
quase aqui não comparecia, não se ambientou, não 
gostou da democracia dentro do Parlamento. Talvez 
tenha sido, ao longo de toda sua atribulada vida, a 
primeira experiência que S.Exa. pôde usufruir de 
um espaço democrático, em que as palavras, as 
posições e os votos dos adversários tinham de ser 
respeitados. O Presidente desfez desta Casa. Cha
mou mais da metade dos companheiros que com 
ele aqui militavam naquele tempo de "300 picare
tas". lembro-me disso e certamente todas as Sras. 
e Srs. Deputados também. Deplorável, portanto, que 
o Governo não tenha confiado na sua base e del
xado que ela conduzisse o processo, lançando mão 
desses golpes baixos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também 
não posso concordar com a história mencionada pelo 
nobre Lider do Governo de que não houve aumento de 
tributos. Tenho em mão os números dos tributos fede
rais em relação ao PIB. Se compararmos os números 
desde 2002 até 2006, perceberemos claramente que 
os tributos federais passaram de 22,08% para 23,75%. 
Possivelmente, em 2007, tenha ultrapassado. A histó
ria nos mostrará isso logo mais, quando fecharmos as 
contas deste ano. 

Resta-me um gesto que talvez' nem tenha ra
zão de ser, mas não vou me furtar de fazê-lo, por
que assim esperam os companheiros de oposição. 
Quero homenagear o Democratas, o PPS, o PSOl, 
que, embora tenha outra linha, também se colocou 
na oposição. 

Quero deixar claro que resta ainda uma opor
tunidade não de descaracterizar aquilo que foi a 
vontade da maioria. Esta seremos nós os primeiros 
a defender. Se perdemos, calmos de pé, não perde
mos 'por nada que nos envergonhe. Perdemos porque 
defendemos uma tese e, sobretudo, o interesse do 
povo brasileiro. 
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Se aprovarmos esse destaque, votando "não" ao 
texto, não estaremos distorcendo a vontade da maioria. 
Quero lembrar que, se fizermos isso, o texto volta a ser 
rigorosamente aquele que era quando o Presidente da 
República mandou a medida provisória original para 
esta Casa. Ou seja, isso dará oportunidade - opor
tunidade, que não necessariamente ocorrerá - às 
senhoras e aos senhores de, por lei, por iniciativa da 
Casa, por iniciativa do Presidente da República, redu
zir a alíquota até a extinção da mesma, até zero. Só 
isso. Não vai alterar a vontade da maioria claramen
te manifestada na noite de hoje, mas nOS será dada 
essa condição. 

Por isso, Sr. Presidente, encaminho o voto "não" 
e, mais uma vez, agradeço aos companheiros de opo
sição por essa solidariedade na luta pelo povo brasi
leiro. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 
votação a expresão destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Para 
orientar a bancada, tem a palavra o nobre Uder do 
PSOL. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o PSOL não considera essa uma jornada 
épica, dando a última gota de sangue. Tive oportuni
dade de ler um pouco os últimos dias de Ernesto Che 
Guevara, há 40 anos, na Bolfvia. A conjuntura era bem 
diferente, e o sangue foi derramado. Estamos num 
outro patamar, numa outra história, e este é mais um 
embate parlamentar de uma questão que não é a de
cisiva do modelo econômico, nem da nossa própria 
Legislatura. 

Entretanto, foi uma boa briga, com argumentos, 
e terminamos como começamos. Nosso "não" ao texto 
vai na sentido de que a simples prorrogação da CPMF 
e da DRU não avança na sentido da justiça distributiva 
e do Estado que queremos ativo, forte, com meios de 
arrecadar, mas de forma mais justa. 

Portanto, com a impaciência de todos, a qual não 
agradeço, indico o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PT? 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - O PT, Sr. Presidente, vota "sim" 
e agradece a sua bancada pelo apoio. Quem sai ga
nhando hoje é o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vala o Bloco Parlamentar PSB/PDT/PCdoB/PMN/PHSI 
PRB? 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB-DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o Bloco vota "sim", para que milhões de pessoas sejam 
beneficiadas pela CPMF. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PTB? 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PTB, 
"sim". 

Com vota o PMDB? 
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blocol 

PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, o PMDB, PSC e PTC, agradecendo a ban
cada a solidariedade, a correição e sobretudo a sen
sibilidade, vota "sim", com orgulho da sua decisão em 
homenagem ao Pais e ao povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota a Minoria? 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA.Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Está em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PP? 

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim" e 
mais uma vez agradece a bancada pelo trabalho exer
citado nesse período de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PR? 

O SR. LINCOLN PORTELA (PR-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Agradecendo a ban
cada, o Partido da República encaminha o voto "sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 
vota o PV? 

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a maioria 
da bancada do PV, embora a sua executiva não tenha 
uma decisão tomada a esse respeito, deseja a esta
bilidade econômica, que os programas sociais sejam 
alavancados como estão sendo e, acima de tudo, que 
a base tributária vá em cima dos que têm sonegado o 
Imposto de Renda. 

Por isso, votamos "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Como 

vota o PPS? (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A 

Presidência solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter 
inicio a votação pelo sistema eletrônico. 
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Está iniciada a votação. 
Queiram seguir a orientação do visar de cada 

posto. 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSDB 
altera, Sr. Presidente, para obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PSDB 
em obstrução. 

Como vota o Governo? 
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo 
vota "sim" e faz uma homenagem ao Deputado Edu
ardo Cunha, Relator na CCJC, ao Deputado Pedro 
Novais, Presidente da Comissão Especial, ao Depu
tado Antonio Palocci, Relator na Comissão Especial, 
a todos os membros da Comissão Especial, ao Sr. 
Presidente Deputado Arlindo Chinaglia, que condu
ziu os trabalhos com a parcimônia e tranqüilidade 
que todos esperavam, embora quiséssemos que 
fossem mais velozes. Mas entendo o seu zelo pelo 
Regimento Interno. 

Portanto, homenageio o Sr. Presidente, Depu
tado Arlindo Chinaglia, os demais companheiros que 
presidiram os trabalhos em outros momentos desta 
importante votação e todos os Srs. Parlamentares e 
srs. Uderes. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Apro
veito as palavras do L1der Ricardo Barros para dizer 
que a proposta de emenda à constituição chegou à 
Cãmara dos Deputados no dia 23 de abril e ao plená
rio no dia 18 de setembro. Com todo o enfrentamenta 
democrático registrado, o fato é que no plenário. em 
razão de jornadas de no minimo 10 horas diárias de 
trabalho, conseguimos votar os 2 turnos, em cerca de 
3 semanas, mais 1 ou 2 dias. 

Assim, homenageio todos os Líderes, as banca
das, os assessores das Lideranças, os funcionários. 
Com a convicção de cada um, a Cãmara dos Depu
tados se empenhou fundo, em uma jornada de trabalho 
de rara intensidade. 

Evidentemente, cada um pode fazer - é legíti
mo - um balanço diferente. Mas quero dizer que o 
balanço da Câmara dos Deputados, no seu conjunto, 
é altamente positivo, porque ela trabalhou, enfrentou 
o debate, produziu. 

Cumprimento todos e agradeço à assessoria e 
aos demais companheiros de Mesa. Nem em todos os 

momentos foi possível manter a calma, a tranqüilidade, 
exatamente devido à constante tensão. Isso reforça 
outro aspecto. Vi Líderes, usualmente cordatos, tam
bém se irritarem, tanto da base do Governo como da 
Oposíção, mas é a paixão da política. Isso não depõe. 
Nos momentos de maior dificuldade, coletivamente, 
conseguimos a saída. 

Cumprimento todos pelo trabalho que é nosso. 
Como votam os demais Srs. Líderes? 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS 
está em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - PPS 
em obstrução. 

O SR. GUILHERME CAMPOS (DEM-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, De
mocratas em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - De
mocratas em obstrução. 

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PSB
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, esta é a última votação. O PSB pede a sua 
bancada que vote como se fosse a primeira, com o 
mesmo entusiasmo, com a mesma determinação. 
São 4h, todos os galos já cantaram 3 vezes. Tem 
tudo a ver. João Cabral de Melo Neto dizia que um 
galo sozinho não tece uma manhã. O que aconte
ceu nesta noite foi uma construção coletiva, não há 
atores isolados, não há vencidos nem vencedores, 
mesmo a Oposição, com seu estoicismo, deu uma 
contribuição exemplar. 

Vencedor é o povo brasileiro, vencedora é esta 
Casa, que, por cima de todas as agressões, de todo 
vitupério, da pátina do tempo, aqui, nas pequenas ho
ras da madrugada, cumpriu seu dever trabalhando pelo 
Pais, sem sequer buscar reconhecimento, porque a 
esta hora a TV Câmara, como disse o Deputado Ciro 
Gomes, não dá traços no IBOPE. 

Repito: não buscamos sequer reconhecimento. 
Para toda grande ação correta o lucro é de Deus, mas 
um dia ele bota na nossa conta. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado José 
Carlos Aleluia. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive
mos esse embate do Governo, que acredita em arreca
dar mais, em participar e extrair mais da economia, e a 
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Oposiçãoentendeque háde se moderaros impostos. 
A briga loda foi em torno dessa questão. 

De modoque quero registrara bravurados Lide· 
res do Governo, sei das suas dfficuldades, e também 
dos Lideres da Oposição, que estabeleceram para a 
sociedadeuma diferença. Asociedade, evidentemen
te, é a senhora da razão e vai avaliar quem tem ou 
não razão. 

A meu ver, a Cãmara sai engrandecida, porque 
o debate, em que pese cansativo - participei menos 
dele -, com discursos que em geral se repetem, às . 
vezes surgem coisas novas, ainda assim estabelece 
2 caminhos: o do Brasil maisprodutivoe mais compe
titivo e o do Brasil onde o Governo é a cada dia mais 
espaçoso. 

Parabéns também a V.Exa., Sr. Presidente, pela 
correção. A Oposição não tem o que registrar contra 
a condutade V.Exa. Parabéns sobretudoa V.Exa. que, 
neste momento diflcil do Congresso Nacional, presi· 
de esta Casa e merece o respeito do Governo e da 
Oposição. 

Muno obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Obri
gado a V.Exa. pelas palavras. 

Quero também cumprimentar os Relatores da 
matéria nas diferentes Comissões, o Presidente da 
Comissão Especial, o Relator Deputado Antonio Pa
locci.Enfim,depoisde váriase váriasjornadas,penso 
e repito que, apesar das divergênciasqúanto ao mé
rito,o empenhofoi total, apaixonado e aguerrido. Isso 
valoriza a Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
a palavra, pela ordem, o nobre DeputadoWilson San
tiago. 

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB-PB. 
Pelaordem.Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, 
depois de tantos agradecimentos, chegamos ao final 
da votação. Quem ganha com tudo isso é o Brasil e, 
ganhandoo Brasil, ganhamos todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Vou 
encerrar a votação. (Pausa.) 

O SR. MIROTEIXEIRA - Sr.Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIROTEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem.Sem revisãodo orador.)- Sr.Presidente, Depu
tadogostamesmo de discurso. Sãotantos os discursos, 
que o quorum até aumentou.Já são 355 os votantes. 

Parabéns a todos. Vamos à emoção do resul
tado. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia)- Está 
encerradaa votação. 

O SR. SILVIO COSTA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PMN-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, quero 
me dirigir ao Deputado Onyx Lorenzoni, porque em 
determinadomomento da sessão entendi que S.Exa. 
haviamechamado de Deputado laranja. O que, porém, 
S.Exa.disse foi que o requerimento era laranja. Peço 
desculpasao Deputado Onyx Lorenzoni. 

O SR. ONYX LORENZONI - Desculpas aceí
tas. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Óti
mo. 

O SR.PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - A Pre
sidência vai anunciar o resultadoda votação: 

VOTARAM 

SIM 326 
NÃO 26 
ABSTENÇÃO 2 
TOTAL 354 

MANTIDA A EXPRESSÃO "MANTIDA A PARCE
LA DE DESTINAÇÃO DEQUETRATA O INCISOI DO 
§ 2° DO REFERIDO ART. 84 E REDUZIDAS, NA PRO
PORÇÃO DAS PARCELAS PREVISTAS NOS INCISOS 
li E 111 DOMESMO DISPOSITIVO, AS RESPECTIVAS 
DESTINAÇÕES", CONSTANTE DO § 2° DO ART. 95, 
ACRESCIDO PELO ART. 2° DAPROPOSTA DEEMEN
DAÀ CONSTITUiÇÃO N" 558, DE2006, OBJETO DO 
DESTAQUE DE BANCADA DO PSDB. 

LISTAGEM DEVOTAÇÃO 

Proposição: PEC N" 558/2006 - DVS PSDB - EXP.: 
"MANTIDA...AS RESPECTIVAS DESTINAÇÕES" § 2° 
ART.95 - ART. 2° - Nominal Eletrônica 

Inicio da votação: 10/10/2007 03:43 

Encerramento da votação: 10/10/2007 03:51 

Presidiram a Votação: 

Arlindo Chinaglia 
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Resultado da votação 
Sim: 
Não: 
Abstenção:
 
Total da Votação:
 
Art. 17:
 
Total Quon.un:
 
Obstrução:
 

Orientaç&o
 
PrndbPscPtc:
 
PT:
 
PsbPdtPCdoBPrnnPhsPrb:
 
DEM:
 
PSDB:
 
PRo
 
PP:
 
PTB:
 
PV:
 
PPS:
 
PSOL:
 
MINORIA:
 
GOV.:
 

Parlantentar 
Rorahna (RR) 
Angelo Portela 
EdioLopes 
Luciano Castro 
Neudo Campos 
Total RorahDo: 4 
Antapl!l (AP) 
Valva Figueiredo 

Evandro Milhotncn 

Fátitna Pelaes 
.Jurandil .Juarez 
Lucenira Pi.tnenteJ 

Sebastião Bala Rocha 

Total AnJapá: 6 
Pará (PA)l 
Asdrubal Bentes 
Bel Mesquita 
Beto Faro 
Elcione Barbalho 

Giovanni Queiroz 

Lúcio Vale 
Paulo Rocba 
W'Jadinúr Costa 
Zé Geraldo 
zenaldo Coutinho 
zequinha Marinho 
Total Pará: 11 
A ...azonas(~ 

Carlos Souza 

Marcelo SerafilD 

prq.ciano 

326 
26 
2 
354 
J 
355 
5 

Si.m. 
Sim 
Sim. 
Obstrução 
Obstrução 
Si.., 
Sim. 
Sin> 
SÍln 
Obstrução 
Não 
Obstrução 
Sún 

Par1tido Bloco	 Voto 

PT SiD1 
PMJ:>B Pn>dbPscPte Sinl 
PR Sim 
PP Sitn 

PT Sitn 
PsbPdtPCdoBPnu>Phs S'PCdoB Prb nn 

PMDB PtndbPscPtc SiJn 
PJMDB PrndbPscPtc SiJn 
PR Sitn 

PsbPdtPCdoBPJnnPbs S·PD-r P ...b	 nu 

PMDB 
P1\fi:>B 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 
PT 
PMDB 
PT 
PSDB 
PMDB 

PmdbPscPtc Sitn 
PrndbPscPtc Shn 

Si.... 
PmdbPscPtc Sitn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb un 

SiTn 
Sitn 

PITldbPscPtc	 Sifu' 
Sim 
Não 

PDldbPscPtc	 Sún 

PsbPdtPCdoBPn>nPbs S.PRB Prb nn 
PsbPdtPCdoBPxnnPhs S'PSB Prb 'ITl 

PT SiD'l. 
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Rebecca Garcia 
Sabino Cast.elo Branco 
Silas Câtt>ara 

Vanessa GnlZZiotin 

Total AIoaEonas: 7 
Rondonla (RO) 
Anseltno de Jesus 
Eduardo Valverde 
Ernandes AlnorUn 
Lindotnar Garçon 
Marinha Raupp 

Mauro Nazif' 

Natan DonadoD 
Tota) RondonJa: 7 
Acre (AC) 
Fernando Melo 
Nilson Mourão 

Perpétua Almeida 

Sergio Petecilo 

Total Acre: 4 
Tocantins (TO) 

Laurez Moreira 

I Azaro Botelho 
Moises AveJi.no 
Vicentinho Alves 
Total Tocantins: 4 
M"aranhilo ~) 

Cleber Verde 

Davi Alves Silva Júnior 
DoDlÍngos Dutra 

Flávio Dino 

Gastílo Vieira 

JuJião Alnin 

Pedn:> Fernandes 
Professor Setimo 

Ribounar Alves 

Sarney Filho 
'Waldir Maranhão 
Total~aranhilo: 11 
Ceará (CE) 
AnlbaJ Gomes 

Ariosto Holanda 

Arnon Bezerra 

Chico Lopes 

Ciro GOIDeB 

Eudes Xavier 
Eugênio Rabelo 
Eunlcio Oliveira 
Flávio Bezenoa 
Gorete Pereira 

PP 
PTB 
PSC 

PCdoB 

PT 
PT 
PTB 
PV 
PMDB 

PSB 

PMDB 

PT 
PT 

PCdoB 

PMN 

PSB 

PP 
PMDB 
PR 

PRB 

PSC 
PT 

PCdoB 

PMDB 

PDT 

PTB 
PMDB 

PSB 

PV 
PP 

PMDB 

PSB 

PTB 

PCdoB 

PSB 

PT 
PP 
PMDB 
PMDB 
PR 

Sínl 
Sínl 

PIndbPscPtc SiDl 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un 

Sitn 
Sün 
Sbn 
SiD'l 

PnldbPsePtlc Sim 
PsbPdtPCdoBPntnPbs Nilo 
Prb 
PtndbPsePtlc Sitn 

SiDI 
Sim 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S. 
Prb un 
PsbPdtPCdoBPD1nPbs S. 
Prb un 

PsbPdtPCdoBPnlilPbs S. 
Prb un 

Sim 
P ...dbPscPlC Sitn 

Sim. 

PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb 1m 
PrudbPscPtc SiDJ 

Sínl 
PsbPdtPCdoBPJDnPbs S. 
Prb 'IU 
PmdbPscPtc SiD1 
PsbPdtPCdoBPnmPhs S. 
Prb nU 

SiJn 
PrndbPscPte Sim. 
PsbPdtPCdoBP:rnnPhs S. 
Prb lln 

Sim. 
SiDl 

Pm.dbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPt1111Phs S-
Prb ,lU 

Sim 
PsbPdtPCdoBPnu1Pbs S. 
Prb IIn 

PsbPdtPCdoBPm.nPhs S. 
Prb IIn 

SiD1 
Sim 

PDldbPscPte Sim 
P ...dbPscPtc SinJ 

Sinl 
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José Ainon Cirilo 
José Gui:rnariies	 • 
José Pimentel
 
Leo Alcântara
 •Marcelo rreixcira
 
MalU"'o Benevides
 
Paulo Henrique Luslosa
 
Raintundo GOntes de Matos
 
Vicente .A>n.1da
 
Zé Gerardo
 
Total Ceará: 20
 
Piauí (PI)
 

Átila Lira 

B. Sá 

Ciro Nogueira 
Marcelo Castro 
Nazareno Fonteles 

Osmar Júnior 

Paes Landim
 
Total Plau(, 7
 
Rio Gr..nde do Norte (RN)
 

Fábio Faria 

Fátima Be:z:erno
 
Henrique Eduardo Alves
 

Rogério Marinho 

Total Rio Gr..nde do Norte: 4
 
Paraíba (PD)
 
Artnando Abnio
 

Damião Feliciano 

Luiz Couto 

Manoel Junior 

Marcondes Gadelha 

Vital do Rêgo Filho 
v.rellington Roberto 
W"ilson Santiago 
Total Par..fba: 8 
Perna_buco (PE) 

Ana'Arraes 

BnlDO Araújo 
Carlos Eduardo Cadoca 
EdgarMoury 
Eduardo da Fonte 

Fernando Coelho Filho 

Fernando FcfT'O 
Inocêncio Oliveira 
José Múcio Monteiro 

Marcos Antonio 

Mauricio Rands 
Pedro Eugênio 
Raul Henry 
Renildo Calheiros 

PT 
PT 
PT 
PR 
PR 
PMDD 
PMDB 
PSOD 
PR 
PMOD 

PSB 

PSB 

PP 
PMDB 
PT 
PCdoB 

PTB 

PMN 

PT 
PMDB 

PSB 

PTB 

POT 

PT 
PSB 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSB 

PSDB 
PSC 
PMDB 
PP 

PSB 

PT
 
PR
 
PT.B 

PRD 

•	 PT 
PT 
PMDB 
PCdoB 

Sinl 
Si.... " 
silD 
Sim 
SilD 

PDldbPscPtc Sim 
PrndbPscPte Sim 

Obstrução 
Sitn 

PrndbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S" 
Prb	 nn 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S·
 
Prb UI>
 

Sim
 
PmdbPscPte Sún
 

Sim
 
PsbPdtPCdoBPrnnPbs S.

Pro UI>.
 

Sizn 

PsbPdtPCdoBP<nnPbs S.
 
Prb" UI>
 

Sitn
 
PmdbPscPtc Sim
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
 
Prb lDl
 

Sim 
PsbPdtPCdoBPntnPhs S. 
Prb "m 

Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPbs S. 
Prb	 ",m 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un 
PmdbPscPte Sim 

Sim 
PrndbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb un 

Obstrução 
PatdbPscPtc Síxn. 
PtndbPsePtc Sí.Tn 

Sún 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb l1D 

Sizn 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPrnnPh" S.
Pro	 'Dl 

Sim 
Sim. 

P:rndbPscPtc Não 
PsbPdtPCdoBPD>nPhs Si:rn 
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Silvio Costa 

Wolney Queiroz 

Total Pernambuco: 16 
Alagoas (AL) 
Augusto Farias 
Benedito de Lira 
Carlos Alberto Canuto 
Cristiano Matheus 

Francisco Tenorio 

Givaldo CarinJbão 

Joaquiln Beltrilo 
Mauricio Quintella Lessa 
Olavo Càlhciros 
Total AJagoas: 9
 
Sergipe (SE)
 
Eduardo .An1oritn
 
Iran Barbosa
 
J acbon Barreto
 

Valadares. Filho 

Total Sergipe: 4
 
Babla (DA)
 

Alio<> Portugal 

Colbert Martins 

Daniel Altneida 

Edigar Mão Branca
 
Edson DUarte
 
GuilhernJc Menezes 
João Carlos Bacelar
 
João Leilo
 
José Carlos Aleluia
 
José Carlos Araújo
 
José Rocha
 
Joseph Bandeira
 
Jus:rnari OJiveira 

Lídice da Mata 

Luiz: Bassurna 
Marcelo Guinlarães Filho 

Marcos Medrado 

Mário NegroDloute 
Mauricio Trindade 
Nelson PeJlegrino 
Sérgio Barradas Carneiro 
Sérgio Brito 

Severiano Alves 

Tonha Magalhães 

Uldurico Pinto 

Veloso 
Walter Pinheiro
 
Total Babla: 27
 
~IDas Gerais (l\o'I:G) 
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Prb
• PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.

PMN Prb IDl 

PsbPdtPCdoBPDlnPhs S.
PDT ; Prb lD'1 

Sim 
SiD'l 

Pn1.dbPscPtc Sim 
PzndbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S' 
Prb lIn 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S· 
Prb no 
PondbPscPtc Sizn 

SiDl 
PmdbPscPtc Sim 

PDldbPscPtc Sin> 
Sín> 

PDldbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPDU1Phs S. 
Prb un 

PsbPdtPCdoBPJnn.Pbs S. 
Prb un 
PtndbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPDU1Pbs S.
Pro un 

SiDl 
Sim 
Si... 
Sizn 
Siln 
Nilo 
Sim 
Sín> 
Sün 
Si... 

PebPdtPCdoBPrnnPhs S.
Pro UD 

Síxn 
PlDdbPscPtc Sínl 
PsbPdtPCdoBPxnnPhs S. 
Prb IDl 

SiD1 
Sim 
SiDl 
SiIn 

PtndbPscPtc SinI 
PsbPdfPCdoBPrnnPhs S. 
Prb un 

Sitn 
PsbPdtPCdoBPn1nPbs S. 
Prb IDl 
PmdbPscPte SiRI 

SiIn 

PTB 
PP 
PMDB 
PMDB 

PMN 

PSB 

PMDB 
PR 
PMDB 

PSC 
PT 
PMDB 

PSB 

PCdoB 

PMDB 

PCdoB 

PV 
PV 
PT 
PR 
PP 
DEM 
PR 
PR 
PT 
PR 

PSB 

PT 
PMDB 

POT 

PP 
PR 
PT 
PT 
PMDB 

PDT 

PR 

PMN 

PMDB 
PT 
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Aden1ir Camilo 

Aclton Freitas 
Alexandre Silveira 
Antônio Andrade 
Antônio Roberto 
Araeely de Paula 
Bilac Pinto 
Carlos Wil1ian 
Ciro Pedrosa 
Elismar Prado 
Fábio Ramalho 
Fernando Diniz 
Geraldo Tbadeu 
GihnarMaehado 
Jaime Martins 

16 M.oraes 

.João Bittar 
Joil.o Magalhães 
José: Fernando Aparecido de Oliveira 
.José Santana de Vasconcellos 

.Júlio Delgado 

Juvenil Alves 
Leonardo Monteiro 
Leonardo Quintão 
Lincoln Portela 
Luiz Fernando Faria 
Márcio Reinaldo Moreira
 
Maria do Canno Lara
 
Maria Lúcia Cardoso 
Mário de Oliveira 

Mário Heringer 

Mauro Lopes 
Miguel Con-êa Jr. 

Miguel Martini 

Narcio Rodrigues 
OdairCunha 
Paulo Piau 
Reginaldo Lopes 
Saraiva Felipe 
Virgílio Guiutarãcs 
Total Minas Gerais: 40 
Esplrlto Santo (ES) 
Cam.ilo Cola 
lriny Lopes 
Jurandy Loureiro 
LeIo Coilnbra 

Maneto 

Sueli Vidigal 

Total Espirtto Santo: 6 
Rio de Janeiro (R.J) 
A.lexatldre Santos 

.Arnaldo Vianna 

Ayrton Xerez 
Brizola Neto 

POT 

PR 
PPS 
PMDB 
PV 
PR 
PR 
PTC 
PV 
PT 
PV 
PMDB 
PPS 
PT 
PR 

PCdoR 

DEM 
PMDB 
PV 
PR 

PSB 

PRTB 
PT 
PMDB 
PR 
PP 
PP 
PT 
PMDB 
PSC 

POT 

PMDB 
PT 

PHS 

PSOB 
PT 
PMDB 
PT 
PMDB 
PT 

PMDB 
PT 
PSC 
PMDB 

POT 

POT 

PMDB 

POT 

VEM 
POT 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb 1m 

Sim 
SiDl 

PmdbPscPte Sim 
Sim 
Sim 
SilD 

PmdbPscPte Sim 
Sim. 
Sim 
Sim 

PmdbPscPtc Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 l:rn 

Abstenção 
PtndbPscPtc Sim 

Sim 
SiJD 

PsbPdtPCdoBPn1nPhs Ab __ x 
Prb	 s~nça:o 

Sim 
SiID 

PnldbPsePte	 Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim. 

P..,dbPsePte SiDJ 
PmdbPsePtc Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb 101 

PmdbPsePtc Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb un 

Obsuuçilo 
Sim 

PmdbPsePte	 Sim 
Sim 

PmdbPscPte	 Sim 
Sittl 

pzndbPsePtc	 Sim 
SitD 

P ....dbPscPtc Sim 
PrndbPscPte Sim 
PsbPdtPCdoBPmnPhs ss 
Prb	 lIn 
PsbPdtPCdoBPrnnPhs S. 
Prb 1m 

PmdbPscPtc Sim 
PsbPdtPCdoBPtnnPhs S . 
Prb 1:01 

Não 
PsbPdtPCdoBPmnPhs Si... 
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Prb 
Carlos Santana PT Sim 
Chico Alencar PSOL Nilo 
Chico DAngelo PT Sim 
Cid.. Oiogo PT Sim 
Oeley PSC PrndbPsePtc SilTl 
Oro Adilson Soares PR Sim 
Or. Paulo Cesar PR Sim 

PsbPdtPCdoBPxnnPbs S.Echnilson Valentim PcdoB Prb un 
Edson E=quiel PMDB ProdbPscPtc Sim 
Edson Santos PT Sim 
Eduardo Cunha PMDB PrndbPscPtc Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.Eduardo Lopes PSB Prb ao 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.Felipe Bomier PHS Prb ,m 
Fernando Gabeira PV Nilo 
Filipe Pereira PSC PmdbPscPtc SiJn 
Gei-aldo Pudim PMDB PrndbPsoPtc Siln 
Hugo Leal PSC PrndbPscPtc SiJn 
Jair Bolsonaro PP SiJn 
Jorge Bittar PT SíD1. 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.Léo Vivas PRB Prb 1m 

Leonardo Piççiani PMDB PrndbPscPtc Sim
 
Luiz Sérgio PT Sim
 
Marcelo ltagiba PMDB PrndbPscPtc Sítn
 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.Miro Teixeira por Prb un 
Pastor .Manoel Fe.rreira PTB Si01
 
Sílvio "Lopes PSOB Nilo
 
Simão Sessittt pp Sirn
 
Solange AlJneida PMDB PmdbPscPte SiJn
 
Suely PR Siro
 
Vinicius Carvalho PTdoB Sim
 
Total Rio de Janeiro: 34
 
sao Paulo (SP) 

PsbPdtPCdoBPmuPhe S.Abelardo Camarinha PSB Prb 1m 

PebPdtPCdoBPmnPbe S.Aldo Rebelo pedoS Prb un 
A.line eorréla PP Sún 
Antonio Bulhões PMDB P>ndbPscPte Não 
Antonio Carlos Mendes Tbszne PSOS Nilo 
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não 
Antonio Palocci PT Sün 
Arlindo Chinaglia PT Art. 17 
Arnaldo Faria de Sá PTB Nilo 
BetoMansur PP Sim 
CAndido Vaccarezza PT Sim. 
Carlos Z ....... ttini PT Sún 
Dcvanir Ribeiro PT SiJn 
Ds-, Nechar PV Nilo 
Df". Tabnir PV Nilo 

PsbPdtPCdoBPrnnPhs S.Or. Ubiali PSB Prb un 
E~uelFernandes PSOB Não 
Francisco Rossi PMDB PrndbPscPtc ~o 
Frank Aguiar PTB Shn 
Guilhenne Cwnpos OEM Não 
Janete Rocha Pictá PT Sim 
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JíllnBr Tatto 

João Dado 

João Paulo Cunha 
Jorginho MaJuly 
José Eduardo Cardozo 
José Genoíno 
José Mentor 
José Paulo T6ffano 
Luciana COsta 

Luiza Erundina 

Marcelo Ortiz 
Michel Temer 
Milton Monti 
Nelson MarquezeUi 

PauJo Pereira da Silva 

Paulo Teixe~a 

Regis de Oliveira 

Reinaldo Nogueira 

Ricardo Berzoini 
Ricardo Izar 
Roberto Santiago 
Vadõo GODl.es 
Vald......ar Costa Neto 
Viccntinho 
Total Silo Paulo: 45 
Mato Grosso (MT) 
Carlos Abicalil 
Eliene Lúna 
Homero Pereica 
Pedro Henry 
ProCessor Victorio Gani 

VaJtenir Pereira· 

Total Mado Grosso: ti 
Distrito Federal (DF) 
Augusto Carvalho 
Jofran Frejat 
Laerte Bessa 
Magela 

Rodrigo RolleDl.berg 

Tadeu Filippelli 
Total Distrito Federal: ti 
Goiás (CO) 
Chico Abreu 
Jovair Arantes 
Leandro Vilela 
Leonardo Vilela 
Luiz Bittencoun. 
Marcelo Melo 
Pedro Chaves 
Pedro Wilson 
Ronaldo Caiado . 
Sandes Júnior 
Sandro MabeJ 
Tatico 
Total Goiás: J 2
 
Mato Grosso do Sul (MS)
 

PT 

POT 

PT 
OEM 
PT 
PT 
PT 
PV 
PR 

PSB 

PV 
PMDB 
PR 
PTB 

por 
PT 
PSC 

por 
PT 
PTB 
PV 
PP 
PR 
PT 

PT 
PP 
PR 
PP 
PMDB 

PSB 

PPS 
PR 
PMDB 
PT 

PSB 

PMOB 

PR 
PTB 
PMDB 
PSOB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PT 
OEM 
PP 
PR 
PTB 

Sítn
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
 
Prb 1Dl. 

Sítn 
Obstrução 
SiD'l 
Sim 
SiD1 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs Nil
 
Prb o
 

Sim 
PmdbPscPte	 Sim
 

Sítn
 
Siln. 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb	 un 

Sítn
 
PrndbPscPtc Sim
 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S·'
 
Prb Im
 

SiIn
 
~ SiO'l 
Sitn 
Sim 
Sim 
Sítn 

SiD'l 
SiDl 
SiUl 
SÍtn 

PrndbPscPtc Sítn 
PsbPdtPCdoBPmnPhs S· 
Prb un 

Nilo 
Sim 

PmdbPscPtc Sün 
Sítn 

PsbPdtPCdoBPtnnPhs S-
Prb 'In 
PlTldbPscPtc Sítn 

SiJu 
SínJ. 

PrndbPscPtc	 Sim 
Não 

PlTldbPscPte SiD'l 
PrndbPscPtc SiD'l 
PtndbPscPtc Sim 

Sim 
Não 
Sim 
Sítn 
SilD 
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Antônio Carlos Biffi
 
Antonio Cruz
 

Dagoberto 

Geraldo Resende 
NelsonTrad 
Vender Loubet 
Waldemir Malta 
Total Mato Grosso do Sul: 7 
Paraná (PR) 
Airton Roveda 
Alfredo Kaerer 
Andre Vargas 
Angelo Vanhoni 
Assis do Couto 

Barbosa Neto 

Dilceu Sperafico
 
Oiacobo
 
HerD'lCS Parcianello 
Marcelo Abneida
 
Moacir Micheletto
 
Nelson Meurer 
Odflio Balbinotti
 
Osmar Serraglio
 
Ratinho Junior
 
Ricardo Barros
 
Rocha Loures
 
TakayaUIA 
Total Paraná: 18
 
Santa Catarina (SC)
 
AngelaAmin
 
Carlito Merss
 
Celso Maldaner
 
Décio Lima
 

Djabna Berger 

EdinhoBez 
Fernando Coruja 
João Matos 
Jollo Pizzolatti 
Nelson Goettco 
Paulo Bornhausen 
Valdir Colatto 
VigDatti 
Zon<a 
Total Santa Catarina: 14 
Rio Grande do Sul (RS) 
Adão Pretto 
Afonso Hanun 

Beto Albuquerque 

Darcfsio Perondi 
Eliseu Padilba 
Geruum.o Bono'W' 
Henrique Fontana 
Ibsen Pinheiro 
Luis Carlos Heinze 
Luiz Carlos Busato 

Manuela OÁvila 

Marco Maia 

PT 
PP 
POT 

PMDB 
PMDB 
PT 
PMDB 

PR 
PSOB 
PT 
PT 
PT 

POT 
PP 
PR 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PMDB 
PSC 
PP 
PMDB 
PSC 

PP 
PT 
PMDB 
PT 

PSB 

PMDB 
PPS 
PMDB 
PP 
PR 
DEM 
PMDB 
PT 
PP 

PT 
PP 

PSB 

PMDB 
PMDB 
DEM 
PT 
PMDB 
PP 
PTB 

PCdoB 

PT 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

PmdbPscPte Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPsePtc Sim 

Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPbs S. 
Prb Im 

Sim 
Sim 

PmdbPsePtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
PmdbPscPtc Sim 
PmdbPscPtc SinJ. 
PmdbPsePte Sim 

Sim 
PrndbPscPtc Nilo 
PmdbPscPtc Sim 

Sim 
Sítn 

PmdbPscPte Sim 
Sim 

PsbPdtpCdoBPrnnPhs S· 
Prb	 lttI 

PmdbPscPtc	 Sim 
Obstrução 

PrndbPscPtc	 Sim 
Sim 
Sim 
Nlio 

PD1dbPsePtc	 Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.
Pro	 lln 

PmdbPscPte Sim 
PD>dbPscPtc Sim 

Nilo 
Sim. 

PsndbPscPtc	 Sim 
Sim 
Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S. 
Prb Im 

Sitn 
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Matteo Chiarelli
 
Mendes Ribeiro Filho
 
Paulo Pimenta
 
Paulo Roberto
 
Pepe Vargas
 

Pompeo de Mattos 

Renato Molling
 
Sérgio Moraes
 
Tarcísio Zimmennann
 

Vieira da Cunha 

Vilson Covatti 
Total Rio Grande do Sul: 23 

o SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Fica 
dispensada a redação final da matéria, nos termos do 
inciso I do § 2° do art. 195 do Regimento Interno. 

A matéria vai ao Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Em 

virtude da aprovação da PEC 50, de 2007, ficam preíu
dicadas as seguintes proposições: PEC 558, de 2006; 
PEC 23 de 2007; PEC 66, de 2007; PEC 90, de 2007; 
PEC 112, de 2007 e a PEC 139 de 2007. 

VI - ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - COM
PARECEM MAIS ASESSÃO OS SRS.: 

RORAIMA 

Francisco Rodrigues DEM 
Neudo Campos PP 
Total de Roraima: 2 

AMAPÁ 

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Jurandil Juarez PMDB PmdbPscPtc 
Lucenira Pimentel PR 
Total de Amapá: 5 

PARÁ 

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPscPtc 
Giovanni Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PMDB PmdbPscPlc 
Total de Pará: 5 

DEM Não 
PMDB PrndbPscPtc Sim 
PT Sim 
PTB Sim 
PT Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PDT Prb 1m 

PP Sim 
PTB Sim 
PT Sim 

PsbPdtPCdoBPmnPhs S.PDT Prb im 

PP Sim 

AMAZONAS 

Carlos Souza PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas: 2 

RONDÔNIA 

Anselmo de Jesus PT 
Marinha Raupp PMDB PmdbPscPtc 
Mauro Nazif PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Natan Donadon PMDB PmdbPscPtc 
Total de Rondônia: 4 

ACRE 

Sergio Petecão PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Acre: 1 

MARANHÃO 

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Flávio Dino PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Professor Setimo PMDB PmdbPscPtc 
Ribamar Alves PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 6 

CEARÁ 

Ariosto Holanda PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Arnon Bezerra PTB 
Ciro Gomes PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Flávio Bezerra PMDB PmdbPscPlc 
Gorete Pereira PR 
José Pimentel PT 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR 
Zé Gerardo PMDB PmdbPscPtc 
Total de Ceará: 9 
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PIAuí 

Júlio Cesar DEM
 
Paes Landim PTB
 
Total de Piauí: 2
 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPscPtc 
Total de Rio Grande do Norte: 2 

PARAfBA 

Wilson Santiago PMDB PmdbPscP!c 
Total de Paraíba: 1 

PERNAMBUCO 

Carlos Eduardo Cadoca PSC PmdbPscPtc 
Inocêncio Oliveira PR 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Mauricio Rands PT 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Pernambuco: 9 

ALAGOAS 

Augusto Farias PTB 
Francisco Tenorio PMN PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Givaldo Carimbão PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Alagoas: 3 

SERGIPE 

Jackson Barreto PMDB PmdbPscP!c 
Jerônimo Reis DEM 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe: 3 

BAHIA 

Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPscPtc 
João Almeida PSDB 
João Leão PP 
Jorge Khoury DEM 
Jusmari Oliveira PR 
Jutahy Junior PSDB 
Mário Negromonte PP 
Mauricio Trindade PR 
Total de Bahia: 9 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Aelton Freitas PR 
Antônio Andrade PMDB PmdbPscP!c 

Antônio Roberto PV 
Bilac Pinto PR 
Fábio Ramalho PV 
Fernando Diniz PMDB PmdbPscPtc 
Jaime Martins PR 
Jô Moraes PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
João Magalhães PMDB PmdbPscPtc 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPscP!c 
Luiz Fernando Faria PP 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPscPtc 
Mauro Lopes PMDB PmdbPscPtc 
Miguel Martini PHS PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPscP!c 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 19 

EspíRITO SANTO 

Jurandy Loureiro PSC PmdbPscP!c 
Total de Espírito Santo: 1 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PMDB PmdbPscP!c 
Andreia Zilo PSDB 
Deley PSC PmdbPscP!c 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Edson Santos PT 
Fernando Gabeira PV 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPscP!c 
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Rogerio Lisboa DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 11 

SÃO PAULO 

Abelardo Camarinha PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Aldo Rebelo PCdoB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattiní PT 
Dr. Nechar PV 
Dr.Talmir PV 
Duarte Nogueira PSDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Jilmar Tatlo PT 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genolno PT 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
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Julio Semeghini PSDB 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PTB 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Total de São Paulo: 23 

MATO GROSSO 

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1 

DISTRITO FEDERAL 

Laerte Bessa PMDB PmdbPscPtc 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPscPtc 
Total de Distrito Federal: 3 

GOIÁS 

João Campos PSDB 
Marcelo Melo PMDB PmdbPscPtc 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Total de Goiás: 4 

MATO GROSSO DO SUL 

Waldemir Moka PMDB PmdbPscPtc 
Waldir Neves PSDS 
Total de Mato Grosso do Sul: 2 

PARANÁ 

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Andre Vargas PT 
Angelo Vanhoni PT 
Cezar Silvestri PPS 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPscPtc 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPscPtc 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPscPtc 
Ratinho Junior PSC PmdbPscPtc 
Rocha Loures PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paraná: 11 

SANTA CATARINA 

Angela Amin PP 
Décio Lima PT 
Fernando Coruja PPS 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina: 4 

RIO GRANDE DO SUL 

Darcisio Perondi PMDB PmdbPscPtc 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPscPlc 

Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manueia DÁvila PCdoB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Matteo Chiarelli DEM 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPscPlc 
Pompeo de Mattos PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Professor Ruy Pauletli PSDB 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 10 

DEIXAM DE COMPARECER Á SESÃO 
OSSRS.: 

RORAIMA 

Marcio Junqueira DEM 
Maria Helena PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Roraima: 2 

AMAPÁ 

Janele Capiberibe PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Amapá: 1 

PARÁ 

Gerson Peres PP 
Jader Barbalho PMDB PmdbPscPtc 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Total de Pará: 4 

AMAZONAS 

Áliía Lins PMDB PmdbPscPlc 
Total de Amazonas: 1 

ACRE 

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
IIderlei Cordeiro PPS 
Total de Acre: 3 

TOCANTINS 

Osvaldo Reis PMDB PmdbPscPlc 
Tolal de Tocantins: 1 

MARANHÃO 

Nice Lobão DEM 
Tolal de Maranhão: 1 

CEARÁ 

Manoel Salviano PSDB 
Tolal de Ceará: 1 

PIAui 

Alberto Silva PMDB PmdbPscPtc 
Mussa Demes DEM 
Tolal de Piauí: 2 
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RIO GRANDE DO NORTE 

Belinho Rosado DEM 
João Maia PR 
Sandra Rosado PSB PsbPdlPCdoBPmnPhsPrb 
Total de Rio Grande do Norte: 3 

PARAíBA 

Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wilson Braga PMDB PmdbPscPtc 
Total de Paralba: 2 

PERNAMBUCO 

Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Wilson PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Total de Pernambuco: 3 

SERGIPE 

José Carlos Machado DEM 
Total de Sergipe: 1 

BAHIA 

Fernando de Fabinho DEM 
Roberto Britto PP 
Total de Bahia: 2 

MINAS GERAIS 

Carlos Melles DEM 
Edmar Moreira DEM 
George Hilton PP 
Lael Varella DEM 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Rafael Guerra PSDB 
Total de Minas Gerais: 6 

ESpIRITO SANTO 

Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Neucimar Fraga PR 
Rose de Freitas PMDB PmdbPscPlc 
Total de Espírito Santo: 3 

RIO DE JANEIRO 

Bernardo Ariston PMDB PmdbPscPlc 
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Total de Rio de Janeiro: 3 

SÃO PAULO 

Arnaldo Jardim PPS 

Celso Russomanno PP 
Clodovil Hernandes PR 
Ivan Valente PSOL 
José Anfbal PSDB 
Márcio França PSB PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
Paulo Maluf PP 
Ricardo Tripoli PSDB 
Total de São Paulo: 8 

DISTRITO FEDERAL 

Osório Adriano DEM 
Total de Distrito Federal: 1 

GOIÁS 

(ris de Araújo PMDB PmdbPscPtc 
Total de Goiás: 1 

PARANÁ 

Alex Canziani PTB 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Luiz Carlos Setim DEM 
Max Rosenmann PMDB PmdbPscPlc 
Total de Paraná: 5 

SANTA CATARINA 

Gervásio Silva PSDB 
Total de Santa Catarina: 1 

RIO GRANDE DO SUL 

Cezar Schirmer PMDB PmdbPscPtc 
Claudio Diaz PSDB 
Enio Bacci PDT PsbPdtPCdoBPmnPhsPrb 
José Otávio Germano PP 
Maria do Rosário PT 
Total de Rio Grande do Sul: 5 

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Chinaglia) - En
cerro a sessão, convocando para hoje, quarta-feira, 
dia 10, às 14h, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

DEBATES 

E 

TRABALHO DE COMISSÕES 

(Encerra-se a sessão ás 3 horas e 53 
minutos.) 
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Ata da 282 8 Sessão, em 10 de outubro de 2007 
Presidência dos Srs. Inocêncio Oliveira, 2° Vice-Presidente; Ciro Nogueira, 

2° Secretário; Pedro Wilson, Leonardo Monteiro, Dr. Ubiali, 
§ 2° do art. 18 do Regimento Interno 

I - ABERTURA DA SESSÃO ocultos, esse evento serviu de marco histórico para o 
combate escravo no território brasileiro. O Ministério o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ha
do Trabalho e Emprego celebrou acordo de coopera-vendo número regimental- 260 Sras. e Srs. Deputados 

o ção com a Advocacia-Geral da União para fortalecer 
presentes na Casa -, declaro aberta a sessão. 

o esse grupo de fiscalização e libertar os que ainda 
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

estão submetidos à escravidão psicológica, iniciativa 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos. 

cuja importância chega a ponto de ser comparada com 
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 

a abolição da escravatura. 
sessão anterior. 

O Grupo Móvel de Fiscalização do MTE, de 1995 

11 - LEITURA DA ATA até hoje, já realizou 568 operações. Fiscalizou 1.789 
fazendas, registrou 25.708 trabalhadores em condições 

O SR. LUIZ COUTO, servindo como 2° Secretá
degradantes e libertou 25.064 desse total. O paga

rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a mento de indenizações pela exploração da dignidade 
qual é, sem observações, aprovada. humana já ultrapassa R$32,7 milhões, o que merece 

O SR. PRESIDeNTE (Inocêncio Oliveira) - Pas ser ressaltado. 
sa-se à leitura do expediente. A parceria entre a AGU e o MTE é de fundamen

tai importância por dar apoio constitucional e jurídico a 11I - EXPEDIENTE 
esses fiscais do grupo móvel de fiscalização, além de 

Não há expediente a ser lido. defender a ação dos fiscais e inibir possíveis futuras 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas ações contra os mesmos na Justiça. Com essa parceria, 

sa-se ao ao mesmo tempo em que a AGU garante a legalidade 
da atividade dos fiscais, reconhece o avanço que simIV - PEQUENO EXPEDIENTE 
bolizam no combate ao trabalho escravo no Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - In Alguns figurões ficaram felizes com a parada dos 
forma a Presidência que, nesta sessão, será dada trabalhos dos fiscais trabalhistas, mas ela foi estraté
oportunidade â todos os Deputados que quiserem se gica para o grupo tomar um pouco de fôlego, reorga
pronunciar. O Grande Expediente começará às 16h. nizar os trabalhos, realizar parcerias e conscientizar a 
Depois, passaremos às Comunicações Parlamentares. população sobre os trabalhos análogos ao de escravo 
E, até às 19h, todos que queiram usar da palavra para que ainda assolam o nosso País. 
transmitir suas idéias sobre os diversos assuntos per Portanto, Sr. Presidente, Sras, e Srs, Deputados, 
tinentes à vida do Pais poderão fazê-lo. a vitória está próxima, consolidando-se com a retoma

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con da dos trabalhos do Grupo Móvel de Fiscalização do 
cedo a palavra ao primeiro orador do Pequeno Expe Ministério do Trabalho e Emprego, que deve reiniciar
diente, o ilustre Deputado Luiz Couto. se já na próxima semana. 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pronuncia o seguin Éestratégico e fundamental que instituições como 
te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado, a Policia Federal também dêem apoio a esses fiscais 
estive presente hoje no Ministério do Trabalho e Em que combatem a escravidão no Brasil, porque eles es
prego para participar da palestra intitulada Trabalho tão prestando reievante serviço à nação, e até mesmo 
análogo ao de escravo, proferida pela Ora. Ruth Bea para defender a integridade física dessas pessoas que, 
triz de Vasconcelos Vilela, Secretária de Inspeção do muitas fezes, colocam a vida em risco ao desempe
Trabalho do MTE. nharem suas heróicas funções. 

Depois de tanta polêmica no Senado Federal A propósito, a Comissão de Trabalho, de Admi
sobre o Grupo de Fiscalização Móvel do Ministério do nistração e Serviço Público da Câmara dos Deputados 
Trabalho, encabeçada por uma pequena minoria de está apresentando à Casa requerimento com o objetivo 
senadores que, muitas vezes, representam interesses de criar a Subcomissão Permanente de Combate ao 
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Trabalho Escravo em nosso Pais. E, na qualidade de 
seu Presidente, colocoa Comissão de DireitosHuma
nos e Minoriasà disposiçãodo MinistériodoTrabalho 
e Emprego, da Advocacia-Geral da União, da Comis
sãodeTrabalho e de entidadesligadasao combateao 
trabalhoescravopara, juntos, integrarmos um grande 
grupo de trabalho em favor da causa, em favor da po
pulação brasileira. 

Dessaforma, conclamotodosa darmosas mãos 
e seguirmos juntos - os Poderes Legislativo, Execu
tivo e Judiciário e a população como um todo - para 
erradicaro trabalho escravo no Brasile nostornarmos 
exemplo para o resto do mundo. 

Por fim, Sr.Presidente, solicitoa V.Exa. sejaeste 
pronunciamento divulgado pelos meios de comunica
ção da Casa. 

Muito obrigado. 

O SR.VALADARES FILHO (Bloco/PSB-SE. Pro
nunciao seguintedíscurso.) - Srs,Presidente, Sras.e 
Srs.Deputados, tragoà tribuna otema da reforma tribu
tária, comumente defendido comveemência poramplos 
e diversossetores da sociedade e do Governo. 

Entre 1995 e 2005 - posso dizer a V.Exas. -, foi 
realizada umareformatributáriasilenciosa, penalizan
do os setores assalariados e de baixa renda.E essa 
reforma tributária rasteira, que se propaga no tempo 
devagar e constantemente, sempre sob a justificativa 
de superaçãode umacrise fiscale da necessidade de 
formação de superávit primário, deu-se por meio de 
expressivos aumentos da arrecadação de impostos 
cumulativos sobre o consumo. 

Dados divulgados pelo UNAFISCO, feitos com 
base no novo recálculo do PIB, mostram que a carga 
tributáriasubiude 26%para35%,de 1996a 2006. Em 
termos reais, os tributos federais sobre o consumo 
aumentaram 110°;." nos últimos 10 anos. 

De fato, dados publicados na pesquisa Na con
tramão das estatlsticas- arrecadação (de onde vem?) 
e gastos Públicos (para onde vão?), organizada pelo 
economistapesquisadorJoão Sicsú, mostram que no 
Brasil os tributos sobre o consumo representam 67% 
da arrecadaçãototal, o impostosobrea renda, 29%,e 
os impostos sobre patrimônio, apenas4%.Nosparses 
da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OCDE, ocorre o contrário: a arrecada
ção de impostos sobre o consumo é menor do que a 
arrecadação de impostossobrea renda, enquanto7% 
recaem sobre o patrimônio. 

A sorrateira reforma tributária ocorrida no Bras'i1 
criou umsistematributário sobreo consumo que onera 
especialmente a classe de renda maisbaixa, concen
trandorenda. Semdúvidaalguma, todosos brasileiros, 
sejam ricos, sejam pobres, consomem mercadorias 

para sobreviver. Assim, a tributação indiscriminada 
sobre o consumoonera igualmente a todos.Todavia, 
é necessário tributar o cidadão proporcionalmente à 
sua capacidade contributiva. O pobre nãopode pagar 
o mesmo tributo que o rico ao consumir mercadorias 
parasobreviver. Énecessário tributar o que,de fato, se 
revela riqueza, tal como a renda e Q patrimônio. 

Portanto, o clamor por uma reforma tributária é 
grande, mas o debate gira em torno da diminuição da 
arrecadação. 

A reforma tributáriaque defendotambém coloca 
outraquestãoem debate:umamelhordistribuição dos 
encargos tributários. 

Sabemos todos que é necessário reduzir o ta
manho da carga tributária brasileira, seja porque há 
tributação demais, o que prejudica o crescimentodas 
empresas, seja porque é alcançado um certo patamar 
em quea arrecadação nãosurtemaiso efeitodesejado, 
pelo contrário, gera incentivos à fraude e à sonegação 
e desmobilizaos investimentos. 

Sr. Presidente, reconheço todas essas deman
das que pairamsob o tema reforma tributária.Apenas 
estou lembrando que as classes assalariadas são as 
maisprejudicadas quandoa tributação privilegia o con
sumo, e elas, ao contrário das grandes corporações 
e multinacionais, não têm como se defender do ônus 
da tributação. Dou um exemplo: a isenção do Impos
to de Renda dos lucros e dividendos distribuidos fez 
com que o lucro passasse a ser tributado apenas na 
pessoajurldica,ou seja, os rendimentos de capitalque 
a pessoa Ilsica recebe não pagam imposto de renda. 
Até 1995, os dividendos eram tributados na fonte ou 
na declaração anualdo Impostode Rendadosbenefi
ciários.E essa isençãofez com queos cofres públicos 
deixassem de arrecadar em 2006 aproximadamente 
R$ 5,4 bilhões. 

Poroutro lado,devemos lembrarque os assala
riados nãotêm nenhumtipo de isenção. Pagam impia
cavelmente Imposto de Renda na fonte, obedecendo 
à tabela progressiva, que vai até 27,5%.Assim, quem 
recebe rendimentos de capital, não paga Impostode 
Renda, enquanto quem recebesaláriopaga muito Im
posto de Renda. 

Isentou-se, ainda em meados de 1995,também 
do pagamento de Impostode Rendaa remessade lu
crose dividendos ao exterior. Até 1995, essas remessas 
eram tributadas em 15%.Estima-se a renúncia fiscal 
emR$4bilhões noanode 2006. Essebeneficio estimu
lou a remessa de lucrose dividendos ao exteriorpelas 
mullinacionais, batendo recorde em 2005, quando o 
valoralcançou R$12,7 bilhões, maiormontante desde 
1947, segundo dados do BancoCentral. 
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E, finalmente, Sras. e Srs. Deputados, dou outro 
exemplo: existe permissão legal para deduzir do lu
cro tributável uma despesa fictrcia denominada "juros 
sobre o capital próprio", reduzindo-se com isso os tri
bulas sobre o lucro no Imposto de Renda da pessoa 
juridica e a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido. 
Essa inovação permite à empresa remunerar o capi
tal próprio, pagando juros aos sócios e acionistas e 
deduzindo a suposta despesa do lucro. Grandes em
presas deixam de distribuir dividendos nos moldes 
típicos, para distribuir juros aos sócios e aos acionis
tas, visando unicamente à redução do pagamento de 
tributos da empresa. 

Apenas para saber o tamanho desse benefício 
fiscal: em 2005, os 5 maiores bancos brasileiros dis
tribuíram aos seus acionistas R$6,l bilhões de juros 
sobre o capital próprio, o que representou uma redu
ção nos seus encargos tributários da ordem de R$2 
bilhões. 

Portanto, a questão sobre a redução da carga 
tributária implica saber quem está pagando o elevado 
preço dessa carga tributária e de que modo a tribu
tação pode ser equanimemente distribuída; afinal, a 
tributação não é nenhuma vilã. Ela é o preço da cida
dania - mecanismo pelo qual o Estado pode ofertar 
educação, saúde, previdência e assistência social, 
que, por sinal, ainda merecem enorme melhoria de 
qualidade e oferta, apesar de todo o esforço do Go
verno do Presidente Lula. E o exemplo da tributação 
para a assistência social é revelado pelos Indices de 
redução da desigualdade social através do programa 
Bolsa-Família. 

Clair Hickmann, auditora da Receita Federal que 
constantemente estuda o nosso sistema tributário, 
cunhou frase que marca sempre o debate sobre a re
forma tributária brasileira: "Nossos sistema tributário 
têm atuado como um Robin Hood às avessas, porque 
tira dinheiro dos pobres para dar aos ricos". 

Por tudo isso, no debate sobre a reforma tributá
ria, precisamos firmar posição sobre uma distribuição 
justa do ônus tributário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. BARBOSANETO (Bloco/PDT-PR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, venho à 
tribuna na tarde de hoje registrar importantes avan
ços observados em Paranaguá, sob a administração 
do Prefeito José Baka Filho, do PDT, cujo carro-chefe 
é o Programa Educação em Tempo Integral. 

Esse programa, que está beneficiando alunos da 
rede municipal de ensino, foi implantado logo no início 
da atual administração, em 2005. Atualmente 12 escolas 
estão inseridas no projeto, com uma oferta de 6.500 va

gas para.Também os centros de educação infantil estão 
atendendo as crianças integralmente, com mil vagas. 

De acordo com o Prefeito Baka Filho, 3 refeições 
diárias são oferecidas nas escolas de perlodo integral. 
Já nos Centros de Educação Infantil, as crianças fazem 
4 refeições. "Durante o mês oferecemos 30 mil refeições 
de qualidade. É uma das melhores merendas do Para
ná, nossas crianças merecem", afirma o Prefeito. 

O Poder Público Municipal investiu mais de R$4 
milhões em reformas e ampliações nas escolas da rede 
inseridas no projeto. As obras de reforma e ampliações 
compreenderam construção de novas salas de aula, 
laboratórios de informática, novos banheiros (inclusive 
para alunos com necessidades especiais), instalações 
para direção, coordenação, docência, auditório (sala 
multiuso) e refeitórios. Além disso, as escolas reforma
das receberam quadras esportivas. 

Mais estabeiecimentos de ensino, como as esco
las municipais Randolfo Arzua e Iracema dos Santos, 
entre outros, estão sendo melhorados para serem in
seridos no Programa Educação em Tempo Integral. 

O Poder Público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação Integral (SEMEDI) entregou 
aos alunos da rede 12.329 kits escolares, com aga
salho, short, saia para as meninas, bermuda para os 
meninos, camisetas, maiô e sunga para aulas de na
tação, mochilas e material escolar para alunos de 31 
escolas municipais. O Prefeito investiu mais de R$l 
milhão na aquisição desses kits. 

Neste aba, a Prefeitura contratou mais de 200 
professores para atender à demanda das escolas mu
nicipais, investiu na capacitação dos docentes e na 
aquisição de material permanente para os estabeleci
mentos de ensino. "Onosso intuito ê investir cada vez 
mais em educação e as obras nas escolas vão garantir 
qualidade de vida aos nossos parnanguarinhas", disse 
o Prefeito José Baka Filho. 

Esses relatos, colhidos no site da Prefeitura Mu
nicipal de Paranaguá (www.paranagua.pr.gov.br.) são 
demonstraçôes claras de que a prioridade máxima 
do PDT, difundida nas últimas décadas no Pais pelo 
nosso inesquecrvel líder Leonel Brizola e também 
pelo Senador Cristovam Buarque, na última campa
nha presidencial, vem sendo praticada pelo Prefeito 
José Baka Filho. E isso é motivo de satisfação para 
nós que, na condição de Deputado Estadual na Le
gislatura passada, apresentamos projeto que sofreu o 
veto do Governador Roberto Requião e convertido em 
lei pela Assembléia Legislativa, estabelecendo bases' 
legais para a implantação do Programa Educação In
tegrai em todas as escolas do Paraná. Um dia - quem 
sabe? - isso se tornará reaiidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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o SR. DANIEL ALMEIDA (BlocoIPCdoB-BA.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há cerca 
de um ano comemorávamos o Dia do Professor com 
registros feitos em várias sessões do plenário desta 
Casa. Os discursos louvavam a data, destacando a 
relevância do professor na construção da sociedade 
e dedicando palavras de carinho e admiração a esses 
profissionais, mas, em sua maioria, tinham um certo 
tom de desalento. 

Hoje, quero falar de esperança. Quero falar de 
medidas que têm potencial para construir, de forma 
consistente e proqressíva, um novo cenário para o 
professor brasileiro. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação, lança
do pelo Governo do Presidente Lula, definiu metas de 
qualidade para a educação básica e, para monltora-las, 
criou O Indice de Desenvolvimento da Educação Básí
ca - IDEB. Esses instrumentos terão crucial papel no 
processo de mudança. Servirão para guiar os gestores 
públicos e sensibilizar a sociedade civil, provocando 
atitudes concretas em prol da melhoria da qualidade 
da educação. O assunto deixa, assim, de ser respon
sabilidade do professor para ser tarefa de todos. 

Preocupados com a formação inicial dos profissio
nais do magistério e com o desinteresse que os jovens 
demonstram por ingressar na carreira, foi implantado o 
Pró-Docência, programa que investe na melhoria dos 
cursos de licenciatura. Foram também implantadas 
bolsas de iniciação à docência, que cuidam de incenti· 
var a carreira do magistério de Ciências e Matemática, 
áreas de maior carência da educação básica. 

Há, ainda, a Universidade Aberta do Brasil, cujo 
principal objetivo é o de oferecer formação inicial a 
professores em efetivo exercfcio na educação básica 
que ainda não têm graduação. A meta da UAB, em 
2007, é oferecer 60 mil novas vagas em cerca de 300 
pólos de apoio presencial espalhados por todos os 
Estados da Federação. Além disso, o MEC atribuiu à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nlvel 
Superior - CAPES, que recorihecidamente desenvolve 
excepcional trabalho na pós-graduação, a coordena
ção de todas as ações de formação dos professores 
da educação básica. 

Na parte de infra-estrutura, outro gargalo da edu
cação brasileira que resulta em péssimas condições 
de trabalho para o professor, cito, dentre outras inicia
tivas relevantes, as metas de universalizar a energia 
elétrica e a distribuição de computadores para todas 
as escolas públicas. 

E o Congresso Nacional também contribuiu de 
forma decisiva para imprimir novos rumos à educação 
brasileira: aprovou, em fins de 2006, o Fundo de Ma
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação - FUN
DEB. Durante a tramitação da proposta, as creches 
foram incluldas nesse Fundo, obrigando os sistemas 
de ensino a assumirem, de uma vez por todas, essa 
etapa escolar como parte indissociável do processo 
de formação do individuo. 

Chamado a regulamentar a matéria, novamente 
o Congresso manifestou-se rapidamente, introduzindo 
importantes alterações e aprovando a Lei n° 11.494, 
de 2007. 

Neste mês de outubro, a Comissão de Educação e 
Cultura desta Casa viveu momento histórico ao aprovar 
o projeto de lei que institui o piso salarial profissional 
nacional do magistério público. Esse piso foi fixado em 
R$9S0,00 para profissionais com a formação mlnima 
determinada pela LDB, com jornada de trabalho de 
até 40 horas semanais. 

Obviamente, esse valor não atendeu às expec
tativas de muitos docentes da educação básica. Con
tudo, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais - INEP, ele tem potencial 
para ampliar os rendimentos de mais de SO% dos pro
fessores da rede pública municipal e pelo menos 20% 
daqueles que estão na rede estadual. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tão im
portante quanto o valor e sua implantação a partir de 
1° de janeiro de 2008, é a definição do piso salarial 
como vencimento inicial, o que possibilitará uma or
ganização mais racional e justa para as carreiras do 
magistério. 

Além disso, a inclusão no texto da jornada de ho
ras/atividades, definida a partir da limitação do tempo 
a ser dedicado à docência, e da atualização anual do 
valor do piso, que deverá utilizar o mesmo percentual 
de crescimento do valor aluno/ano, definido nacional
mente para os primeiros anos do ensino fundamental 
urbano, são grandes conquistas que devem ser co
memoradas. 

Um crescimento econômico mais acelerado, que 
todos esperamos se consolide ao longo dos próximos 
anos, deverá gerar importantes ganhos para um dos 
impostos mais importantes da cesta FUNDEB: o ICMS. 
De outro lado, a previsão legal de disponibilizar tempo 
para que o professor prepare suas aulas e participe de 
reuniões pedagógicas e de avaliações, mas também 
cuide de sua formação continuada, deverá melhorar o 
desempenho do profissional e, em conseqüência, re
percutir positivamente na aprendizagem dos alunos. 

Merece destaque ainda o prazo determinado 
para que os sistemas de ensino reformulem seus pia
nos de carreira, de tal modo que, até 1° de janeiro de 
2010, o piso salarial corresponda integralmente ao 
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vencimento inicial das carreiras do magistério públíco 
da educação básica. 

Não se trata aqui, Sras. e Srs. Parlamentares, de 
fazer um libelo governista ou de proclamar propositu
ras legislativas redentoras. Não acredito em medidas 
mágicas, tampouco o professorado deste Pais. As es
tatísticas da educação, as condições de ensino e os 
nlveis de remuneração dos docentes não nos permitem 
tal ilusão. Trata-se de olhar para frente, reconhecer a 
gravidade dos problemas com que convivem os pro
fessores e, por extensão, toda a educação, sem deixar 
de acreditar na transformação dessa realidade pelas 
mãos dos homens. 

Acredito que as mudanças mais profundas e dura
douras são fruto de 3 grandes fatores: decisão política. 
ação governamental e fiscalização da sociedade. 

Parabenizo, então, os profissionais do magistério 
de lodo o Brasil, em especial aqueles que estão no meu 
Estado, a Bahia, convidando-os para, juntamente com 
pais, alunos, enfim, toda a sociedade, acompanhar os 
resultados do Plano de Desenvolvimento da Educação 
e cobrar de seus governantes estaduais e municipais 
ações locais que reforcem e aprofundem suas metas. 
Todos, portanto, estão convidados a construir dias me
lhores para o nosso professor. 

Passo agora, Sr. Presidente, a abordar outro 
assunto. 

Na última sexta-feira, dia em que venceram as 
Concessões de transmissão de algumas das maiores 
emissoras de televisão do Pais, como a Globo, a Re
cora e a Bandeirantes, manifestações em pelo menos 
15 Capitais mobilizaram milhares de pessoas para co
brar a participação do controle social nos processos de 
concessões públicas e a democratização da mídia. 

A mobilização foi convocada pelo Fórum Nacio
nal de Democratização dos Meios de Comunicação 
- FNDC. Em Salvador, o ato contou com a participação 
de diversos movimentos e entidades, a exemplo do Mo
vimento Pró-Central Classista e Democrática, Corrente 
Sindical Classista - esc, Sindicato dos Jornalistas da 
Bahia - SINJORBA, Rede Brasileira de Educomunica
ção Ambiental - REBECA e Sindicato dos Bancários 
da Bahia, entre tantos outros sindicatos, além de par
tidos pollticos e entidades estudantis. 

Sr. Presidente, este é um momento importante 
da história da comunicação em nosso País. Chegou a 
hora de refletirmos sobre o caráter monopolista e oli
gárquico que tomou os meios de comunicação. Com
prova a experiência dos últimos anos que o monopólio 
reduz a pluralidade de debate e a competição entre 
os veículos. Acredito que, se a polrtica não for revista 
urgentemente, a cada dia ficará mais difícil se demo
cratizar os espaços de informação no Brasil. 

A precarização do acesso à informação é um dos 
pontos de convergência da política de democratização 
da imprensa e; digo mais, dos meios de comunicação 
como um todo. Por isso, o meu partido, o PCdoB, que 
já tem destacada história de luta pela liberdade de 
imprensa, hoje toma para si, a bandeira da democra
tização da comunicação e da criação de novas alter
nativas para o setor. 

Tendo em vista esse desafio, no último final de 
setembro, o PCdoB da Bahia promoveu amplo debate 
sobre o tema, e levou até a Faculdade de Comunicação 
da Universidade Federal da Bahia - UFBA represen
tantes de 20 municípios baianos, incluindo a Capital. 

O seminário reuniu jornalistas, publicitários, Se
cretários Municipais de Comunicação do PCdoB, as
sessores sindicais de comunicação e de parlamentares, 
gestores, professores e estudantes da área. A iniciativa 
reforçou uma das bandeiras do PCdoB: a busca por 
avançada consciência social da população e a defesa 
do acesso à informação. 

Vive hoje o País momento de ebulição dos meios 
de comunicação, especialmente os alternativos. Por 
isso, acredito, o papel desta Casa, na condição de 
representante dos anseios sociais, é o de criar um 
ambiente favorável, especialmente para as rádios e 
televisões públicas, comunitárias, livres, democráticas 
participativas e plurais, como representação autôno
ma dos segmentos sociais, complementadas pelas 
estatais. 

Contribuem as rádios e as televisões públicas 
com o direito à informação, um direito intransferível do 
nosso povo, devidamente assegurado pela Constitui
ção brasiieira. Dessa forma, estaremos ampliando e 
solidificando a democracia no Brasil e melhorando a 
qualidade de vida do povo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e srs. Depu
tados, rapidamente, quero apenas registrar a realização, 
no final de semana passado, da 12' Festa do Café, na 
cidade mineira de São Sebastião do Anta, que, apesar 
de pequena, produz grandes quantidades de café. 

De fato, o Prefeito João Batista Venâncio, nosso 
companheiro do Partido dos Trabalhadores, realizou 
uma grande e bonita festa com o objetivo de promo
ver a força de trabalho do município. Participaram das 
comemorações, que se iniciaram na sexta-feira e se 
estenderam até domingo, não só a população de São 
Sebastião do Anta, mas também de várias outras de 
cidades vizinhas. 

Parabéns ao Prefeito João Batista Venâncio e a 
toda comunidade de São Sebastião do Anta pela or
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ganização de tão ordeira festividade e pela promoção 
da força de trabalho do municipio. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. JACKSON BARRETO ·(Bloco/PMDB-SE. 
Pronunciao seguinte discurso.)_ Sr.Presidente, Sras. 
e Srs.Deputados,mais uma vez, o Estadode Sergipe 
protagoniza a cena nacional e dá exemplo de pioneiris
mo à Nação. Dessa feita, destaca-se o meu pequeno 
Estado a partir de sua Capital, Aracaju, precisamente 
pela ação célere e eficiente da Prefeitura Municipal, 
que, menos de um mês depois de o Presidente Lula 
ter assinado os convênios para a liberação dos recur
sos do PAC, já conseguiu dar ordem de serviço para 
o inicio da primeira obra do Plano de Aceleração do 
Crescimento - PAC, em Sergipe. 

Quatrocentas e quatro casas começam a ser 
construfdas no Bairro Santa Maria, reacendendo a 
esperança e confiança de centenas de famfiias que 
ali vivem em condições precárias e que agora podem 
vislumbrar um futuro mais feliz. 

Estas404 casas, na verdade,fazem parte de um 
conjuntomuitomaisamplo, muitomaisousadode obras 
do PAC, que vai investirR$SB,3 milhõesna Capitalser
gIP?na, levando desenvolvimento, conforto, segurança, 
saude e qualidade de vida para aracajuanos. 

É um volume de recursos para investimentos em 
habitação e infra-estruturaurbana nuncavisto na nos
sa Capital. Esses R$SB,3 milhões serão investidos na 
urbanização e regularização de habitações precárias 
d?S ~ principaisáreas endêmicas de Aracaju,a conhe
cida Invasãodo Coqueiral, nos Bairros Porto D'Anta e 
Santa Maria.Nototal, serão investidos R$ S7,4 milhões 
no proJe!o do Santa Maria, com a construçãode 1.440 
habitações, e R$30,S milhões na construção de SOO 
moradias e melhoria da infra-estrutura do Coqueiral. 

Esse é o resultado de histórica parceria firmada 
entre a cidade de Aracaju, o Governo do Estado e o 
Governo Federal. É o resultado do compromisso des
ses 3 entes federativos com o crescimento do Pais a 
partir de suasrealidades; é o resultado docompromisso 
com a melhoriada qualidade de vidado povo, do com
pro~T1Isso com o conforto e a segurança das familias, 
abrindo novas perspectivas para os sergipanos. 

E, se os aracajuanos já começam a comemorar 
também os sergipanos, como umtodo, têm motivos de 
sobra para celebrar a benfazeja parceria do Governo 
do Presidente Lula com o Governo de Sergipe. 

Sr.Presidente, Sras.e Srs. Deputados,o Gover
no Federal vai investir mais R$303,4 milhões no res
tante do Estado de Sergipe na área de saneamento 
básico, sendo que R$200 milhões serão destinados à 
construção da barragem e da Estação de Tratamento 
de Água do Rio Poxim. Vinte milhões de reais serão 

investidos em Nossa Senhora do Socorro, para a arn
pliação das redes de esgoto e no Projeto de Revitali
zação da Bacia do Rio Sergipe.Também na Capital, 

R$B3,4 milhões ficarão para a ampliação do sistema 
de esgotamento sanitário e das ligações domiciliares 
nos bairrosAtalaia,Coroa do Meio, SãoContado,Gra
geru, [ndlo Palentin, Ponto Novo, BarradosCoqueiros, 
Sol Nascente e Castelo Branco. 

Além disso, os recursos do PAC vão garantir a 
duplicação da BR-101, além de destinar R$Smilhões 
para o Projeto Jacaré-Curituba e R$30 milhões para 
a construção da Ponte Mosqueiro-Caueira, que será 
iniciada ainda em setembro deste ano. Igualdestaque 
merece o projeto de uso múltiplo do Canal do Xing6 
qu~_vai propiciar distribuição de água e irrigação na 
reglao, alavancara economia do semi-árido e criar con
dições de sustentabilidade para que o homem possa 
conviver com a seca. 

Ao todo, o PAC destinará R$401, 7 milhões para 
todo o Estado de Sergipe, num investimento que, s6 
em Infra-estrutura, vai beneficiar SOO mil sergipanos. 

Sr. Presidente e ilustres colegas, orgulho-me 
de ser sergipano e poder compartilhar com os meus 
conterrâneoseste momento de alegriaque o Governo 
Federal propicia aossergipanos. Orgulha-me igualmen
te compor a bancada de sustentação deste Governo 
que tem demonstrado imensa sensibilidadepara com 
as causas que afligem a população,sobretudo a mais 
vulnerável, e que tem trabalhado visivelmente para 
buscarsoluções estruturais para problemasseculares 
que vitimam o povo brasileiro. 

E é esseo sentidodo Programa de Aceleração do 
Crescimento,que tem sido o motor socialdo Governo. 
A expectativa de investimento de R$10S bilhões em 
habitação e R$40 bilhõesem saneamento básico até 
o ano 2010, enche a Nação de esperança e felicidade 
e demonstra cabalmente para onde o Governo olha e 
em que direção se fixa o seu compromisso. 
.. A ação célere da Prefeitura de Aracaju, dando 
lnfcio ainda no mês passado à construção dessas 
404 casas com recursos do PAC põe por terra a tese 
maledicente e descrente da Oposição, que apostava 
no fracasso do Programa e exortava a sua não-ma
terialização. 

Aracaju, minhapequenacidadeprovao contrário. 
Provaque o PAC é um programavivo, um instrumento 
do G~verno Federal, dos Estados e Prefeituras para 
intervir concretamenteem suas realidadese levarbe
nefícios e qualidade de vida para o nosso povo. Prova 
de compromisso e de amor ao povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM-SC. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
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gar, com muita revolta, reporto-me ao chocante vídeo 
apresentado quando do júri ocorrido na Inglaterra so
bre a morte do brasileiro Jean Charles de Menezes. 
O moço foi imobilizado pelas costas pelo policial e, à 
queima-roupa, foram-lhe desferidos 7 tiros na cabeça. 
Relata o policial britânico que, à medida em que atirava, 
sentia a cabeça do rapaz jogar para lá e para cá. 

Por isso, estou fazendo uma indicação ao Minis
tério das Relações Exteriores no sentido de que envie 
uma moção de protesto desta Casa àquele tribunal, 
pela violência desse crime contra um brasileiro em 
terras inglesas. 

Em segundo lugar, Sr . Presidente, faço referên
cia aos lamentáveis fatos que vêm acontecendo no 
Senado Federal. 

Nós, Deputados, às vezes relutamos em falar 
da outra Casa, até porque amamos o Congresso Na
cional- eu, V.Exa. e todos os demais Deputados que 
aqui tanto trabalham -, mas não podemos nos calar 
diante do que vem acontecendo ali. Devemos, portan
to, denunciar ao nosso povo que sacaram o Senador 
Pedro Simon, uma das reservas morais deste País, 
da Comissão de Constituição e Justiça para atender 
a interesses pessoais. Foi um ato brutal. 

Até agora, mantive-me distante, mas, neste mo
mento, devo protestar contra esse ato, que já foi cha
mado de "sem-vergonhice sem limite". E não fui eu o 
autor do adjetivo, mas o Senador Geraldo Mesquita, do 
próprio PMDB, partido do Presidente do Senado. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO.Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, 
informo à Casa que, amanhã pela manhã, por inicia
tiva não só da Senadora Fátima Cleide, mas também 
dos Deputados Estaduais, haverá audiência pública na 
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia para 
debater o polêmico tema da homofobia. 

O Brasil tem um programa razoável de combate à 
homofobia, mas precisa sensibilizar a sociedade quan
to ao fato de que a conduta homofóbica é ruim para a 
democracia e uma discriminação contra aqueles que 
se conduzem diferentemente. 

Nas relações sociais, é importante respeitar as 
diferenças de agir, de pensar e de se comportar, para 
permitir aos diferentes serem tratados com dignidade. 

E esse evento da Assembléia Legislativa é uma 
forma de conscientizar a sociedade rondoniense de 
que a homofobia é uma prática discriminatória e cri
minosa. 

Era o registro que tinha a fazer, Sr. Presidente. 
O SR. EFRAIM FILHO - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem 
V. Exa. a palavra. 

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, estou inscrito para, daqui a alguns 
minutos, fazer um pronunciamento sobre o Encontro 
Nacional da Juventude do Democratas, que ocorreu 
aqui em Brasflia, com a presença de representantes 
regionais e estaduais de toda a Federação. 

Quero, porém, aproveitar este momento para 
homenagear Campina Grande pelo transcurso de seu 
1430 aniversário de emancipação política, que ocorrerá 
amanhã, e também os 20 anos da Universidade Esta
dual da Paraíba, em Campina Grande, instituição que 
faz com que nossa cidade seja um dos pólos regionais 
de desenvolvimento do Nordeste e uma das capitais 
do agreste paraibano. 

Sr. Presidente, mesmo sabendo que V.Exa. irá 
discordar da minha opinião, por ser convicto defen
sor da cultura de Pernambuco, ressalto que Campina 
Grande é conhecida hoje pelo melhor São João do 
mundo, evento de muita festa e alegria, que faz parte 
das tradições da Paraíba. 

Então, deixo o meu mais sincero abraço e os 
meus parabéns ao povo de Campina Grande. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez. 

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Comando Nacional dos Bancários reco
mendou aos 150 sindicatos que integram a Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
- CONTRAF acatar a oferta de reajuste salarial feita 
ontem pela Federação Nacional dos Bancos - FENA
BAN e suspender a greve prevista para começar na 
quarta-feira. 

Agora, os grandes pólos regionais do oeste e do 
norte do Estado devem aderir à greve dos funcionários 
do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC e da 
Caixa Econômica Federal- CEF, que entra no sétimo 
dia de paralisação. 

Segundo a categoria, a direção do BESC não 
apresentou nova proposta e suspendeu a tentativa de 
negociação que aconteceria na Capital. 

Já a Caixa Econômica Federal não teria cum
prido outras pautas de reivindicação, como plano de 
saúde, plano próprio de participação nos lucros e 
plano de cargos e salários. Como saida para os cor
rentistas, estão sendo disponibiiizados os serviços de 
auto-atendimento, com apenas um mínimo de caixas 
eletrônicos funcionando. 
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Para os grevistas, é oferecido o mesmo indice 
de reajuste aplicado para todos os bancários do Pais, 
6%, e o abono salarial segue a metodologia acordada 
com a FENABAN para pagamento da Participação de 
Lucros e Resultados (PLR), porém deduzidos os encar
gos patronais, isso porque quem paga PLR não recolhe 
tributos, diferentemente de quem paga abono salarial, 
em que há encargos. No caso do BESC, serão mais de 
73%, além deis valores pagos aos empregados. 

As 44 cooperativas de crédito do Sistema de Co
operativas de Crédito do Brasil - SICOOB no Estado 
estão aptas a receber a arrecadação de boletos de 
cobranças e faturas de serviços públicos. 

Recomendo à representatividade das instituições 
financeiras continuar conversando com a representa
ção dos empregados em estabelecimentos de crédito, 
objetivando resolver o impasse de maneira civilizada e 
coerente, de modo a satisfazer ambas as partes. 

Reporto-me mais à situação de Santa Catarina, 
mas o problema se estende por todo o Brasil. 

Além de contatos diversos, juntamente com outros 
colegas Deputados, estive hoje na Direção da Caixa 
Econômica Federal e sai do encontro um pouco oti
mista. Agora, para minha satisfação, fui informado de 
que os colegas da Caixa Econômica já retornaram ao 
trabalho, acabando assim a greve. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB-PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e srs, Deputados, estamos encaminhando à recém-ins
talada Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo 
Senado Federal para investigar as irregularidades nos 
repasses de órgãos públicos e estatais a organizações 
não-governamentais - ONGs, toda a documentação 
relativa às denúncias que fizemos há mais de um ano, 
apontando a existência de verdadeira quadrilha que 
reúne dirigentes de organizações não-governamentais 
e ocupantes de cargos de órgãos públicos federais da 
área ambiental, que, em conluio, têm manipulado o pro
cesso de criação de áreas de preservação em beneffcio 
próprio ou das organizações a que estão ligados. 

Já fizemos, inclusive, uma denúncia-crime junto 
à Procuradoria Geral da República, o que resultou na 
abertura de inquérito pela Policia Federal para a apu
ração das irregularidades no processo de criação de 
unidades de conservação de araucárias no Paraná e 
Santa Catarina. 

Apontou a denúncia a formação de quadrilha pe
las ONGs Sociedade de Pesquisa de Vida Selvagem 
e Educação Ambiental - SPVS e Mater Natura, além 
da rede de ONGs da Mata Atlântica e a The Nature 
Conservancy - TNC demonstrando que seus dirigen
tes estariam utilizando as relações institucionais do 

processo de criação das reservas para arrecadar di
nheiro, e que funcionários de cargos comissionados 
no Ministério do Meio Ambiente estariam ajudando 
nesse processo. 

Os fatos relatados apontaram indlcios de conluio 
entre integrantes dessas organizações e órgãos envol
vidos, para fazer com que o processo de demarcação 
das áreas fosse feito de acordo com seus próprios 
interesses, incluindo a obtenção de recursos públicos 
para essas entidades. 

Todo o caso partiu da constatação da visfvel rela
ção existerite entre ONGs e funcionários do Ministério 
do Meio Ambiente no processo de implantação de mais 
de 540 mil hectares de unidades de conservação em 
áreas do Paraná e de Santa Catarina, o que, no mfni
mo, caracterizaria os crimes de falsidade ideológica e 
de formação de quadrilha. 

Entre os indícios de crimes estão a escolha das 
ONGs participantes sem licitação ou outro meio de par
ticipação da sociedade, o parentesco entre os dirigentes 
das ONGs envolvidas e funcionários do Ministério do 
Meio Ambiente e a escolha de organizações anterior
mente dirigidas por funcionários do ministério. 

Há ainda a constatação de montagem dos pro
cessos denominados estudos técnicos, que foram feitos 
às pressas, numa evidência de que as pesquisas ne
cessárias não foram realizadas e que os documentos 
não passavam de cópias de livros e artigos; a falta da 
necessária experiência das ONGs escolhidas no trato 
do bioma com araucárias; a liberação de U$5 milhões 
para ONGs envolvidas com projetos relativos a matas 
de araucárias e a ausência de previsão orçamentária 
para a regularização fundiária necessária à criação das 
unidades de conservação, além de nenhuma presta
ção de contas por parte dessas organizações ou do 
Poder Público relativamente ao processo de criação 
das mesmas. 

Desde a instauração do inquérito, há mais de um 
ano, novos acontecimentos reforçaram as suspeitas de 
irregularidades no processo. 

O Tribunal de Contas da União apontou ilegalida
de e irregularidade na criação de unidades de conser
vação de araucárias no Paraná e em Santa Catarina 
por falta de estudos técnicos, deficiência nas consultas 
públicas e falta de previsão orçamentária. 

E, mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: 
a relação incestuosa entre as ONGs e órgãos do Go
verno ficou comprovada pelo fato de que as mesmas 
ONGs que participaram do processo de incentivo à 
criação das unidades de conservação ganharam as 
concessões para gerir essas áreas e, assim, obter 
recursos públicos. 
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Dessa forma, mesmo sem jamais ter executado 
trabalhos com araucárias, a ONG Mater Natura ganhou 
a gestão da APA da Serra da Esperança, unidade de 
conservação estadual que atinge 10 municipios do 
Paraná, e recebeu recursos da ordem de R$500 mil 
do Ministério do Meio Ambiente. 

A SPVS ganhou a gestão da Floresta Nacional 
(FLONA) de Irati, com 3.721 hectares, o que lhe per
mitirá a essa ganhar 10% do faturamento de todas as 
operações de venda de reflorestamento de pinus e 
manejo de araucária realizadas na floresta, algo em 
torno de R$5 milhões. 

Pois é justamente essa organização que denun
ciamos e cujo envolvimento na manipulação do proces
so de criação de unidades de conservação de araucá
rias no Paraná e Santa Catarina comprovamos. 

É inadmissivel que o Pais continue permitindo a 
atuação livre de quadrilhas ambientais formadas por 
ONGs ambientalistas e funcionários do Ministério do 
Meio Ambiente, que têm ganho verdadeiras fábulas 
com o lobbyambientalista. 

Na prática, hoje, quem acaba ficando livre para 
explorar, negociar, leiloar, vender e se utilizar a seu 
bel-prazer dos recursos naturais brasileiros é o próprio 
órgão ambiental e aqueles que dele se utilizam para 
seus próprios interesses. 

Por todos esses fatos, esperamos que a CPI das 
ONGs possa efetivamente investigar e responsabilizar 
os envolvidos. 

E, para colaborar com o trabalho da Comissão, 
estamos repassando os documentos e informações 
que embasaram a queixa-crime que fizemos junto à 
Procuradoria-Geral da República. . 

É fundamental esclarecermos e coibirmos as rela- . 
ções incestuosas existentes entre autoridades, grupos 
polftico-partidáriose organizações não-governamentais, 
que, muitas vezes, são formadas com falso discurso 
filantrópico, apenas para receber recursos públicos, 
que depois acabam no caixa dois de campanhas de 
candidatos ligados a essas ONGs. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, manifeslamos 
nosso apoio à Frente Parlamentar Mista pela Exten
são Rural Brasileira, cujo lançamento está marcado 
para o próximo dia 3, em Brasllia, no auditório Nereu 
Ramos desta Casa, em evento que incluirá também 
o Seminário Extensão rural e redução das desigual
dades sociais, promovido pela Associação Brasileira 
das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e 
Extensão Rural. 

Essa Frenle tem o objetivo de realizar a mobi
lização polltica para defesa e acompanhamento dos 
processos legislativos e de atividades do Congresso 

Nacional relacionados à assistência técnica e à ex
tensão rural. 

O foco é a construção de pollticas públicas, o 
aprimoramento da legislação e a defesa de recursos 
orçamentários e financeiros para as atividades de ex
tensão rural, contribuindo para o pleno funcionamento 
do Sistema Nacional de Assistência Técnica e Exten
são Rural- SIBRATER, e a promoção do desenvolvi
mento rural sustentável de forma sistêmica, articulan
do recursos humanos a partir de parcerias eficazes, 
solidárias e comprometidas com o desenvolvimento e 
o fortalecimento da agricultura familiar em todo o ter
ritório nacional. 

Na condição de Deputado Federal do Paraná, 
Estado responsável por um quarto da produção de 
grãos do Pais, sempre defendi a importância de se 
valorizar a extensão rural como forma de desenvolver 
a agricultura e apoiar os produtores nacionais. 

Não por acaso, temos no Paraná o Instituto Pa
ranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural ou 
EMATER, reconhecido por sua longa e inestimável folha 
de serviços prestados à agricultura do nosso Estado. 

Educadores não formais, os extensionistas ru
rais utilizam técnicas e metodologias que auxiliam o 
produtor rural a ter uma produção sustentável sob os 
aspectos ambientais, econômicos e sociais. 

Sempre agregando o conhecimento acadêmico 
do técnico e as experiências de anos de trabalho do 
agricultor, a extensão rural visa à qualidade da produ
ção, geração de emprego e renda e melhoria da qua
lidade de vida, contribuindo de forma decisiva para a 
diminuição das desigualdades sociais. 

Divulgar e valorizar esse trabalho é uma tarefa de 
todos aqueles que compreendem a importância social 
da agricultura para o Pais. 

Por isso, não podsrtarnos deixar de registrar o 
lançamento dessa Frente e manifestar nosso incon
dicional apoio às reivindicações do setor de extensão 
rural, que contribui decisivamente para o crescimento 
econômico, o desenvolvimento e a redução das desi
gualdades sociais no Brasil. 

Por fim, Sr. Presidente, peço a V.Exa. autorize a 
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil. Muito obrigado. 

O SR. DR. PAULO CESAR (PR-RJ. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
parabenizo o Presidente Lula, o Líder do Governo na 
Câmara dos Deputados e todos os companheiros da 
base aliada pelo fato de ontem termos aprovado nesta 
Casa a prorrogação da CPMF até 2011. Parabenizo 
também o Brasil, porque a Contribuição agracia 11,5 
milhões de jovens, por meio do PROUNI, e 48 milhões 
de pessoas, por meio do Programa Fome Zero. 
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Ano que vem o Governo arrecadará 40 bilhões 
com esse tributo. Apenas as classes menos favore
cidas do Pais seriam prejudicadas se a CPMF não 
fosse prorrogada. 

Parabéns ao Brasil, ao Presidente da República 
e aos partidos da base aliada do Governo. 

O SR. LUIZ CARLOS BUSATO (PTB-RS. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho à tribuna comunicar o falecimento, no 
dia de ontem, do arquiteto e professor José Albano 
Volkmer, eminente colega do Rio Grande do Sul. Ex
Presidente do CONFEA e Presidente do IAB do Rio 
Grande do Sul, ele era uma pessoa de coração bon
doso, que trabalhava muito pela classe. 

Se posslve!, peço à Cãmara dos Deputados que 
envie à família os nossos votos de pesar pelo faleci
mento dessa grande figura do Rio Grande do Sul, que 
vai deixar muitas saudades. . 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. DR. TALMIR - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem 

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

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, informo que realizaremos, no dia 25 de outubro, 
audiência para tratar do caso da Senadora colombiana 
Ingrid Betancourt, presa pelas FARC. 

Nascida em 25 de dezembro de 1961, em Bo
gotá, Colõmbia, a Senadora foi Presidenta do Partido 
Oxigênio Vende. Era ativista pelo meio ambiente, lu
tava contra o narcotráfico e a corrupção. Filha de um 
ex-diplomata, teve 2 filhos, Melanie e Lorenzo, que, 
por conta de diversas ameaças de morte sofridas por 
Ingrid, foram enviados à Nova Zelândia. 

Ingrid elegeu-se para o Parlamento colombiano 
em 1994 e para o Senado, em 1998. Em fevereiro de 
2002, as FARC alvejaram uma aeronave que sobrevo
ava uma zona desmilitarizada e forçaram-na a pousar. 
Capturaram, em seguida, todos os seus ocupantes, 
entre eles membros do Congresso colombiano. A Se
nadora está, portanto, presa há mais de 2 mil dias. 

Solicitamos que todas as pessoas ligadas ao 
assunto estejam presentes na audiência que realiza
remos na Câmara dos Deputados. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Depu1ado Emanuel Fernan
des. 

O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB-SP.Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sexta-feira, 
dia 12 de outubro, será feriado nacional. Nessa data 

comemoramos o Dia de Nossa Senhora Aparecida. 
Parabenizo todos os cat6licos. 

No dia 12 também se comemora o Dia das Crian
ças - aproveito para homenageá-Ias - e o Dia do Cor
retor de Seguros. Portanto, estendo as minhas congra
tulações a todos os corretores de seguros do Brasil. 

Obrigado. 
O SR. BETO ALBUQUERQUE (Bloco/PSB-RS. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na condição de Coondenador da Frente 
Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, o que 
muito me honra, pois representa um conjunto parti
dário amplo e irrestrito em detesa da vida e contrário 
à violência irracional, registro a minha perplexidade 
ante os últimos acidentes ocorridos no Brasil, noticia
dos pela imprensa. 

Em São Paulo,um promotor público, cuja imagem 
até hoje não veio a público - fosse ele qualquer outro 
cidadão, um Parlamentar, um pobre, seu rosto esta
ria estampado nas primeiras páginas dos jornais há 5 
dias -, embriagado, matou uma pessoa e nem sequer 
foi recolhido, porque não houve flagrante. Muito menos 
responderá por crime doloso. 

De outra parte - bons ventos sopram em Brasí
lia -, um promotor de Justiça, testemunha do trágico 
acidente ocorrido na Ponte JK, na Capital da Repúbli
ca, denunciou o motorista que provocou a morte de 
3 mulheres. 

Esta Casa deve modificar a lei e transformar em 
crime de trânsito - mata-se no trânsito; portanto, há 
crime - aquele ocorrido quando o motorista tiver inge
rido bebida atcoonca. Ele deverá responder por dolo 
eventual. Quem bebe e sai dirigindo está se expondo ao 
risco; portanto, está concorrendo para que haja crime. 

•Por isso, o crime tem de ser considerado doloso. 
Passo a abondar outro assunto. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 12 

de outubro comemoramos o Dia do Corretor de Se
guros; e em 14 de outubro, o aniversário de 65 anos 
do SINCOR-RS. 

Saúdo os Corretores Profissionais de Seguros. 
Saúdo também, de modo especial, a Direção do SIN
COR: Celso Vicente Marini (Presidente); Sérgio Alfredo 
Petzhold (Vice-Presidente); Ricardo Albino Pansera 
(Vice-Presidente Administrativo e Financeiro); Cesar 
Barreto Padilla (Vice-Presidente de Relações com o 
Mercado); Luis Felipe Paradeda (Diretor de Formação 
Técnico-Profissional e Cultural); Sérgio Zamel (Dire
tor de Marketing); Roseli Lustosa de Castro (Diretora 
de Beneficios e Convênios); Genesi Cassol (Diretora 
Social); Bruno Mário C. Fehse; Celso João Folle; João 
Antônio P. Araújo; e os meus seguradores Rose e Clau
demir Bragagnolo (Braga). 
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Há tempos que deixamos para trás a imagem 
do vendedor com pastinha debaixo do braço. Hoje, 
somos verdadeiros consultores de negócios empre
sariais, gerenciamos riscos, damos apoio aos nossos 
segurados na hora do sinistro. Ou seja, não nos basta 
sermos intermediários na venda de apólices. Somos 
muito mais do que isso. 

Ao mesmo tempo, nosso sindicato luta por justa 
remuneração dos corretores e corretoras de seguros, 
por precificação realista, contra a concorrência desleal 
e predatória promovidas pelos grandes conglomera
dos econômicos, pela criação dos nossos Conselhos 
Federal e Estadual, pela redução da voracidade fiscal 
dos Governos. 

É preciso repetir que o SINCOR-RS está sempre 
ao lado do pequeno e do médio corretor de seguros, 
dando prioridade aos reais interesses da categoria. 
Promovemos congressos, encontros, ciclos de pales
tras voltados para o aperfeiçoamento profissional da 
categoria, preparando os colegas para um mercado 
cada vez mais exigente. 

Pelas lutas que já tivemos e que ainda vamos ter, 
deixo registrada minha saudação a toda a categoria; 
Parabéns para todos nós! Quando os pioneiros fun
daram, em 1942, a então chamada Associação Pro
fissional dos Corretores de Seguros e Capitalização 
de Porto Alegre, certamente não imaginavam que, 65 
anos mais tarde, ela se transformaria num dos sindi
catos mais atuantes da categoria no Brasil. 

Tudo começou numa salinha de 15 metros qua
drados, na Rua Caldas Júnior, onde alguns poucos 
corretores de seguros reuniam-se para debater as
suntos de seu interesse. Em 14 de outubro de 1942, 
o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio forne
ceu a Carta Sindical. No entanto, o Brasil vivia sob o 
regime do Estado Novo e os sindicatos estavam sob 
rigido controle para muitas ações. O resultado foi que 
o SINCOR-RS estagnou. 

Os anos 60 trouxeram importantes mudanças no 
comportamento da sociedade, e os corretores de se
guros do Rio Grande do Sul decidiram que havia che
gado o momento de reavivar sua entidade de classe. 
Com dinheiro do próprio bolso, foram conhecer como 
funcionavam os sindicatos de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. A experiência no centro econômico, polftico 
e cultural do Pais foi essencial para o reerguimento 
do SINCOR-RS. 

O Movimento Nacional Pró Regulamentação da 
Profissão de Corretor de Seguros tinha feito um grande 
esforço no sentido de dar à atividade dignidade e res
peito. Assim, em 29 de dezembro de 1964, o Congres
so Nacional, em Brasília, aprovou a Lei n° 4.594, que 
regulamentava a profissão de corretor de seguros. 

A categoria estava se impondo, do ponto de vista 
legal, mas não era o suficiente. O SINCOR-RS organi
zou-se administrativamente e passou a buscar a defesa 
da classe. Contratou funcionários, colocou as contas 
em dia, cobrou mensalidades em atraso e atualizou o 
seu caixa. A partir dai começaram os investimentos 
na qualificação profissional, e o SINCOR·RS passou 
a promover cursos de atualização. 

Em 1990 iniciaram-se as atividades das Delega
cias Regionais. As primeiras delegacias foram as.de 
Canoas, Passo Fundo e Caxias do Sul. Hoje o Sin
dicato possui 11 delegacias regionais: Metropolitana 
(Canoas); Serra (Caxias do Sul); Noroeste (Ijul); Vale 
do Sinos (Novo Hamburgo); Planalto (Passo Fundo); 
Sul (Pelotas); Vale do Rio Pardo (Santa Cruz do Sul); 
Vale do Taquari (Encantado); Central (Santa Maria); 
Fronteira Oeste (Sant'Ana do Livramento); e Região de 
Porto Alegre. Em cada uma delas o associado encon
tra todo apoio de sua entidade de classe. O delegado 
é um representante com canal direto de comunicação 
com a sede do sindicato em Porto Alegre. 

Com o objetivo de valorizar a categoria, a entidade 
também passou a investir em publicidade institucional, 
sendo uma das pioneiras. Em 1992 lançou o slogan 
Corretor de Seguros: quem é o seu? Tais campanhas 
prosseguiram. Em 1995, com o novo slogan Com Cor
retor de Seguros é mais Seguro, o SINCOR-RS rece
beu o prêmio nacional de marketingda FENASEG por 
sua campanha. 

Ao mesmo tempo, o SINCOR-RS promoveu uma 
campanha de esclarecimento sobre o Seguro Obriga
tório DPVAT. Foi o primeiro sindicato, em nível nacional, . 
a colocar uma linha DDG à disposição das vítimas de 
acidentes de trânsito ou de seus familiares para es
clarecimentos sobre o encaminhamento de tal seguro, 
evitando, assim, que essas pessoas fossem enganadas 
por falsários. Tal campanha foi amplamente divulgada 
pelos meios de comunicação. Cartazes também foram 
fixados em delegacias de policia, hospitais, postos ro
doviários etc. 

Em 2002 foi lançada a campanha A Verdade do 
Seguro, que consistiu na inserção de informes publici
tários durante a programação da TV. Em 23 de agosto 
de 2002, também como parte dessa campanha, foi 
apresentado ao mercado segurador o Mascote Sin
corito. Pela primeira vez, no Brasil, um sindicato usou 
um mascote para levar a mensagem de valorização 
profissional e divulgação do produto "seguro'. 

No ano de 2005 o SINCOR-RS criou a Ouvido
ria. Trata-se de serviço de comunicação direta entre 
a entidade, os corretores de seguros, as companhias 
seguradoras e os segurados. A Ouvidoria recebe de
núncias, reclamações, sugestões e críticas que ob
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jetivem a solução de problemas, com retorno rápido 
aos interessados (corretores de seguros), acerca de 
sua atividade. 

A Diretoria do SINCOR-RS atua intensamente 
junto aos Poderes Executivo e Legislativo, com o ob
jetivo de defender os interesses da categoria. Cito, por 
exemplo, a criação do Conselho Federal e Estadual dos 
Corretores de Seguros, que tenho defendido junto ao 
Governo do Presidente Lula. 

O SINCOR-RS, há vários anos, mantém uma 
agenda de eventos técnicos. Investe na capacitação 
e atualização profissional do corretor de seguros. Por 
esta razão, realiza periodicamente cursos e palestras 
nas principais cidades do Estado, apresentando temas 
técnicos, culturais e atuais, que atendam as necessi· 
dades da categoria. Também fazem parte das ativida
des do SINCOR-RS os eventos sociais, que visam ao 
congraçamento da classe. 

Portanto, Sr. Presidente, são 65 anos de luta, 
muito trabalho e grandes conquistas. Muito já foi feito 
e muito ainda há que se fazer, mas nestes 65 anos há 
uma certeza incontestável: "Seguro... só com Corretor 
de Seguros r 

Obrigado. 
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está 
em curso, infelizmente, no Rio Grande do Sul, mais 
uma ação de retrocesso na área de educação. 

Há no orçamento de 2008, encaminhado pelo 
Governo Veda Crusius à Assembléia Legislativa, indi
cação de enxugamento na Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul - UERGS./sso pode significar o fim 
daquela instituição, que é resultado de histórica luta 
do povo gaúcho no sentido de ter uma universidade 
pública no âmbito do Governo do Estado, aumentan
do, dessa forma, as põssibilidades de acesso gratuito 
ao nível superior. 

Em primeiro plano, cabe ressaltar que em 2007, 
até o mês de julho, apenas 28% dos parcos 42 milhões 
de reais previstos no orçamento foram empenhados. 
Na área de investimentos, por exemplo, somente 1% 
da previsão orçamentária se cumpriu. Se os 42 milhões 
deste ano significam pouqulssimos recursos, tudo indica 
que a UERGS vá sucumbir em 2008, sendo previstos 
28 milhões de reais para a Universidade. 

É duro constatar que essa não é uma ação iso
lada. O sucateamento da UERGS, implantada em 
2000 pelo Governo Ollvio Dutra, está dentro de uma 
lógica equivocada, já amargamente provada pelos 
gaúchos, e que se repete, com piora, no Governo de 
Veda Crusius. 

Vejam que até o momento nem sequer foi realiza
do o Concurso Vestibular 2007. Esta é a realidade que 

se observa no inrcio desastrado do Governo tucano, no 
Rio Grande do Sul. Some-se a isso a "crise" no repas
se de recursos para os municfpios para pagamento de 
transporte escolar dos alunos das escolas estaduais, 
a partir de fevereiro; a falta de professores no inrcio do 
ano letivo, que só foi amenizada em maio deste ano; os 
atrasos e repasses parciais, até o momento, dos valo
res da autonomia financeira das escolas; o processo 
de "remanejo" dos profissionais que trabalhavam em 
bibliotecas, laboratórios, coordenações pedagógicas 
(supervisores e orientadores) para as saias de aula, 
provocando o "desmonte" desses setores nas escolas; 
o processo de "enturmação" de alunos no meio do ano 
letivo, sem discussão com as comunidades escolares 
e sem critérios pedagógicos; o processo de redução 
ou extinção do "atendimento presencial" para jovens e 
adultos, oferecido nos Núcleos de Educação de Jovens 
e Adultos; a não-renovação do concurso público para 
o magistério estadual, realizado em 2005. 

A lógica do Governo Veda, já experimentada 
durante a trágica experiência do Governo Britto, em 
consonância com a desastrada era FHC no Brasil, é 
a do Estado mrnimo, da polftica centrada na "otimi
zação dos números", importando pouco a oferta de 
serviços públicos. 

Voltando à UERGS, vejam o que ocorre em Ca
xias do Sul, segunda mais importante cidade gaúcha 
e um dos principais pólos econômicos do Estado e 
do Pais. No final do ano passado, ainda no Governo 
anterior, após ampla mobilização do alunos, o Estado 
concordou em ceder as dependências de uma escola 
sem uso para instalação do núcleo local. Sem pers
pectivas de dinheiro para as necessárias reformas, a 
mobilização dos estudantes garantiu que a Prefeitura 
da cidade alcançasse o valor necessário, de 120 mil 
reais, para que as obras fossem executadas. Isso foi 
em dezembro do ano passado, e até agora nada de o 
Estado fazer as obras, mesmo com o recurso garan
tido. Some-se a isso o fato de não haver vestibular no 
núcleo desde 2004. Ou seja, é clara a disposição do 
Governo do Estado de acabar com a UERGS. 

É mais uma das fraudes eleitorais do atual Gover
no, que também disse que não aumentaria impostos, 
e envia à Assembléia Legislativa, pela segunda vez, 
em menos de 1 ano, projeto de aumento de alíquotas 
de ICMS. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
a lamentável constatação de sucateamento do ensino 
superior no Rio Grande do Sul, na contramão do que 
pratica o Governo do Presidente Lula, com mais inves
timentos em universidades públicas. O Estado fica para 
trás, trazendo, certamente, conseqüências negativas 
ainda maiores para seu desenvolvimento. 



Outubro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53669 

Registro minha inconformidade com a maneira 
como o Governo do meu Estado, dirigido pela Gover
nadora Veda Crusius, tem tratado a Universidade Esta
dual do Rio Grande do Sul. Não foi realizado vestibular 
este ano; portanto, há um processo de sucatagem da 
universidade. Até julho, apenas 28% do orçamento 
haviam sido empenhados. E para o ano que vem está 
previsto um valor menor ainda. Há retrocesso na edu
cação também, no que diz respeito ao ensino médio 
e ao ensino fundamental. 

Portanto, manifesto minha contrariedade e ver
dadeiro repúdio ao que tem ocorrido no Rio Grande 
do Sul, na área da educação. 

Muito obrigado. 

O SR. GERMANO BONOW (DEM-RS. Pronun
cia o seguinte discurso .) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não sou economista, muito menos tribu
tarísta - sou médico de formação -, mas me permito 
abordar um assunto que diz respeito a todos nós, bra
sileiros, independentemente de raça, cor, religião ou 
classe social. Refiro-me à imensidão de tributos que 
pagamos neste País. São impostos, taxas e contribui
ções as mais variadas, que incidem sobre tudo o que 
produzimos, consumimos e compramos. 

A complexidade e a falta de neutralidade do sis
tema tributário brasileiro têm representado um grande 
entrave ao crescimento. Não há dúvida de que o atual 
sistema de arrecadação de tributos é um dos maiores 
óbices ao nosso crescimento econômico, pois inibe in
vestimentos e penaliza a produção e os trabalhadores, 
eis que todos recolhem tributos, sejam eles diretos ou 
indiretos. Além disso, induz à sonegação, proporciona 
a elisão fiscal e aumenta a informalidade. 

Esta é uma realidade incontestável, com a qual 
todos concordam. Há muitos anos, e quase todos os 
dias, a imprensa publica matérias denunciando a vo
racidade do nosso sistema tributário. Todos pregam a 
necessidade de urgente reforma tributária. 

Entra governo, sai governo, o discurso é sem
pre o mesmo: "Precisamos promover uma reforma 
tributária urgente". Mas, na prática, sempre se traba
lha contra, porque ninguém quer perder arrecadação. 
União, Estados e municípios não aceitam abrir mão 
de suas receitas. 

No entanto, a sociedade brasileira não agüenta 
mais pagar tanto imposto. Empresários, trabalhadores 
- o povo em geral - estão sufocados com essa carga 
tributária, que já atinge quase 38% do nosso PIB. E 
todos nós conhecemos a qualidade dos serviços pres
tados pela União. Pagamos muito imposto e recebemos 
de volta serviços públicos da pior qualidade. 

É importante salientar que o atual Governo está 
perdendo uma grande oportunidade de fazer avançar 

essa reforma. Um presidente que assume o seu se
gundo mandato com grande votação e com respaldo 
de ampla base política no Congresso Nacional, que 
conta também com indicadores econômicos estáveis, 
inflação contida, superávit na balança comercial e gran
des reservas, tem as condições necessárias para pro
mover esse avanço. Basta querer! Mas a preocupação 
do Governo é tão-somente garantir a prorrogação da 
CPMF - significa continuar metendo a mão no bolso do 
trabalhador brasileiro e de quem produz neste País. 

A verdade é que, se o Governo não estiver ao lado 
do Congresso Nacional, essa reforma não vai avan
çar. Como se trata de emenda constitucional, precisa 
de três quintos de votos em 2 votações na Câmara e 
em mais 2 no Senado. Se não contarmos com uma 
decisão de governo, a possibilidade de a matéria ser 
aprovada será zero. 

Nesse sentido, cito o sentimento de um grande ho
mem público do Brasil, que se tem dedicado há muitos 
anos a esse tema, tornando-se, por conseguinte, refe
rência nacional, quando se fala em reforma tributária. 
Refiro a Germano Rigotto, ex-integrante desta Casa, 
onde exerceu as mais elevadas funções, e ex-Gover
nador do meu Estado, o Rio Grande do Sul. 

Para ele, "existem um conservadorismo e um 
corporativismo dentro de setores do Governo que im
pedem o avanço da discussão sobre a reforma do sis
tema tributárid'. Essa avaliação deve ser considerada, 
pois é feita por alguém que há muitos anos promove 
uma verdadeira cruzada a favor da reforma tributá
ria, tendo realizado um esplêndido trabalho quando 
presidiu a Comissão Especial que tratou do assunto 
nesta Casa. 

Naquela ocasião, chegou a ser aprovada uma 
proposta de reforma do sístema tributário, fruto da 
dedicação, competência e desprendimento demons
trados por Germano Rigotto. Mas o Governo Federal, 
à época, simplesmente a desconsiderou, indo na con
tramão do que pensava e pretendia a sociedade bra
sileira, exatamente como faz agora o Governo do 
Presidente Lula. • 

Sras. e Srs. Deputados, não vou alongar-me neste 
assunto, que é conhecido de todos. Antes de encerrar, 
faço um apelo aos Lideres da base de apoio ao Gover
no para que atuem no sentido de fazer com que a tão 
falada e necessária reforma tributária saia finalmente 
do papel e do terreno das boas intenções. 

Precisamos, de uma vez por todas, promover 
profundas alterações no atual sistema tributário nacio
nal, instituindo um sistema de tributos indireto neutro e 
simples; racionalizando o sistema tributário e elevando 
a eficiência econômica; desonerando os investimentos 
produtivos; simplificando, desburocratizando e redu
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zindo os custos de cumprimento das obrigações tri
butárias; eliminando as distorções que prejudicam os 
investimentos; e, por fim, ampliando a base de contri
buintes, reduzindo, assim, a informalidade. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta 
presidência comunica aos Deputados Eduardo Gomes, 
Ademir Camilo, José Genoino e Rômulo Gouveia que o 
Grande Expediente terá inicio às 16h. Portanto, temos 
ainda 1 hora e meia destinada ao Pequeno Expediente 
e seguiremos a lista de inscrição. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a mesma lei es
tadual criou 2 grandes Municlpios do Paraná, Ara
pongas e Cambé, desmembrando-os de Londrina, a 
maior cidade do interior do Paraná e a terceira maior 
do Sul do Pais. 

No dia 10 de outubro, hoje, comemora-se o ani
versário de 60 anos de Arapongas e amanhã, dia 11, 
do Municlpio de Cambé. São 2 grandes cidades, in
dustrializadas, com um povo trabalhador, que tem a 
mesma origem de migrantes - paulistas, mineiros, 
nordestinos - e imigrantes - alemães, italianos, por
tugueses, libaneses, espanhóis e tantos outros que 
foram para a querida Londrina e fizeram uma das mais 
pujantes cidades do Brasil. 

As raizes criadas e desenvolvidas por esses di
versos pólos de imigração permitiram que Cambé se 
transformasse, nestes 60 anos, em rico pólo de pro
dução voltado para o agronegócio, sobretudo a soja, o 
café e o trigo, e de indústrias das mais variadas, entre 
ás quais destaco as de metalurgia e de quimica fina. 

O desenvolvimento econômico do norte do Pa
raná tem possibilitado ao municipio um crescimento 
sustentável, assegurando melhores condições de vida 
a toda população. 

Cambé, cidade da qual tive a grande oportunida
de de ser Vereador e, posteriormente, Prefeito, iniciou
me na politica pelo velho MDB de guerra, ao lado de 
lideres como o saudoso Roberto Conceição. Agora, 
na condição de Deputado Federal mais votado por 5 
mandatos, mantenho minha luta em prol do norte pa
ranaense, onde minha cidade se destaca. 

Na minha atividade parlamentar, tenho trabalhado 
para o fortalecimento de vários setores, principalmente 
a saúde da comunidade cambeense, sobretudo para 
a Santa Casa de Misericórdia. É o que se espera das 
lideranças, e estou direcionando, a cada ano, mais 
e mais recursos financeiros da União, para que a ci
dade possa usufruir de investimentos em segurança, 
esporte, cultura, assistência social, meio ambiente e, 
principalmente, saúde. 

Congratulo-me, portanto, com toda a população 
de Cambé, desejando que sua qualidade de vida me
lhore a cada dia. 

Também quero parabenizar o Municlpio de RoJãn
dia por mais uma Oktoberfest. Parabéns, Rolândia! 

Essas cidades do norte do Paraná, que têm o 
povo do pé vermelho, são magnificas; com menos de 
70 anos, são exemplos para o Brasil e para o mundo. 
Em menos de 70 anos, uma verdadeira civilização for
mou-se no norte do Paraná das terras vermelhas, as 
chamadas terras roxas por causa da palavra "rossd', 
que significa vermelho em italiano. 

Dessa forma, Sr. Presidente, registro a minha 
homenagem aos Municlpios de Cambé, Arapongas e 
Rolândia e a todo o norte do Paraná, pela pujança e 
pela força dos desbravadores que mantêm até hoje. 

Que Deus abençoe a população de Arapongas, 
Cambé e do norte do Paraná. Parabéns também ao 
seu povo, às suas autoridades.. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. LUCENIRA PIMENTEL (PR-AP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com grande satisfação que venho hoje a 
esta tribuna, porém muito preocupada com o assunto 
que abordarei nesta oportunidade. 

Recebi o Sr. Antônio Wilame Pereira de Souza, 
brasileiro e amapaense, que me trouxe informações 
sobre regime de escravidão, maus-tratos e até mes
mo homicldio contra brasileiros na Guiana Francesa. 
Contou-me ele ter sido submetido, junto com outros, a 
trabalhos forçados durante 32 meses, perfodo em que 
sofreram abusos de toda sorte e, ao final do qual, não 
receberam nenhuma remuneração. 

Outra denúncia vem da Sra. Maria de Nazaré Vi
Ihena, também amapaense, que igualmente relata, em 
carta a mim dirigida, muitos maus-tratos, humilhações, 
espancamentos e ameaças com armas. Conta ela que 
pessoas são caçadas pela policia da Guiana como 
animais, têm suas roupas revistadas e, na maioria das 
vezes, jogadas fora, para obrigá-Ias a voltar ao Brasil, 
e que isso ocorre mesmo com quem está devidamente 
documentado e legalizado. 

Diante desses relatos, por meio de oficio, procurei 
a autoridade competente no Ministério das Relações 
Exleriores, o Exmo. Sr. Ministro, Embaixador Celso 
Amorim. S.Exa. acolheu meu pleito e o encaminhou 
ao Sr. Ministro Eduardo Gradilone, Diretor do Departa
mento das Comunidades Brasileiras no Exlerior, que, 
prontamente, com o Chefe da Divisão das Comunidades 
Brasileiras no Exlerior, Sr. Rubem Guimarães Amaral, 
e com o 10 Secretário João Alfredo dos Anjos, Asses
sor para Assuntos Federativos, veio ao meu gabinete 
para tratarmos do assunto. 
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Assim, em reunião, os diplomatas ouviramas de
clarações do Sr.Antônio Pereira de Souza, na tentativa 
de obtermaiores informações,orientar e esclareceras 
problemáticas existentes no âmbito internacional. As 
autoridades dos países são soberanas, e os imigran
tes, no caso os brasileiros, são submetidos à legisla
ção local. Por esse motivo, o Itamaraty não se pode 
manifestar sem provas embasadas em fatos concretos 
e documentais. 

Dessa forma, Sr. Presidente, quero transmitir a 
V.Exa. e aos nobresparesque as devidasprovidências 
estão sendo tomadas. E, neste momento, encaminho 
à Presidência da Casa e à Comissão de Direitos Hu
manos, da qual sou membro titular, requerimento em 
que solicito seja formada uma comitiva oficial para uma 
visita à Guiana Francesa,oportunidade em que se pro
moveriam encontros com as comunidades brasileiras 
a fim de verificar in loco a real situação dos cidadãos 
brasileiros que lá se encontram, assim como manter 
interlocução com as autoridades francesas, de modo 
a discutir o assunto em apreço. 

Concluindo, Sr.Presidente, esclareçoque, devido 
aos fatos a mim particularmente relatados, não pos
so deixar de me manifestar e levar ao conhecimento 
desta egrégia Casa que estou procurando as formas 
legitimas e cabíveis para fazer uma gestão política em 
favor desses brasileiros que não estão sendo tratados 
com justiça. Tendo em vista o nosso relacionamento 
internacional e amigável com o Governo francês, va
mos ouvir os 2 lados: o Governo da Guiana Francesa 
e as comunidades brasileiras lá existentes. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Co
munico ao Deputado Mauro Benevides que S.Exa. é 
o terceiro ou o quarto inscrito, desde que o Deputado 
Eduardo Gomes fale no Grande Expediente. 

Informo que terei de me retirar para presidir a 
reunião do Conselho de Altos Estudos e Avaliação 
Tecnológica. Em seguida retornarei. 

Gostaria que o Deputado PauloTeixeira, membro 
titular do Conselho, estivesse presente a essa impor
tante reunião, que vai tratar de crimes digitais. 

O Conselho, maisuma vez,formularáuma política 
pública para o Brasil.Atualmente, 40 países, em todo o 
mundo, são signatários da Convenção de Budapeste, 
com a finalidade de prevenir crimes na Internet. 

No Brasil, nos últimos 6 meses, foram registra
dos 96 crimes digitais. Precisamos agir com rapidez, 
pois estão fraudando documentos, contas bancárias, 
cartões de crédito; vendendo terrenos e propriedades 
que não existem, carros fora de linha.Todosesses cri
mes estão sendo praticadosna internet, e o Pais ainda 

não dispõe de legislação específica sobre o assunto. 
Portanto, vamos tratar dessa questão e formular uma 
política pública para o setor. 

O Conselhonão concorre com nenhuma comissão 
técnica, nem vai tazê-Io.lntegram o Conselho somente 
15 membros, para formular políticas públicas para o 
País.Tenho a honra de presidi-lo há 3 anos, e V.Exa., 
Deputado Paulo Teixeira, é um dos titulares, assim 
como o Deputado Mauro Benevides. Por isso, gosta
ria que S.Exas. estivessem presentes. Participarão da 
reunião autoridades com profundo conhecimento do 
setor. Elas poderão contribuir para que o Brasil seja 
um dos palses que tomam parte dessa Convenção 
que combate crimes na Internet. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha. 

O SR. DR. ROSINHA (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) - Sr.Presidente, antes de iniciar meu pronun
ciamento, registro a presença do Prefeito João Costa 
de Oliveira, do Municlpio de Porto Barreiro, Estado do 
Paraná. S.Exa.foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores 
e encontra-se nas galerias do plenário, acompanhan
do nossa sessão. 

Sras. e Srs. Parlamentares, hoje tive a oportu
nidade de representar o Presidente Arlindo Chinaglia 
em uma conversa com colegiais de Brasília, durante o 
lançamento da Cartilha Criança Segura. O evento foi 
realizado no Salão Nobre da Cãmara dos Deputados, 
justamente na Semana da Criança. 

Deputada Luiza Erundina, veja a importância do 
lançamentodessa cartilha. Em 2003, aproximadamen
te 6.500 crianças com menos de 14 anos morreram 
vitimas de acidentes em nosso Pais. Ocorreram 964 
mortes de criançascom menosde 1 ano de idade,cau
sadas principalmente por obstrução de vias aéreas ou 
sufocação. Esse indice foi seguido pelo de acidentes 
de carro, queimaduras e afogamentos. Na faixa etária 
de 5 a 9 anos de idade, houve 1.715 mortes, sendo o 
atropelamentoa principal causa,seguidade afogamen
tos, acidentes de carro e queimaduras. Entre 10 e 14 
anos, ocorreram 2.003 mortes, sendo os afogamentos 
e os acidentes de carro as principais causas. 

Portanto, as causas de morte de crianças de 
até 14 anos são as mesmas: afogamentos, acidentes 
de carro e acidentes ocorridos dentro de casa, geral
mente. 

Preocupado,o nosso Parlamento,junto com uma 
equipe médica do Departamento Médico da Casa, ela
borou uma cartilha, chamando a atenção para esses 
fatos.Ela traz recomendaçõespara preveniracidentes, 
como queimadurase intoxicação, mostra como os brin
quedos às vezes são perigosos, e assim por diante. 
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o papel que esta Casa desempenha vai além do 
que determina a Constituição. A Carta Magna diz que 
o Parlamento deve representar o seu povo, votar as 
leis e fiscalizar os orçamentos. Nesse caso, presta, 
inclusive, serviço de utilidade pública. 

A Cartilha Criança Segura está sendo lançada em 
todas as escolas públicas, por iniciativa desta Casa. A 
primeira edição foi lançada quando o Presidente era o 
Deputado João Paulo Cunha. 

Veja como são as coisas, Deputado Pedro Wil
son: quando João Paulo Cunha deixou a Presidência, 
Severino Cavalcanti, depois que assumiu o cargo, 
ao saber que essa cartilha havia sido elaborada sob 
a égide da Mesa Diretora anterior, mandou recolher 
todos os seus exemplares. Não permitiu mais a sua 
distribuição. Jogou fora cartilhas com esse conteúdo. 
Esse foi o comportamento de Severino Cavaicante. Um 
absurdol Agora, Arlindo Chinaglia retoma aquela publi
cação, faz as correções necessárias e volta a lançá-Ia 
na Semana da Criança. A Câmara dos Deputados de
senvolve um trabalho importantfssimo para a redução 
do número de vitimas infantis de acidentes ocorridos, 
muitas vezes, dentro da própria residência. 

Eu, que sou pediatra, nos meus 14 anos de vida 
profissional, atendi crianças intoxicadas com medi
camentos que estavam ao alcance da mão; crianças 
atingidas por estilhaços de foguetes ou de fogos de 
artilfcio nos momentos das festas. Aliás, sempre digo 
que pai responsável nunca deve comprar foguete ou 
bombinha para festejar São João, Santo Antônio, São 
Pedro. Esses santos não precisam de fogos para se
rem festejados, tendo em vista os inúmeros acidentes 
que ocorrem. 

Encerro parabenizando o Deputado Arlindo Chi
naglia, em nome da Mesa, pelo lançamento da Cartilha 
Criança Segura. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Dr. Rosinha, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 2° Vice Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Pedro Wilson, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Com a 
palavra o Deputado Efraim Filho. 

O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, sras. e Srs. Deputados, 
é com muito prazer que venho à tribuna para reiterar 
meus parabéns a Campina Grande por seus 143 anos. 
Trata-se da capital do agreste do Nordeste, uma das 
maiores cidades da região e pólo regional. 

Parabenizo igualmente o Governador Cássio 
Cunha Lime, natural da cidade, e a Universidade Es

tadual da Paralba, que está completando 20 anos e 
que é um celeiro de idéias e ideais, com profissionais 
e técnicos que muito fazem em favor da educação, do 
desenvolvimento e do progresso da Paratba. 

Além desses, Sr. Presidente, outro motivo muito 
especial me traz à tribuna hoje: realizou-se no último 
final de semana um encontro nacional da juventude do 
Democratas, reunindo participantes de diversas regi
ões de todos os Estados da Federação. Em Brasília, a 
juventude democrata assistiu a um seminário em que 
foram traçadas estratégias, planos e metas de traba
lho, especialmente para o próximo ano, incentivando 
a formação, a capacitação e a possibilidade de jovens 
lideranças virem a disputar mandatos de Vereadores 
e de Prefeitos. 

Sras. e Srs. Deputados, reunir-se um ano antes 
da campanha para se preparar é uma demonstração 
de que queremos mudar a maneira como se tem feito 
a polftica no Pais. É estar coadunado, por exemplo, 
com a decisão acerca da fidelidade partidária adotada 
pelo Supremo Tribunal Federal, que pretende que os 
partidos cresçam como casa onde se aprende a fazer 
a boa polftica, com principias e com ética. 

Reunidos, esses jovens mostraram que, na po
litica, servimos mais do que para segurar bandeiras, 
colar adesivos e animar comlcios e que, acima de 
tudo, temos uma participação ativa e efetiva na vida 
pública e nas decisões partidárias. Queremos não só 
mudar a cara dos polltlcos, mas também mudar a cara 
da polrtica, seus conceitos, suas tendências e, sobre
tudo, suas práticas - práticas escandalizaram o Pais 
no passado. Hoje, porém, queremos que o passado 
permaneça no passado, mas sem nos esquecer das 
lições que ele nos oferece. 

Foi com essa mensagem, Sr.Presidente, que esse 
seminário de planejamento estratégico da juventude 
do Democratas se realizou. Com a participação de 
Presidentes e representantes da Executiva Nacional, 
definimos 5 pilares para a atuação da nossa juventude: 
formação polltica, comunicação, parcerias, movimento 
estudantil, ação e eventos. E, nesse elo, poderemos, 
sim, ser a porta de entrada e a casa para jovens na 
poutíca, bem como a porta de sarda de lideres para o 
mundo polrtico brasileiro. 

A juventude de todos os partidos tem de começar 
a ter esse papel diante da nova realidade e do novo 
cenário que se aproxima. É preciso promover a refor
ma polrtica com entusiasmo e fazer com que muitos 
mais jovens remem contra a maré - sim, porque hoje 
o jovem que gosta de poirtica, infelizmente, rema con
tra a maré. 

Queremos mostrar à sociedade brasileira que o 
jovem gosta de política, embora esteja decepcionado 
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com a maneira como se faz a polltica. E esse senti
mento, sem dúvida, nos levará para o caminho de uma 
nova geração, que será um diferencial do Democratas, 
seja nas eleições municipais de 2008, seja nas elei
ções gerais de 2010. Com a participação do jovem, de 
forma ativa e efetiva, e não só para segurar bandeira e 
colar adesivo, repito, é que se terá um novo caminho. 
Os jovens não devem só se juntar, 3 meses antes das 
eleições, e fazer uma força jovem, com farras e festas, 
mas trabalhar com responsabilidade social em eventos 
durante todo o ano. 

Devemos demonstrar para o jovem que polftica 
é mais do que estar em plenário e fazer discursos ou 
leis; é também ter práticas cotidianas que influenciam 
o comportamento de toda a sociedade. E não se pode 
esquecer que questões como a reforma universitária, o 
primeiro emprego, cursos técnicos e prolissionalizantes 
e tantas outras são decididas e incentivadas por nós, 
que fazemos o mundo da polltica. 

Por último, Sr. Presidente, quero ressaltar que, 
desse encontro, saiu um manifesto contra os intiéis 
do Congresso Nacional. Vamos nos mobilizar para se 
evitar uma reviravolta com a decisão do Supremo Tri
bunal Federal. Já iniciamos uma corrente pela Internet, 
que inundará as caixas postais de muitos cidadãos 
brasileiros. 

Queremos que, daqui por diante, a pofilica e os 
polfticos sejam vistos com olhos de quem olha um ho
rizonte brilhante e amplo. E, todos juntos formaremos 
uma nova geração, que, mais do que uma nova idade, 
quer representar novas idéias na política brasileira. 

Dessa forma, mais uma vez, agradeço aos jo
vens democratas a participação nesse importante 
seminário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão do 
orador.) - Agradeço a permuta com o ex-Presidente do 
Senado Federal, Deputado Mauro Benevides. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada 
luiza Erundina, ocupo a tribuna para cumprimentar a 
Universidade Federal de São Carlos e os pesquisadores 
que ali trabalham, muitas vezes no anonimato. Às vezes 
seus salários são defasados, pois que a universidade 
não recebe as verbas necessárias, e sofrem com o 
contingenciamento. Mesmo assim esses pesquisado
res sempre servem de exemplo para a cidade de São 
Carlos, reconhecida como grande pólo tecnológico, 
para São Paulo, para o Brasil e para o exterior. 

Registro a nossa homenagem ao Pesquisador e 
Doutor Edgar Dutra Zanollo, que daqui a alguns minu
tos receberá do Presidente da República, no Palácio 
do Planalto, a Ordem Nacional do Mérito Científico, co
menda muito importante e que engrandece a pesquisa 

nacional, os pesquisadores e as nossas universidades 
públicas e gratuitas. 

Por isso, homenageio um representante do Estado 
de São Paulo, da cidade de São Carlos, a "capital da 
tecnologia". Sua universidade conta com esse pesqui
sador, doutor e PhD e também com muitos outros. 

Na pessoa do Dr. Edgar, saúdo toda a pesquisa da 
Universidade Federal de São Carlos e da Universidade 
de São Paulo - USp, com 2 campi naquela cidade, e 
também das EMBRAPAs - a EMBRAPA Agropecuária 
e Pesquisa e a EMBRAPA Instrumentação - e suas 
incubadoras. 

A Universidade Federal de São Carlos formou 
diversos empresários, que depois passaram para a 
área de pesquisa. 

A Deputada luiza Erundina tem acompanhado 
esses debates e sabe que reivindicamos emendas or
çamentárias da Comissão de Ciência e Tecnologia para 
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. 
Algumas empresas nacionais saíram da universida
de como empresas incubadas e passaram a produzir 
grandes equipamentos tecnofógicos aeroespaciais. 
Uma delas, a Opto Eletrônica, em breve enviará aos 
céus o próximo satélite, o CBERS, num convênio eh
tre Brasil e China. 

Parabenizo todos os que, às vezes até no ano
nimato, realizam diversas pesquisas, tanto nos labo
ratórios da EMBRAPA quanto nas Universidades de 
São Paulo e de São Carlos. 

Que São Carlos, com sua renda percapila, justiça 
social, avanço tecnológico e educação superior, sirva 
de exemplo para os demais municípios brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (PedroWilson) - Parabenizo 
o Deputado lobbe Neto pelo seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre Depu
tado Pedro Wilson, ilustre representante de Goiás nesta 
Casa, um dos mais brilhantes Parlamentares, que dig
nifica o Parlamento brasileiro; Sras e Srs. Deputados; 
senhoras e senhores telespectadores da TV Câmara: 
no próximo dia 12, todo o Brasil deverá homenagear a 
memória impereclvel de Ulysses Guimarães, extraordi
nário homem público, desaparecido há exatamente 15 
anos, num desastre de helicóptero, ao lado da esposa, 
D. Mora, e do casal Severo Gomes - Severo Gomes 
exerceu o cargo de Ministro da Indústria e Comércio 
em gestões anteriores. 

Naquela ocasião, a Nação inteira pranteou a per
da de personalidades ilustres, ambos com marcante 
atuação no cenário partidário, na condição de repre
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ssntantes do povo bandeirante, a que serviram com 
invulgar abnegação e patriotismo. 

Recorde-se que se atribui, merecidamente, a Ulys
ses o nosso reencontro com o Estado Democrático de 
Direito, já que soube enfrentar, destemerosamente, as 
arbitrariedades então praticadas, em plena e ominosa 
fase da opinião instalada entre nós, quando ocorreram, 
seguidamente, cassações de mandatos, suspensão de 
direitos, processos iniquos e prisões injustas, ense
jando a que tais atos merecessem sempre o protesto 
de quem, anos depois, viria a eleger-se para coman
dar a Assembléia Nacional Constituinte, cuja solene 
instalação se registrou a 1D de fevereiro de 1967, sob 
aplausos dos segmentos conscientizados da socieda
de brasileira, após discurso formal do Ministro Moreira 
Alves, do Supremo Tribunal. 

Fui fiel amigo do Sr. Diretas, seu parceiro leal em 
inúmeras caminhadas empreendidas, embevecendo
me com a firme disposição de batalhar, ingentemente, 
a fim de que se superasse o quadro de adversidades 
e voltássemos a experimentar instantes de integral 
respeito às liberdades públicas. 

Neste mesmo plenário, Sr. Presidente Pedro Wil
son, parece ainda ecoar aquela voz inconfundlvel que 
nos convocava ao cumprimento do dever, votando as 
proposições que se Inseririam no texto da Lei Maior 
que então se elaborava, sob as vistas atentas dos es
tamentos conscientizados da população. 

Ao substituHo, durante 14 dias, à frente da As
sembléia Nacional Constituinte, nunca deixei de es
cutá-lo em decisões que reclamavam maior acuida
de, particularmente na reforma regimental, da qual 
fui Relator, que se processava conforme exigência 
do chamado Centrão, liderado pelo saudoso Roberto 
Cardoso Alves. 

Da tarde solentssirna de 5 de outubro de 1966, 
ainda guardamos a tonitruãncia da veemente concla
mação proferida, ao apontar o texto promulgado sob 
a denominação de Carta Cidadã, uma vez que nela 
estavam contidas aspirações legitimas e justas das 
mais diversificadas categorias da comunidade. 

Na última quinta-feira, ao declarar instalado o 
programa de comemoração dos 20 anos da Lei Maior, 
o "Presidente Arlindo Chinaglla não se dispensou de 
reverenciar a figura de Ulysses, apontando-o como 
uma das maiores expressões da história democráti
ca do Pais. 

Ao desaparecer, ele deixou vaga impreenchf
vel na vida pública, sobretudo porque soube, ao lon
go da respectiva e fecunda existência, dignificá-Ia e 
enobrecê-Ia, com atitude de firmeza inquebrantável, 
tornando-se, por isso, autêntico icone das mais caras 
tradições Iibertárias. 

Ulysses foi um bravo, que nos legou exemplos 
admiráveis de hombridade e de arraigada convicção, 
assegurando as inconspurcáveis conquistas institu
cionais. 

Continuaremos a lastimar o inesperado desapa
recimento, mirando-nos na sua imagem incomparável 
de defensor intransigente do interesse coletivo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Parabenizo 
o nosso ilustre decano, Deputado e Senador Consti
tuinte, que sempre nos honra nesta Casa com suas 
palavras e sua sabedoria. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Concedo 
a palavra ao ilustre Deputado Paulo Teixeira, do PT de 
São Paulo, ex-Secretário, ex-Vereador, Presidente da 
Frente Parlamentar pela Reforma Urbana, que se tem 
destacado na discussão sobre energias renováveis. 

O SR.PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Sem revisão do 
orador) - Sr.Presidente, Deputado Pedro Wilson, Sras. 
e Srs. Deputados, telespectadores da TVCâmara, pú
blico presente nas galerias, inicialmente agradeço as 
referências à minha pessoa. 

Esperamos que seja votada nesta Casa a PEC 
de autoria de V.Exa., Sr. Presidente, a fim de consi
derarmos o cerrado brasileiro um bioma de proteção 
nacional, conforme está previsto na Constituição Fe
deral. Sua aprovação será de muito mérito. 

Nobres colegas, registro que no dia 1D de outubro 
os movimentos sociais, liderados pela CONAM, MMP, 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia e Central 
de Movimentos Populares, fizeram uma grande mani
festação no Pais em prol da luta pela moradia e pelo 
direito às cidades. 

Esta Casa organiza a VIII Conferência das Cida
des, com participantes de todo o Brasil- Parlamenta
res, movimeritos sociais, técnicos, gestores públicos, 
membros da academia e representantes.internacionais 
-, para discutir O avanço da luta pela reforma urbana, 
pelo direito às cidades e pelo direito às cidades inclu
dentes no Brasil. 

Capitaneados pelo Deputado Zezéu Ribeiro, 
apresentamos projeto de lei, solicitando que o 1D de 
outubro seja considerado o Dia Nacional de Luta pela 
Reforma Urbana. 

A reforma urbana, no Brasil, tem uma história de 
luta. Há neste plenário vários Deputados comprometi
dos com essa luta. O próprio Governo Lula desenvolveu 
uma série de iniciativas importantes: criou o Ministério 
das Cidades e o Conselho Nacional das Cidades, apro
vou a lei que cria o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social, a Lei dos Consórcios Públicos, a lei 
que trata da Habitação de Mercado Popular - mercado 
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no sentido mais amplo - e toda legislação relacionada 
ao novo marco regula tório do saneamento. 

O Congresso Nacional discute, além da revisão 
da Lei na6.766, O Projeto de Lei da Mobilidade Urba
na e o projeto de lei que disciplina a gestão de resl
duos sólidos. 

O Programa de Aceleração do Crescimento des
tina mais de 160 bilhões de reais para investimentos 
na área de moradia popular, para ações voltadas para 
as favelas e também para investimentos em sanea
mento básico. 

. Depois de longo ciclo de desenvolvimento (dé
cadas de 30 a 70), após o fracasso do BNH, o Brasil 
volta a debater o tema urbano, propondo investimen
tos nessa área e apontando como ponto central o de
senvolvimento includente. já que 82% da população 
brasileira moram nas cidades. 

A continuidade dessa luta é fundamental. Ela 
não terminou. A desigualdade nas cidades, provocada 
pelo modelo excludente de desenvolvimento do peno
do anterior, e a resistência da sociedade brasileira em 
distribuir renda fazem com que a luta continue. 

Há grandes desafios pela frente. Primeiro: regular 
o mercado habitacional brasileiro, para que ele atinja 
as faixas de mais baixa renda. Segundo: dar atenção 
aos mais pobres - mas eles só terão essa atenção 
se desenvolvermos um mercado voltado para esse 
segmento e se houver subsidios. Terceiro: monitorar 
e avaliar as ações planejadas, para constatar seu re
sultado e impacto na sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preci
samos manter acesa a chama da luta pelas cidades 
sustentáveis, includentes, democráticas, capazes de 
abrigar, com generosidade e protagonismo, o povo bra
sileiro. Este é forçado a morar nas cidades em razão do 
modelo de desenvolvimento anterior, mas nelas pode 
encontrar qualidade de vida e cidadania. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Parabéns, 
Deputado Paulo Teixeira, que, tanto nos movimentos 
populares por moradias como agora, na condição de 
Deputado, dá continuidade a essa luta e, juntamente 
com o Deputado Zezéu Ribeiro, organiza a Conferên
cia das Cidades nesta Casa .. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Com a 
palavra o Deputado João Oliveira, do nosso querido 
Estado do Tocantins, dos Rios Tocantins e Araguaia. 
Seja bem-vindo. 

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM-TO. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, é com alegria que vejo 
V.Exa., grande Prefeito que foi, assumir interinamente 
a Presidência, o que nos honra. Espero ter o prazer de 

conviver com V.Exa. por muitos e muitos anos nesta 
Casa do povo. 

Sras. e Srs, Deputados, a sociedade brasileira 
sente que a reforma tributária tornou-se necessária. 
As rápidas transformações por que passa a economia 
mundial nos últimos anos, em particular a intensa ín
tegração entre os mercados, deixam pouca margem 
a um sistema tributário que trava o crescimento eco
nômico e reduz a produtividade. 

A reforma tributária tem sido objeto de intensos 
debates, sem que se alcance, todavia, consenso sobre 
a amplitude e a profundidade das mudanças que pre
cisam ser efetuadas em nosso sistema tributário. 

A questão dessa reforma deverá ser projetada 
em função da necessidade de fomento do desenvolvi
mento do País, da desoneração de exportações e do 
incentivo ao crescimento econômico sustentado. 

A carga tributária brasileira, que em 1989 repre
sentava 20% do Produto Interno Bruto, sofreu aumen
tos sucessivos: 29,74% em 1998, 31,18% em 2000, 
35,5% em 2001, atingindo o patamar de 36,39% no 
primeiro semestre deste ano. 

Esse patamar de tributação faz o Brasil ser menos 
competitivo e está barrando investimentos em produção. 
Os empreendedores já não suportam uma tributação 
escorchante como a nossa. Por isso, a sociedade con
vive com o desemprego crescente, a falta de investi
mentos em infra-estrutura básica, que chega a somar 
quase 39,8% do PIB, e a sonegação de impostos em 
todas as camadas sociais e empresariais. 

Portanto, cabe ao Congresso Nacional iniciar 
amplo diálogo com todos os entes federativos e a so
ciedade sobre um pacto de reforma tributária, dentro 
dos princípios que sustentam um projeto de nação, 
para alcançar a tão sonhada justiça tributária. 

Apesar do grande cansaço decorrente dos tra
balhos de ontem, os Parlamentares continuam apa
recendo neste plenário para apresentar seus pensa
mentos ao povo brasileiro e demonstrar sua atuação 
nesta Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Parabéns, 
Deputado João Oliveira. 

Deputado João Oliveira, testemunho que V.Exa, 
mesmo sendo da Oposição, esteve reunido com o Mi
nistro da Educação, Fernando Haddad, hoje de manhã, 
lutando pela educação no Tocantins. Em um diálogo 
franco com o Ministro, V.Exa. demonstrou dedicação 
ao exerclcio do mandato, por meio do qual representa 
o Estado de Tocantins. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Conce
do a palavra à nobre Deputada Lu/za Erundina, ex
Prefeita de São Paulo, extraordinária mulher que luta 
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pela participação dos movimentos populares, pela 
democracia. 

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Sem 
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, amigo, compa
nheiro, ex-Prefeito, nobre Deputado Pedro Wilson; 
Sras.e Srs.Parlamentares; querida DeputadaJanete 
Rocha Pietá, grande guerreira na luta pelos direitos 
das mulheres, dos negros, dos excluldos deste PaIs: 
peçoa atenção deV.Exas. e daqueles quenosassistem 
pela TV Ctimara para os dados apresentados numa 
audiência pública, há poucos dias, na Comissão de 
Legislação Participativa, oriundos de pesquisa sobre 
a imagem das instituições públicas brasileiras, enco
mendada pelaAssociação dosMagistrados Brasileiros 
à empresa de pesquisa Opinião e Mercado, em par
ceria com a Universidade de Brasflia. 

São dados estarrecedores, enormemente preo
cupantes. Senão vejamos: apenas 11 % dos brasilei
ros confiamnos pollticos; apenas12,5%acreditamna 
Câmara dos Deputados; apenas 14,6%acreditam no 
Senado Federal; e apenas 16,1% da população con
fiam nos partidos polfticos. 

Trata-se depesquisa recentfssima, absolutamente 
confiável, feita sob a orientação técnico-cientffica do 
Institutode Ciências Polfticas de uma das universida
des mais importantes do Pais. 

De outro lado, existem dados a respeito da ima
gem de outras instituiçõespúblicasque são o oposto, 
de acordo com a opinião pública, da aceitação ou da 
reprovação a essas instituiçõespoítticas que citamos 
antes. Segundoeles,75% dos pesquisados revelaram 
que as instituiçõesde maior prestfgioe de maior valor 
no Pais são a Polfcia Federal e as ForçasArmadas. 

Não questiono o mérito da avaliação das insti
tuições hoje. Porém, é preciso confrontar com essa 
imagemnegativaas instituiçõesdemocráticas, as ins- . 
tituiçõespoliticasque representam a sociedadebrasi
leira.Sabemos, Sr.Presidente, que empassadomuito 
recenteessas instituiçõescom 75% de aprovação da 
população estiveram a serviço da ditadura militar, em 
conflito com os que lutavam pela democracia, pelas 
llberdades democráticas, pelos direitos sociais, pela 
cidadania. 

Esse quadro revela a gravidade da crise que o 
Pais enfrenta, agregando-se a isso a enorme crise 
que se abatesobre o SenadoFederalnestemomento. 
Depois dos sucessivos casos de denúncias que de
preciarama imagemda Câmara dos Deputados, pas
samosagora por esta inusitada,absurda e inaceitável 
situação:a persistência do Presidente do Congresso 
Nacional de permanecer no cargo depois de graves 
revelações a respeito do seu comportamento ético e 
da absoluta unanimidade, neste momento, dos mem

bros daquela Casa pela substituição de S.Exa., que 
também é nossoPresidente, já que exerceo cargo de 
Presidente do Congresso Nacional. 

Quemestáem crisesão as instituições polfticas, 
as instituiçõesdemocráticas do Pais.E muito nos pre
ocupamos com a preservação da democracia. Talvez 
esteja na hora de esta Casa retomar a discussão da 
reforma polftica em um clima mais tranqüilo, em um 
ambiente maisfavorável a um debate que efetivamente 
criecondições internas e externas parase fazeraquela 
reforma polftica tão desejada, tão necessária, sem a 
qual essasdistorçõesnão serãoeliminadas definitiva
mente do cenário poHtico do Pais. 

Obrigado, Sr. Presidente, nobres pares e teles
pectadores da TV Cllmara. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson)- Deputada 
LuizaErundina, certamente as palavras deV.Exa. mos
trama necessidade cada vez maiorde realizarmos no 
Congresso Nacionaluma reformapolltica que resgate 
a democracia, a liberdadee a cidadania para o povo 
brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (PedroWilson) - Com a 
palavra o Deputado Ricardo Tripoli, do PSDB de São 
Paulo. 

O SR. RICARDO TRIPOLl (PSDB-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados,o dia de hoje reflete os últimosacontecimentos 
ocorridos noCongresso Nacional, maisespecificamen
te no Senado Federal. 

Acompanhei opronunciamento demeus parese 
tambémouvi, há pouco, no SalãoVerde, vários Depu
tados e alguns Senadoresdiscutindo o que podemos 
chamar de o assuntoda semana: a maneiraaçodada 
e violenta com que o Presidente do Senado Federal 
tem agido, agora ameaçandoseus pares. 

Por incrlvel que pareça, no perlodo da ditadura, 
que foi de diffcil convivência para a classe polftica, as 
medidas eramtomadas às claras. Combatfamos a dita
dura dentrode um processoaté democrático, diria eu. 
Tfnhamos opiniões divergentes, posições diferentes, 
mas não encontrávamos essa perseguição diuturna. 

Formalizada a denúnciacontrao Presidente Re
nan Calheiros, é naturale positivoque se tenhamfor
mado posições diversas, até para que o princIpio do 
contraditóriose estabeleça no Senado. 

Para nós, é muito difícil entender os últimos fa
tos, que se agravam a cada dia. Culminaram com a 
notícía, no último final de semana, do processodebis
bilhotagem com osSenadores Demostenes Torres, do 
Democratas, e Marconi Perillo, do PSDB. 

O que tudo isso tem a ver a vidapessoal de um 
Senador que, obviamente, foi eleito de forma correta, 
democrática, de ilibado comportamento, que executa 
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seu trabalho de forma transparente? Agora, alguém 
que está sob ameaça resolve, de forma transversal, 
tornar público algo que supostamente possa compro
meter a vida dessas pessoas. 

Quem lutou e quem não teve a oportunidade de 
lutar contra a ditadura tem, agora, a grande chance 
de se opor a esse tipo de politica nefasta praticada no 
Congresso Nacional. 

Sr.Presidente, Sras.e Srs.Deputados,a questão 
é suprapartidária. Não diz respeito apenas ao Demo
cratas, ao PSDB, ao PT, enfim, a qualquer partido que 
compõe o Congresso Nacional. É, sim, uma questão 
de independência nacional.E não pode um Presidente 
eleito pelos seus pares ameaçá-los agora para não ter 
de se afastar do cargo. 

. Ora, Presidente Renan Calheiros, chegou o mo
mento. Não há maiso quediscutir. Os própriosintegran
tes do seu partido, aqueles que lhe deram sustentação 
durante tanto tempo, imploram a V.Exa. que se afaste 
da Presidência e que os fatos sejam apurados. 

A maneira como V.Exa. vem procedendo e, ago
ra, de forma grave, ameaçando a vida de Parlamen
tares eleitos da mesma forma que V.Exa. faz com que 
a Câmara Federal incorpore as dores daqueles que 
estão sentindo na pele a perseguição antidemocrática 
instaurada pelo Senado. . 

Esperamos que essa situação não atravesse o 
Senado Federal e chegue à Câmara dos Deputados. 

Srs. Senadores que se viram aviltados no seu 
direito de liberdade, tenham certeza de que terão in
tegrai apoio desta Casa e, repito, de forma supraparti
dána, para, assim, redefinirmos os direitos adquiridos 
na Constituição. 

Esperoque, a partir dos próximosdias, tenhamos 
um novo Brasil e que o Senado recupere sua altivez. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (PedroWilson) - Concedo 
a palavra ao Deputado Chico D'Angelo, do PT do Rio 
de Janeiro, médico, ex-Secretário de Saúde da nossa 
querida Niterói, governada pelo Prefeito Godofredo 
Pinto. S.Exa. honra esta Casa, dando continuidade à 
luta pela saúde pública. 

O SR. CHICO D'ANGELO (PT-RJ. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
parabenizo a Agência Nacional de Telecomunicações 
- ANATELpela resolução publicada ontem, ex1inguin
do a cobrança de tarifas nas ligações feitas na modali
dade de longa dístãncta, DDD,entre os Munic(pios de 
Maricá, ltaborat, Tanguá e seus vizinhos. 

Em março deste ano, juntamente com várias li
deranças de Maricá, tive a oportunidade de participar 
de audiência com o Presidente do órgão, Sr.PUnio de 

Aguiar Júnior,a fim de solicitara revisãodo sistema de 
ligações interurbanas entre os Municfpios de Maricá e 
seu Entorno,os quais integrama RegiãoMetropolitana 
do Rio de Janeiro. 

De março até ontem, a ANATELenviou técnicos 
àquelas localidades para fazer uma análise geográfi
ca da região. Após a criteriosa análise que realizou, 
atendeu a Agênciaa solicitação feita pelosmoradores, 
de modo a beneficiar, desde ontem, dia 9, milhares de 
pessoas.Elas passam, a partir dessa data, a não mais 
pagar ligações interurbanas para municípios vizinhos 
da mesma região metropolitana. 

Considero importante registrar esse trabalho da 
ANATEL, feito com muito critério técnico. É o Governo 
Lula trabalhando com a lógica da justiça social e be
neliciando pessoas que moram na região de Maricá, 
ltaboraí e Tanguá, municípios vizinhos a Niterói, que 
desde ontem não têm mais suas ligações considera
das como interurbanas pela ANATEL. 

Parabenizo o Presidente da ANATEL pela ini
ciativa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Sras. e 
Srs. Deputados, conforme já havia anunciado ante
riormente, iniciaremos o Grande Expediente às 16h 
para darmos oportunidade a todos os Parlamentares 
inscritos de usarem a palavra. Destaco, entre eles, os 
Deputados Eduardo Gomes, doTocantins, Ademir Ca
milo, de Minas Gerais, José Genoíno, de São Paulo, e 
Rômulo Gouveia, da Paraíba. Haverá, também, uma 
Comunicação de Liderança, por 4 minutos, depois da 
intervenção do Deputado Valdir Colatto. Com muita 
honra, ouviremos todos. 

Para que isso seja possível, entretanto, será ne
cessário reduzirmos o tempo de cada orador para 3 
minutos. Dessaforma, todosos inscritos poderão se ma
nifestar, e às 16h iniciaremos o Grande Expediente. 

Consulto os companheiros Deputados sobre a 
possibilidade de adotarmos essa medida, que nos 
possibilitará ouvir os inscritos e garantirá a todos o 
direito de se expressar. Depois do término do Grande 
Expediente, certamente a Mesa poderá colher outras 
manifestações. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Concedo 
a palavra ao DeputadoValdir Colatto, ilustre represen
tante de Santa Catarina, que honra o seu Estado na 
representação política,em especial no que diz respeito 
ao desenvolvimento rural. 

O SR.VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB-SC. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamento registrar 
que ontem ocorreu um grave acidente em Santa Ca
tarina, envolvendo um ônibus que voltava das come
morações dos 40 anos da Cooperativa Regional Alfa, 
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a maior do Estado. Nesse acidente, faleceram agri
cultores, um policial militar, bombeiros, um repórter 
da RBS, enfim, pessoas ilustres de SantaCatarina.O 
descuido de 1 ou 2 motoristas de caminhão causou 
essa tragédia,que trouxe grandesprejuízos e ocasio
nou o falecimentode muitas pessoas. 

Sras. e Srs. Depu1ados, é com enorme tristeza 
que mesomoà manifestação das lideranças da região 
oeste de Santa Catarina, mais especificamente da 
Prefenura de Chapecó, da Cooperativa Regional Alfa 
(COOPERALFA) e da Comissão CentralOrganizado
ra (CCO)da Exposição-Feira Agropecuária, Industrial 
e Comercial de Chapecó (EFAPI 2007), que emitiram 
nota de pesar e de crflica aos abusos no trânsito, em 
razão do acidente de ontem, que deixou pelo menos 
26 pessoas mortas e 86 feridas. O acidente ocorreu 
na BR-282, no extremo-oeste catarinense. 

Lamentavelmente, entre as vftimas estão produ
tores ruraiscooperativistas, que retornavam para suas 
casas depois de participarem das festividades de 40 
anos da COOPERALFA. 

O acidente envolveu primeiramente um caminhão 
e o õnibus que transportava os produtores rurais, na 
noite de quarta-feira.Quando as vitimas eram atendi
das, outrocaminhãodesgovernado atingiubombeiros, 
jornalistas e voluntários, amplificando a tragédia. 

Assim como a Prefeitura, a CCO e a Cooperati
va, manifestototal e irrestritasolidariedade às famllias 
atingidas por essa horrível tragédia, ciente de que a 
irreparâvel perda dessasvaliosasvidasdeixarácomu
nidades rurais e urbanas irremediavelmente afetadas 
pela ausência de entes queridos. 

De forma trâgica, o acidente retirou do convlvio 
social pessoas que faziam do trabalho sua profissão 
de fé.A tristezase abatesobreo oestecatarinense, no 
momento em que a comunidade regional comemora 
os 40 anos da COOPERALFA e da EFAPI. 

Essa tragédia ressaltaa criminosa irresponsabi
lidade reinante nas estradas de Santa Catarina e do 
Brasil.Seguidamente, nossoEstadoé apontadocomo 
uma das Unidades da Federação com maior número 
de vitimas no trãnsíto. Ali as normas básicasde segu
rança no trânsitosão reiteradamente violadas, semque 
haja reaçãoenérgica da sociedadee, principalmente, 
dos organismos de controle e fiscalização. 

Registramos os nossossentimentosaos familia
res de todas as vftimas. 

Passo, agora, a tratar do principal tema que me 
trouxe hoje à tribuna: o Horário de Verão, problema 
que preocupa todo o Brasil. 

Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresentei 
nesta Casa legislativa, no dia 13 de marçodeste ano, 

o Projeto de Lei n° 397, de 2007, que prevê o fim do 
Horário de Verão. 

Conformedespachoda Mesa,a proposição será 
apreciada pelasComissões de Seguridade Social e Fa
mllia, Minas e Energiae Constituiçãoe Justiça.Atual
mente encontra-se na Comissão de Seguridade Social 
para o parecer do Deputado Darcfsio Perondi. 

Faltamenosde umasemanaparao infciodoHo
rârio de Verão, programado para zero hora do dia 14 
de outubro, com o prtio argumentodo Governode que 
reduzirá a demanda de energia no horário de pico. 

Taljustificativapara se implantaro horário espe
cial no Brasil é tão ineficaz que o Coordenador-Geral 
de Monitoramento do Sistema de Transmissão e Dis
tribuição de Energia Elétricado Ministério de Minas e 
Energia, Elizeu Pereira Vicente, admitiuontem,durante 
audiênciapúblicana Comissãode Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, que a economia de 
energia promovida pelo Horário de Verão vem caindo 
ao longo dos últimos 3 anos. 

Diantedetal declaração do coordenadorministe
rial, ficaevidente aurgênciade aprovarmos nestaCasa 
o Projetode Lei n° 397,de 2007,de minhaautoria,que 
prevê o fim do Horário de Verão em todo o Pais. 

O representante do Ministérioapenas ratificou o 
méritoda minhaproposição, ao afirmarque a mudança 
de horário, duranteoverão, é poucoefetiva na redução 
do consumo de energia. Além disso, a mudança de 
horário anual altera a rotinade milhõesde brasileiros, 
causando sérios males à saúde da população, e seu 
beneficio é insignificanteeconomicamente. 

Peço o apoio de todos os pares para agilizar a 
aprovação do projeto que tramitaem caráterde poder 
conclusivo nesta Casa. 

Como já foidito, precisamoslevarem considera
ção que as bruscas alterações de horário ocasionam 
sériosdistúrbios orgânicos noserhumano, como fadiga, 
dor de cabeça, confusão de raciocinio, irritabilidade, 
constipação e queda da imunidade. 

Alémdisso,coma alteraçãodo horário,às vezes 
é preciso sair de casa antes do amanhecer, o que é 
desconfortável e perigoso, pela fragilidade da segu
rançapública.Pode-seimaginara sensaçãode perigo 
que acompanhao cidadão, quando se vê obrigado a 
sair em plena escuridãopara ir ao trabalho, para levar 
os filhos à escola e para realizaras demaisatividades 
cotidianas. 

Levandoem consideraçãotodos os argumentos 
aqui expostos, o Deputado Darcisio Perondi, desig
nado Relator do projeto na Comissão de Seguridade 
Social e Famllia, manifesta-se, em seu parecer, pela 
aprovaçãoda matéria. 
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Conforme já disse, apresentei, no dia 13 de mar
ço deste ano, o Projeto de Lei n° 397, para o qual foi 
designado Relator, na Comissão de Seguridade Social 
e Famflia, o Deputado João Bittar.lnfelizmente, S.Exa. 
manteve o projeto com ele até o dia 26 de setembro 
último e o devolveu sem apresentar parecer. 

Estou encaminhando à Mesa requerimento de 
informações sobre as razões que levam um Deputado 
a manter um projeto engavetado por 6 meses, prejudi
cando, com tal atitude, o povo brasileiro, que, em sua 
maioria, quer ver a extinção do Horário de Verão, por 
considerá-lo inconveniente e por achar que ele traz 
problemas de saúde. O agricultor, por exemplo, não 
consegue trabalhar adequadamente, porque obedece 
ao horário do sol. 

O Brasil recebe, por meio de decreto, essa de
cisão que não quer. Mas já há ações contra o famige
rado Horário de Verão. O Deputado Luiz Bittencourt 
encabeça uma ação popular contra a medida. Nosso 
colega nos mostra, na ação, dados do Canadá, que 
também adotou esse horário, segundo os quais, após 
a sua implantação, aumentou em 7% o número de 
acidentes causados por problemas de saúde e por 
sonolência dos motoristas, o que traz graves prejul
zos à população. 

Esperamos que a Casa agilize o andamento dos 
projetos e que a minha proposição seja analisada, 
porque está previsto para este ano e para o início de 
2008 o mais longo Horário de Verão do Brasil: durará 
119 dias, uma vez que começará em 14 de outubro 
de 2007 e permanecerá vigente até 14 de fevereiro 
de 2008. 

Precisamos rever essa medida, porque o Pais 
não faz economia com o Horário de Verão e ele traz 
prejulzos à saúde das crianças e dos trabalhadores 
brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - A solici
tação de V.Exa. será atendida. 

Quanto ao encaminhamento deV.Exa., em relação 
ao projetomencionado, o Presidente Arlindo Chinaglia 
já se manifestou disposto a tratar do problema. 

Por favor, encaminhe à Mesa o requerimento para 
que possamos tomar as devidas providências. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Wellington Fagundes, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PRo 

O SR.WELUNGTON FAGUNDES (PR-MT.Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na condição de Presidente da Co
missão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, propus a realização de audiência pública 
para discutirmos as obras da FERRONORTE. A reu
nião foi realizada hoje. 

Conforme todos sabem, essa ferrovia sai de São 
Paulo, atravessa Mato Grosso do Sul e chega a Mato 
Grosso, passando pelas cidades de Alto Taquari e 
Alto Araguaia. Trata-se de concessão pública, objeto 
de contrato feito no Governo passado, com duração 
de 90 anos. 

A obra, prevista para ser construída em 6 anos, 
está parada há mais de 5. Infelizmente, em razão de 
mudança no contrato, não há definição do prazo para 
que a empresa detentora da concessão conclua a 
obra até Rondonópolis e Cuiabá - o nosso sonho, na 
verdade, é ver a ferrovia chegar com os seus trilhos 
até Cuiabá. 

A ferrovia, além de privatizada, teve seu comando 
acionário transferido para a ALL, empresa moderna e 
competente. 

O Governo do Presidente Lula incluiu no PAC 
o trecho de Alto Araguaía a Rondonópolis. Portanto, 
essa passou a ser uma obra prioritária. Apesar disso, 
infelizmente, tem encontrado muitas dificuldades para 
prosseguir. 

Foi com o objetivo de tratar de todos esses pro
blemas que envolvem a construção da ferrovia que 
realizamos hoje a audiência pública. Contamos com a 
presença do BNDES. Foi, sem dúvida alguma, o banco 
que fez mais aportes de recursos na obra. Os fundos de 
pensões também participaram do empreendimento. 

Compareceram também à reunião a Diretoria da 
ALL, um representante da Casa Civil e o Presidente 
da VALEC, Dr. Juquinha, que tem realizado fenome
nal trabalho à frente da Ferrovia Norte-Sul. Nesta se
mana, por meio de leilão, obteve da Vale do Rio Doce 
investimento de mais de 1 bilhão de reais para aquela 
ferrovia, que também tem grande importância para o 
nosso Estado. 

Após a audiência, Sr. Presidente, passamos a 
acreditar mais que vamos encontrar uma equação fi
nanceira e política para permitir que a obra avance, a 
fim de promover o desenvolvimento da Região Centro
Oeste. V.Exa., companheiro de Goiás, sabe da impor
tância que essa região representa na produção das 
commodilies, de grãos. Atualmente, somos o maior 
produtor de algodão, de milho e de soja. Entretanto, 
para exportarmos esses produtos, não podemos ter o 
transporte calcado apenas e tão-somente nas rodovias. 
Precisamos trabalhar para que a Ferrovia Norte-Sul 
chegue logo a Anápolis e a FERRONORTE chegue a 
Cuiabá, a fim de que possamos interligar as 2 e, as
sim, diminuir o Custo Brasil, dando ao nosso produtor 
melhores condições de competitívidade. Afinal, ele, 
que tem tido capacidade de produzir muito, com alta 
produtividade, precisa também competir no mercado 
internacional. 
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Por isso, registramos a realização dessaaudiên
cia pública,que contou com a presença do Presiden
te do Fórum Pró-Ferrovia em Cuiabá, o companheiro 
Francisco Vuolo, filho do grandementordessaferrovia, 
VicenteVuolo. 

Parabenizo a OABe as entidades envolvidas. Es
peramos contarcomo apoiodaMinistra DilmaRousseff 
e do Presidente Lula.S.Exa.esteve ontemem Goiânia 
e tevea oportunidadede dizer que essas concessões 
que foram malfeitas têm de ser corrigidas. 

Cumprimento, mais uma vez, o Presidente Luia, 
porque nesta semana inovou em termos de privatizá
ção, de concessão: em vez de vender nossas estra
das, exigiu que a empresa que cobrasse menos do 
consumidor obtivesse a concessão. Acreditamos na 
revolução que S.Exa. está fazendo no Pais,emtermos 
de concessão. 

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO. 
Pelaordem.Sem revisão do orador.)- Sr.Presidente, 
quero apresentar requerimento de interesse meu, do 
nosso povoe de V.Exa. também, uma vez que foi Pre
feilo da Capital de Goiás, Goiânia. 

Estou encaminhando requerimento ao Ministro 
NelsonJobim e ao Presidente Lula, que diz respeitoà 
conclusãodo AeroportoSanta Genoveva. A obraestá 
paralisada, emdecorrência problemas juntoaoTribunal 
de Contas, mas necessitamos desse aeroporto. Atu
almente, o embarque em Goiânia é feito como numa 
rodoviária de péssima qualidade. Por isso estamos 
pedindo urgência para a conclusão do aeroporto. 

Gostaria de cumprimentarV.Exa. por presidir esta 
sessão e também de pedir apoio para resolvermos o 
problemado aeroporto de Goiânia. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (PedroWilson) - Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Edio Lopes, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PMDB. 

O SR. EDIO LOPES (Bloco/PMDB-RA. Como 
Lider.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, tenho a honra de representarnes
ta Casa o mais novo Estado da Federação, o mais 
injustiçado ente do Pais - nosso querido Estado de 
Roraima. 

Para os que ainda não tiveram o privilégio de 
conhecer meu Estado, gostaria aqui de fazer uma 
breve panorâmica das belezas, das potencialidades 
e, sobretudo, dos graves problemas que o assolam, 
problemas esses gerados pelo absurdo tratamento 
que lhe tem dispensado a União. 

sras.e Srs.Deputados, Roraima ocupa,na Ama
zôniabrasileira, extensão geográfica praticamente igual 
à do Estadode SãoPaulo. Aosul, possui extensa área 
de floresta amazônica, tal qual conhecemos ou ouvi
mos dizer; ao norte, possui uma região montanhosa 
ondese siluam o Maciçodo Parima, a Serra do Paca
rairna, o MonteRoraimae o MonteCaburaí, ondefica 
o extremo norte do Pais,muitoembora issosejaquase 
desconhecido da população. Insistimos em dizer "do 
Oiapoque ao Chuf", porque está comprovado que o 
extremo norte do Paisestá situadono MonteCabural, 
quase 60 quilômetrosao norte do Oiapoque. 

Pois bem, Sr. Presidente. Ao centro existe uma 
planície de campos naturais com exuberante fartura 
de água e solo ano inteiro, uma área de quase 5 mi
lhõesde hectares, ondese podeexplorar a pecuária e 
a agricultura semderrubar umúnicohectare defloresta. 
Até recentemente, Roraimaerao celeirodo Estado do 
Amazonas no fornecimento de carne bovina, pois não 
só abasteciao Estado, mas aindaforneciacarne para 
os municlpiosdo pais vizinho, a Venezuela. 

Pois bem.Esseimensopatrimônio praticamente 
acabou por causa das demarcações de terras indlge
nas ao norte do Estado. 

Sr. Presidente, creia-me que Roraima de exporta
dora tornou-seimportadora. Hojeem nossamesa nos 
servimos da carne importadade Rondônia e de Mato 
Grosso. O pior de tudo isso é o que aconteceaos pe
cuaristas. Refiro-me aosprodutores queviviam naquela 
área há mais de 150 anos, e não aos invasoresque 
toramda noite para o dia para o Estadode Roraimae 
ocuparam terras indrgenas. Estou falandode famflias 
que residiam ali numacadeia de possedemaisde 150 
anose queforamescorraçadas de suaspropriedades, 
de suas casas, como se fossembandidos. invasores, 
como se cometessem uma crime de lesa-pátria, sem 
direito sequer a uma indenizaçãojusta. 

As fazendas eram estruturadas, eram proprie
dades secularmente produtoras de gado, e a União 
não teve a competência de transferiresse patrimônio 
aos indlgenas que têm know-how, que por mais de 
200 anos trabalharam nessas fazendas produzindo e 
criando gado. Nem isso. 

E a produçãode arroz e soja, Sr. Presidente, é 
fato que pouca gente conhece neste Pais. Enquanto 
o Rio Grandedo Sulproduz menosde 6 toneladas de 
arroz pôr hectare, Roraima produz a marca extraordi
nária de 6.350 quilos de arroz por hectare. Enquan
to o Mato Grosso não chega a 50 sacas de soja por 
hectare, o meu Estado produza marca extraordinária 
de 55 sacas de soja por hectare. Mas também esse 
direito está sendo negado, e os últimosprodutores do 
meu Estado estão com a Policia Federal e as tropas 



Outubro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Oulnta-feira 11 53681 

federais às porteiras de suas fazendas, também para 
serem escorraçados como se fossem bandidos, inva
sores daquela área. 

Mas Roraima é única na Amazônia, como já 
disse. Temos, ao norte, a maior província mineral do 
planeta. Isso não é conversa de poHtico nem de ga· 
rimpeiro. São dados do próprio DNPM. São dados do 
Governo Federal. Temos, em todo o norte e nordes
te do Estado, uma provlncia diversificada, com ouro, 
molibidênio, titânio, diamante e com a maior jazida de 
cassiterita do mundo. 

Sr. Presidente, por uma coincidência inexplicável, 
se pegarmos o mapa mineral do Estado e o mapa das 
reservas indígenas, esses mapas se sobrepõem mili
metricamente. Novamente, embora o Estado tenha toda 
essa potencialidade, 5 milhões de hectares de terra 
pronta para produzir, sem devastar um único hectare de 
floresta, todo um potencial mineral para ser explorado, 
tudo isso se transformou em reserva indígena. 

Podem interpretar erroneamente que sou contra 
as demarcações de terra indlgena. Muito pelo contrário. 
Ninguém mais do que eu quer as demarcações, mas 
de forma justa, com bom senso. Quero que os indfge
nas tenham suas propriedades e que o Estado tenha 
a esperança de sobreviver e desenvolver-se. 

Roraima clama providências ao Congresso Na
cional, já que o Poder Executivo, ao longo dos tempos, 
tem sido o seu algoz, o carrasco daquele Estado. Ao 
tempo em que estrangula qualquer perspectiva ou so
nho de desenvolvimento do meu povo, o Executivo não 
cria, como é sua obrigação constitucional, mecanismos 
para o desenvolvimento daquele ente federado. 

Termino citando uma frase feliz e cruelmente atual 
dita por Euclides da Cunha há exatos 100 anos: "Se 
nossas autoridades não se preocuparem com a Ama
zônia, mais cedo ou mais tarde ela se destacará do 
Brasil, natural ou itrevetsívetmeme, como se desprega 
uma nebulosa de seu núcleo pela expansão centrffuga 
do seu próprio movimento". 

Repito, essa foi a frase dita por Euclides da Cunha 
há 100 anos. 

Se o Governo deixar de prestar a devida assis
tência às necessidades do meu Estado, haverá mais 
conflitos entre índios e não-Indios, como hoje já ocor
rem, e, pior ainda, entre índios e índios. Dessa for
ma, a tão desejada porta de entrada da comunidade 
internacional estará aberta para que intervenham na 
Amazônia brasileira. 

Este, Sr. Presidente, o alerta que faço. Roraima 
pede que este Congresso olhe para aquele Estado, 
que está sendo espoliado do mínimo direito a sonhar 
com o seu desenvolvimento. 

o SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Em ho
menagem ao aniversário do Deputado Leonardo Mon
teiro, ílustre representante de Minas Gerais, da região 
do Vale do Jequitinhonha, da cidade de Governador 
Valadares, convido S.Exa. a assumir a presidência 
dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (PedroWilson) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Wandenkolk Gonçalves. 

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje é a oportunidade de ecoar o 
clamor pela Amazônia, meu caro amigo, Deputado 
Edio Lopes, e não é diferente no caso específico do 
nosso Estado. 

Infelizmente, o PAC para o Pará tem sido o Pro
grama de Aceleração da Criminalidade, que tem-se 
disseminado em todos os cantos. Desrespeitam-se a 

. segurança íurídlca e o direito de propriedade e nem 
sequer são feitas as reintegrações de posse. 

O setor produtivo está chegando ao limite do 
suportável, e não é a primeira vez que venho a esta 
tribuna para fazer esse alerta. Conflitos na região de 
Tucurul, conflitos na região da BR-163 e da PA-150, 
enfim, conflitos generalizados em todas as áreas do 
Pará. Briga pela posse da terra em um Estado tão gi
gantesco, com tantas terras agricultáveis e com con
dições tranqüilamente de se produzir. 

Sr. Presidente, infelizmente, o clima tenso tem
se agravado. Por isso, ocupo a tribuna, mais uma vez, 
para solicitar ao Poder Legislativo atenção para tais 
acontecimentos. Inclusive, na semana passada, a 
bancada federal fez denúncias à Governadora do Es
tado e também solicitamos à Força Nacional, a qual se 
instalou no Rio de Janeiro para combater a violência 
urbana, que, depois de levantamento de dados recen
tes, se instale na Amazônia, especificamente no Pará, 
a fim de combater as violências das favelas rurais que 
aparecem a cada dia. 

A federação de agricultores publicou uma nota, na 
última semana, a respeito de sua determinação para 
amenizar o sofrimento e, acima de tudo, o terrorismo 
que grassa no Estado do Pará. Mesmo com todos os 
acontecimentos, ainda há, sim, pessoas trabalhadoras, 
que acreditam no futuro. 

Sr.Presidente, esta semana, será realizada a Fei
ra Agropecuária do Município de Itupiranga. A classe 
produtora responde com produção, com trabalho. Pa
rabenizo o Sr. Tufli, o Presidente do Sindicato e todos 
os idealizadores da feira. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
dizer que é com grande satisfação que comemoro a 
realização de mais uma festa do Círio de Nossa Se
nhora de Nazaré, no meu Estado. A festa do Clrio, 
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também conhecida como o "Natal dos paraenses", 
reúne cerca de 2 milhões de pessoas em festivida
des que se estendem por um mês. É a prova viva da 
grande devoção do povo paraense a NossaSenhora, 
e mobiliza toda a cidade num belo espetáculode fé e 
de religiosidadecristã. 

O cultoa NossaSenhorade Nazarécomeçou em 
Portugal. A imagem original da Virgem, representada 
tendo em seusbraçoso MeninoJesus segurando uma 
esfera azul, pertencia ao Mosteiro de Caulina, na Es· 
panha, e teria saldo da cidade de Nazaré, em Israel, 
no ano de 361, tendo sido esculpidaporSão José.Em 
decorrência de uma batalha,a imagemfoi levadapara 
Portugal, onde, por muito tempo, ficou escondida no 
Pico de São Bartolomeu.Encontradano ano de 1119, 
passoua ser objeto de veneraçãoe desde então mui
tos milagres foram atribuldos a ela. 

A devoção a NossaSenhora de Nazaréfoi intro
duzidano Parápelospadresjesuítas, tendo o cultoco
meçadona cidadeda Vigia, no século XVII.O primeiro 
milagre atribuído à Santa no Brasil foi protagonizado 
pelo caboclo Plácido José de Souza, que encontrou, 
em 1700, às margens do igarapé Murutucu, uma pe· 
quena imagemda Senhorade Nazaré, provavelmente 
deixadalá por algumdevotode Vigia.Conta a tradição 
que Plácido levoua imagempara a sua casa e, no dia 
seguinte, eladesapareceu misteriosamente, tendosido 
encontrada novamente no igarapé Murutucu. 

O fato teria se repetido várias vezes até que o 
Governadorda época determinou a remoçãoda írna
gem para o palácio da cidade. Não obstante a vigflia 
de soldadospostadosà porta da capela, noentanto, a 
imagem novamente desapareceu, voltando ao seulocal 
originário. Lá,Plácidoconstruiu umapequena capelae 
é neste localque hojese encontraa suntuosaBasflíca 
de Nossa Senhorade Nazaré, recentemente elevada 
a Primeiro Santuário Mariano do Norte. 

Em 1792, o Vaticano autorizou a realização de 
uma procissão em Belém do Pará em homenagem à 
Virgem de Nazaré.O primeiro Círio aconteceu no dia 
8 de setembrode 1793 e no inicio não havia data fixa' 
para a comemoração. A partir de 1901, no entanto, 
por determinação do Bispo Dom Francisco do Rego 
Maia, a procissão passou a ser realizada sempre no 
segundo domingo de outubro. 

Sr.Presidente, as comemorações do Cirio come
çam 30 dias antes da procissão,com a celebraçãoda 
Missa do Mandato,pelo arcebispo metropolitano, que 
dá inrcioàs peregrinações de NossaSenhora, quando 
as réplicas das imagenspercorrem todos os bairrosde 
Belém, de casa em casa, com novenas noturnas. 

A festaé divididaem 3 momentos: aTrasladação, 
o Cfrlo e o Recírio. A Trasladação, uma procissão à 

luz de velas, ocorre uma noite antes do Cfrio e tem o 
simbolismode revivera história do descobrimentoda 
imagem e de seu retorno ao local do achado. O Clrlo 
começa às 6h com a celebração da missa e consiste 
em lento cortejo de 4 horas nos quase 5 quilõmetros 
que separama Catedral Metropolitanada Basflica de 
Nazaré, trajetoinverso ao daTrasladação. Sãoearacte
rfsticos da festa diversos objetossimbólicos que podem 
ser observadosduranteo cortejo, comoa berlinda, os 
carros de recolhimento de promessas, os objetos de 
promessas, as velas, as crianças vestidas comoanjos, 
as lembranças folclóricas, a corda e o manto. 

A berlinda é o carro que levaa imagemda Santa. 
Os carros de recolhimento de promessas, também co
nhecidos comocarrosdosmilagres, levam peçasfeitas 
com madeiraou cera que simbolizam os pedidosou o 
agradecimento pela graça alcançada no ano anterior. 

A corda, incorporada na procissão em 1868, 
substituiu a junta de bois que puxava o carro da San
ta e posteriormente passou a separar a berlinda da 
multidão. É um grosso trançado de sisal com alguns 
quilômetros de comprimentoe é levada por uma mul
tidão de anônimos que se identifica na gratidão, na 
esperança e, principalmente, na fé. 

O manto que cobre a imagem de Nossa Senho
ra, mais um importante sfmboío da Festa de Nazaré, 
é suostltuldo a cada ano.Confeccionado com material 
caro e importado,traduzem belos bordados partes do 
evangelho e é feito com a ajuda de doações, quase 
sempre anônimas. O trabalho de confecçãodo manto 
iniciou-se pelas filhas de Maria. Anos depois, a irmã 
Alexandra, da Congregação das Filhasde Santana, as
sumiu a feiturada peça e, com a sua morte,o trabalho 
passou a ser realizado por uma ex-aluna do Colégio 
Gentil Biltencourt. 

Ao longo dos quase 5 quilômetrosdo trajeto há 
um sistema de som que toca hinos sacros, promove 
reflexões sobre temas blblicos e estimula a multidão 
a rezar. Quando a berlinda chega a seu destino, o 
Santuário Mariano do Norte já está repleto de fiéis. A 
imagem então é retirada para a celebração litúrgica 
e começam os pagamentos das promessas de camí
nhar de joelhos até o altar.O Bispo ergue a imagem 
abençoando a multidãoe nesseinstanteos fiéis gritam 
frases de louvor a Nossa Senhora. Começa a missae 
termina mais um cmo. 

No domingo da procissão se realiza tradicional· 
mente o almoço com a famflia, como um ato de co
munhão. Nessealmoçocostumamser servidospratos 
típicos da culinária paraense, como o pato no tucupi, 
acompanhado de maniçoba. 

Sras. e Srs. Deputados, dando prosseguimento 
aos festejos, uma semana após o Oírio acontece o 
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Recírio, que é uma procissão de encerramento das 
comemorações. É o momento em que os fiéis se des
pedem da Santa com a esperança de ter seus pedi
dos atendidos e a certeza de encontrá-Ia novamente 
no ano seguinte. 

A festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 
representa uma oportunidade lrnpar de aproximação 
do homem do sagrado. Por meio da realização dos 
pedidos e do cumprimento das promessas, os fiéis 
exercitam sua devoção por Nossa Senhora, unindo-se 
num movimento de fé e solidariedade. 

Hoje, pois, quando ocupo esta tribuna para fa
lar desse evento, que tão profundamente mexe com 
os sentimentos e a devoção do povo paraense, quero 
aproveitar a oportunidade para destacar o admirável 
trabalho social que vem sendo realizado pelo Arce
bispo Metropolitano de Belém, Dom Orani Tempesta, 
que substituiu na arquidiocese o nosso querido Dom 
Zico. 

Convido todos a participarem dessa extraordiná
ria celebração de fé e do amor a Nossa Senhora de 
Nazaré, conhecendo de perto a grandiosa Festa do 
Círio, que há mais de 2 séculos reúne multidões nas 
ruas de Belém. É um espetáculo que, estou certo, fica 
impresso de maneira indelévei nos corações de todos 
aqueles que dele participam. 

Na medida em que não tivemos apoio do Poder 
Público, invocamos aVirgem de Nazaré, no dia do Círio, 
domingo próximo, para iluminar nossos dirigentes, a 
fim de levarmos melhores dias para a Amazõnia, para 
o Pará e para o Brasil. 

Conclamo e convido V.Exas. para participarem 
conosco do Círio. 

Era o que tinha a dizer nesta tarde, Sr. Presi
dente. 

Durante o discurso do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves, o Sr. PedroWilson, § 2° doart. 1B 
doRegimento Interno, deixa a cadeira dapresi
dênciaque é ocupadapelo Sr. LeonaraoMon
teiro, § 2° do art. 18 do RegimentoInterno. 

O SR. PRESIDENTE (Leonardo Monteiro)- Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, Parlamenta
res, há 40 anos, tombava em La Higuera, nas selvas 
bolivianas, o revolucionário Ernesto Che Guevara as
sassinado pelo exército boliviano em colaboração com 
a CIA - Agência Central de Inteligência Americana. 

Hoje, Che é lembrado em todo o mundo pelo 
exemplo de desprendimento, idealismo e determinação 
em sua luta por justiça social e liberdade e na construo 
ção do "homem novo". 

Che foi "uma flor arrancada prematuramente do 
caule", como disse hoje Fidel Castro. Quatro décadas 
depois de seu covarde assassinato, a vida, as idéias 
e, sobretudo, a ação revolucionária são lembradas no 
mundo inteiro por todos aqueles que continuam a se 
indignar contra as desigualdades sociais e contra as 
opressões dstodos os tipos. 

De Ernesto aChe. 
Ernesto Guevara nasceu em 14 de junho de 

1928, em Rosário, na Argentina. Filho de uma famí
lia de classe média, Ernesto viveu nos anos 50 como 
tantos jovens argentinos, sob o signo do peronismo. 
Como outros de sua geração, teria uma promissora 
carreira pela frente, como futuro médico formado pela 
Universidade de Buenos Aires. Uma experiência, po
rém, o marcaria por toda a vida. 

Jovem, com 23 anos, aventurou-se a conhecer 
nosso continente com o amigo Alberto Granado. Em 
1952, partiu de Buenos Aires e cruzou a América do 
Sul, da Patagônia à Venezuela. Depois da travessia, 
os viajantes jamais foram os mesmos. 

A aventura se transformou no contato com a 
América mestiça, com os índios, com os pobres do 
continente, com a dura realidade de exploração e po
breza a que estão submetidos miihões de irmãos la
tino-americanos. 

Nessa caminhada, passou pela Bolívia, pela Gua
temala, onde pôde viver a rica experiência do exercício 
e da derrota (pela intervenção militar estadunidense) 
do Governo democrático de Jacobo Arbenz. 

Ao final de sua viagem, "descobriu" a "Nuestra 
América" com seus povos originários, mestiços e ex
plorados, fndios e camponeses e suas cosmogonias 
fantásticas. Ernesto nunca mais foi o mesmo. A des
coberta da América Latina, no lombo de uma moto
cicleta, o transformou naquele que futuramente viria 
a ser o Che. 

O revolucionário exemplar. 
Por que o Che, 40 anos depois da morte, desperta 

simpatia, admiração e exemplo em todo o mundo? Por 
que sua imagem insolente continua viva, como a desa
fiar ainda aquela ordem que um dia ousou derrotar? 

Parece-nos que 3 razões mantêm viva a memória 
de Che Guevara: os valores, o exemplo e a trajetória 
de revolucionário latino-americano que continua a des
pertar o interesse de milhões de homens e mulheres, 
sobretudo entre a juventude. 

Os valores de Che representam o vigor e a re
beldia que tanto caracterizam milhões de jovens em 
todo o mundo. Os poderosos o assassinaram nas sel
vas bolivianas. O exército boliviano tentou esconder 
seu cadáver. Procuraram apagar sua imagem. Mas a 
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única coisa que conseguiramfoi aumentar ainda mais 
a admiração por sua trajetória. 

Quiseram assassiná-loe, mesmo hoje, os pode
rosos tentam "por meia dúzia de lentilhas"aniquilar o 
inconformismo do seu exemplo, procurando enterrar 
juntocomseusideais, suasidéias. Masnãoconseguem. 
A imagem de Che está presenteem camisetas, bonés, 
bandeiras, em tatuagens nos braços e no corpo dos 
jovens, num dos maiores fenOmenos políticos de que 
se tem notícia. Mas isso não é o principal. Apesar de 
se tornar uma "marca conhecida' em todo o mundo, 
Che não tem nada a vender. Seu único "produto" são 
seus valores, suas idéias, seu exemplo. Ainda hoje é 
isso que desperta o sonho e a rebeldiade milharesde 
jovens mundo afora, o que mais temem os poderosos 
de todas as latitudes. 

Aqueles que querem folclorizar, institucionalizar 
ou até comercializar a imagem do Che não conseguI
rão,porque em seu olhar fixo,duro, rebelde, cobrador, 
insolente, generoso, brilha a igualdade social e a re
jeição ao status quo. Nesse olhar cintila a transforma
ção, a fraternidade, a luta e a revolução, que continua 
significando transformação. 

Cheviveu concretamente e ousou levaros ideais 
até as últimas conseqüências. O que Che deixou foi o 
exemplo, a combinação entre a teoria e a ação práti
ca, a formulaçãoe o exemplo. Como ele mesmodisse: 
"quando o extraordinário se transforma em cotidiano é 
a revolução". Chefoi o homemque viveu intensamente 
suas idéias,sem o medo de pagar o preço necessário 
pelos riscos desencadeados.O filósofo francês Jean
PaulSartre disse que Che viveu como o homem mais 
completo do século XX. 

A revoluçãocubana. 
Foi esse homem, produto do seu tempo,que fez 

de sua vida uma obra dedicada aos oprimidos, que 
como militante socialista foi um dos heróis da revolu
ção cubana. É universalmente conhecida a epopéia 
dos revolucionários que, a bordo do"Granma', saíram 
do México em direção a Cuba e, na 'Ilha', após os pri
meiros revezes do desembarque, ganham a "Sierra 
Maestra" para empolgar o pais e derrotar a ditadura 
de Fulgêncio Batista e os apoiadoresdo poder impe
rialista. Junto com Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, 
Raúl Castroe tantos outros derrotaramo imperialismo 
e implantaram o socialismo em Cuba. 

Nas tarefas da revolução, Che Guevara foi tam
bém um estadista. Nessa condição, foi responsável 
pelo InstitutoNacionalde Reforma Agrária, pelo Banco 
Nacional de Cuba e, depois, Ministro das Indústrias. 

É nessacondição que viaja pelomundo:nocom
bate para romper a sabotagem e o cerco econômico, 
polltico, diplomático, militar, ideológico e cultural mo

vido pelo imperialismo ianque contra a revolução. É 
também nesse quadro que ele comparece à famosa 
Conferência da OEA em Punta dei Este, convocada 
para condenara "Ilha"e distribuirfinanciamentos ame
ricanos aos governos leais. É nesse eventoque mos
tra sua habilidade e firmeza, passando de acusado a 
acusador do imperialismoe de seus lacaios. 

Como é sabido, terminada essa reunião, ele vai 
clandestinamente à Argentina encontrar-se como então 
Presidente da República, Frondizi (que seria deposto 
posteriormentepor um golpe militar). e vema Brasília, 
onde é condecorado pelo Presidente Jãnio Quadros. 

Humanismo revolucionário. 
É amplo o leque de assuntos aos quais o revo

lucionário Ernesto Che Guevara procurou responder. 
Sem pretender discorrer aqui sobre sua obra, é ne
cessário destacar que esses trabalhos evidenciam a 
preocupação em combater o objetivismo que então 
dominava o marxismo, ameaçando torná-lo uma es
pécie de escolástica. As páginas que Che produziu 
materializam o talento e a tensãode umrevolucionário 
preocupado em ressaltaro valordo exemplo pessoale 
coletivo, da disciplina e da rebeldiana luta de classes 
e na luta pelo socialismo. As obras de Che enfatizam 
a sua preocupaçãoem valorizaro nacionalismo revo
lucionário, a ação antiimperialista e internacionalista 
como elementoscentraisda luta socialistana América 
Latina. Um dos aspectos mais importantes do aporte 
político-teórico de Che - certamente um dos que lhe 
conferemuma marca mais nítida entre os maiores re
volucionários que a humanidade produziu - diz respeito 
à sua preocupação com o que tem sido denominado 
"humanismo revolucionário'. 

Nesse terreno, Che Guevara não foi somente o 
militanteque nãose intimidou em sublinhar: "Deixe-me 
dizer, como risco de parecer ridículo, que o verdadeiro 
revolucionário é movido por grandes sentimentos de 
amor'. Ele foi entreos grandessocialistas desteséculo 
um dos que se destacou por enfatizar a necessidade 
da construçãodo homemnovocomoparte do proces
so de revolucionarização da sociedadeem direçãoao 
comunismo. Ele negava que esse objetivopudesse se 
tornar tangfvel com base nos interesses individuais 
herdados do capitalismo. 

Eispor quevalorizava a educação como elemento 
decisivo na transição socialista. Eis por que Che atri
bufa valores como solidariedade, disciplina, honesti
dade, integridade pessoal, importância central nessa 
caminhada. O Che, mais do que ninquárn, destacou 
- conforme a correta percepção de Eder Sader - a 
"superioridade humana daqueles que dedicam a vida 
à revolução, frente àqueles que 56 cuidam de seus 
interesses particulares. E o poder de convencimento 
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desse discurso moral elementar repousou sempre na 
franqueza transparente de suas palavras: tratava-se 
de alguém que nada possuía e nada pedia, a não ser 
melhores condições para continuar lutando". 

Contra a burocracia. 
É na construção dessa trajetória de homem de 

armas e de Estado que Che vai explicitar, em condi
ções muitodifrceis, outra faceta igualmenteadmirável: 
a de não se dobrar ante a arrogância e a conduta fos
silizada de potenciais ou efetivos aliados. Com todo 
cuidado e com toda responsabilidade dos cargos que 
ocupava, não deixou de efetivar o bom combate e de 
denunciaro burocratismo e o farisaísmo dos dirigentes 
dos partidos, autodenominadoscomunistas, entãono 
poder na ex-URSSe na China.Temos, aqui, portanto, 
uma outra dimensão dessa extraordinária personali
dade revolucionária: a do combate ao burocratismo 
de certos dirigentes e partidos que se reivindicavam 
de esquerda. 

A propósito, não podemos deixar de anotar que 
essa é uma conduta verdadeiramente revolucionária, 
corajosa e generosa;muito diferentedaquela adotada 
pelos que, hoje,numa linha de submissãoao "espírito 
do tempo",abandonamqualquer perspectivatranstor
madora para se adaptarem ao status quo, às benes
ses do poder eàs facilidades do conformismo fácil que 
seqüestra o sonho e rouba a esperança. 

Che Guevara não se contentou em ser um dos 
mais prestigiados membros do Estado de Cuba.Tam
pouco se deitou sobre os louros da condição de diri
gente de uma revolução vitoriosa.Comoconseqüência 
do seu combate ao burocratísrno e da necessidade de 
expandiro processotransformador na América Latina 
e pelo mundo, ele foi ao Congo e mais tarde à Bollvia, 
onde seria combalido e assassinado pelas forças ar
madas daquele pais. 

A descoberta de "Nuestra América". 
A luta de Che continua atual. É o seu exemplo e, 

sobretudo, a possibilidade de,comodiria o poeta,fazer 
o caminho no caminhar que deixa viva sua trajetória 
exemplar. Che Guevara ousou inventar um mundo e 
umhomem novos, "tornandocotidiano o extraordinário 
da revolução" e incendiando a América Latina com o 
exemplodos revolucionários que queriam não 1, mas 
"20 Vietnãs". 

Hoje, os ideais do Che são relembrados em todo 
o continente.A América Latina atual é palco de lutas 
que desafiam o imperialismo juntando a Cuba tantos 
outros países, como Venezuela, Bollvia e Equador. O 
que ocorre com nossos irmãos latino-americanos é a 
verdadeira aventura de reinventar a vida e lutar para 
conquistar a mudança social e a libertação dos nos
sos povos.A cara desse fenômeno é quéchua, ayrna

ra, guarani, a redescoberta indigena, negra, popular 
e feminista que vai beber na história de dominação 
indo-americana para retomar o exemplo de resistên
cia e experiênciarevolucionária presentesnas nossas 
origens. É por isso que Che continua alimentando a 
chama lransformadora de "Nueslra América", assim 
como Martl, Bollvar,Sandino, Zapata, Zumbi e tantos 
outros mártires que entregaram a vida pelo ideal da 
Pátria Grande. 

Queremos homenagear umser político comenor
me folha de realizações em prol da humanidade. Um 
militante revolucionário, que por certo cometeu erros, 
precisamente porque"ousoulutar, ousoufazere ousou 
vencer". Justamentepor issoe porter perseguidocom 
tantaintensidade as grandes causas, elecometeu erros 
potíticos, incorreu em avaliações que posteriormente 
se revelaram falhas e assimpordiante.Características, 
pois, de uma personalidade e de uma obra políticas 
(e não de uma figura e de uma doutrina mfsticas) que 
permanecem vivas, como produtos humanos. 

Milhões no mundo irão homenagearo Che. Mas 
seu lugar nâo é nem do mito, fenômeno acima da po
lltica, nem do fracasso que quer impedir que o exem
plo se transforme em ação.O lugar de Che Guevaraé 
do homem que dedica a vida ao combatecontra toda 
forma de injustiçae opressãoquepossa se manifestar 
onteme hoje.Seu humanismolibertário e revolucioná
rio não deixavam dúvidas. 

Foiesse seu principal legado, escritocomo men
sagem em carta a seus filhos e às futuras gerações: 
'~ mais bela qualidade de um revolucionário é sentir 
profundamente qualquer injustiça cometida contra qual
quer pessoa em qualquer parte do mundo". 

Desejo externar aos Parlamentares desta Casa 
que estivena cidade de Vallegrande, na Bolfvia, onde 
foi enterradoo corpo de Che Guevarae depois levado 
paraser exumado em Santa Clara, em Cuba, onde de
legações de lodo o mundo prestaram homenagensa 
esse lutador revolucionário, umjovemidealista, quese 
colocou comdesprendimento, idealismo e umprograma 
transtormador na cabeça, a serviçodo fimda desigual
dade social e da injustiça da sociedade moderna. 

Pudemos ver os rostos de milhares de jovens 
que foram à vila de La Higuera, onde ele foi assassi
nado, depois de preso, por ordemdo serviço secreto 
americano e do Pentágono, e levado como um troféu 
para a cidade de Vallegrande. Em todos esses locais, 
existem monumentos aChe Guevara. 

Hoje,Bolfvia,Venezuela e Equador, na verdade, 
apontam na direção de um sonho, de um projeto de 
nação, de umprograma democrático e popular no rumo 
do socialismo. O que estamosvendo nesses países é 
participação popular. É resgate de um programa que 
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não submeterá os povos ao imperialismo, à lógica e à 
sanha do capital tinanceiro. Por isso, o sonho de Che 
Guevara vive. Por isso, suas idéias, seus ideais, seu 
desprendimento e o sangue derramado na Bolfvia, 
hoje, são encampados por milhares de oprimidos, ex
cluídos, indigenas e trabalhadores. 

Fomos lá para dizer que as idéias de Che Gue
vara vivem e viverão nos corações de milhares de lu
tadores sociais. 

Hasta la vitória siemprel 
Che Guevara vive e a luta segue!
 
Muito obrigado.
 

O SR_ VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP.Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, desejo dar conheci
mento à Casa de documento que encaminhamos hoje 
aos Srs. Deputados para possível adesão. 

Seu teor é o seguinte: 

"Os Deputados abaixo assinados, em 
defesa do Congresso Nacional e da grandeza 
da representação popular que legitima oPoder 
Legislativo, exigem o afastamento imediato 
do Presidente do Senado Federal e do Con
gresso Nacional, Senador Renan Calheiros, e 
a completa apuração de todas as denúncias 
que pesam contra ele. 

O Presidente Renan Calheiros, ao as
sumir a defesa do Senador Renan Calheiros, 
conduziu o Congresso Nacional a uma situa
ção de absoluto contra-senso: o Poder Legis
lativo - responsável pela organização legal do 
Pais, representante dos interesses dos cida
dãos - tem na Presidência de uma das suas 
Casas um homem investigado por prováveis 
infrações a várias leis. 

Para garantir a total isenção nas apura
ções sobre as denúncias que pesam sobre si, 
o único caminho é o afastamento do Senador 
Renan Calheiros da Presidência do Senado 
Federal e do Congresso Nacional, para ga
rantir não apenas a isenção das apurações, 
como também e sobretudo a preservação da 
própria Instituição. 

Numa situação dessas que estamos vi
vendo, Senado e Câmara são a mesma coi
sa. Todos nós, Parlamentares, pertencemos 
ao Congresso Nacional. É assim que o povo 
brasileiro, a quem representamos, nos vê, nos 
critica e nos cobra. Não podemos fugir nem 
escapar desse compromisso." 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, quero me solidarizar com os 
expositores da Feira da Agricultura Familiar, realizada 
aqui em Brasflia, no último fim de semana. Aproxima
damente 500 expositores trouxeram suas mercadorias 
de vários Estados e, como se diz na brincadeira, vol
taram só com o dinheiro no bolso. Ou seja, venderam 
tudo que trouxeram. 

Diante desse sucesso, o Presidente Lula sugeriu 
ao Ministro do Desenvolvimento Agrário a expansão 
dessa feira também no Rio de Janeiro, em São Paulo 
e nos grandes centros do Brasil. 

É, portanto, o sucesso da feira trouxe alegria 
muito grande para nós, que defendemos a pequena 
agricultura familiar. 

Peço a V.Exa. que autorize a publicação do meu 
discurso no Programa A Voz do Brasil e nos meios de 
comunicação da Casa. 

Era o que tinha a dizer. 

DISCURSO A QUE SE REFERE ORA
DOR: 

PRONUNCIAMENTO DO SENHOR DEPUTADO 
ADÃO PRETTO EM 10 DE OUTUBRO DE 2007 

Senhor Presidente, 
Senhores(as) Deputados(as), entre os dias 4 a 7 

de outubro realizou-seem Brasflia a IV Feira Nacional da 
Agricultura Familiar e Reforma Agrária promovida pelo 
MinistériOdo Desenvolvimento Agrário - MDA e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

Estiveram participando deste evento centenas 
de agricultores familiares e assentados da reforma 
Agrária de todos os Estados do Brasil, expondo e co
mercializando uma riqulssima produção de alimentos 
e de artesanato, comprovando o que as pesquisas já 
disseram, que 70% da produção de alimentos no Brasil 
provém da agricultura familiar e reforma agrária. 

A diversidade cultural também foi um ponto alto 
da Feira, vários shows com artistas populares reconhe
cidos nacionalmente toram realizados tendo ingresso 
gratuito para todos os que quisessem participar. 

Esta foi uma demonstração da importância deste 
setor na economia do Pais, para o comércio e desenvol
vimento local, para manter os agricultores na terra, em 
contrapondo ao latifúndio improdutivo que infelizmente 
ainda impera em nosso Pais, da mesma forma que o 
agronegócio que somente produz para exportação. 

Senhor Presidente, solicito que divulgue este 
pronunciamento na Voz do Brasil e demais meios de 
comunicação. 

Muito obrigado. - Deputado AdãoPretto, PTIRS. 
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não há dúvida de que o Brasil passa por 
um momento econômico feliz, em que a prosperidade 
se estende a camadas da população antes desprovidas 
de meios para desfrutar de bens e serviços conside
rados restritos a pequenos setores da sociedade. Um 
desses sinais de expansão é, justamente, a explosão 
no crédito que permite, com grande facilidade, a aqui
sição de veiculos automotores. 

Entretanto, fica cada dia mais evidente que essa 
onda de prosperidade, traduzida na aquisição pura e 
simples de bens de consumo durável, como automó
veis, não pode seguir desacompanhada de medidas 
que visem à segurança do cidadão - seja ele o moto
rista, seja o pedestre, seja o passageiro. 

Nas últimas semanas, o noticiário tem registra
do uma sucessão de trágicos acidentes de tráfego, 
com uma enorme quantidade de mortes que pode
riam perfeitamente ser evitadas, nos quais se verifica 
uma constante: a inabilidade na condução dos veí
culos, o excesso de velocidade - em muitos casos, 
aliás, a palavra "excesso" não traduz perfeitamente o 
absurdo dos registros, quando os acidentes ocorrem 
em velocidades 4 ou mesmo 5 vezes superior às da 
via - e o consumo de bebidas alcoólicas elou drogas 
estupefacientes. 

Sr. Presidente, os relatos são dramáticos: 3 mu
lheres, mães de famflia, perderam a vida em um dos 
mais belos monumentos de Brasília - a Ponte JK -, 
depois que o carro onde estavam rodou, capotou e se 
chocou contra um poste de concreto ao ser atingido por 
um motorista que fazia um "pega" com outro carro, a 
144 quilômetros numa via onde a velocidade máxima 
é de 80 quilômetros por hora e a freqüente intensida
de de tráfego determina, naturalmente, sua redução. 
No carro, encontrado mais tarde pela polícia, estavam 
1 garrafa de uísque, lata de cerveja e um pó branco 
que ainda se encontra sob análise - embora todos os 
indícios sejam de que se trata de cocaina. 

Em Araçatuba, no Estado de São Paulo,3 pesso
as de uma mesma família - o pai, de 27 anos; a mãe, 
de 26 anos; e o filho, de 7 anos - foram obliterados 
quando uma caminhonete dirigida por um promotor de 
Justiça embriagado atravessou a pista e bateu de frente 
com a moto onde estavam os 3. Uma testemunha do 
acidente afirmou que o motorista desceu do veiculo 
com 1 lata de cerveja na mão, sem esboçar qualquer 
reação diante da tragédia que acabara de ocorrer. 

Fatos como esses, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, levam-me a crer na necessidade premente 
de se atacar o problema em diversas frentes simulta
neamente: primeiro, deflagrar uma campanha educa

cionat intensa nas escolas e nos locais de trabalho 
de todo o Pais, visando à segurança do trânsito. Esse 
é um tema que deve figurar nos currículos escolares 
desde a mais tenra infância. 

Em segundo lugar - e isso pode ser, para um le
gislador, até difícil de dizer de maneira tão explícita -, 
não é necessário criar novas leis que digam respeito 
ao funcionamento do trânsito. Faz-se necessário, isso 
sim, alterar certos dispositivos já existentes, de forma 
a endurecer certos conceitos e a criar a consciência 
nos cidadãos de que o veiculo automotor tanto pode 
servir para transporte rápido, confortável e eficiente de 
pessoas quanto como arma mortífera. 

O Brasil é o país com mais alto índice de aciden
tes de trãnsito e mortes no mundo. Nesse sentido, su
giro que a legislação vigente seja alterada para incluir 
a figura do crime doloso - ou seja, com intenção de 
matar - quando um acidente provocado por alguém 
que por meio de suas ações ao volante de um veiculo, 
e contrárias às leis de trânsito e às boas práticas da 
cidadania, resulta em tragédia que a pericia policial 
identifica como sendo perfeitamente evitável, caso o 
motorista não estivesse abusando da velocidade, do 
consumo de substâncias proibidas ou de ambos. O en
durecimento das penas para quem comete esse tipo 
de crime também seria mais que bem-vindo. 

Por fim, creio ser igualmente urgente o rápido 
e adequado aparelhamento e treinamento de nossas 
forças policiais a cargo do controle de tráfego. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que se essas me
didas, entre tantas outras que passam fundamental
mente pelo bom senso e pela cortesia no tráfego de 
veiculas automotores, forem tomadas na mesma ve
locidade em que crescem a produção automobilística 
brasileira e a demanda por mais e mais veículos em 
nossas vias, não apenas muitos problemas poderão 
ser evitados, mas também muitas tragédias deixarão 
de ocorrer. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO SOUTO (PPS-MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, 
Deputados, auditoria do Tribunal de Contas da União 
- TCU no programa de atendimento às pessoas ido
sas constatou a precariedade desse programa, indi
cando que devemos rever nossas políticas em relação 
ao assunto. 

Segundo dados mais recentes do Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística -IBGE, o Brasil possui 
atualmente mais de 15 milhões de pessoas idosas, o 
que equivale a 8,6% da sua população. 

Sabedor das dificuldades enfrentadas pelas pes
soas idosas em nossa sociedade, estou apresentando 
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uma série de projetos de lei e procedimentos que tratam 
de aspectos ligados a esse público-alvo, tais como po
líticas públicas de alimentação, polftica especifica para 
marcação de consultas na rede pública e inclusão nos 
cursos de Engenharia e Arquitetura de disciplina que 
considere aspectos relativos à locomoção de pessoas 
idosas em obras de construção e engenharia. 

Com relação às poUticas de alimentação e bem
estar das pessoas idosas, é fundamental e imprescin
dlvel que possamos discutir polfticas preventivas que 
considerem o esclarecimento e acompanhamento da 
alimentação adequada, bem como a obrigatoriedade 
de práticas de atividades trsicas em empresas. Essas 
políticas têm como benetrcio maior a prevenção de 
danos sociais futuros. 

Também não faz sentido que os idosos estejam 
diariamente sendo expostos a constrangimentos nos 
atendimentos da rede pública e privada neste País. 
Para evitar tais acontecimentos, os atendimentos em 
órgãos públicos teriam de ser previamente agendados . 
pelo Estado para que aposentados não enfrentem filas 
quilométricas no INSS, nos hospitals ou nos demais 
órgãos públicos. 

No que diz respeito ao atendimento das entidades 
privadas, deverlamos criar um sistema de ouvidoria 
nacional para reclamações e fazer campanhas publi
citárias para que todos saibam da existência desse 
mecanismo. 

Já quanto à eliminação de barreiras arquitetôni
cas, esse assunto não é bem especificado na Lei nO 
10.741, de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, 
que aborda, de modo genérico, as possibilidades de 
eliminação dessas barreiras, mas sem entrar no mérito 
da sua execução, o que de certa forma pode começar 
a ser corrigido com ações educacionais, que seriam o 
primeiro passo para a alteração dessa falha social. 

Apresento esses projetos por perceber que a 
população idosa é um dos grupos que mais devem 
merecer a nossa atenção, em razão das fragilidades 
próprias da idade, acentuadas pelo fato de que muitos 
deles vivem em situação de pobreza. 

O que enfatizo aqui é que, embora tenhamos um 
maior número de pessoas idosas no Pais, sobretudo 
pelo fato de que a vida tem-se tornado mais longa, 
esse fato, por si, não garante boas condições de vida 
a essas pessoas. Explico: essas pessoas conseguiram 
sobreviver às condiçôes de vida e chegaram à velhi
ce. Entretanto, uma vez tendo conseguido viver mais, 
a sua velhice é bastante precária, por uma série de 
fatos que poderiam ser aperfeiçoados pela sociedade 
e pelo Estado. 

Para mudarmos a atual realidade do Pais, o pri
meiro passo seria a compreensão de que esse grupo 

está em situação de maior fragilidade em relação aos 
demais, pois acontece que o grupo dos idosos, tal qual 
o das crianças, possui muita vulnerabilidade, porque 
mais do que outros grupos, muitas vezes a ação da 
famflia não é suficiente para dar conta das necessida
des que devem ser atendidas. 

Para essa mudança de paradigma, deverfamos 
revisar o papel da pessoa idosa, questionando-nos 
sobre qual papel, atualmente, ela desempenha na so
ciedade. Sociedade essa que, ao que me parece, não 
tem, até o momento, sabido equacionar bem a relação 
entre uma vida dinâmica e as singularidades decorren
tes do papel da maturação em nossa vida. 

É urgente, sobretudo, que revisemos os nossos 
conceitos sobre a importãncia da pessoa idosa, con
siderando que o mundo continuará sendo composto 
por tais pessoas, pois, segundo o tnstítuto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica - IBGE, a população brasi
leira, cada vez mais, passa a se constituir de pessoas 
idosas e menos jovens, sendo esse um fenômeno que 
acontece em diversos países. 

No caso do Brasil, as projeções do IBGE indi
cam que o número de idosos crescerá muito mais do 
que a população, o que requer de todos nós planos e 
ações estratégicos para o desenvolvimento de politi
cas públicas adequadas para o enfrentamento desse 
novo contexto, 

O incremento das poUticas voltadas para idosos 
certamente demandará maiores benefícios previdenci
ários, reestruturação da rede de saúde, maior adequa
ção dos espaços públicos, entre outras ações. 

Embora o Pais venha se despertando para esse 
fato - a exemplo da edição da Lei n° 10.741, de 2003, 
que instituiu a PoUtica Nacional do Idoso, o que re
presentou um importante passo inicial no sentido de 
reconhecer os problemas que afetam esse segmento 
populacional -, há, no entanto, que se buscar legitimar 
uma série de conquistas garantidas aos idosos, como 
a reserva de vagas em viagens interestaduais, atendi
mentos prioritários em filas e uma série de garantias 
estabelecidas em lei. 

Ressaltamos que essa polftica do idoso está 
sendo construída e alicerçada pelas demandas da so
ciedade brasileira, o que merece o nosso respeito e, 
sobretudo, o nosso engajamento. Quando me refiro a 
engajamento em poUticas públicas, não falo somente 
da prestação de serviços pelo Estado. A palavra "pú
blica" é coisa de todos, do povo e, por isso, afigura-se 
como espaço de atuação tanto do Estado como da 
sociedade. 

Por isso, reforço o meu entendimento de que é 
salutar que vejamos as poUticas de assistência social 
como fundamentais para garantir às pessoas idosas 
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condições mInimas de sobrevivência e não como alguns 
fêm feifo ao defender desvinculações de aumento do 
salário mfnimo para os benetrcios dos idosos, o que 
na prática é a retomada do empobrecimento. 

Também é fundamental que Estados e Municlpios 
estejam atentos a esses processos de inclusão dos 
idosos. Não vejo, por exemplo, ações dos Governos 
Federal, Estaduais e Municipais, exigindo indicadores 
de atendimento aos idosos como condições para re
passes de verbas a ações de polfticas públicas. 

Por isso, além de apresentar projeto visando à 
alteração de procedimentos administrativos, apresen
to também projeto de lei para que a disciplina sobre 
idosos e pessoas portadoras de deficiência faça parte 
do currfculo desses cursos e de cursos técnicos para 
construtores, ressaltando que podemos ir além e co
locarmos a questão do idoso na ordem do dia das 
nossas escolas. 

Assim faço, por entender que é fundamental que 
saibamos desenvolver a nossa população, desde os 
bancos escolares, para que possamos lidar com esses 
desafios. Será que, por exemplo, em nossos cursos 
de Engenharia e Arquitetura a questão do idoso"vem 
sendo debatida? Será que temos considerado o idoso 
nos atendimentos do INSS? Será que temos consi
derado o idoso nos hospitais? Será que as empresas 
concessionárias de transportes têm considerado os 
idosos em seus ônibus? Será que estamos de fato 
nos preparando para maior integração do idoso por 
ocasião da terceira idade? Por que não se considera 
o repasse de recursos para Estados e Municípios, tal 
como na lei da educação, indicadores de desempenho 
de atendimentos a idosos? 

Por entender que todos esses aspectos não es
tão sendo adequadamente debatidos e que estamos 
perdendo a oportunidade de minimizar problemas so
ciais futuros é que faço o apelo para que priorizemos 
essa questão. 

A SRA. LíDICE DA MATA (Bloco/PSB-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, pela terceira vez falo sobre este assun
to nesta Casa para chamar a atenção dos Parlamen
tares para o grave problema que enfrentamos com as 
últimas modificações estabelecidas pela ANAC, a partir 
do dia 10de outubro, na malha aeroviária brasileira. 

Essas modificações, que se concentram nas res
frições em Congonhas, que consideramos importantes 
e necessárias, não levaram em conta a necessida
de de flexibilização de alguns itens para que não se 
permita o forte impacto negativo que estamos a viver 
neste momento. 

A Bahia, Sr. Presidente, é talvez o Estado mais 
prejudicado - foram-lhe retirados 18 vôos. Cidades 

como Ilhéus, que vivem do turismo e do seu pólo de 
informática, serão profundamente atingidas com a re
tirada de todos os vôos que ligam aquela cidade a São 
Paulo, principal emissor de turistas para o Nordeste. 
Não menos grave é a situação de Porto Seguro, hoje 
funcionando apenas com 30% de ocupação dos leitos 
existentes no município. 

Estamos no inIcio da alta estação, Sr. Presiden
te, e somos o terceiro destino turfstico do Brasil, re
sultado de grandes investimentos em infra-estrutura, 
na promoção turística e na extraordinária força criatíva 
do nosso povo. Não podemos ser castigados dessa 
forma por medidas que corroem os feitos alcançados 
pelos baianos. 

As medidas que atingem a Bahia provocam pre
juIzos à cultura, ao turismo e à economia em geral do 
nosso Estado. A cultura afro, que na Bahia se expressa 
com mais vigor através dos seus blocos de carnaval, 
hoje com contratos e articulações internacionais, será 
ferida de morte. 

Em reunião com o lrade turístico do nosso Es
tado, reivindicamos medidas que possibilitem maior 
segurança no aeroporto de Ilhéus, e estas podem ser 
tomadas. É possfvel, por exemplo, fazer-se a implan
tação de cancelas com semáforos regulando o pouso 
dos aviões naquele aeroporto. 

Foi considerado importante por todos modifi
car-se o tempo exigido hoje para siop nos aeroportos 
(tempo de taxiamento dos aviões) de 45 minutos para, 
pelo menos, 30 minutos, diminuindo assim os engar
rafamentos que estamos enfrentando e que causam 
atrasos nos vôos de todo o País. 

Discutir a retirada da restrição do limite de 130 
passageiros saindo de Congonhas, ampliando as pos
sibiiidades de pouso naquele aeroporto, é outra opção. 
E também flexibilizando de 1.000 para 1380 quilômetros 
a distância máxima dos vôos saindo de Congonhas, 
permitindo, dessa forma, que vôos partam do aeroporto 
para Ilhéus e Porto Seguro. 

Por último, foi destacada a necessidade de garan
tirmos que os vôos charters possam continuar existindo 
na direção do Nordeste, aterrissando e decolando de 
Congonhas ou preparando Guarulhos para que isso 
possa ocorrer de forma imediata. O Ministro Jobim já 
falou da possibilidade de Congonhas receber nos fins 
de semana os vôos cnerters. 

Sras. e Srs. Deputados, a Bahia pede socorro e 
sensibilidade ao Ministro Nelson Jobim, assim como 
todo o Nordeste. 

Desejo registrar ainda que o transporte de cargas 
também ficará abalado com as restrições atuais aos 
vôos em nossa Região. 
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Volto a dizer, portanto, que não é apenas o tu
rismo que é atingido, mas toda a economia da Bahia 
e do Nordeste. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, desejo saudar a realização da 

VIII Conferência das Cidades que discute importantes 
questões urbanas do nosso Pais. 

Em consonância com essas preocupações, no 
dia 8 último participei de reunião no meu Estado, para 
tratar da revisão do novo Plano Diretor de Salvador, 
com membros da diretoria do Instituto de Arquitetos 
do Brasil - Seção Báhia. Esse Plano foi elaborado 
sem a participação real da população e contraria in
teresses de diversos segmentos populares. Por esta 
razão, o Prefeito João Henrique assumiu compromisso 
de campanha de fazer a sua devida revisão. Revisão 
do PDDU e revisão dos métodos utilizados para sua 
elaboração. 

O objetivo dos que lutaram para que tal proposta 
fosse revista era exatamente o oposto do que parece 
constar da atual proposta enviada à Câmara de Vere
adores, sem debate no Conselho de Desenvolvimento 
Urbano da Cidade, o COMDURB, portanto, iniciando 
de forma errada. 

O atual projeto não avança em relação ao anterior, 
senão no seu pior aspecto que é propor uma verticali
zação da orla atlântica de Salvador, sem definição dos 
parâmetros urbanfstlcos, deixando portanto a cidade 
vulnerável à sanha da especulação imobiliária. 

A verticalização com os parâmetros estabeleci
dos atualmente superam a capacidade da infra-estru
tura existente, podendo, a médio prazo, resultar num 
paredão de concreto com congestionamentos, alaga
mentos, falhas nos serviços e degradação irreparável 
no paisagismo e dos recursos naturais. 

Além disso, não estabelece contrapartida que 
permita que essas medidas possam ser acompanha
das por investimentos complementares nas áreas de 
expansão da cidade. 

O PDDU atual e sua revisão não pensam nem 
projetam Salvador para o futuro. Não dizem que ci
dade queremos construir nem o que precisaremos 
conservar. 

Quero apelar à sensibilidade do Prefeito João 
Henrique para que não cometa o mesmo erro da ad
ministração anterior, conservadora e centralizadora, 
diferente de sua origem polftica vinculada à idéia de 
participação popular. 

Nada contra que se discuta ou até se faça uma 
verticalização de trechos da orla atlântica de Salvador 
que represente uma renovação urbana capaz de apro
veitar os espaços da cidade na direção da geração de 

emprego e renda e de melhor qualidade de vida para 
seus moradores. 

No entanto, a atual proposta de PDDU não in
corpora essa idéia. É portanto imediato que se exclua 
do novo PDDU a verticalização sem os limites indis
pensáveis para que possa se adequar à infra-estrutura 
existente e sem a garantia de projetos que nos permita 
planejar a infra-estutura que queremos para o futuro. 

Solicilo divulgação deste pronunciamento no pro
grama A Voz do Brasil. 

Muito obrigada. 

O SR. CIRO PEOROSA (PV-MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, não poderfamos deixar de saudar o transcur
so do dia 15 de outubro, tradicionalmente dedicado 
ao Dia do Professor e, mais recentemente, dedicado 
também ao Dia do Educador Ambiental, para enaltecer 
de modo renovado a importância fundamental de tais 
profissões. Nunca, porém, como hoje, foi tão neces
sário reverenciá-Ias. 

A educação é a única alavanca realmente capaz 
de mudar o mundo, no sentido de reverter os quadros 
de desigualdade social e de deter o processo de des
truição ambiental. 

Todos sabemos, a partir de exemplos incontestá
veis, o que significa a democratização da educação em 
todos os níveis, nas diversas nações e grupos sociais. 
No Brasil, onde ainda há grande déficit educacional, 
sobretudo no nivel profissionalizante, ressentimos da 
desvalorização da figura do professor e dos salários 
incompatrveis com o valor de suas' funções. 

Seja no ensino fundamental, seja no ensino supe
rior, o professor brasileiro não tem ainda a remuneração 
e o statusque merece, o que vem desestimulando, de 
modo cada vez mais negativo, o ingresso das novas 
gerações nessa profissão. 

A educação comparece como a única possibili
dade de erradicar a pobreza e de promover um ver
dadeiro processo de inclusão social no Pais. Na outra 
ponta, os baixos indices de escolaridade são graves 
impeditivos à inserção da população no mercado de 
trabalho, na vida produtiva e, conseqüentemente, aos 
mecanismos mais eficazes de ascensão social. 

Sr. Presidente, a priorização da educação em um 
país como o Brasil é, assim, um imperativo de cres
cimento e desenvolvimento, que deveria centralizar 
investimentos maciços do Poder Público, em volume 
compatrvel com as nossas imensas necessidades 
educacionais. 

A comemoração concomitante do Dia do Educa
dor Ambiental oferece-nos a possibilidade de incluir no 
clamor pela priorização da educação a conscientiza
ção de todos em relação ao meio ambiente, uma vez 
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que esta se tornou, neste início de milênio, questão 
universal. Diante do esgotamento de recursos natu
rais, do crescente aumento de espécies em extinção, 
da devastação impiedosa e irresponsável da cobertu
ra vegetal, e, finalmente, da sombria perspectiva que 
se avizinha com as mudanças climáticas provocadas 
pelo efeito estufa, a participação de toda a população 
do globo na preservação do meio ambiente tornou-se 
condição estrita de sobrevivência, necessitando ser 
incentivada e promovida, de modo intensivo, pela ação 
governamental, pela iniciativa privada e pela mobiliza
ção comunitária. 

Nesse passo, o educador ambiental coloca-se 
também como profissional indispensável capaz de 
orientar e alertar as pessoas para as formas de parti
cipação consciente e responsável, diante da escalada 
de destruição. 

Trata-se, de um lado, de compreender que a ação 
de todos e de cada um é insubstituível, seja na cobran
ça de atitudes por parte das autoridades competentes, 
seja na atitude individual de respeito à natureza e pro
teção do meio ambiente. 

Educação ambiental, hoje, ganha novo alcance 
na medida em que a noção de desenvolvimento sus
tentável significa a criação de alternativas saudáveis 
de produção e consumo, que altere de forma radical 
o modo produtivo contemporâneo, no sentido de no
vas fontes de energia, do aproveitamento de materiais 
recicláveis, do incentivo aos pequenos produtores, do 
combate efetivo a todas as formas de poluição como 
limite real à atividade industrial, dentre outros, 

Nessa medida, Sr. Presidente, eleva-se como nun
ca a importância da educação ambiental, cujos agentes 
homenageamos aqui, juntamente com o professor. 

Esperamos que a extensão dos problemas que 
hoje vivenciamos, seja em nível nacional, como de
monstram os indices crescentes de violência e crlmi
nalidade, seja em nlvel global, como o anúncio das ca
tástrofes ambientais provocadas pela ação do homem, 
signifique, pelo menos, a tomada de consciência diante 
do que pode e deve ser feito para a melhoria da quali
dade de vida das populações no Brasil.e no mundo. 

Muito obrigado. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA(PSDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, apesar dos protestos, da resistência 
e da luta empreendida pela sociedade, parece cada 
vez mais dificii escapar das garras do grande leviatã 
fiscal em que o atual Governo transformou o Estado 
brasileiro. 

Não bastasse o aperto provocado pela brutal ele
vação da carga tributária, não se passa um dia sequer 
em que os "sábios" da Fazenda não maquinem, não 

tramem, não inventem alguma armadilha nova, com 
que enredaro pobre e espoliado contribuinte. A última 
novidade é a inscrição dos nomes dos devedores de 
tributos em instituições privadas de proteção ao cré
dito, como SPC e SERASA. 

De acordo com o noticiado pela imprensa, em 
poucos dias será publicada portaria da hoje superpo
derosa "Receita Federal do Brasil", prevendo o envio 
a essas empresas dos nomes dos responsáveis por 
débitos acima de mil reais. 

Ainda de acordo com essas notícias, basta que 
a Receita notifique o contribuinte de sua inscrição em 
dívida ativa para, logo em seguida, encaminhar o seu 
nome ao cadastro de inadimplentes.Transfere-se para 
o contribuinte, com esse procedimento, o õnus - injus
to e inconstitucional - de impugnar débitos e corrigir 
registros cadastrais perante empresas privadas. 

Estima-se em 3 milhões o número de possfveis 
devedores cadastrados pela Receita, Sr. Presidente. 
Foram necessários anos seguidos de desorganização 
e desestruturação burocrática para se atingir esse nú
mero, Srs. Deputados. 

Como diria Nelson Rodrigues: subdesenvolvimen
to não se improvisa. O caos também não. É difícil até 
imaginar o calvário que espera os contribuintes que se 
dispuserem a regularizar sua situação fiscal, imersos 
no emaranhado de normas tributárias e soterrados por 
um descomunal volume de processos administrativos 
e judiciais. 

Muitos provavelmente desistirão de impugnar 
os débitos de menor valor e arcarão com uma dívida 
inexistente apenas para evitar o suplício das filas in
termináveis, dos corredores abarrotados, dos burocra
tas autoritários e mandriões. Mecanismo eficiente de 
aumento de arrecadação, com certeza. 

O empresário privado, Sr. Presidente, quando 
se vê forçado a encaminhar o nome de algum deve
dor ao SPC ou à SER ASA, cerca-se de todos os cui
dados possíveis. Não porque seja mais diligente ou 
cuidadoso do que o burocrata da fiscalização, mas 
porque sabe que, em caso de erro, estará sujeito a 
uma demanda contraposta por parte do consumidor 
prejudicado: a jurisprudência pátria já se consolidou, 
com efeito, em favordo cabimento de indenização por 
dano moral no caso de inscrição indevida em cadas
tros de devedores. 

Já o Estado credor não se sujeita a tai risco e, 
muito provavelmente, não se entregará às mesmas cau
telas. Além disso, mesmo que a jurisprudência venha 
no futuro a estender ao Poder Público o mesmo dever 
de indenizar quem tiver sua reputação conspurcada 
por erro na cobrança de dividas fiscais, a concretiza
ção desse mandamento na vida real, sob a forma do 
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efetivo pagamento da indenização ao contribuinte le
sado, continuará sendo muito diffcil: certamente não 
se fará antes de longos anos de espera, sem grande 
perseverança e excepcional paciência. 

De acordo com o divulgado recentemente pelo 
jornal Folha de S.Paulo, ademais, o Governo preten
de que as contestações dos contribuintes, no caso de 
dividas já pagas ou inexistentes, sejam processadas 
pelas próprias empresas. O contribuinte incorretamen
te inscrito como devedor. nesses casos. será forçado 
a dirigir-se não a uma repartição pública, não a um 
escrit6rio da Receita Federal, não a um servidor res
ponsabilizáilel perante o Estado, mas a uma empresa 
privada. E será obrigado a abrir-lhe os seus sigilos, do
cumentos particulares, comprovantes de pagamentos 
e até mesmo declarações de renda. Tudo isso, Sras. 
e Srs. Deputados, para corrigir um erro do Estado, da 
própria Receita. 

Outro aspecto relevante: a providência que ora 
se tenciona perpetrar, como costuma acontecer em 
governos autoritários, na prática atingirá apenas o pe
queno devedor, o contribuinte indefeso. Dificilmente se 
encontrarão, nas listas de inadimplentes, os grandes 
fraudadores, os sonegadores poderosos, os clientes 
de requintados escritórios de advocacia. os conglome
rados portentosos, dotados de grandes departamentos 
jurfdicos. Para esses grandes devedores - que, aliás, 
respondem por mais de 90% do montante dos débi
tos -, não faltarão recursos, sejam eles administrati
vos, sejam judiciais, sejam de outras naturezas, em 
geral mais eficientes e céleres, para postergar, adiar, 
protelar, procrastinar, prorrogar, prolongar e delongar 
condenações e pagamentos. 

Sr. Presidente, Sras. e srs. Deputados, a supre
macia do interesse público sobre o particular constitui 
o principio basilar do Direito Administrativo. É por conta 
desse principio que a lei outorga à Fazenda uma sé
rie de privilégios, materiais e processuais, tais como 
a faculdade de emissão autônoma do titulo executivo 
de seus créditos - que é a Certidão de Inscrição na 
Drvida Ativa -, a prioridade no concurso de credores, 
a penhora on-fineou a medida cautelar fiscal. Todas 
essas prerrogativas lhe são deferidas - e o são corra
tamente - em nome do interesse público de que cada 
contribuinte efetivamente pague o que deve.Mas esse 
interesse público é também, e sobretudo, de que o 
contribuinte pague apenas o que deve, e nada mais 
do que isso. 

A lei não prevê, portanto, a faculdade de o Esta
do privatizar a execução dos seus créditos, a possibi
lidade de a Receita Federal transferir, para a iniciativa 
privada, o processamento das impugnações dos con
tribuintes e o poder de aplicar-lhes penalidades - que 

não é outra coisa senão a sua inscrição em cadastro 
de mau pagador. A medida ora tramada pelo Ministério 
da Fazenda é exatamente isso, senhores: a inaceitável 
privatização de uma parcela importante do processo 
de cobrança dos créditos fiscais. 

O grande leviatã que arque com os ônus de sua 
sofreguidão tributária, que agilize procedimentos inter
nos, se necessário; que ajuste seus quadros de ser
vidores e procuradores, se conveniente; que corrija a 
legislação processual, se posslvel. Para isso não lhe 
faltam poder e competência. 

Já para infringiros direitos constitucionais do con
tribuinte, como agora parece disposto a desfaçar-se, 
carece o Governo de legitimidade e sustentação legal, 
e os representantes do povo nesta Casa não fugiremos 
ao dever de denunciar, condenar e impedir mais essa 
agressão aos direitos do contribuinte brasileiro. 

Muito obrigado. 

O SR. DJALMA BERGER (Bloco/PSB-SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nesta madrugada a Câmara dos 
Deputados aprovou a PEC 558/2006, que prorroga a 
Comissão Provisória sobre Movimentação Financeira, a 
CPMF, e a desvincula das receitas da União. A votação 
deste tema polêmico foi mais uma demonstração de 
maturidade desta Casa, com o cumprimento das metas 
inflacionárias e a estabilidade fiscal, molas essenciais 
para o nosso desenvolvimento econômico e social. 

Outro assunto que trago ao conhecimento de 
V. Exas. é o grave acidente automobiHstico ocorrido no 
inicio da noite de ontem, na Rodovia BR-282, no Muni
clpio de Descanso, oeste do Estado de Santa Catarina. 
Nesse grave acidente, que resultou em 25 vitimas fatais, 
primeiramente envolveu um ônibus de agricultores que 
voltava da Exposição Feira Agropecuária Industrial e 
Comercial de Chapec6 e que colidiu com uma carreta 
pr6ximo à ponte do Rio das Antas. Duas horas depois, 
enquanto bombeiros e policiais auxiliavam no resgate 
das vitimas, um caminhão desgovernado, carregado 
de açúcar, provocou um segundo acidente, atropelando 
tudo que havia pela frente, incfuldo velculos e pessoas 
que estavam no local. 

A Polfcia Rodoviária Federal que socorreu as vi
timas dos 2 acidentes sucessivos estima que a causa 
mais provável tenha sido uma ultrapassagem proibida 
entre dois caminhões que ocasionou a batida frontal 
com o ônibus que retornava para o Municfpio de São 
José do Cedro. Aquele trecho da rodovia é sinuoso, 
de serra, e não existem aglomerações humanas nas 
proximidades, o que dificultou muito o trabalho de 
resgate. 

O segundo acidente s6 pode ser explicado com 
um defeito mecânico, já que testemunhas que participa
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vam do resgate não entenderamcomo a carretaseguiu 
passando, já que havia muitos carros parados devido 
ao primeiro acidente. Carros dos bombeiros, arnbulãn
elas, tudo foi atingido.No local rnísturavarn-ss carga da 
carreta, com destroços de velculos e pessoas feridas. 
Dezenas de ambulâncias chegavam e saiam do local, 
sinalizando grande quantidade de mortos e feridos. 

Familiares ecuriosos chegavam a todo o momento 
no local. Buscavam informações sobre parentes ou co
nhecidos.Filas se formaram nos 2 sentidosda BR-282, 
que ficou fechada. Moradores de São Miguel do Oeste 
que iam para Chapecó, não conseguiram voltar para 
casa e tiveram que dormir na cidade de Maravilha. 

Sr.Presidente, Sras. e srs, Deputados,este é um 
momento de grande tristeza para o Estado de Santa 
Catarina. Mais uma vez, uma rodovia federal deixa o 
.Estado enlutado.As rodovias federais que cortam nos
so Estado necessitam de maior atenção do Governo 
Federal, seja na recuperação da malha, na sinalização 
e duplicação dos trechos de maior densidade. 

Quero manifestar meus votos de pesar aos mo
radores do Municípiode São José do Cedro, cidade de 
origem das vitimas do ônibus que perderamparentese 
amigos,napessoado PrefeitoMunicipal, José Zanchett. 
Também registro meuapoioaoVereador eamigoCláudio 
ArcilioWartha,que viabilizou a viagemparaa Feira Agro· 
pecuária de Chapec6.A imprensa também está de luto 
cem a morte do cinegrafista EvandroTroian, da RBS de 
Chapec6, que estavacebrindo o primeiro acidente e foi 
atingidopela carreta causadorado segundo acidente. 

O SR. CIRO NOGUEIRA (PP-PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, como todos sabem, no dia 12 de outubro 
comemoramos o Dia da Criança, ocasião em que pro
ponho uma reflexão acerca das políticas voltadas para 
a infãncia e adolescência no Brasil. 

Antes, quero lembrar a comoção geral que vem 
causando os freqüentes casos de abandono de re
cém-nascidos, ocorridos em várias partes do Pais. Um 
bebê, resgatado do Rio Arrudas, em Contagem, Minas 
Gerais, no inicio deste mês, infelizmente, não resistiu. 
Também em Minas, a recém-nascida - já chamada 
de Sofia, no hospital em que se encontra - abando
nada no portão da casa de uma família, na noite do 
último sábado, teve mais sorte e passa bem. Outra 
recém-nascidafoi deixada no lixo em Taboãoda Serra, 
São Paulo, no dia 2 de outubro último. Em setembro, 
um bebê foi abandonado em uma mata no Municipio 
de Camaragibe, em Pernambuco, e foi encontrado por 
2 lenhadores com o corpo completamente picado por 
formigas. Em agosto, uma menina, com aproximada
mente 2 dias de vida, foi abandonada em um lerreno 
baldio, em Chapecó, Santa Catarina. 

Uma sucessão de casos que o limitado tempo 
de que disponho nesta tribuna não permite citar. São 
dezenas de cruéis abandonos de crianças registra· 
dos desde o inicio do ano.Várias pessoas referem-se 
aos casos como "moda", ou "onda", mas eu os vejo 
como uma patologia, algo que merece mais atenção 
das autoridades. Talvez porque os casos, divulgados 
maciçamente pela imprensa, tomem a aparência de 
"novidade", mas esse comportamento de irresponsabi
lidade das mães tem sido cada vez mais freqüente nos 
últimos tempos e já pode ser visto como um problema 
de saúde pública. Necessitamos detectar mecanismos 
de evitá-los.Certamente, esse é um ponto a ser deba
tido pelos órgãos de proteção à Infãncia. 

Também, nesta Semana da Criança, quero regis· 
trar que, lamentavelmente, o Brasil ainda priva grande 
parte de nossas crianças do direito pleno à infãncia, 
do acesso à saúde, à educação, ao esporte e ao la
zer. Aproveito esta data para chamar a atenção para 
as estatrsticas que se referem à infância, de modo a, 
mais uma vez, focar os debates em torno da proble
mática da exclusão social. 

Hoje, no Pais, existem cerca de 62 milhões de 
criançase adolescentes entrezeroe 18 anos, dos quais 
um terço - um terço, Sr. Presidente! - são meninos e 
meninas pobres, que vivem em famílias cuja renda per 
capila mensal é igualou menor a 120 reais. Isso quer 
dizer que dispõem de 4 reais por dia para atender às 
necessidades básicas de moradia, alimentação,saúde 
e educação. E ainda deve sobrar para roupas, trans
porte e, quem sabe, lazer... 

Essa situação é lamentável. Na região do semi
árido, onde vivem 13 milhões de crianças, 75% das 
criançase adolescentessão classificadoscomo pobres. 
Mas os números da injustiça social não param por aí: 
a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
- PNAD, divulgada pelo IBGE, aponta que cerca de 3 
milhões de crianças e jovensde até 16 anos trabalham. 
Outra informação alarmante: 15,8 milhões de crianças 
e adolescentes brasileiros não freqüentam a escola. 
Descobrir como transformar a realidade dessas pes
soas é o nosso grande desafio. 

Poderíamostambémapresentar os assusladores 
dados da exploração sexual de crianças, da violência 
doméstica e urbana, do alto Indice de homicídios de 
adolescentes. O momento, porém, é para refletir, Sras. 
e Srs. Parlamentares, de modo a formular políticas que, 
de fato, contribuam para umBrasilmais justo,ondecada 
criança tenha seus direilos assegurados, independen
temente de sua condição social. Aí, então, poderemos 
comemorar plenamente o dia 12 de outubro. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado, Sr. Presidente. 
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o SR. NATAN OONAOON (Bloco/PMDB-RO. 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desta tribuna, 
destaco mais um importante beneffcio para a cidade 
de Vilnena, Estado de Rondônia, que contou com es
pecial atenção do Governo Federal. 

Agradeço principalmenteao Diretor Regionalda 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Ron
dônia,CarlosTeixeira, por ter viabilizadoa aberturade 
mais umaagência nacidade de Vilhena. Assim sendo, 
o município se torna referência na Região Norte, por 
ter 2 agências. 

Aagêncialocalizada na Avenida Paraná, umadas 
mais movimentadas do municlpio, agilizará diversos 
serviços solicitados por moradores daquela localida
de, que não terão mais de percorrer6 a 7 quilômetros 
para chegar à agência mais próxima. 

Também registro o nosso agradecimentoao Di
retor Adjunto da Regional dos Correios em Rondônia, 
PauloMedeiros, que esteve na solenidade de inaugu
ração do terreno onde será instalada a agência, em 
Vilhena.O evento ocorreu no mês passado. 

Muito obrigado. 

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, na próximasexta-feira, o País comemorará 
mais um Dia da Criança, data ansiosamente aguar
dada pelas famflias brasileiras e, em particular, pelas 
crianças.A data é oportuna para uma reflexãosobrea 
situação da infânciabrasileira neste inicio de século e 
as ações que se impõem necessárias para a garantia 
de um futuro digno para essa parcela da população 
brasileira. 

No Brasil, a data que se convencionou chamar 
de Dia da Criança, toi criada na década de 20, pelo 
então Deputado Federal Galdinodo Valle. O Parlamen
tar foi o autor da idéia de criar um dia em homenagem 
às crianças. Idéia aprovada,decidiu-se pelo dia 12 de 
outubro para as comemorações. O Presidente Arthur 
Bernardes oficializoua data pelo Decreton° 4.867, de 
5 de novembro de 1924. 

Mas a homenagem à infância não se restringe 
ao Brasil.Muitos paísescomemoramo Diada Criança 
ém 20 de novembro, data que a ONU - Organização 
das Nações Unidas reconhececomo Dia Universal da 
Criança,por ser quandose comemoraa aprovação da 
Declaração dos Direitos da Criança. Na China e no 
Japão, por exemplo, a data escolhida foi 5 de maio. 
Na lndta, comemora-se no dia 15 de novembro e em 
Portugal os festejos ocorrem no dia 1° de junho. 

Da criação da data até os dias atuais, o cenário 
da infância brasileiratem-se mantido mullifacetado. O 
século XX assistiu à ineficiência de polfticas públicas 
que condenaram o futuro de milhares de meninos e 

meninas e foi um cenário marcado pela violência, de
sumanidade e abandono de uma geração inteira de 
pequenosbrasileiros.Da fome nos Estados vitimados 
pelasecaàsfavelas dasgrandes metrópoles, a infância 
brasileira vembuscando esperança, dentroda violência 
que marca a rotina diária e cujos ingredientes estam
pam as manchetesda imprensa nacional. 

Mas, nobresDeputados, aos poucos,o Governo 
Lula vem dando novas cores à vida dos milhões de 
criançasvitimas dascontradições de umsistemapolfti
co que, sistematicamente, as tem exclufdo. Desdesua 
primeira gestão, o atual Governo vem desenvolvendo 
ações que buscam a proteção da infância brasileira. 
O maisfamoso, o Bolsa-Famflia, tem conseguidolevar 
comidaà mesademilhares de famfliaspobres, servin
do de exemplopara todos. 

Também mereceregistroo lançamento, peloGo
verno do PT, no Pará, do Programa Bolsa-Trabalho, 
que vai beneficiar 120 mil jovens em 70 municípios 
paraenses, nos próximos 4 anos. O Bolsa-Trabalho 
é um programa inédito no Brasil e mostra a coragem 
de um governo que está combatendo de frente o de
semprego. O objetivoé reduzira pobreza,por meioda 
capacitação de jovens, pagamento de uma bolsa no 
valor de 70 reais e concessãode crédito para peque
nos negócios. Vai contar com a parceria de empresas 
que recebem incentivos fiscais do Estado. 

A capacitação profissional será realizada por 
meiode parceria com a Universidade da Amazônia, a 
Universidade Estadual do Pará e a Universidade Fe
deraldo Pará. O SistemaNacional de Emprego - SINE 
também será parceiro do Estado do Pará nessa em
preitada.Oscritériosparao recebimento do programa, 
entre outros, são a idade, entre 18 a 29 anos, morar a 
maisde 3 anos no Pará, estar desempregadohá mais 
de 6 meses, estar em condiçõesde pobreza extrema. 
Alémdisso, temde estar cadastrado no ProgramaBol
sa-Farnüia, do Governo Federal. 

Outraação Importante é o investimento paulatino 
em uma educaçãode qualidade, que vemse traduzin
do em construção de novas escolas, contratação de 
profissionais e, é claro, a merenda escolar.Não é se
gredoparaninguém quemuitascriançassó se mantêm 
freqüentandoa escola porcausa da merendaescolar. 
Muitas vezes, o alimento dlstribuldo no ambiente es
colar é o único a ser ingerido por muitas das crianças 
que freqüentam as escolas públicas. 

Osdesafios continuam presentes, maso Governo 
tem-se mantido firme na condução de polfticas públi
cas que garantam uma sobrevivência digna à infância 
em nosso Pais. 

Nesta data, quero declarar meu carinho e meus 
respeitosà criançabrasileira, em especialà paraense, 
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empenhando meu compromisso pessoal em participar, 
como Parlamentar, de todas as ações positivas a se
rem implementadas em prol da infância. 

Sou autor do Projeto de Lei nO 029, de 1999, que 
propõe a regulamentação de anúncios publicitários em 
horário de programação infantil. Com esse projeto, as 
emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de trans
mitir programação que contenha mensagens classifica
das como impróprias ao público infanto-juvenil durante 
horários de transmissão voltados a esse público. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 

A SRA. MANUELA O'ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nos
sa luta pelo desenvolvimento de nosso Pais demanda 
a atuação daqueles que se comprometem com este 
nobre objetivo em várias trincheiras e frentes de ba
talhas. Lutamos por empregos, por políticas públicas 
para a juventude, lutamos em defesa da educação e 
lutamos também pelo esporte. 

Lembro o esporte Pois, na condição de Presidente 
da Frente Parlamentar do Esporte, tive a oportunidade 
de me reunir com diversos atletas, dirigentes e ges
tores municipais, estaduais e federais, que, de forma 
unânime, se mostram orgulhosos do sucesso brasileiro 
nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos e 
vieram até o Congresso pedir mais uma chance para 
o Brasil. 

Digo mais uma chance porque os resultados fan
tásticos atingidos pelo Brasil no Pan foram alcançados 
com recursos que hoje chegam a aproximadamente 
0,25% do Orçamento da União. 

A luta do esporte no Brasil é que o orçamento 
desse setor chegue a um patamar mínimo de 1%. 
O aumento no orçamento representaria um salto de 
R$273,5 milhões, previstos para o próximo ano, para 
R$1,2 bilhão. 

Este salto vai possibilitar os investimentos neces
sários para o Plano de Desenvolvimento do Esporte, 
prevendo ações que devem ser desenvolvidas até 2010 
para democratizar o esporte. Na prática isto significa 
mais infra-estrutura esportiva: mais quadras, ginásios, 
piscinas em escolas e em áreas de risco social para 
que a juventude, sobretudo, tenha acesso ao esporte e 
ao lazer. Vai significar também mais atletas com apoio 
do Estado, atletas que têm talento, mas que receberão 
o apoio necessário para alcançar melhores resultados 
nacional e internacionalmente. E vai significar potüícas 
sociais de lazer para que o povo brasileiro tenha me
lhor qualidade de vida. 

Nós queremos que as pollticas de esporte se 
consolidem e que a sociedade perceba que além das 
medalhas ollmpicas e dos jogos pan-arnericanos, o 

esporte representa uma forte ferramenta no sentido 
de incrementar os investimentos de recursos na área 
da saúde, as pollticas públicas para a juventude e de 
inclusão social no Pais. Mas esta vitória não será pos
slvel sem a atuação de todo o Congresso. 

Além do esporte de alto rendimento, temos a 
chance de proporcionar a criação de centros de re
ferência esportiva para desenvolvimento do esporte 
recreativo e também as Praças da Juventude, com 
a qualificação de ambientes urbanos, contemplando 
também práticas que motivem mais a juventude, como 
os esportes radicais e o turismo de aventura. 

No sentido de garantir mais oportunidades e aces
so a nossa população a uma melhora substancial em 
sua qualidade de vida, é que faço este apelo. 

Muito obrigada. 

O SR.AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF.Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, meio aos debates que se travaram - que 
continuam sendo travados, aliás - uma coisa ficou mais 
que evidenciada: a falta de sinceridade do Governo na 
argumentação apresentada, por suas lideranças ou por 
seus apoiadores, em defesa da prorrogação, uma vez 
mais, dessa inaceitável CPMF. 

Basta que nos lembremos da forma quase paté
tica com que o próprio Presidente da República tentou 
nos iludir, advertindo que, sem a contribuição, teríamos 
o caos. Foi uma advertência de dificil compreensão, já 
que uma leitura mais aligeirada do noticiário da impren
sa seria o bastante para comprovar que, exatamente 
com essa mesma contribuição, a saúde pública, no 
Brasil, é um caos. 

O pior é que os áulicos palacianos se esque
ciam de dizer que apenas 45% do total arrecadado 
com a CPMF eram, de fato, aplicados na área, com 
o agravante de que, de forma que não podemos cha
mar senão de criminosa, quase 20% do montante 
são contingenciados, ou seja, esterilizados, quando 
a saúde pública arfante, arquejante, suplica por mais 
e mais recursos. 

Ademais, a contribuição, incrivelmente ainda cha
mada de provisória, é arrecadada excíuslvarnente pela 
União, que a distribui e aplica da forma que bem qui
ser e entender. 

Essa talvez tenha sido uma das razões maiores 
para que grande parte dos Parlamentares passasse a 
entender que melhor se faria com a regulamentação da 
Emenda Constitucional n° 29, aprovada no já distante 
ano de 2000 e que pode - ou, pelo menos, poderia 
- melhor resolver o problema da saúde no Brasil. 

Estávamos todos enganados. O discurso oficial, 
uma vez mais - e dessa vez como que repetindo Eça 
de Queiroz -, cobriu a nudez crua da verdade com o 
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manto da fantasia. Tergiversou. Enganou. Mentiu, dando 
a entender que essa prioridade - a da saúde pública 
- seria, de fato, respeitada. 

Nada disso aconteceu. Agora, assistimos ao tris
te espetáculo de ver as lideranças do próprio Lula, no 
Senado, encerrar de vez as ilusões dos que espera
vam poder contar com aquela emenda constitucional 
para ampliar as verbas destinadas à saúde de nossa 
população. Ao contrário, a Comissão de Assuntos Eco
nõmicos daquela Casa, presidida pelo já notório Alo
Izio Mercadante, negou aprovação ao dispositivo que 
obrigava a União a gastar 10% de sua receita bruta 
com a saúde pública. Ainda fez pior: permitiu que se 
considerassem como gastos com a saúde, entre ou
tras despesas aleatórias, os custos com a aposenta
doria dos servidores da área e, mais que isso, o que 
se gastasse com o saneamento básico em todas as 
cidades com até 50 mil habitantes, o que significa mais 
de 90% de nossas ccmunidades. 

Éde lamentar! Que as verbas destinadas à saúde 
escasseiam dia a dia não é preciso repetir. De mais a 
mais, cada um de nós tem à sua disposição um farto 
material noticioso, mostrando o que ocorre de mise
rabilidade nos hospitais públicos, seja em que região 
do País for. O Governo Lula, inteiramente insensivel à 
tragédia cotidiana de nosso povo, ainda se movimenta 
para impedir que, regulamentada a questão, por meio 
da Emenda Constitucional n° 29, se pudesse pelo me
nos minorar esses tantos desesperos. Prioridade para 
a saúde pública, adeus! 

Gratos pela atenção. 

O SR. CARLOS WILLIAN (Bloco/PTC-MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é com grande satisfação que venho 
à tribuna para parabenizar a USIMINAS e o seu Di
retor-Presidente, Rinaldo Campos Soares, por mais 
uma importante conquista. A USIMINAS acaba de 
ser agraciada com o Prêmio ABIMEC 2006, conferi
do pela Associação dos Analistas e Profissionais de 
Investimento do Mercado de Capitais, como a melhor 
empresa na categoria capital aberto. 

Isso significa que, na ótica dos analistas de mer
cado, a USIMINAS foi a empresa que mais se destacou 
entre as cerca de 400 avaliadas, todas com ações lista
das na BOVESPA em 2006. Esse resultado é fruto do 
esforço da USIMINAS para inovar com transparência 
e responsabilidade, mantendo sempre o mercado bem 
informado sobre seus movimentos estratégicos. 

Essas são caracterfsticas indispensáveis para 
uma empresa que, como a USIMINAS, é IIder de mer
cado, com o seguinte discurso: investimentos previstos 
de mais de 8 bilhões de d61ares no Brasil até 2015. 

A USIMINAS foi fundada no dia 25 de abril de 
1956 por um grupo de empreendedores que vislumbrou 
a importância da indústria siderúrgica para o Brasil e 
para o mundo. Apenas 2 anos após sua criação, a USI
MINAS já se tornava umajoint venture, com aporte de 
capital estatal em parceria com acionistas japoneses, 
o que a ievou a adotar um inovador modelo de gestão 
compartilhada, nos moldes da iniciativa privada. 

Operários do Brasil inteiro participaram da cons
trução da USIMINAS. No Horto de Nossa Senhora, 
sede da empresa, atual cidade mineira de Ipatinga, 
não havia nem lazer nem comércio, e esses pioneiros 
enfrentaram uma dura vida de privações e desconfor
to para erguer os alicerces do que é hoje o Sistema 
USIMINAS. 

Na década de 70, quando o Pais conheceu anos 
de grande impulso econõmico, a USIMINAS desempe
nhou o papel de mola propuisora do desenvolvimento 
nacional, tornando-se a responsável pelo fornecimento 
de insumo básico para a reativação da indústria pesada 
- naval, automobillstica e de construção civil. 

Os anos 80, período de retração da economia, re
presentaram um desafio para a USIMINAS, que adotou 
um rfgido programa de economia interna. Foi realizado, 
então, um severo controle sobre os novos investimen
tos, a fim de manter seu pessoal e de melhor utilizar os 
seus recursos ffsicos, financeiros e humanos. 

Novas etapas de expansão e desenvolvimento 
marcaram a trajetória da empresa nos anos 90, quando 
a recessão chegou ao fim. Foi programado um plano 
de metas com investimentos da ordem de 2,1 bilhões 
de dólares, o maior volume já realizado por uma side
rúrgica brasileira. 

Os investimentos foram feitos com o objetivo de 
otimizar a produção, buscar a atualizaçãotecnol6gi
ca e a proteção ambiental, fortalecendo a imagem da 
USIMINAS como siderúrgica de ponta no segmento 
de ações nobres. 

o Em 1999, dois importantes projetos foram reali
zados na empresa, com o investimento de 852 milhões 
de d61ares - a nova Linha de Tiras a Frio e a criação 
da Unigal. 

Esses projetos permitiram à USIMINAS capaci
tar-se para atender à demanda de seus clientes por 
produtos de alia qualidade, bem como a responder a 
uma nova necessidade da produção automobilfstica. 

A USIMINAS chegou ao final da década de 90 
com a implementação do Plano de Modernização e Atu
alização Tecnol6gica, tendo a perspectiva de melhorar 
ainda mais a qualidade do produto oferecido, reduzir 
custos e manter a capacidade produtiva. 

Foi com muita justiça, portanto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, que a empresa recebeu o 
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Prêmio ABIMEC 2006, que mostra o reconhecimento 
de um importante setor da economia, o mercado de 
capitais, o reconhecimento dos esforços feitos pela 
empresa para se manter na liderança, adotando os 
mais elevados padrões éticos. 

Quero, portanto, saudar todos os responsáveis 
pelo sucesso da USIMINAS - seus técnicos, enge
nheiros, demais funcionários e o Diretor-Presidente, 
Rinaldo Campos Soares -, fazendo votos de que nas 
próximas décadas a empresa continue a acumular 
vitórias e reconhecimento, como vem acontecendo 
desde a sua fundação. 

Muito obrigado. 

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, registro, com muita alegria, o aniversário de 
90 anos de fundação do Lions Clubs Internacional, a 
maior organização internacional de clubes de serviço 
do mundo, voltada para serviços humanitários, come
morados na quarta-feira, 10 de outubro. 

A Lions Clubs Internacional nasceu nos Estados 
Unidos, em 1917, com o sonho do empresário Melvin 
Jones. Ele acreditava que os clubes comerciais locais 
deveriam expandir seus horizontes de preocupações 
puramente profissionais para o bem-estar das comu
nidades e do mundo como um todo. 

A entidade se tornou internacional em 1920, 
quando foi fundado um Lions Club no Canadá. Atual
mente, existem mais de 46 mil unidades, 1,3 milhão 
de associados em mais de 200 palses. 

Não posso deixar de citar o SightFirst, a iniciati
va mais ambiciosa e bem-sucedida do Lions até hoje. 
Lançado em 1989 para combater a cegueira evitável, 
que atinqla cerca de 80% das pessoas com deficiên
cia visual, o programa beneficiou mais de 7 milhões de 
pessoas que recuperaram a visão por meio de cirur
gias de catarata. Outras 20 milhões de pessoas foram 
impedidas de perder severamente a visão. Além disso, 
houve o aprimoramento dos serviços oftalmológicos, a 
construção de hospitais e clínicas oftalmológicos e a 
distribuição de medicamentos protetores da visão. 

Em Franca, minha cidade, o Lions, que come
mora 21 anos este mês, doou 75 mil dólares para a 
implantação do Centro Oftalmológico de Franca, que 
funciona na Casa do Diabético. Graças ao Lions de 
Franca, em parceria com a Santa Casa de Franca, são 
realizados diversos trabalhos de prevenção a diabetes, 
com o objetivo de evitar a cegueira dos pacientes. Na 
região de Franca, existem 23 Lions atuantes prestando 
serviços à comunidade. 

Por essas e outras iniciativas, o Lions Clubs In
ternacional merece todo o nosso respeito. 

Muito obrigado. 

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na democracia, ao Legislativo com
pete legislar. Quando o Judiciário é levado a desempe
nhar esse papel é porque algo não funciona bem. Na 
última semana vivemos mais um desses episódios em 
que a omissão de um Poder faz com que outro tome 
medidas para tentar garantir a ordem e o bom funcio
namento das instituições. Nesse caso, o Supremo Tri
bunal Federal fixou a regra da "fidelidade partidária", 
em resposta à solicitação de alguns partidos para que 
a Corte se manifestasse sobre se um mandato perten
ce ao partido ou ao eleito. 

A matéria, do modo como foi apresentada e dis
cutida, não deveria caber ao Judiciário, mas ao Legis
lativo. A exemplo do que ocorreu no caso da fixação 
do número máximo de Vereadores em cada município, 
o Congresso empurrou o problema com a barriga du
rante anos, o que levou o STF, por provocação, a im
por limites aos abusos praticados em muitas cãmaras 
municipais. O fenômeno repetiu-se agora com relação 
à fidelidade partidária. 

A verdade é que, no Brasil, temos um sistema 
político em que o Governo exerce grande poder e in
fluência sobre os Parlamentares. O sistema não nas
ceu agora, suas raizes estão na nossa formação como 
sociedade. Podemos defender a tese de que é preciso 
mudanças nessa forma de relacionamento institucio
nal, mas isso não pode ser feito por meio de simples 
canetaços. 

Nosso Parlamento hoje é formado, basicamen
te, por Parlamentares que representam segmentos 
que muito pouco tem a ver com ideologias partidá
rias. Deputados e Senadores eleitos são ex-Prefeitos, 
ex-Vereadores, em base geográfica clara, junto com 
representantes de sindicatos, igrejas, movimentos so
ciais e entidades de classe. Saem do processo eleitoral 
com uma missão muito clara e bastante definida: trazer 
para seus eleitores o máximo de benefícios possível, 
sejam recursos para as comunidades locais, sejam leis 
que favoreçam a sociedade, principalmente a parce
la localizada na base eleitoral do Parlamentar ou di
retamente responsável por sua eleição. Isto é fato, e 
assim resume-se o nosso sistema de representação 
parlamentar, ou seja, o compromisso partidário deve 
vir depois do compromisso com o eleitor. 

Querer então tratar com caráter pejorativo as ini
cialivas dos Parlamentares em pressionar o Governo ou 
alinhar-se com suas iniciativas e projetos na busca de 
liberação de recursos para as suas regiões de origem 
é renegar a tarefa primordial para qual o Deputado é 
eleito. Nada tem de escuso, é uma obrigação do eleito, 
e por ela ele é cobrado implacavelmente. Tanto que as 
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comunidades locais e órgãos de imprensa regionais 
apresentam levantamentos periódicos do desempenho 
de cada Parlamentar na liberação de recursos. 

Nesse contexto, surge a indagação: o que é fide
lidade partidária? Em que grau essa terminologia está 
realmente relacionada com o eieitor? Por outro lado, 
existe alguma superioridade moral ou legitimidade do 
partido sobre o eleito? 

Podemos comparar o status de infidelidade par
tidária vigente até a decisão do STF, com o convívio 
em uma casa. Até agora, Parlamentar e partido político 
coabitavam dentro de uma mesma casa, mas o dono 
era o Parlamentar. Para adquirir a casa (o mandato), 
o Parlamentar fazia uso do aval (a sigla). Depois de 
eleito, a qualquer tempo, podia despejar o partido da 
convivência no mandato, desfiliando-se da sigla e es
colhendo uma nova agremiação para parceira. Com a 
regra institulda pelo STF, quem passa efetivamente a 
ser o dono da casa é o partido. Se insatisfejto com a 
coabitação com o Parlamentar, poderá mandá-lo em
bora da casa simplesmente expulsando-o da sigla, ou 
criando um clima de desavenças que leve o Parlamen
tar a sair do partido, com isso perdendo o direito de 
continuar na casa (mandato). 

Ora, a decisão STF partiu da premissa de que o 
Parlamentar que deixa o partido pelo qual se elegeu 
usurpa da sigla o mandato, passando a gozar sozinho 
das prerrogativas concedidas pelas urnas. O que o Tri
bunal fez foi simplesmente transferir de mãos o dírelto 
de usurpação. Agora é o partido que facilmente pode
rá livrar-se de um Parlamentar incômodo, trocando-o 
por um suplente mais palatável aos interesses dos 
dirigentes partidários. Cria-se um sistema em que os 
caciques de partidos passam a ser donos de manda
tos, suíeltando os eleitos a todas as suas vontades, 
sob pena de perder o mandato. 

Creio que, nem de longe, essa seja a melhor so
lução para o troca-troca partidário instalado no Pais até 
agora. Precisamos, sim, criar uma regra que garanta 
equillbrio de relações e de exercício de poder, inspi
rada, por exemplo, na doutrina de Aristóteles, em que 
o exercício do poder deve ser dar de modo comparti
lhado, em vez de estar nas mãos de uma única parte 
constitutiva da sociedade. Há necessidade de garan
tir um sistema de freios e contra-pesos que garanta o 
exercfcio harmônico do mandato parlamentar entre o 
ele~o e o partido pelo qual se elegeu. 

A proposta que já apresentei durante as discus
sões da reforma política na Câmara dos Deputados 
garante o equilíbrio das relações e acaba de vez com 
o troca-troca. A mudança propõe que o Parlamentar 
que trocar de partido não perde o mandato, mas fica 
impedido de candidatar-se à reeleição, ou seja, fica ine

legfvel. À primeira vista, a regra pode parecer generosa 
com o Parlamentar e prejudicial ao partido. A análise 
mais cuidadosa demonstrará exatamente o contrário, 
afinal, garantirá sim a manutenção das filiações par
tidárias. Não interessará ao Parlamentar o abandono 
da sigla, pois a sanção de inelegibilidade é algo fatal 
para o polrtico em qualquer circunstância. Tanto é Ver
dade que não raro vemos Parlamentares renunciarem 
ao mandato para preservar direitos polrticos. Para o 
partido, a regra proposta garante a manutenção dos 
mandatos conquistados pela sigla nas urnas, porém, 
não dará aos dirigentes partidários o poder de tomar 
mandatos dos eleitos por meio dos subterfúgios cita
dos anteriormente, a seu bel-prazer. 

Voltando ao exemplo da casa, fica estabelecido 
que não existirá mais um dono, o eleito ou o partido. 
Será uma coabitação em regime de condomínio, em 
que o partido faz as regras, mas o Parlamentar admi
nistra a casa. Ambos coabitando com um mínimo de 
respeito às individualidades. 

Com isso, preserva-se as prerrogativas do man
dato e o direito do Parlamentar de tomar decisões que 
favoreçam seus representados, sem desprezo ao papel 
fundamental dos partidos no sistema de representação 
parlamentar. É seguramente uma lei de responsabili
dade partidária. 

O SR. PRESIDENTE (Leonardo Monteiro) - Pas
sa-se ao 

v- GRANDE EXPEDIENTE 

Concedo a palavra ao Sr. Eduardo Gomes. 
O SR. ALBANO FRANCO - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Leonardo Monteiro) - Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. ALBANO FRANCO (PSDB-SE. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso .) - Sr. Presiden
te, Sras. e srs, Deputados, para honra minha, integrei 
Comissão da Câmara dos Deputados que, no final da 
última semana, precisamente nos dias 4 e 5 de ou
tubro, visitou a sede do CINDACTA 111, localizada em 
Recife e pertencente ao sistema de controle do espa
ço aéreo brasileiro. 

Confesso que fiquei impressionado com a or
ganização, a qualidade e a excelência dos serviços 
oferecidos por aquele núcleo da Aeronáutica, graças 
à competência dos seus diretores, comandantes e 
chefes, entre os quais destaco o Major Brigadeiro-do
Ar Ramon Borges Cardoso, Diretor-Geral do DECEA; 
o Major Brigadeiro-do-Ar Antonio Telles Ribeiro, Co
mandante do 11 COMAR; o Coronel Aviador Antonio 
Carlos Alves Coutinho; o Coronel Aviador José Alves 
Candez Neto, Comandante do CINDACTA 111; e o Che
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fe da Assessoria Parlamentar, Brigadeiro-do-Ar Átila 
Maia da Rocha, 

Constatamos a importância do CINDACTA 111, 
não só pelasexposições que ouvimos, bem comopela 
tecnologia de que dispõe e pela responsabilidade de 
manter a integridade e a soberania do espaço aéreo 
de parte do território brasileiro que abrange os Esta
dos de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Piaul, Rio Grande do Norte e Sergipe, 

O Congresso Nacional precisa, principalmente, 
quando do exame do OrçamentoGeral da União,dar 
atenção especial às nossas Forças Armadas e, nes
te particular, à nossa Aeronáutica, para que recursos 
sejam destinados e até ampliados no sentido de que 
aprimore cada vez mais sua tecnologia, renove sua 
frota e desenvolvaainda mais sua eficiência, 

O CINDACTA 111 é, comoa Aeronáutica brasileira, 
umorgulho paratodosos brasileiros, Poresta razão, ao 
agradecero convite, a hospitalidade e os conhecimen
tos que adquiri com essa visita, congratulo-me com o 
Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e como Comandante 
da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, 
pelo trabalho do Terceiro Centro Integradode Defesa 
Aérea e, ainda, com o extraordinário militar, Coman
dante do Segundo Comando Aéreo Regional, Major 
Brigadeiro-do-Ar Antonio GuilhermeTeles Ribeiro, 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, 

O SR. PRESIDENTE (LeonardoMonteiro)- Tem 
V,Exa. a palavra, 

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB-CE, 
Pelaordem,Pronunciao seguintediscurso.) - Sr.Pre
sidente, sras. e Srs,Deputados, em sessão solene, a 
ser realizada às 18h de hoje, a Câmara Municipal de 
Fortaleza outorgará o titulo de Cidadão Honorário a 
Dom Manuel Edmilson da Cruz, Bispo Emérito de li
moeirodo Nortee prelado que sempre se distinguiu no 
cumprimento de nobres missões evangelizadoras, 

Na condição de autor da homenagem, o Verea
dor José do Carmo, Vice·Presidente da Casa, fará a 
saudação ao agraciado, enaltecendo-lhe os méritos 
incontáveis, particularmente o desempenho de tarefas 
relevantes na Província Eclesiásticado Ceará 

Impossibilitado de comparecer ao magnoevento, 
desejo compartilhar da reconhecida e justa manifes
tação, uma vez que acompanhei de perto a trajetória 
de Dom Edmilson, vendo-o sempre como um pastor 
abnegado, entregue devotamente aos misteresapos
tólicos, 

Quer naarquidiocesede nossaCapital, quer em 
Limoeiro do Norte, o insigne Dom Edmilsonprojetou
se perante os respectivos jurisdicionados, dos quais 

recebeu sempre inequívocas demonstrações de reco
nhecimento, ao seu fecundo labor, 

Cumprimentando o Vereador José do Carmo 
Gondimpela oportunaexposição, testemunho a minha 
reverência a Dom Manuel Edmilsonda Cruz, quecon
tinua a atender à população católica do meu Estado, 
sem interrupção em benfazejo ministério sacerdotal.. 

Ao Presidenteda Casa a que já pertenci, no iní
cio da minha vida pública, Vereador Tin Gomes, dirigi 
mensagem de aplausos pela láureaoraatribuída àquele 
eminente membrona IgrejaCatólica,em razãode seu 
profícuo labor na metrópole fortalezense e em outras 
cidadesdo interior, particularmente limoeiro do Norte, 
cujo primeiro bispo foi o saudoso Dom Aureliano Ma
tos, secundado pelo hoje Bispo Emérito de Brasllia, 
Cardeal José Freire Falcão, 

O SR. BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, 

O SR,PRESIDENTE (Leonardo Monteiro)- Tem 
V,Exa. a palavra, 

O SR. BRUNOARAÚJO (PSDB-PE, Pela ordem, 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o 
lançamento em Pernambuco pela TV Jornal da mi
nissérie Santo por Acaso. Trata-se da retomada das 
produções de teledramaturgia de Pernambuco, após 
40 anos sem nenhuma produção. 

Esse marco é importante, porquevolta a fortale
cer o mercado regional, prestigiandoartistas pernam
bucanos e do restante do Nordeste. 

Cumprimento o Sistema Jornal do Commercio 
pela importante iniciativa quese darácoma pré-estréia 
no próximodia 16 de outubro. Cumprimentotodos que 
fizeram parte da rnlnlsséríe, sobretudoa SistemaJor
nal do Commercío, que ajuda a fortalecer essa marca 
da cultura no Estado de Pernambuco. 

O SR.PRESIDENTE (Leonardo Monteiro) - Con
cedo a palavra ao Deputado Eduardo Gomes. 

O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs. Depu
tados, todos que acompanham a sessão da Cãmara 
dos Deputados, trago ao Grande Expediente algumas 
considerações sobreo trabalhodesenvolvido pelaCo
missãoMista Especial- MudançasClimáticas, da Câ
mara e do Senado, a qual tenho a honra de presidir e 
que tem por Relator o Senador Renato Casagrande e 
por integrantesvários membros desta Casa. 

Antes de entrarnoassunto em si,gostaria de fazer 
registroque tem a ver com o assuntoque abordarei:a 
autoria e o desempenho parlamentar e legislativo de 
todos nós, Deputados e Senadores. 

Façoesteregistro, Sr.Presidente, porquedurante 
anos a fio, não só na condição de Deputado Federal, 
mas também na de Senador da República, Eduardo 
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Siqueira Campos defendeu nas 2 Casas a possibilidade 
do financiamento e de melhores condições para os es
tudantes universitários deste Pais. Por vários momentos, 
na aprovação de várias matérias, a exemplo do FIES, 
S.Exa. travou grande batalha para que a figura do fia- . 
dor fosse abolida dos projetos de financiamento, para 
que o estudante universitário tivesse a possibilidade 
de, depois de formado, pagar ao Estado o apoio que 
recebera. Apesar de todos esses projetos aprovados, 
como é prática nas 2 Casas, o Poder Executivo termi
nou enviando a esta Casa o que ela já havia debatido 
por anos e anos. 

Por atenção das entidades organizadas, da im
prensa brasileira - em especial uma reportagem trans
mitida ontem pela Rede CBN -, foi reconhecido o traba
lho do ex-Senador Eduardo Siqueira Campos, no que 
diz respeito à possibilidade, agora já concreta, de o 
PAC da Educação Incorporar o FIES nesses aspectos 
defendidos por S.Exa. durante toda a sua permanência 
no Senado e na Câmara. 

Passarei agora a discutir o assunto que me traz à 
tribuna, mas deixarei esse registro. Isso acontece mui
to na Câmara dos Deputados e no Senado Federal: o 
Parlamentar luta uma vida inteira, propõe um eixo de 
projetos importantes para a sociedade, e a máquina 
legislativa, a forma como se arrasta a aprovação legis
lativa no Brasil, faz com que haja sempre essa espécie 
de plágio, de cooptação e de seqüestro, na verdade, 
da atividade parlamentar. 

O Sr. Mauro Benevides - Permita-me um aparte, 
Deputado Eduardo Gomes. V.Exa. tem razão, porque, 
nessa última pesquisa, identificamos o desapreço da 
opinião pública pelo próprio Parlamento, sobretudo 
pela Câmara dos Deputados. E é exatamente por isso. 
Aquelas nossas iniciativas não chegam sequer a este 
plenário, ficam dormitando nas Comissões Permanen
tes. V.Exa. começa o seu importante discurso na tarde 
de hoje já aflorando essa idéia e esse problema que 
se relacionam com o funcionamento da Câmara dos 
Deputados. Cumprimento já V.Exa. nesse vestibular 
do seu pronunciamento. 

O SR. EDUARDO GOMES - Agradeço a V.Exa., 
Deputado Mauro Benevides, a sua experiência. V.Exa. 
sabe como ninguém como é importante o estfmulo à 
atividade parlamentar e o seu reconhecimento. 

sr . Presidente, o que me traz à tribuna nesta 
tarde é o debate feito a partir de um momento mui
to importante vivido pela Comissão Mista Especial 
- Mudanças Climáticas, especificamente na audiên
cia pública realizada semana passada, na cidade de 
Fortaleza, no Ceará. 

Deballamos sobre a necessidade de medidas 
para combater a desertificação no semi-árido; a trans

posição ou não das águas do Rio São Francisco; a ne
cessidade do povo do Ceará, do Nordeste, de enfrentar 
suas dificuldades e de acreditar no seu potencial. E de 
repente, durante audiência pública para ouvir a popu
lação dos Estados que a Comissão está percorrendo, 
uma atitude singela, mas importante, de um pequeno 
produtor rural do Ceará chamou a atenção de toda a 
Comissão e fez com que seus membros se debruças
sem, desde a semana passada, no debate com várias 
Lideranças desta Casa, de maneira isolada, para criar 
a possibilidade de o Brasil criar um diferencial nessa 
discussão mundial sobre mudanças climáticas e aque
cimento global. 

O mundo inteiro discute o mercado de seqüestro 
de carbono, suas dificuldades e ainda a fase inicial do 
estudo dos projetos de mecanismo de desenvolvimento 
limpo. Há sempre uma expectativa, ainda que remota, 
de que esses programas e essas intenções alcancem 
o dia-a-dia do povo brasileiro. 

Enquanto isso, não só na Amazônia, mas tam
bém no Nordeste, no cerrado, no Brasil inteiro, há um 
grande paradigma: a necessidade de sobrevivência 
de uma população rural que se dedica ao sustento 
da sua familia e o discurso e a necessidade global de 
preservação ambiental. 

Há anos e anos, desde que me entendo por gen
te, existe um debate histórico no Brasil sobre a redis
cussão da divida agricola. Todos os anos esta Casa 
discute securitização, ressecuritização, ampliação da 
base da dlvida. 

Disse o colono, de maneira simples: "Porque o 
Brasil não dá exemplo, já que existe o passivo de no 
mFnimo 2,2 bilhões de reais, e oferece oportunidade 
ao pequenoe ao médioprodutor, e até ao grande, pos
sivelmente, de ofertar e comercializar, na rediscussão 
da dFvida, serviçosambientais?Porquenão é passFvel 
acharmos elementos para isso?" 

O Sr. Albano Franco - Deputado Eduardo Go
mes, primeiro, gostaria de parabenizar e felicitar V.Exa. 
pelo lúcido e competente pronunciamento desta tarde. 
Também associo-me às homenagens ao ex-Governador 
e ex-Senador Siqueira Campos. Tornaram-se realidade 
alguns dos seus projetos, que por muito tempo foram 
estudados, examinados e, por fim, aprovados no Con
gresso Nacional. Associo-me também à preocupação 
de V.Exa., um estudioso das condições climáticas e 
do aquecimento global. Na Comissão Mista Especial 
- Mudanças Climáticas, do Congresso Nacional, que 
V.Exa. com descortino e visão preside, ao falar em 
transposição, V.Exa. teve a sensibilidade de mencionar 
os que a detendem e os que não a defendem. V.Exa, 
que é meu conterrâneo, sabe que Sergipe defende em 
primeiro lugar a revitalização do Rio São Francisco. 
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Após a revitalização, a transposição de águas. Também 
quero parabenizá-lo por este pronunciamento que trata 
da dívida dos pequenos agricultores. Em contrapresta
ção, esses agricultores 'dariam algumas contribuições 
importantes para as condições climáticas. Realmente 
V.Exa. faz importante pronunciamento na tarde de hoje 
nesta Casa. Parabéns, nobre Deputado, meu amigo e 
correligionário. 

O SR. EDUARDO GOMES - Obrigado, Deputado 
e ex-Governador Albano Franco. É um honra receber 
de V.Exa. aparte ao meu discurso. 

Antes de conceder novo aparte, concluo meu 
pensamento. Estamos falando de 2,2 bilhões de reais 
de dividas que são renegociadas ano a ano. Esta Casa 
acabou de aprovar em segundo turno, nesta madruga
da, a renovação da CPMF, matéria que vai ao Senado. 
E estamos discutindo 30, 40 bilhões de reais por ano? 
E o que é dar a possibilidade real, de forma inovadora, 
para que esses pequenos, médios e até grandes pro
dutores tenham capacidade de oferecer serviços am
bientais em troca da sua dívida, já que o Brasil procura 
e deve encontrar uma solução para manter a floresta 
em pé, para preservar os seus recursos naturais e, 
melhor do que isso, recuperar áreas degradas? 

Ouço o Deputado Wandenkolk Gonçalves, que foi 
Secretário de Agricultura do Estado do Pará e entende 
do assunto que estamos abordando. 

O Sr. Wandenkolk Gonçalves - Deputado Edu
ardo Gomes, fico feliz por viver este momento tão es
pecial para este Parlamento. Passei os últimos 6 meses 
angustiado, mas agora chegou a vez de o Parlamento 
assumir uma posição proativa, assim como faz V.Exa. 
ao trazer para a Casa o debate sobre o aquecimento 
global e questões climáticas. E, mais uma vez, V.Exa. 
nos dá a oportunidade concreta de avançarmos nessa 
discussão, principalmente quando se mostra preocu
pado com a pequena produção da agricultura familiar. 
Nós, que somos de Estados vizinhos, temos reais con
dições de aumentar nossa produção sem, contudo, der
rubar um único milimetro de floresta, mas aproveitando 
aquilo que chamamos de consolidação da fronteira 
aberta, com tecnologia e reflorestamento. Para tanto, 
serão necessárias alterações no Código Florestal, na 
reserva legal, para que se permita a introdução de es
pécies exóticas como eucalipto, teca, dendê e cacau. 
Enfim, são várias as alternativas. Quero parabenizar 
e, de público, agradecer V.Exa. por ter sido o primei
ro nesta Casa a me estender a mão, a me orientar, a 
me mostrar os caminhos. Além de agradecer, quero 
somar-me ao esforço de V.Exa., que não é importante 
apenas para o Estado do Tocantins ou da Amazônia, 
mas para o Brasil e com conseqüências expressivas 
para o mundo. Parabéns pelo pronunciamento. 

O SR. EDUARDO GOMES - Obrigado, Depu
tado Wandenkolk Gonçalves. É com grande prazer que 
incorporo seu aparte ao meu pronunciamento. Tenho 
certeza de que V.Exa. prestará grande contribuição 
para esse debate. 

Concedo um aparte ao Deputado Bruno Araújo 
e, em seguida, à Deputada Nilmar Ruiz e ao Deputado 
Moisés Avelino. 

O Sr. Bruno Araújo - Deputado Eduardo Gomes, 
quero cumprimentar V.Exa. e o Estado de Tocantins 
pela indicação para a Presidência da Comissão Mista 
Especial - Mudanças Climáticas, de máxima impor
tância. Também cumprimento a bancada do PSDB por 
ter sido contemplada com a indicação de seu nome, 
Parlamentar que efetivamente se dedica e tem grande 
zelo pela área de meio ambiente. E V.Exa. citou, nes
se contexto, a questão dos créditos de carbono, uma 
das formas mais Inteligentes de atender à demanda 
econômica com preservação ambiental, igualmente 
uma ótima fórmula para estimular a diminuição das 
emissões de gás carbônico. A esse respeito, é bom 
lembrar que o Brasil começou com um dos maiores 
percentuais de créditos de carbono do mundo, cerca 
de 20%. Passados alguns anos, estamos reduzidos a 
quase 2%, ou até menos, inclusive fomos superados 
pela China. Então, a missão do Congresso Nacional, 
em especial a missão de V.Exa., na condição de Presi
dente dessa Comissão, será a de buscar mecanismos 
que nos permitam discutir com o País esse processo 
de proteção e, ao mesmo tempo, ajudar o Brasil a ser 
mais ágil, eficaz e desburocratizado, para que possa
mos usufruir desses beneficios econômicos. Então, 
cumprimento V.Exa. 

O SR. EDUARDO GOMES - Deputado Bruno 
Araújo, muito obrigado. Incorporo ao meu discurso o 
seu aparte. E V.Exa. tem sido um grande companhei
ro nessa causa. 

Deputada Nilmar. 
A Sra. NUmar Ruiz - Boa-tarde a todos. Quero 

parabenizar o Deputado Eduardo Gomes, primeiro, 
pela indicação para a Presidência da Comissão Mista 
que discutirá a questão do aquecimento global e das 
mudanças climáticas. Era necessário que fosse um 
Deputado do Estado do Tocantins, até porque nós, que 
participamos da criação do Estado e da sua consolida
ção desde o início, sabemos o que é o desenvolvimento 
sustentável. Sabemos, igualmente, da importãncia de 
se criar cidades e de se desenvoiver um Estado res
peitando o meio ambiente. Palmas, a Capital ecológica 
do nosso Estado, é a primeira cidade a fazer parte do 
ICLE!. É a primeira cidade a entrar na Bolsa de Vendas 
de Seqüestro de Carbono Urbano. É muito importante 
que possamos ter um Deputado do Estado de Tocan
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tins à frente de questão fundamental, que faz com que 
o Brasil não apenas se preocupe, mas principalmen
te promova ações que mudem essa realidade, que já 
atinge a todos nós. Temos muito orgulho, na condição 
de tocantinense e Deputada pelo Estado do Tocantins, 
de ver o Deputado Eduardo Gomes levando essa dIs
cussão a todo o Brasil, para que cheguemos à con
clusão de como podemos crescer e ocupar de forma 
racional a nossa floresta amazônica, gerando riqueza, 
melhorando a qualidade de vida do nosso povo e, ao 
mesmo tempo, garantindo a saúde do nosso planeta. 
Parabéns pelo discurso. A escolha de V.Exa. é motivo 
de orgulho para todos nós, tocantinenses. 

O SR. EDUARDO GOMES - Obrigado, Deputada 
Nilmar, agradeço a V.Exa.o importante aparte, pois no 
dia-a-dia de Palmas está presente e estará sempre em 
nossa memória - quiçá voltará a funcionar em nossa 
Capital - o grupo Amigos do Meio Ambiente, respon
sável por tantas iniciativas que fizeram de Palmas uma 
cidade diferenciada. 

Passo a palavra ao Governador Moisés Avelino, 
também Deputado pelo meu Estado. 

O Sr. Moisés Avellno - Cumprimento os pre
sentes, em especial o Deputado Eduardo Gomes, pelo 
pronunciamento e pelo trabalho que vem desenvol
vendo à frente da Comissão, por meio das conferên
cias que tem feito em vários Estados, como já ocorreu 
em Palmas e Fortaleza. Em relação a esse assunto 
que hoje preocupa o mundo inteiro e o nosso Brasil, 
V.Exa., na condição de representante do Tocantins, 
vem fazendo um excelente trabalho, mas cumprimen
to especialmente V.Exa. por ter lembrado da inclusão 
do pequeno e médio produtor rural. E digo isso não 
apenas pela participação desses produtores e do po
tencial que têm para ajudar nesse trabalho, mas princi
palmente pela conscientização da proteção ambiental 
que se vai levar àquele que mora lá no sertão, na roça 
e no mato, locais que mais precisam dessa noção de 
preservação ambiental. Meus cumprimentos a V.Exa. 
pela lembrança. Acho que a inclusão do pequeno e 
médio produtor é fundamental para o nosso Pais, para 
o nosso Estado, especialmente para as Regiões Norte 
e Nordeste. Por fim, parabenizo V.Exa. pelo trabalho e 
dedicação. Muito nos honra V.Exa. fazer parte da ban
cada tocantlnense, 

O SR. EDUARDO GOMES - Muito obrigado, 
Deputado Moisés Avelino, ex-Governador do meu Es
tado. É com muita satisfação que incorporo o aparte 
de V.Exa. ao meu discurso. 

Concedo um aparte ao meu grande companheiro 
Deputado Átila Lira. 

O Sr. Átila Lira - Deputado Eduardo Gomes, 
V.Exa. sabe que temos uma admiração especial pelo 

seu trabalho. Acho que a Mesa da Câmara carece de 
sua presença. Falta à Mesa um Deputado que repre
sente o coletivo da Casa, como V.Exa. Mas devo dizer 
que gostei de uma idéia que V.Exa. apresentou hoje 
em seu discurso: a transformação de parte da dIvida 
em créditos por ações voltadas para a preservação do 
meio ambiente. Acho que é um elemento novo nessas 
renegociações recorrentes entre nós. E também fez 
menção ao que lembrou o Deputado Moisés Avelino, 
ou seja, o foco especial para o médio e o pequeno 
produtor. E devo dizer que o grande produtor também 
tem capacidade de ação mais efetiva no combate aos 
problemas do aquecimento global. Parabéns pelo seu 
trabalho à frente da Comissão! E quero dizer a V.Exa. 
que estou ao seu lado nessa luta pela preservação do 
meio ambiente. 

O SR. EDUARDO GOMES - Muito obrigado, 
Deputado Átila Lira, que representa muito bem o Es
tado do Piauf e sabe da necessidade de conciliarmos 
ações ambientais, atitudes e programas ligados ao 
aquecimento global. No caso do Piaur, o Governador 
vem desenvolvendo um trabálho interessante, toman
do medidas para diminuição do aquecimento global, 
medidas mitigatórias e de combate à fome. Tudo isso 
conciliado. 

Para corroborar meu raciocfnio, gostaria de dizer 
que várias entidades, grupos, federações e organismos 
estão estudando ações e fundamentos econômicos 
para uma proposta para um pacto pela valorização da 
floresta e pelo fim do desmatamento na Amazônia, no 
cerrado e em outros ecossistemas. 

Sr. Presidente, preciso ainda conceder um aparte 
ao Deputado Giovanni Queiroz, por isso solicito a V.Exa. 
mais 2 minutos para concluir o meu racioclnio. 

Ouço o Deputado Giovanni Queiroz, do Pará. 
O Sr. Glovannl Queiroz - Deputado Eduardo Go

mes, quero cumprimentá-lo pela iniciativa e coragem 
de comandar uma nova vertente da questão ambiental 
neste Pais, que vai servir para o mundo. Solldarjzo-me 
com a V.Exa. e digo que estou à disposição, na con
dição de homem da Amazônia, conhecedor das nos
sas dificuldades, história e realidade, para me somar 
a V.Exa. no sentido de buscar caminhos. A iniciativa 
de V.Exa. é brilhante e quero me somar a ela para 
que possamos reaimente encontrar um caminho mais 
certo, para que possamos dar um mundo melhor para 
as futuras gerações. V,Exa. é bem mais jovem do que 
eu, mas seu desempenho é de fazer inveja aos mais 
velhos nesta Casa, pela coragem e pelos sonhos que 
carrega consigo. Um grande abraço e parabéns pelo 
pronunciamento. 

O SR. EDUARDO GOMES - Muito obrigado; 
Deputado Giovanni Queiroz. V.Exa. não só representa 
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o Estado do Pará, mas também o sonho de todos os 
amigos que querem a criação do Estado de Carajás. 
Pela sua competência e pela necessidade de desen
volvimento sustentável daqueta região, tenho certeza 
de que a sua colaboração será de enorme valia. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria ainda de 
dizer que é fácil construir um ambiente com números 
e com atitudes, uma síntese sobre diferentes possibi
lidades de pagamentos de serviços ambientais, com 
a apresentação de uma proposta de lei que seja for
mulada com o objetivo de que parte da divida do pro
dutor rural seja revertida em pagamentos por serviços 
ambientais no Brasil. Trata-se de uma sinalização cla
ra e objetiva de que é possível demonstrar ao mundo 
uma alternativa aos mecanismos já implementados e 
discutidos globalmente, mas que são de dificil acesso 
e compreensão, principalmente no dia-a-dia do inte
rior do Pais. 

Sr. Presidente, falamos em 2,2 bilhões de reais. 
Devo lembrar que aprovamos na noite de ontem a 
prorrogação da CPMF, que arrecadará 30 bilhões por 
ano, ainda sem razão e destino definidos. 

Espero que o Congresso Nacional tenha a capa
cidade de debater a divida rural no Brasit sob a pers
pectiva dos pequenos e médios produtores, velando 
pelo meio ambiente, por um Brasil sustentávei e por 
um mundo melhor. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 
O SR.PRESIDENTE (Leonardo Monteiro) - Tem 

a palavra V.Exa. 
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT-PA.Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
caminho à Mesa projeto de lei que altera o sistema 
rodoviário nacional no tocante à BR-222, que liga o 
Ceará às regiões sul e sudeste do Pará. 

Esse projeto pretende alterar o traçado da cita
da BR, já que ela não foi implantada oficialmente no 
trecho entre Marabá e a BR-152. 

O SR. AELTON FREITAS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Leonardo Monteiro) - Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. AELTON FREITAS (PR-MG. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para fazer um alerta 
ao Governo Federal, especialmente ao Departamen
to Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, 
sobre o abandono de quase um terço das rodovias 
federais que cortam o Estado de Minas Gerais. 

Dos quase 11 mil quilômetros de pistas sob res
ponsabilidade do DNIT, mais de 3 mil quilômetros, ou 

28,6% do total, estão sem contratos de manutenção. 
Isso significa que mesmo as reformas básicas como 
tapa-buracos, conserto e limpeza da rede de drena
gem ficam impedidas de serem executadas, aumen
tando significativamente o risco de acidentes e a piora 
do asfalto. 

O DNIT possui hoje vários contratos com emprei
teiras que cuidam de 16 estradas mineiras. Entre elas, 
estão as BRs-262 e 040, que possuem tráfego pesado 
e violento. No entanto, existem rodovias no Estado que 
estão esquecidas dentro desse pacote de conservação. 
Éo caso da BR-116, a terceira rodovia que mais causa 
acidentes e mortes em Minas. Nada menos que os 95 
quilômetros entre Manhuaçu e Muriaé não recebem os 
cuidados necessários para se evitar acidentes. 

Também a BR-381, no trecho entre João Monle
vade e Belo Horizonte, não recebe a devida conser
vação, apesar de ostentar a trágica posição de trecho 
onde acontece o maior número de acidentes e mortes 
em Minas Gerais. 

Além disso, é importante destacar que outras 6 ro
dovias federais carecem de reparos urgentes por parte 
do DNIT por se encontrarem totalmente sem assistência 
ou manutenção, ou seja, o Governo acaba gastando 
para a Implantação de uma rodovia e depois precisa 
gastar ainda mais pela falta de conservação. 

Esse problema, infelizmente, é antigo e vários go
vernos tentaram resolver essa questão sem sucesso. 
Em Minas Gerais, algumas rodovias federais foram re
passadas para o Governo Estadual, por meio da Medida 
Provisória n' 82, editada na época do Governo FHC, 
mas o Estado acabou não aceitando vários trechos, 
impedindo legalmente a atuação do DNIT. 

Só em fevereiro desde ano esta restrição foi der
rubada e o Departamento começou a concentrar esfor
ços para desburocratizar a assinatura dos contratos de 
manutenção e conservação das rodovias mineiras. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
sei que o DNIT tem se empenhado para que a malha 
viária do meu Estado tenha melhores condições de 
tráfego e possa diminuir os trágicos registros de aci
dentes em nossas estradas. No entanto, é preciso que 
o Governo adote medidas ainda mais robustas para 
cumprir a previsão de 100% de conservação nas ro
dovias federais que cortam Minas Gerais e com isso 
reduza as catástrofes e ofereça à população a segu
rança que todos precisam e cobram. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Leonardo Monteiro) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Ademir Camilo. S.Exa. 
dispõe de 25 minutos na tribuna. 

O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PDT-MG. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
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tados, hoje, quero falar de coisas de interesse na vida 
de muitas pessoas de diversos cantos da minha Minas 
Gerais. São informações preciosas para nossa gente, 
que espera sempre o resultado do trabalho dos polfticos 
que eles elegeram como seus representantes. 

A primeira é sobre a liberação de recursos para 
a construção da passagem inferior na BR-116, que dá 
acesso ao Aeroporto de Teófilo Otoni. É preciso não 
esquecer jamais que muitas vidas se foram por esta 
obra não ter sido acabada. E espero, e vou cobrar por 
isso, que a Construtora CROSS possa rapidamente 
iniciá-Ia e concluí-la. 

Com muita alegria e reconhecimento, quero dei
xar registrados os meus agradecimentos pelo grande e 
honroso apoio que tive dos Vereadores Dr. Adail, Mila 
e Norton Neiva, que nos acompanharam em audiên
cia no DNIT, quando fomos discutir a liberação dos 
recursos para essa obra. Não poderia deixar de regis
trar também o meu muito obrigado ao radialista Elbio 
Pechir, que, ao desempenhar com critério e dignidade 
sua profissão, também cobrou de nós uma intervenção 
sobre o mesmo assunto. 

A Nota de Empenho 902915/2007, no valor de 
R$ 1.500.000,00 tem como objeto as obras civis de 
terraplanagem - Execução das Obras de Passagem 
e Acessos à Rodovia Federal na BR-116 (MG) e tem 
como favorecido a CROSS - Construtora Rocha Sou
sa LIda. 

A Nota de empenho 902905/2007 no valor de R$ 
1.150.000,00, tem como objeto, Obras Civis de Pavi
mentação Asfáltica - Serviços de Execução de Passa
gem Inferior e Interseção entre BR-251 (MG) e BR-122 
(MG), na ROdovia BR-251 (MG), Trecho: Divisas da BA 
e MG e MG eGO, Subtrecho: Entroncamento BR-122 
(A) Canaci - Entroncamento BR-122 (B)135/365 (A) 
Montes Claros, Segmento: Km 520, EX1ensão: 1 ,O km, 
Lote único, favorecendo também à CROSS - Constru
tora Rocha Sousa LIda. Ambas as Notas de Empenho, 
emitidas pelo DNIT, após nossa intervenção naquele 
órgão, acompanhado dos vereadores. 

São 2 obras, nobres pares, que representam o 
atendimento aos anseios de toda a sociedade civil e 
da população das cidades. A primeira, da passagem na 
BR-116, que dá acesso ao Aeroporto de Teófilo Otoni, 
é uma exigência premente de todos os moradores das 
redondezas, pela importância que representa para a 
segurança dos usuários do aeroporto, dos clubes ins
talados nos arredores e da população que lá reside 
ou visita. Por questão de segurança da população, é 
fundamental a conclusão da obra. 

Em segundo lugar, quero destacar que o Gover
nador Aécio Neves, acaba de assinar e liberar convê
nios destinados à recuperação de pontes atingidas 

pelas chuvas no Estado, beneficiando municlpios im
portantes como Berizal, Frei Gaspar, Machacalis e 
São João do Pacuf. 

Itustre Presidente, essa é uma das muitas ações 
do nosso Governador que demonstram sempre, e cada 
vez mais uma imensa sensibilidade no trato dos mais 
diversos assuntos que levam a melhoria da qualidade 
de vida de nosso povo, fazendo do nosso Estado, um 
grande canteiro de obras, que enche de orgulho todos 
nós mineiros. 

A terceira informação, nobres pares, é que des
tinei para alguns municlpios da minha base eleitoral, 
recursos da Emenda individual, de minha autoria, ao 
Orçamento Geral da União/2007, que se destinam à 
implantação ou melhoria de obras de infra-estrutura ur
bana em municlpios com até 100 mil habitantes, no Mi
nistério das Cidades, com a Emenda n° 20750003. 

Os recursos, no montante de 1 milhão e 100 mil 
reais foram destinados a Angelãndia, com 100 mil; Be
rilo, com 80 mil; Cônego Marinho, com 50 mil; Francisco 
Badaró, com 80 mil; Frei Gaspar, com 60 mil; Jacinto, 
com 80 mil; Jenipapo de Minas, com 80 mil; José Gon
çalves de Minas, com 50 mil; Ouro Verde de Minas, com 
80 mil; Veredinha, com 80 mil; Leme do Prado, com 80 
mil; Sabinópolis, com 100 mil; São João oo Pacur, com 
100 mil; São João da Lagoa, com 80 mil. 

A quarta informação é de que, no último dia 19 
de setembro, com o anúncio do PAC da FUNASA peio 
Presidente Lula, foram selecionados vários rnunicfplos 
co pais. Dentre eles, foram contemplados os munici
pios mineiros de Almenara, Bandeira, Berizal, Cônego 
Marinho, Divisópolis, Icaral de Minas, Jacinto, Jafba, 
Jequitinhonha, Joaima, Jordânia, Juvenilia, Mata Ver
de, Medina, Monte Formoso, Novo Orizonte, Palmo
polis, Pintópolis, Pirapora, Riachinho, Rio oo Prado, 
Rubim, Salto da Divisa, Santo Antônio do Jacinto, São 
João da Lagoa, São João do Pacur, Vargem Grande 
do Rio Pardo. 

Todos os municfplos deverão assinar o Termo de 
Adesão e já estamos trabalhando para que os recur
sos cheguem o mais rápido posslvel ao seu destino, 
ou seja, a cada um desses munícípios tão carentes 
de verbas federais. 

Sr. Presidente, nobres pares, fomos brindadOcom 
um convite especial do Governador Aécio Neves para 
participar do Programa "Minas Ollmpica Nova Gera
ção", compondo, inclusive, a mesa de autoridades no 
lançamento oficial da etapa de 2007. 

A maior satisfação é saber que o Programa é 
de grande importância para a juventude mineira, pelo 
seu alcance social já que vai atender mais de 30 mil 
alunos, de baixa renda, com idade entre 10 e 15 anos 
que estejam matriculados e freqüentando as aulas 
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regularmente em escolas estaduais e municipais de 
quase 250 cidades. O programa levará apoio e infra
estrutura para a prática esportiva em horário alterna
tivo às aulas, além de aulas de reforço escolar e uma 
complementação alimentar aos alunos que participa
rem de atividades culturais. 

Uma grande parte dos atendidos pelo programa 
vive em situação de risco e são pessoas que terão 
uma maior chance de socialização e integração com 
a comunidade através da prática do esporte. 

Projetos como esses nos dão muita alegria em 
homenagear, mais uma vez, o Governador Aécio Ne
ves por essas e outras tantas grandes realizações 
que vem acontecendo em seu Governo, garantindo 
um mandato voltado à melhoria da qualidade de vida 
do cidadão mineiro. 

É o resgate do respeito pela vida de nosso povo 
que passa a ter, cada dia mais, condições de ampliar 
seus horizontes, de otimizar o seu cotidiano, certamen
te tornando-o um cidadão mais feliz. 

Registro também, os meus agradecimentos em 
nome de todo o Vale do Mucuri, do Jequitinhonha e 
São Mateus e do Norte de Minas pela execução de 
programas que compõem os projetos estruturadores do 
Governo de Minas, que permitem à nossa população 
mais carente usufruir de todos seus beneficios. 

Nessa etapa do Programa conseguimos incluir os 
rnuniclpios de Angelãndia. Carlos Chagas, Francisco 
Badaró, Frei Gaspar. Inhaúma, Itaobim, Jenipapo de 
Minas, Jequitinhonha, José Gonçalves de Minas, Ouro 
Verde de Minas, Padre Pararso, Pavão e Veredinha. 

Quero deixar mais uma informação registrada 
neste Plenário. No último dia f 1 de setembro, no Pa
lácio da Liberdade. o Governador Aécio Neves lançou 
a nova etapa do Programa Pró-Acesso, autorizando as 
licitações para obras dos trechos em municlpios ainda 
sem os imensos beneficios do asfalto. 

Foram contemplados, nessa etapa, os Municípios 
de Almenara (no trecho Almenara-Mata Verde); Fran
ciscópolis (no trecho Franciscópolis-Entroncamento da 
MG-217); José Gonçalves de Minas (no trecho José 
Gonçalves de Minas/Entroncamento Leme do Prado); 
Leme do Prado (nos trechos Leme do Prado-José Gon
çalves de Minas) e Leme do Prado (Entroncamento 
BR 367; Machacalis no trecho Machacalis-Bertópolis; 
Monte Formoso (no trecho Monte Formoso-Ponto dos 
Volantes). 

É uma vitória tanto dos municipios contemplados 
quanto nossa. e aproveito este momento para reafirmar 
o compromisso público com os prefeitos. lideranças e 
a população em geral, de continuar a luta em prol da 
melhoria das condições de vida, de infra-estrutura e 
bem estar social para todo o nosso povo. 

Registro, ainda, que o Governador Aécio Neves, 
através da Secretaria de Governo do Estado de Minas 
Gerais, atendendo nossa reivindicação. liberou recur
sos de quase 2 milhões de reais para diversas obras 
de construção e reformas de quadras em escolas da 
rede estadual de ensino para os municípios da nossa 
base polltica. 

O principal já foi feito. Agora os documentos de 
Termos de Compromisso, serão enviados às Supe
rintendências Regionais de ensino para que as dire
toras das escolas os assinem e possibilitem o início 
das obras. 

Os estabelecimentos contemplados foram: Es
cola Estadual Augusto Barbosa, R$ 107.770,00, em 
Angelândia; em Araçuaí, Escola Estadual Hilário Pi
nheiro Jardim, com R$170.892,00 e Escola Estadual 
Professora Aparecida Dutra, com R$195.221 ,00; em 
Frei Gaspar, Escola Estadual Salmen Buk.zem, com 
R$75.649,00; em Jenipapo de Minas, Escola de Ensino 
Fundamental, com R$61.356.00; em José Gonçalves 
de Minas, Escola Estadual João Matoso Filho, com 
R$104.446.00; em Leme do Prado. Escola Estadual 
Flora Brasileira Pires César. com R$ 104.481,00; em 
Machacalis, Escola Estadual José de Alencar. com R$ 
159.135,00; em Pavão, Povoado de Limeira. com R$ 
94.648,00;em TeófiloOtoni, Escola EstadualJosé TIago 
Caetano da Silva. com R$ 41.315,00, Escola Estadual 
Alberto Barreiros, com R$ 112.442.00, Escola Esta
dual lone Lewick Cunha Mello, com R$ 121.291,00. 
Escola Estadual São Sebastião. com R$ 84.999,00, 
Escola Estadual Adão Pereira de Almeida, com R$ 
25.140,00. Escola Estadual Glória Penchel, com R$ 
59.729,00, Escola Estadual Doutor Lourenço Porto. 
com R$179.918,00, Escola Estadual Doutor Felipe 
Moreira Caldas. com R$ 15.953.00, Escola Estadual 
Doutor Antonio Jacinto Pimenta, com R$ 106.121,00 
e Escola Estadual de Cabeceira de São Pedro, com 
R$l 08.099,00; e, em Virgem'da Lapa. Escola Estadual 
Vatdomlro Sílva Costa, com R$ 34.088,00. 

Recebemos ontem comunicados da Secretaria 
de Governo do Estado de Minas Gerais. informando 
sobre o atendimento a municlpios de nossa base po
IItica, com novas Unidades de Telecentros atendendo 
assim aos anseios de grande número de pessoas de 
Cônego Marinho, Leme do Prado. São João da Lagoa. 
São João do Pacui e Veredinha e com a implantação 
de novas unidades de Centro Vocacional Tecnologico 
- CVT, nos municlpios de Araçuaí e Teófilo Otoni. 

Com esses atendimentos, através da Secretaria 
de estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, 
o Governador Aécio Neves dá mais um passo impor
tante para consolidar a "inclusão digital" no Estado de 
Minas Gerias e propiciar que municípios de baixo IDH 
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do nossei Estado sejam lncluldos no Programa, propor
cionando-lhes dignidade e oportunidade de inclusão 
social, com resgate da sua qualidade de vida. 

Esses atendimentos do nosso Governador Aécio 
Neves, a quem mais uma vez, registramos os nossos 
agradecimentos nessa tribuna, são ações que garan
tem a exceiência na administração estadual, colocando 
Minas Gerais no lugar certo e garantindo a integridade 
social dos cidadãos mineiros. 

Registro, ainda, que no dia 11, amanhã, quin
ta-feira, será inaugurado um Banco Postal, na cidade 
de Veredinha, atendendo reivindicação da população 
daquele rnunicípío, especialmente as pessoas mais 
carentes. O Banco Postal é um dos instrumentos de 
auxflio no combate à exclusão social. 

Cumprimento o Ministro Hélio Costa e o Diretor 
Geral dos Correios Fernando Amaral pelo trabalho 
eficiente que vem desempenhando. 

Quero ainda apresentar minhas escusas pela 
minha ausência na festa de Mendonça, Distrito de 
Veredinha, garantindo que não vai faltar oportunidade 
para ter o prazer de visitar aquela localidade. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, regis
tramos que no dia 18 de setembro, por requerimento 
nosso, foi realizada uma sessão extraordinária de Au
diência Pública, na Comissão de Segurança Pública e 
Combata ao Crime Organizado, para debater o tema 
de Integração das Policias dos diversos segmentos da 
Segurança Pública. 

Acredito que o assunto seja da maior importân
cia para garantir melhorias nas ações de repressão 
ao crime organizado e desmanche do potente aparato 
que hoje dispõe o banditismo instalado tanto no Brasil 
como em todo o mundo. 

A integração das atividades das policias militar e 
civil que inclui também os grupamentos do Corpo de 
Bombeiro Militar, exige mudança nas duas sistemáti
cas de trabalho e, para se ter sucesso, é preciso que 
a racionalidade seja o foco central em todas as etapas 
para que sejam alcançados os objetivos de segurança 
para a comunidade e o enfrentamento das "altas taxas" 
de criminal idade e violência que hoje se instalam não 
apenas nas grandes cidades, mas também atinge lo
calidades tidas, historicamente, como mais pacatas. 

Como já disse, o tema é objeto de discussão no 
âmbito da Comissão de Segurança Pública e Com
bate ao Crime Organizado, que conta, mais uma vez, 
com a determinação e efetivas ações do Governo de 
Minas para uma solução melhor para os mineiros. E 
mais uma vez destaco esse trabalho de excelência do 
Governador Aécio. 

Queremos agradecer ao Dr. Mauricio de Oliveira 
Campos Júnior, Secretário de Defesa Social do Estado 

de Minas Gerais, pela sua disposição em contribuir na 
missão da Câmara dos Deputados, parabenizando-o 
pelo depoimento objetivo e rico em argumentos. 

Agradeço ainda ao Dr. Joaquim Francisco Neto, 
Assessor de Planejamento Institucional da Policia Civil 
de Minas Gerais, ao Capitão Marcos Antônio Dias, da 
Policia Militar de Minas Gerais e ao Tenente Coronel 
Jaime de Paula, Chefe do Setor de Planejamento Ins
titucional e Orçamento do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais. 

Louvamos a presença de parlamentares minei
ros que enriqueceram os debates com depoimentos 
importantes para a matéria. Esperamos, Senhor Pre
sidente, nobres pares, que essa Reunião de Audiên
cia Pública represente um marco para uma discussão 
mais aprofundada sobre a segurança pública através 
da integração das policias, propiciando os mecanismos 
para um combate mais efetivo à criminalidade em favor 
da população brasileira. 

Ademais, Sr.Presidente, o Governador Aécio Ne
ves, me informou que foram liberados recursos para 
aquisição de mobiliário, em escolas da rede estadual 
de ensino. Os Termos de Compromisso serão envia
dos às Superintendências Regionais de Ensino para 
assinatura das diretoras das escolas. 

Os municfpios beneficiados as respectivas es
colas: Almenara (Olindo de Miranda - R$3280,OO; 
Conde Afonso Celso - R$3540,OO); Araçuaf (Ensino 
Fundamentai e Médio - R$11790,OO); Jacinto (Cardeal 
Mota - R$1500,OO; Havar - R$1500,OO);Teófilo Otoni 
(De Itamunhec - R$1500,OO; Bom Jesus - R$5530,OO; 
Nossa Senhora de Fátima - R$5000,OO; Glória Penchel 
- R$17250,OO; Frei Antelmo Kropman - R$3000,OO). 

E, por fim, Sr. Presidente, entre os mecanismos 
de polltíca econômico-fiscal de que dispõem os Gover
nos para incentivar o desenvolvimento regional, um dos 
mais eficazes certamente é o da criação de zonas de 
processamento de exportações, as chamadas ZPEs. 
E no entanto essa ferramenta não vem sendo utilizada 
no Brasil, apesar de termos uma legislação aprovada 
desde 1988, e de já existirem várias dessas unidades 
criadas, formalmente. 

O sucesso das ZPEs como mecanismo de fomen
to se deve ao fato de que podem oferecer às empresas 
nelas instaladas resultados imediatos, em termos de 
redução de custos, simplificação de procedimentos bu
rocráticos e suspensão de tributos, em contraste com 
o longo prazo de maturação normalmente necessário 
nos demais instrumentos de incentivo fiscal. Sempre é 
bom lembrar o exemplo bem sucedido da Zona Franca 
de Manaus, quando se trata de analisar o tema, tendo 
em vista os resultados altamente positivos ali alcança
dos quanto ao objetivo de instalar, em pleno seio da 
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Floresta Amazônica, um pólo industrial e comercial de 
vulto, que veio a se tornar vetorde benefícios e desen
volvimento para toda a região. 

Apesar de algumas diferenças de configuração, 
se comparada ao modelo de ZPE, aquela experiência 
comprova a aptidão desse tipo de instrumento, para 
reduzir os desequilíbrios inter-regionais e incentivar a 
integração econômica dos territórios mais carentes. 

As ZPEs, com efeito, senhoras e senhores, são 
uma espécie singular de área de livre comércio: singu
lar, porque em geral se voltam exclusivamente para o 
mercado externo. É certo que a lei brasileira, em sin
tonia com a experiência internacional mais moderna, 
abriu a possibilidade de se destinarem até 20% de sua 
produção ao mercado nacional, mas o seu verdadeiro 
foco, mesmo nessemodelo, aindapermanececentrado 
sobre as vendas para o exterior. 

A primeira ZPE de que se tem noticia surgiu na 
Irlanda, ao final dos anos 50, na localidade de Shan
non, e resultou da transformação de uma antiga zona 
franca tradicional, para adaptar-se às modificações 
ocorridas no ambiente econômico da época. O suces
so ali alcançado levou à adoção da idéia por diversos 
países que desejavam implantar um setor industrial 
voltado para a exportação. 

Hoje encontram-se ZPEs em todosos continentes 
e em quase todos os palses do mundo.De acordo com 
o International Labour Office, das Nações Unidas, em 
2002 existiam aproximadamente três mil espalhadas 
por 116 países, gerando cerca de 37 milhões de em
pregos diretos, 30 milhões deles somente na China. 
Estima-se que a produção das empresas instaladas 
nessas áreas responde por mais de 15% do comér
cio mundial. 

O Sr. Mauro Benevides - V.Exa. me concede 
um aparte? 

O SR. ADEMIR CAMILO - Pois não, Deputado 
Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Ade
mir Camilo, congratulo-me com V.Exa. no instante em 
que exalta a importância econômica da implantação 
das ZPEs no seu Estado e em outras Unidades da 
Federação brasileira. Desde o tempo em que exerci 
mandato na outra Casa, trabalho por essa tese.Empe
nhei-me para que ela se tornasse realidade, até para 
atender a esse anseio de crescimento econômico no 
meu Estado, que se identifica perfeitamente com o 
grande Estado de Minas Gerais. Portanto, meus cum
primentos a V.Exa. pelo enaltecimento que faz desse 
projeto que vai contribuir para a expansão das nossas 
atividades produtivas. 

O SR. ADEMIR CAMILO - Agradeço o aparte de 
V.Exa. e o incorporo ao meu pronunciamento. 

Concluo, Sr. Presidente. 
Nos Estados Unidos existem mais de 250. No 

México, abrangem cerca de 4 mil empresas, e são 
responsáveis por quase 500 mil empregos diretos. No 
caso do sudeste asiático, as ZPEs têm sido apontadas 
como um dos principais fatores - se não o principal 
- entre os responsáveis pela dinamização e desen· 
volvimento das economias dos países que ficaram 
conhecidos como ''Tigres Asiáticos". Encontram-se 
ZPEs na Coréia do Sul,Taiwan e Hong Kong, além da 
própria China.Também na índia, no Vietnã, em Cinga
pura, na Malásia e em vários outros países da região. 

. Somente nas Filipinas, ainda de acordo com os dados 
da ONU, são 142. 

As ZPEs estão presentes também na Europa, e 
têm sido apontadas como uma das principais causas 
do impulso de desenvolvimentoobservado em nações 
como Espanha e Portugal, nas últimas décadas do 
Século XX. Mais recentemente, também o continente 
africano aderiu ao modelo, além do Caribe e da Améri
ca do Sul, inclusive nossos parceiros do MERCOSUL: 
o Uruguai, por exemplo, a despeito de suas reduzidas 
dimensões territoriais, conta com oito delas. 

Quandoo modelobrasileirode ZPE foi idealizado, 
Sr.Presidente, visava-seprincipalmenteà redução dos 
desequülbrios regionais,por meio da atração de inves
timentos estrangeirose da criação de novos empregos. 
Outro objetivo importante era também o fortalecimen
to do nosso balanço de pagamentos, combalido pelo 
serviço da divida externa. Buscava-se ainda, por fim, 
incrementaros processosde absorção de novastecno
logias, que em geral recebem impulso importante com 
o aumento do ihtercâmbio comercial internacional. 

Os sucessivos recordes obtidos ao longo dos 
últimos anos no saldo da balança comercial e o com
portamento muito positivo do câmbio poderiam sugerir 
uma redução da importância estratégica das ZPEs, ao 
menos como fator de atração de investimentos. Nada 
obstante, a concretizaçãodesse projeto em nosso Pais 
ainda se apresenta como meio imprescindivel para a 
consolidação dos novos mercados recenlemente con
quistados, além de (mais do que nunca) servir como 
mecanismo de equilíbrio da distribuição geográfica do 
desenvolvimento econômico. 

As empresas instaladas nas zonas de processa
mento de exportações, em todo o Mundo, usufruem 
de regimes aduaneiro e cambial diferenciados. Para 
efeitos de comércio, a lei atribui a essas áreas - por 
ficção, naturalmente- status juridioo equivalenteao de 
território estrangeiro. No caso do Brasil, as operações 
de entrada e saída de bens e serviços nessas áreas 
não serão oneradas pelos impostos sobre comércio 
exterior; os produtos ali fabricados não estarão sujei
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tos ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 
os negócios ali realizados não sofrerão a incidência 
do chamado imposto sobre operações financeiras 
(IOF) nem de uma série de outras taxas, adicionais 
e Contribuições que hoje encarecem e dificultam as 
exportações. 

Um aspecto importanlissimo a considerar, Sras. 
e Srs.Deputados, especialmente em um pais quetem 
enormeparcela do mercadode trabalho ligado às mi
cro e pequenasempresas, comoo nosso, diz respeito 
ao tratamento das vendas realizadas por empresas lo
calizadasfora dessas áreas para as nelas instaladas: 
é que essas vendas receberão o mesmo tratamento 
fiscal, cambial, creditício e administrativo aplicável às 
exportações para o exterior. Isto significa que os pe
quenos empreendimentos que fizerem negócios com 
empresas em ZPE poderão ser considerados como 
preponderantemente exportadores e farão jus a todo 
o conjuntode beneffciose incentivos fiscais inerentes 
a essa condição. 

Trata-se de vantagem de grande importãncia, ten
do emvista que proporcionará aos pequenos e médios 
produtores nacionais o acesso aos mercadosinterna
cionais de que hojenãodispõem. Embora muitas vezes 
tenham produtos de boa qualidade - e fabricados a 
preçoscompetitivos, essesempresários em geralnão 
reúnem, hoje, condições de competirproveitosamente 
no ambienteexterno, em facede váriascircunstãncias 
como a distância dos principais mercados, o desco
nhecimento das normas e das práticas comerciais ou 
as barreiras lingülsticas. 

A implantação de uma ZPE, nesse contexto, re
presenta, na prática, trazer o mercado internacional 
para a vizinhança desses produtores. Os custos de 
acesso ffsico serão reduzidos, o idioma utilizado nas 
negociações será o português, a demanda e as exi
gênciasdo clientes serão mais facilmente compreen
slveis e identificáveis. 

AsZPEs, portanto, ampliarãoo mercadodos pe
quenos e médios produtores locais e lhes permitirão 
adquirir o conhecimento necessário para exportar de 
maneiraautônoma, no futuro, abrindo-lhes novos ho
rizontes e oportunidades de negócio. 

As operações de comércio exterior por empre
sas em ZPE, além disso, realizam-se em condições 
bem mais favoráveis do que as encontradas no mer
cado interno - o que também representa uma nada 
desprezlvel redução de custos. Com exceção de uns 
poucos casos de bens sujeitos a controles de nature
za sanitária, de segurança públicaou de proteçãoao 
meioambiente, dispensam-se exigências burocráticas, 
como autortzações e licenças governamentais. 

Não vigoram também as mesmas imposições 
de natureza financeira, especialmente quanto à ne
cessidade de fechamento de contratos de câmbio e 
de conversão de divisas. 

Essas condiçôes especiais deoperação se tradu
zem, naturalmente, em agilidade maior nas compras, 
com reflexos significativos sobre os custos, já que se 
reduzem as necessidades de estoques e se dá ao em
presário grande flexibilidade para seiecionarfornece
dores, de acordo com as oscilações de preços. 

Comose sabe, Sr.Presidente, Srs.Deputados, a 
disciplinado regime tributário, cambial e administrativo 
dasZPEsfoi recentemente alterada pelaLeinO 11.508, 
de 23 de julho passado. O projetoaprovado pelo Con
gressoNacionalsofreu noentantouma sériede vetos 
do Presidente da República, alguns dosquaisrefletem 
receios do Ministérioda Fazenda a respeito de ques
tões técnicas especificas, especialmente no caso de. 
dispositivos sobre isenção do imposto de renda nos 
lucros e remessas de divisas para o exterior. 

Além dessas questões mais exclusivamente de 
técnicatributária, contudo, foram também vetados dis
positivosque têm sido objeto de polêmica já de longa 
data, com base na visão - equivocada - de que po
deriamgerarvantagens para asempresas localizadas 
em ZPE sobre as demais empresas nacionais. 

Esse talvez seja o problema por trás das resis
tências enfrentadas pelas ZPEs no Brasil, desde os 
seus primeiros passos, com o Decreto-lei n°2.543,de 
1988:a apreensão que tomoucontade algunsempre
sáriosquanto à concorrência dos produtosali fabrica
dos.E essasresistências têm sidocapazes de retardar 
o inIcio das operações das ZPEs há quase 20 anos, 
mesmo nos casos das 4 - em Imbiluba (Se), em Rio 
Grande (RS), em Teófilo Otoni (MG) e em Aragualna 
(TO) - que já conclufram integralmente o processo 
formal de instalação. 

Estima-se que em conjunto Estados e iniciativa 
privada já tenham investido por volta de 50 milhões 
de reais na concretização de suas respectivas ZPEs. 
É quantia nada desprezfvel, Senhores, capital que 
se encontra imobilizado nesses investimentos, sem o 
devido e o merecido retorno. É prejulzo para o Pais e 
para a economia nacional. 

A verdade, porém, é que, ao invés de competir 
com as empresas nacionais pelo mercadointerno, as 
ZPEsdeverão, ao contrário, tornar-separceiras impor
tantesdessasempresas, na redução'de seus custos e 
na conquista de novos mercados internacionais, porque 
lhespoderãofornecer, a preçosmaiscompetitivos, os 
mesmo insumosque hoje são importados. 

Sem analisar o mérito dos vetos à Lei n° 
11.50812007, o fato é que eles deram origem a um 
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vácuo normativo, deixando novamente sem marco legal 
questões importantes para o funcionamento das ZPEs. 
Mais um obstáculo nesse percurso longo e penoso de 
tramitação da proposta no Congresso Nacional. Sem 
os parâmetros contidos nos dispositivos vetados, difi
cilmente será possível dar inicio efetivo às operações 
de empresas nas ZP Es já criadas e implantadas. 

Felizmente, porém, ao que parece esse proble
ma já está prestes a encontrar solução satisfatória, no 
âmbito do Executivo. Há poucos dias uma comissão 
de Senadores conseguiu enfim entabular um acordo 
com o Ministério da Fazenda sobre os pontos em que 
ainda existiam divergências, obtendo o compromisso 
do Presidente da República de que irá editar em breve 
Medida Provisória disciplinando a matéria. 

Acima do jogo de interesses locais e das aflições 
e estreitezas individuais, Sr.Presidente, devem colocar
se as perspectivas do Pais, os beneficios que o Brasil 
e os brasileiros certamente irão auferir, no dia em que 
enfim tivermos sido capazes de equilibrar um pouco 
melhor as condições econôrnlcas e sociais de nossas 
regiões, no dia em que enfim tivermos sido capazes de 
levar a todos os recantos desse nosso imenso território, 
e a cada um dos quase 200 milhões de cidadãos, os 
resultados positivos do trabalho comum, dos tributos 
que todos pagamos, do esforço que realizamos em 
conjunto para o engrandecimento desta Nação. 

A luta pelas ZPEs não é - nem deve ser vista 
como um conflito econômico-regional; ela é, na verdade, 
e assim deve ser percebida por todos, uma luta pelo 
desenvolvimento e pelo engrandecimento do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Pedimos 
que este nosso pronunciamento seja divulgado nos 
canais de comunicação desta Casa. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr.Ademir Camilo, 
oSr. Leonardo, § 2° do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência que é 
ocupada pelo Sr. Dr. Ubiali, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Uder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados e todos os que assistem a esta sessão ou 
nela trabalham, conclutrnos, quase às 4 horas da ma
drugada do dia 10 de outubro, o disputado processo 
de aprovação da prorrogação da Contribuição Provi
sória sobre Movimentação Financeira - CPMF e da 
Desvinculação de Receitas da União - DRU, emendas 
constitucionais inscritas nas Disposições Transitórias 
da nossa Carta Magna. 

o PSOL trabalhou opondo-se à prorrogação da 
CPMF, em primeiro lugar por ser ela, no melhor estilo 
conservador, a exemplo do que fez Fernando Henrique 
Cardoso, uma pura e simples prorrogação. Não houve 
nenhuma sinalização para esta Casa de um processo 
gradual de extinção da contribuição, que já não é mais 
provisória, nem é sobre toda movimentação financeira, 
visto que as aplicações em bolsas de valores do capi
tal especulativo não são gravadas. Nem esse mínimo 
processo foi garantido, foi assegurado. 

Nesta Casa, aprovamos, com a maioria incontras
táveí que tem o Governo, a mensagem do Executivo 
tal como de lá saiu. No Senado vão negociar, dar mais 
protagonismo, haverá mais possibilidades de um rico 
trabalho legislativo da parte dos Senadores, mesmo 
em meio à profunda crise em que estão envolvidos. 

Nossa ponderação não era igual à de Deputados 
do PFUDEM e do PSDB, na crítica à CPMF. 

Em primeiro lugar, não queremos um Estado mí
nimo que permita o mercado máximo. Nós achamos 
que a arrecadação, o Tesouro, a captação de recur
sos é muito importante por parte do Estado brasileiro, 
com transparência e com justiça tributária. Há muitos 
setores dominantes do capital que não são gravados 
como é o caso do trabalhador, por exemplo. Em boa 
parte, o próprio Imposto de Renda é, muitas vezes, o 
imposto sobre o salário duramente ganho pelo traba
lhador, e não sobre o rendimento, o lucro, esse Icone 
da sociedade capitalista. 

Nossa critica partia disso. A justiça tributária, 
com a mera prorrogação, não aconteceria, bem como 
a Desvinculação das Receitas da União. Os 20% dos 
recursos orçamentários que pode o Governo manobrar 
- e os Governos Estaduais também querem sempre isso 
- mereceram o nosso combate franco, aberto e com a 
força dos argumentos, não suficientes para convencer 
a maioria, parte dela votando muito mais de olho em 
liberação de emendas orçamentárias e cargos no Go
verno do que em função da suas convicções! 

De qualquer maneira, a própria CPMF, que tinha 
uma origem generosa, na medida em que seriam re
cursos para o nosso setor - dramático! - de saúde, 
tem sido mal utilizada, porque uma parte de fato vai 
para a emergência da saúde pública, mas outra parte, 
significativa, compõe o superávit primário. Foram 12 
milhões dos 32 bilhões arrecadados no ano passado 
para esse fim, o que agrada à banca internacional, ao 
capital financeiro, com o pagamento de juros e servi
ços da divida pública. O orçamento da Saúde é cerca 
de 20 vezes menor do que o montante utilizado para 
custear a divida pública, que sangra os cofres públi
cos brasileiros em aproximadamente R$250 bilhões 
a cada ano, Outra parte vai para o Bolsa-Família, pro
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grama assistencial cujo objetivo maior deveser se ex
tinguir um dia, quando houver trabalho,possibilidades 
e oportunidades para todos, e também para o custeio 
da Previdência. 

Essas distorçõestalvez não tenham ficado muito 
claras aqui ou não tenham sido debatidas de maneira 
suficiente. A realidade é que hoje, de novo, teremos 
mais esse perfodo longodeCPMF e de Desvinculação 
de Receitas da União até 2011, enquanto a situação 
dos hospitais é extremamente grave. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, deixo registrado 
o resultado de uma reportagem do jornalista Marcelo 
Fradim, em visita ao Hospital Geral de Bonsucesso, 
no meu Rio de Janeiro. 

O HospitalGeralde Bonsucesso agoniza.Super
lotaçãode 400%, falta depessoal,principalmente para 
o atendimento emergencial, falta de medicamentos e 
leitos apropriados definem o caos em que se encontra 
este importante hospital para a comunidade. 

O quadro é tão grave que, ontem, uma equipe 
de 6 pessoas do Ministério Público Federal vistoriou 
o hospital e se reuniu com a diretora responsável pela 
Divisão de Emergência, Dra. Regina Lúcia Pinheiro, 
para se inteirar da situação e proceder às medidas 
judiciais cablveis. 

Segundoreportagem do jornalista MarceloFradim 
(publicada em nosso Boletim Eletrônico), no inicio de 
setembro, uma pessoa precisou ser submetida ao pro
cedimenfo de ressuscitação cardiorrespiratória no chão 
da sala de espera. Não havialeno disponfvel e os médi
cosprecisaram entubaro paciente ali mesmo, no exlguo 
espaçodisputado por ou1ras pessoas que nãopossuem 
condições financeiras paracustearum planoprivado. 

Quando o cidadão, já fragilizado por doenças, 
precisa dos serviços públicos e tem que se submeter 
a uma situação como esta, as noções de cidadania e 
dignidade humanidade não encontram nenhuma co
nexão com a realidade. 

Segundoo jornalista, além de transformaro chão 
da sala de espera numa UTI, a administração do Hos
pital tem sido incapaz de garantir condições mlnimas 
de trabalho para os seus profissionais.Os médicos já 
chegaram a receber adicionais de insalubridade em 
seus contracheques devido às péssimas condições 
de trabalho. 

O Hospital de Bonsucesso está na UTI, preci
sa de recursos e um planejamento urgente para que 
possa voltar a atender à população com a qualidade 
necessária. 

Sr .Presidente,deixo este registropara os Anais 
da Casa, mostrando que tudo o que mencionamos 
sobre CPMF tem efeito concreto no cotidiano da po
pulação. 

Esta foi a posição do PSOL. Nem as emendas 
que mitigavam um pouco a prorrogação da CPMF to
ram aceitas pelo Plenário. 

De qualquer forma, o embate foi bom, houve 
muitos argumentos, muita disputa, o que é próprio do 
Legislativo, que tem de ser a Casa da dissensão, da 
disputa, das idéias, dos interesses, dasdiferentes visões 
e representações das classes sociais neste Pais. 

Muito obrigado, Sr.Presidente. 
Boa-tarde a todos. 

O SR.NILSON MOURÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem. 
Pronunciao seguinte discurso.)- Sr.Presidente, Sras. 
e Srs.Deputados, ministrosdas finanças dos 12palses 
sul-americanos fecharam questão sobre a criação do 
Bancodo Sul, instituição financeira ligadaaosgovernos 
que servirá para alavancar os projetos de infra-estru
tura que garantam a integração regional. 

A cerimônia de criação oficial do banco, prevista 
para 3 de novembro, deverá contar com a presença 
dos presidentes dos palses integrantes da novainstitui
ção, em Caracas (Venezuela), e os primeiros projetos 
deverãoser financiados já no próximo ano. 

O Ministroda Fazenda do Brasil, GuidoMantega, 
confirmou quea prioridade donovobanco, queterásub
sedes em La Paz (Bollvia) e em Buenos Aires (Argen
tina), serão os projetos de infra-estrutura regional. 

Sr.Presidente,os projetos de infra-estruturasão 
prioritários porque promovema integraçãoe, ao mes
mo tempo, permitem o desenvolvimento econômico e 
social dos parses. A infra-estrutura, como geração de 
energiaelétrica,logísticadetransporteecomunicação, 
é fundamental para o nosso crescimento. 

O Ministro Mantega informou que a composição 
do capital do Banco do Sul ainda não está definida.O 
Brasil vai definir qual parcela vai disponibilizar.É claro 
que não é dos países que vão aplicar menos capital e 
está entre os que vão dar mais. Mas quanto e de que 
forma, ainda não está definido. 

Umadas prioridadesda instituiçãoserá financiar 
o Gasoduto do Sul, que ligaráVenezuelae Argentina, 
passando pelo Brasil. O banco terá, entre suas orien
tações,a de financiaraquelesprogramas que apontem 
para a integração entre nossos países, A Venezuela 
tem uma reserva muito grande de gás e acredita que 
é possível unir a América do Sul com um grande ga
soduto, que passe pelo Brasil e termine na Argentina. 
A criação do Banco do Sul será fundamental para via
bilizar a construção do gasoduto, atuando como um 
articulador financeiro. 
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Estamos marchando para um futuro menos desi
gual entre as nações sul-americanas. Esse é o cami
nho incentivado e apoiado pelo Presidente Lula para 
a promoção de um crescimento mais equilibrado para 
a região. Não podemos pensar que o Brasil atingirá o 
desenvolvimento econômico ignorando as dificuldades 
dos países vizinhos. Mesmo que isso fosse possível, 
o Brasil atrairia imigrações em massa desses países. 
cujas populações se deslocariam buscando melhores 
condições de vida aqui. Temos que buscar caminhos 
comuns para soluções duradouras. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Concedo a 
palavra ao Exmo. Sr. Deputado José Genoíno, do PT, 
de São Paulo, por 25 minutos. 

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT-SP. sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste 
final de dia, quarta-feira, ocupo esta tribuna, no Grande 
Expediente da Câmara dos Deputados, para continuar 
uma reflexão que tenho feito nos últimos meses a res
peito de minha militãncia e experiência poHtica sobre a 
relação da política com a mfdia. Essa reflexão já expus 
em discurso que fiz também no Grande Expediente da 
Câmara dos Deputados e consta de 2 depoimentos na 
forma de livros: Entre o Sonho e o Poder e José Ge
noino - Escolhas Polfticas. 

Sr. Presidente, essa minha reflexão de agora tem 
como base um livro que chamo de profético, O Princi
pe Eletrônico, de autoria do Prof. Octavio lanni, escrito 
em 1988, publicado pelo Instituto de Filosofia da Uni
versidade de Campinas, e que prevê o dilema do final 
do século XXI e inicio do século XXI no que se refere 
áo papel da mídia e à política. Nesse texto, o profes
sor procura analisar a poHlica moderna com base no 
livro O Principe, de Maquiavel, que foi o introdutor da 
era moderna da poHlica, com a idéia do condutor, do 
grande Hderque buscava resolver os grandes dilemas 
apresentados naquele momento na contradição entre 
virtude e fortuna, ou entre fortuna e virtude, virtude 
relacionada diretamente com as transformações eco
nômicas, sociais e políticas e a fortuna, no sentido da 
correlação de forças, em outras palavras. 

Ele evolui para a discussão, no século XX, do 
Gramsci, o prfncipe moderno, com base em um livro 
de Gramsci sobre O Prlncipe, de Maquiavel, como o 
partido político, o condutor, a disputa da hegemonia 
poiítica com os conceitos de soberania e hegemonia. 
Isso marcou o século XX com os grandes partidos da 
esquerda, do centro, da social democracia, partidos 
que disputaram o poder no perfodo entre as 2 guerras 
e após a 2' Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, 
levando em conta o periodo da experiência da esquer
da revolucionária, seja pela via da guerrilha urbana, 

seja pela via da guerrilha rural. E chega a um dilema, 
que considero fundamental, que é final do século XX e 
infcio do XXI, o que ele chama, nesse brilhante texto, 
de prfncipe eletrônico. 

Ele tala de um complexo e difícil palco da política 
como teoria e prática. A crise da política, no sentido das 
instituiçôes e dos partidos poHticos, é substitufda por um 
novo sujeito politico identificado com a idéia do príncipe 
eletrônico. E esse predorntmo dos meios de comunica
ção que desafia os clássicos dos poderes legislativos, 
executivos e judiciários, assim como o partido polftico, o 
sindicato, o movimento social e COrrente de opinião. 

Evoluindo para a idéia de que o príncipe eletrônico 
é um novo sujeito que articula a disputa de hegemonia 
e de valores, diz que, na era da globalização, esse sis
tema midiático faz um brutal confronto entre mercado 
e Estado, entre setor privado e serviços públicos, entre 
indivíduo e sociedade, em que a ideologia do mercado, 
da privatização, da coisificação dos indivíduos passa a 
permear o sistema midiático, que não tem um comitê 
central, não tem um politiburgo, nem tem uma direção 
nacional, mas tem um sistema de disputa de hegemo
nia não mais com aquele conceito gramsciniano da 
disputa de hegemonia com soberania no sentido da 
autonomia da ação individual e coletiva. 

Sr. Presidente, o texto escrito por Octavio lanni, 
em 1998, é muito claro: 

"O prlncipe eletrônico é uma entidade 
nebulosa e ativa, presente e invisível, predo
minante e ubíqua, permeando continuamente 
todos os níveis da sociedade, em âmbito local, 
nacional, regional e mundial (...). 

Registra e interpreta, seleciona e enfati
za, esquece e sataniza o que poderia ser re
alidade e o imaginário. Muitas vezes, transfor
ma a realidade, seja em algo encantado seja 
em algo escatológico, em geral virtualizando 
a realidade, em tal escala que o real aparece 
como forma espúria do virtual". 

O autor diz ainda, a respeito dessa idéia do prínci
pe eletrônico, que os meios midiáticos se transformam 
em sujeito no próprio processo de discussão dos fa
tos que engendram o que ele chama de "o espetáculo 
dentro do espetáculo". 

Sr. Presidente, em outro artigo, publicado pelo 
Observatório da Imprensa, o Diretor do Le Monde Di
ptometique, Sr. Ignacio Ramonet, diz que os meios 
de comunicação, ao lado da disputa por hegemonia, 
constiluem-se em grandes conglomerados econômi
cos de interesses privados. E af se casa a disputa de 
valores e de programa poHlico com grandes interesses 
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corporativos que tendem, na globalização, à concen
tração e ao processo de monopolização. 

Faço esse exame preliminar, sem juizo de mérito 
- eu já me pronunciei sobre minhas responsabilidades 
polfticas; osmeus erros polfticos são diferentes decrimes 
-, paradizerqueessemomento quevivemos de cnmna
Iização do PT, de crirninalização de algumas pessoas e 
do Governo. queeu defendo, buscaexatamente intensi
ficar a rede de disputa por hegemonia nesse processo. 
Foiassim em 2005, em 2006, no acidente da TAM. É a 
crisequeestamos vivendo hojenas instituições. Chega
se ao ponto de criminalizar e "justicializa(' a polftica, na 
medida emqueo prfncipeeletrônicoéque dizàs pessoas 
o queelasdevem fazer. Elasviramconsumidores de um 
sistema midiático sofisticado e uttramoderno. 

Pois não, Deputado Fernando Ferro. 
O Sr.Fernando Ferro - Deputado JoséGenorno, 

V.Exa. propõeuma discussãode extremaimportância 
polftica para a sociedade. É conhecido, e temos pre
senciado nosdebatesde que participamos, o processo 
de '1inanceirização" do capitalismo. É também vislvel 
o processode '1inanceirização" da mfdia. Estamos as
sistindo a um processo de transformação dos meios 
de comunicação que, ao mesmo tempo em é desa
fiador, traz em si, como toda crise, tremendos riscos 
e grandesoportunidades. Quero crer, DeputadoJosé 
Genotno, que estamos diante de uma discussão não 
apenas local, rnas mundial, em que grandescorpora
çõesfinanceiras gradativamente passam a tomarconta 
da mfdiae a promoveressa transformação queV.Exa. 
menciona emseupronunciamento, interierindopolftica 
e ideologicamente com um discurso de neutralidade. 
Como se vê em grandes editoriais, alguns articulistas 
dizem que são neutros, que não são pollticos. É im
pressionante. É o exagero do cinismo polftico, levado 
às últimas conseqüências. Portanto, acho que V.Exa. 
propõe uma discussão muito Importante. E estamos 
diantede oportunidades. Com as novasmfdiasdigitais, 
também temoscondições de criarcontrapontos e fazer 
um grandedebate nessa área.Vejao papel que cum
priu a Internet nas eleições de 2006, que V.Exa. citou; 
um papel inovador no debate poirtico. Ali vivemos o 
confronto: a critica e a defesadas nossasposições, do 
nosso projeto polüíco. De certa maneira, isso permitiu 
que f1ufsse um grande debate polftico feito à margem 
da chamada mfdia tradicional. Então, existe hoje em 
gestação espaços de mfdia não convencionais, que, 
como V.Exa. muito bem sinaliza, estão embutidos na 
crise da mfdia, nos grandes riscosque se corre com o 
príncipe eletrônico e, ao mesmotempo, nas oportuni
dades quepodemsurgircom essasnovastecnologias. 
Elaspodem per1eitamente abrirespaço para aiternativas 
de comunicação que não sejam soterradas por esse 

hegemonismo de opinião. No Brasil, lê-se um jornal 
e praticamente não é preciso ler mais nenhum outro. 
Hoje temos uma imprensa única. Criou-se o estatuto 
da imprensaúnica, o partido único da imprensa, que, 
lamentavelmente, não ajuda a democracia. 

O SR. JOSÉ GENO(NO - Deputado Fernando 
Ferro, incorporoo apartede V.Exa.ao meupronuncia
mento. V.Exa. tem sido um militante na reflexão e no 
combate a essa questão. 

Se tanto eu quanto o meu partido tivéssemos 
refletidosobre o texto de Octavio lanni, não terfamos 
ilusões na relação com a mídia antes da vitória do 
Lula e terfamos atuado de maneira diferente no seu 
primeiro mandato. 

Octavio lannl foi profético: 

"Acomunicação, informação e propagan
da podem transformar, da noiteparao dia,um 
ilustre desconhecido em uma figura pública 
notável, literalmente ilustre, com periil, progra
ma,compromisso, sensode responsabilidade 
pública, conhecimento dos problemas básicos 
da sociedade e até mesmo com linguagem 
própria, dfferente de outras, original". 

Ao mesmo tempo, vê·se a satanização e a de
monização de projetos polfticos, de movimentos or
ganizados e de lideranças polfticas. Foi a isso que 
assistimos em relação ao meu partido, o PT, e em 
relação à figura do próprio Presidente Lula. A figura 
do Presidente Lula é satanizada porque é uma sfn
tese simbólica de uma alternativa com valores, com 
histórico e significado. 

Ao mesmo tempo, a satanização do PT ocorre 
pela história dos 27 anos de um partido que inovou, 
de baixopara cima, na maneirade fazerpolltica.Bus
ca-se transformarerrosem crimes,'busca-se misturar 
erros individuais com errosdo projetoe busca-se fazer 
desse processo de desiegílimação de uma proposta 
de partido polftico uma disputa que era feita, na épo
ca da ditadura militar, pelos meios eletrônicos. Como 
diz Octavio lanni, é o prlncipe eletrônicosubstituindo 
o papel dos partidos e das instituições. 

Oqueacontece quando, pordebilidade dasinstitui
ções, não se faz umareforma polnica, e o Poder Judici
áriofaz a reforma polftica? O queacontece quando, por 
debilidade dasinstituições, certas figuras do Estado viram 
personalidades polllicas noatodecriminalizar a polflica? 
Oqueocorre quando certas figuras domovimento social, 
produzidas nesse projeto relãmpago do prfncipe eletrôni
co, viram demônios e salvadores da noite para o dia?Isso 
ocorre nasartesda cultura, nofutebol e na polltica. 

Nessa reflexão, Octavio lanni foi profético. Ape
nas lamento o fato de meu partido e eu não termos 
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analisado isso, até porque vivi o drama de ser querido 
pela mídia e virar manchete quando não estava com
prometido com o projeto. Mas a partir do momento em 
que minha figura estava associada a um projeto, eu 
precisava ser demonizado e deslegitimado. 

Pois não, Deputado Nilson Mourão. 
O Sr. Nilson Mourão - Ilustre Deputado José 

Genoíno, obrigado por me conceder o aparte. Serei 
breve. V.Exa. está fazendo um discurso profundo e 
oportuno. Tive a honra de ser aluno do grande mes
tre de Sociologia Octavío lanni. De fato, Deputado, a 
mídia no Brasil deixou de servir apenas para informar 
e educar os cidadãos. Transformou-se há muito num 
partido político, com ideá rio claro e definido. É um par
tido que luta satanizando alguns e glorificando outros. 
V. Exa. foi vítima desse processo. V.Exa. é um militante 
que causa orgulho ao povo brasileiro e ao Partido dos 
Trabalhadores. V.Exa. foi vitima desse processo, mas 
a história vai te dar razão em grande parte de tudo 
aquilo que V.Exa. tem defendido. 

O SR. JOSÉ GENOíNO - Agradeço a V.Exa. e 
acrescento uma reflexão. A teoria polrtica da democra
cia moderna foi elaborada segunda a concepção de 
Montesquieu de separação dos 3 poderes. Ele defendia 
a necessidade de um contrapoder, seja na relação da 
sociedade com os partidos, seja na relação dos mo
vimentos sociais com o Estado ou entre os Poderes 
Legislativo, Judiciário e Executivo. 

Olhem bem o que se diz aqui sobre a mídia: "Pois 
a mldia é, atualmente, o único poder sem o contrapo
der'. O Judiciário tem um contrapoder, o Executivo tem 
um contrapoder, o Legislativo tem um contrapoder; a 
democracia participativa é o contrapoder em relação 
aos agentes do Estado; nós somos o contrapoder na 
relação com o Executivo, e vice-versa. E a eleição é 
uma maneira concreta de exercer o contrapoder. No 
caso da mídia, ele diz: "Amldia é, atualmente, o único 
poder sem contrapoder'. 

Meus colegas, quero acrescentar uma reflexão 
interessante sobre esse tema tão relevante. Como os 
grandes meios de comunicação concentram interesses 
econômicos, quando se discute um determinado meio 
de comunicação, tais interesses são confundidos como 
um ataque à liberdade de comunicação. Portanto, mis
tura-se liberdade, principio sagrado da democracia e 
da esquerda, oom liberdade nos negócios, interesses 
econômicos, que fazem desses conglomerados um 
privilegiadíssimo sistema, sem contrapoder, na disputa 
de corações e mentes das massas. 

Isso ocorre em todo o mundo. Vejam a experíência 
americana. A guerra no Iraque foi legitimada por uma 
cobertura midiática que justificava a intervenção e as 
tropas para lá enviadas, sem contrapoder. Depois, a mí

dia passa a atacar a guerra no Iraque. Mas ela levantou 
a bola para a necessidade dessa guerra e da guerra 
no Afeganistão. É esse sistema que temos de discutir, 
porque envolve problemas polrticos e filosóficos. 

Ouço o aparte do Deputado Chico Lopes. 
O Sr. Chico Lopes - Deputado José Genoíno, 

a discussão desse assunto apresentado por V.Exa. é 
tabu no Parlamento. Quero parabenizá-lo pela cora
gem. Mas sou daqueles que acreditam que há uma 
subalternidade da sociedade e da classe polftica em 
relação à imprensa. Ela tem todo esse poderio, mas 
conta com a anuência do poder político, dos partidos 
políticos, dos movimentos populares. Se analisarmos a 
situação com profundidade, veremos que muito dessa 
imprensa vive da tutela do Estado, desde propagan
da até empréstimos. Esta Casa teve a oportunidade 
- eu não era Deputado Federal, nem V.Exa. - de re
gulamentar o Conselho de Jornalismo, e sem mais 
nem menos houve um recuo da classe política. E eles 
vão avançando. Em política, quando um recua, o ou
tro avança. Em seu discurso V.Exa. faz uma análise 
profunda, mas quis fazer essa observação, porque 
me parece que damos um valor espiritual muito forte 
diante do pecador. Acho que essa discussão temque 
ser aberta e feita no Parlamento, e não só fora dele. A 
Ordem dos Advogados pode participar, além de ou
tras instituições. Mas temos de iniciar essa discussão 
sem a pretensão de resolver o problema de imediato. 

O SR, JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, soli
cito sejam registrados nos Anais da Câmara 2 textos 
sobre os quais considero importante fazermos uma 
reflexão. 

Diz um deles: 

"Os grandes meios de comunicação pri
vilegiam seus interesses particulares em de
trimento do interesse geral e confundem a 
sua própria íiberdade com a liberdade de em
presa, considerada a principal de todas as 
liberdades." 

Portanto, mistura-se liberdade de empresa, de 
negócio, com a liberdade no sentido do ideal da Re
volução Francesa: liberdade, igualdade. fraternidade. 
Liberdade no sentido da autonomia individual e coletiva 
para o projeto de transformação. 

Essa é a reflexão teórico-filosófica de um gran
de professor, de um grande intelectual. Fiz questão 
de trazer esse livro O prlncipe eietrônico para debate 
na Câmara dos Deputados, porque ele muito me mo
bilizou. Aprendo muito com as reflexões do professor 
Octavio íanni. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 
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ARTIGOE LIVRO A QUESE REFERE 
O ORADOR: 

Ignacio Ramonet(') 

Observatório da Imprensa n° 247, de 
21-10-2003 

Há muitas e muitas e muitas décadas que a im
prensa e os meios de comunicação representam, no 
contexto democrático, um recurso dos cidadãos contra 
os abusos dos poderes. Na realidade, os três poderes 
tradicionais - Legislativo, ExecU1ivo e Judiciário - po
dem falhar, se equivocar e cometer erros. Com maior 
freqüência, é claro, nos Estados autoritários e ditato
riais, onde o poder polltico se torna o principal respon
sável por todas as violações de direitos humanos e por 
todas as censuras contra as liberdades. 

Mas também são cometidos graves abusos nos 
palses democráticos, embora as leis sejam democra
ticamente votadas, os governos eleitos por sufrágio 
universal e a justiça seja - em teoria - independente 
do Poder ExecU1ivo. Ocorre o fato desta condenar, por 
exemplo, um inocente (como esquecer o caso Dreytus, 
na França?); do Parlamento votar leis discriminatórias 
para com determinadas categorias da população (foi o 
caso, nos Estados Unidos, durante mais de um século, 
em relação aos afro-americanos, e volta a ser, hoje, em 
relação a pessoas originárias de países muçulmanos 
devido ao Patrlot Act); dos governos adotarem polí
ticas cujas conseqüências se revelarão funestas para 
todo um setor da sociedade (é o caso, atualmente, 
dos imigrantes "sem-documentos" em inúmeros pai
ses europeus). 

Em tal contexto democrático, os jornalistas e 
os meios de comunicação consideraram, com freqü
ência, ser um dever importante denunciar estas vio
lações de direitos. As vezes, pagaram caro por isso: 
atentados, "desaparecimentos", assassinatos, como 
ainda se pode constatar na Colômbia, na Guatema
la, na Turquia, no Paquistão, nas Filipinas e em ou
tros países. Foi por este motivo que, durante muito 
tempo, se falou no "quarto poder". Definitivamente, e 
graças ao senso crvíco dos meios de comunicação 
e à coragem de jornalistas audaciosos, as pessoas 
dispunham deste "quarto poder" para criticar, rejeitar 
e resistir, democraticamente, às decisões ilegais que 
poderiam ser infquas, injustas e até criminosas para 
com pessoas inocentes. Dizia-se, muitas vezes, que 
era a voz dos sem-voz. 

(-) Diretor-presidente do La Monde Dlplomatlque 

Caracterlsticas novas 

Nos últimos quinze anos, à medida que se ace
lerava a globalização liberal, este "quarto poder" se viu 
esvaziado de sentido, perdendo, pouco a pouco, sua 
função fundamental de contrapoder. Ao se estudar de 
perto como funciona a globalização, ao observar como 
se desenvolveu um novo tipo de capitalismo - agora, 
não só industrial, mas, principalmente, financeiro, ou, 
resumindo, um capitalismo de especulação - esta evi
dência chocante se impõe. Na atual fase da globaliza
ção, assiste-se a um confronto brutal entre o mercado 
e o Estado, entre o setor privado e os serviços públi
cos, entre o individuo e a sociedade, entre o Intimo e 
o coletivo, entre o egolsmo e a solidariedade. 

O verdadeiro poder está atualmente nas mãos de 
um punhado de grupos econômicos planetários e de 
empresas globais cujo peso nos negócios do mundo 
inteiro parece, às vezes, mais importante do que o dos 
governos e dos Estados. São eles, os "novos senhores 
do mundo", que se reúnem anualmente em Davos no 
âmbito do Fórum Econômico Mundial, e que inspiram 
as polfticas adotadas pela grande trindade da globali
zação: o Fundo Monetário internacional, o Banco Mun
dial e a Organização Mundial do Comércio. 

É neste contexto geoeconômico que se produziu 
- no próprio coração da estrutura industrial- uma meta
morfose decisiva do lado da comunicação de massa. 

Os meios de comunicação de massa (rádios, 
imprensa, emissoras de televisão, internet) se fundem 
cada vez mais, em arquiteturas que se reproduzem, 
para constituir grupos de comunicação de vocação 
mundial. Empresas gigantes, como a News Corps, 
a Viacom, a AOL Time Warner, a General Electric, 
a Microsoft, a Bertelsmann, a United Global Com, a 
Disney, a Telefônica, a RTL Group, a France Telecom 
etc., dispõem, atualmente, de novas possibilidades de 
expansão devido às mudanças tecnológicas. A "revolu
ção digital" rompeu as fronteiras que antes separavam 
as três formas tradicionais de comunicação: o som, a 
escrita e a imagem. Permitiu o surgimento e o avan
ço da internet, que representa um quarto modo de se 
comunicar, uma nova maneira de se expressar, de se 
informar, de se distrair. 

A partir dai, as empresas de comunicação são 
tentadas a se constituir em "grupos" para reunirem to
das as formas clássicas de comunicação (imprensa, 
rádio e televisão), mas também todas as atividades 
que poderiam ser chamadas de setores da cultura de 
massa, da comunicação e da informação. Três esferas 
que antes eram autônomas: de um lado, a cultura de 
massa, com sua lógica comercial, suas criações popu
lares, seus objetivos basicamente mercantis; de outro, 
a comunicação, no sentido publicitário, o marketlng, 
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a propaganda, a retóricada persuasão; e, finalmente, 
a informação, com suas agências de notícias, boletins 
de radiodifusão ou de televisão, a imprensa, as redes 
de inlormação contínua - em resumo, o universo de 
todos os jornalismos. 

Estas três esferas, que antes eram tão distintas, 
loram se misturando pouco a pouco, até constitulrem 
uma única esfera, ciclópica, na qual é cada vez mais 
difícil distinguir as atividades pertencentes à cultura 
de massa, à comunicação ou à informação [Ignacio 
Ramonet, LaTyrannie de la Communication et Pro
pagandes silencieuses, ed. Galilée, Paris, 1999 e 
2002 (também disponível em brochura)]. Além do mais, 
estas gigantescas empresas de mídia, estes produto
res de simbolos em cadeia, multiplicam a difusão de 
mensagens de todo tipo, nas quais se misturam tele
visão, desenhos animados, cinema, videogames, CO 
musicais, OVO, edição, aldeias temáticas do gênero 
Oisneylândia, esporte, espetáculos etc. 

Em outras palavras, os grupos de midia possuem 
atualmente duas caracterfsticas novas: em primeiro lu
gar,encarregam-se de tudo o que envolve texto, imagem 
e som e o divulgam por meio dos canais mais variados 
Gornais, rádios, televisões abertas, a cabo ou por saté
lite, internet e por todo tipo de rede digital). A segunda 
caractertstica: estes grupos são mundiais, planetários 
e globais - e não apenas nacionais e locais. 

Desigualdade da riqueza 

Em 1940, num filme célebre, Orson Welles crí
ticava O "superpoder" do Citizen Kane (na realidade, 
William Randolph Hearst, o magnata da imprensa do 
inicio do século 20). Entretanto, comparado ao poder 
que os grandes grupos mundiais detêm atualmente, 
o poder de Kane era insignificante. Dono de alguns 
jornais num único pais, Kane dispunha de um poder 
nanico (o que não impede que fosse eliciente em es
cala local e nacional) (veja-se na Itália, por exemplo, 
a superpotência, na área de comunicações, do grupo 
Fininvest, de Silvio Berlusconi, ou na França, a dos 
grupos Lagardàre e Oassault) diante dos arquipoderes 
dos megagrupos de mídia de nossos tempos. 

Por meio de mecanismos de concentração, estas 
hiperempresas contemporâneas apoderam-se dos mais 
diversos setores da mídia em inúmeros países, através 
de todos os continentes, tornando-se, assim, devido 
a seu peso econômico e sua importância ideológica, 
os atores centrais da globa/ização liberal. Como a co
municação (abrangendo a informática, a eletrônica e a 
telefonia) se tornou a indústria pesada de nosso tempo, 
estes grandes grupos procuram ampliar suas dimen
sões por meio de aquisições constantes e exercendo 
pressões sobre os governos no sentido de revogar as 

leis que limitam a concentração ou impedem a cons
tituição de monopólios ou duopólios. [Sob a pressão 
dos grandes grupos da mídia americana, a Federal 
Communications Comlssion (FCC) dos Estados Unidos 
autorizou, no dia 4 de junho de 2003, a suspensão dos 
limites à concentração: as empresas passariam a poder 
controlar até 45% da audiência nacional (cujo limite, 
até agora, era de 35%). A decisão deveria ter entrado 
em vigor no último dia 4 de setembro, mas foi suspen
sa pela Corte Suprema porque houve quem visse na 
medida "uma grave ameaça à democracia".] 

Portanto, a globalização econômica é também 
a globalização da mídia de massa, da comunicação 
e da informação. Preocupados, acima de tudo, em 
ver triunfar seu gigantismo - o que obriga a adular os 
outros poderes -, estes grandes grupos deixaram de 
ter como objetivo cívico o de ser um "quarto poder", 
assim como deixaram de denunciar os abusos contra 
os direitos ou de corrigir as disfunções da democracia 
para polir e aperfeiçoar o sistema político. Não preten
dem se apresentar como um "quarto poder" e, menos 
ainda, como um contrapoder. 

Quando, eventualmente, podem constituir um 
"quarto poder", este se junta aos outros poderes exis
tentes (político e econômico) para esmagar o cidadão 
como poder suplementar, como poder da midia. 

Portanto, a questão que se coloca, em termos de 
cidadania, é a seguinte; como reagir? Como se defen
der? Como resistir à ofensiva deste novo poder que, 
de certa forma, traiu os cidadãos passando-se, com 
armas e bagagens, para o inimigo? 

Basta, simplesmente, criar um "quinto poder". Um 
"quinto poder" que nos permita opor uma força cidadã 
à nova coalizão dos senhores dominantes. Um "quinto 
poder" cuja função seria a de denunciar o superpoder 
dos grandes meios de comunicação, dos grandes gru
pos da mídia, cúmplices e difusores da globalizaçáo 
liberal. Meios de comunicação que, em determinadas 
circunstâncias, não só deixaram de defender os cida
dãos, mas, às vezes, agem explicitamente contra o 

. povo. Como se pode constatar na Venezuela. 
Neste país latino-americano - em que a oposi

ção foi varrida do cenário politico em 1998, quando 
se realizaram eleições livres, plurais e democráticas 
- os principais grupos de imprensa, rádio e televisão 
desencadearam, pela mídia, uma autêntica guerra con
tra a legitimidade do presidente Hugo Chávez [Ignacio 
Ramonet, "Un crime partait", Le Monde diplomatique, 
junho de 2002J. Embora este e seu governo continuem 
respeitando o contexto democrático, a mídia, nas mãos 
de um punhado de privilegiados, continua a utilizar 
a artilharia da manipulação, da mentira, da lavagem 
cerebral para tentar intoxicar o espírito das pessoas 
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[Maunce Lemoine, "Dans les laboratoires du menson
ge au Venezuela", Le Monde diplomalique, agosto de 
2002]. Nessa guerra ideológica, eles abandonaram 
completamente qualquer veleidade da função de um 
"quarto poder" e procuram, desesperadamnente, defen
der os privilégios de uma casta, opondo-se a qualquer 
reforma social e a qualquer distribuição mais justa da 
imensa riqueza nacional. 

O caso venezuelano é exemplar da nova situação 
internacional, na qual grupos da m(dia, ensandecidos, 
assumem abertamente sua nova função de cães de 
guarda da ordem econômica estabelecida e seu novo 
estatuto de poder antipopular e anlicidadão. Estes 
grandes grupos não se assumem exclusivamente como 
poder da mldia; constituem, antes de tudo, o braço 
ideológico da globalização e sua função é a de conter 
as reivindicações populares ao mesmo tempo em que 
tentam abocanhar o poder polftico (como conseguiu 
fazer, de forma democrática, Silvio Berlusconi, dono 
do principal grupo de comunicação da Itália). 

A "guerra suja da comunicação", travada na Ve
nezuela contra o presidente Hugo Chávez, é a réplica 
exata do que fez no Chile, de 1970 a 1973, o jornal 
EI Mercúrio [e muitos outros meios de comunicação, 
como La Terclira, Ultimas Noticias, La Segunda, 
Canal 13 etc; ver, de Patricio Tupper, AIIende, la cible 
des médias chiliens et de la CIA (1970-1973), Editions 
de l'Amandier, Paris, 2003] contra o governo demo
crático do Presidente Salvador AIIende, até incentivar 
os militares ao golpe de Estado. Tais campanhas, em 
que a mídia procura abater a democracia, poderiam 
voltar a surgir amanhã no Equador, no Brasil ou na 
Argentina contra qualquer reforma legal que tente mo
dificar a hierarquia social e a desigualdade da riqueza. 
Aos poderes das oligarquias tradicionais e da reação 
clássica, juntam-se agora os poderes da mldia. Juntos 
- e em nome da liberdade de expressão! - atacam os 
programas que defendem os interesses da maioria da 
população. E esta a fachada da mldia da globalização. 
Revela da maneira mais clara, mais evidente, mais ca
ricatural, a ideologia da globalização liberal. 

Informação verificada 

Mldia de massa e globalização liberal estão inti
mamente ligadas. É por isto que parece urgente refletir 
sobre a maneira pela qual os cidadãos podem exigir 
dos grandes meios de comunicação mais ética, mais 
verdade, mais respeito por uma deontologia que per
mita aos jornalistas agirem segundo suas consciên
cias, e não em função de interesses dos grupos, das 
empresas e dos patrões que os empregam. 

Na nova guerra ideológica que impõe a globali
zação, a midia é utilizada como arma de combate. A 

informação - devido à sua explosão, à sua multiplica
ção, à sua super-abundância - encontra-se literalmente 
contaminada, envenenada por todo tipo de mentiras, 
polulda pelos boatos, pela deformação, pela distorção, 
pela manipulação. 

Acontece, nesta área, o que ocorreu com a ali
mentação. Durante um tempo demasiado longo, os ali
mentos foram raros, o que ainda acontece em inúmeros 
lugares do mundo. Mas quando o campo começou a 
produzir em superabundância - em especial nos países 
da Europa Ocidental e da América do Norte, graças 
às revoiuções agrfcolas - percebeu-se que muitos ali
mentos estavam contaminados, envenenados por pes
ticidas, provocando doenças e infecções, produzindo 
cânceres e todo tipo de problemas de saúde, chegando 
ao ponto de semear ondas de pânico de massa, corno 
ocorreu com a peste da "vaca louca". Resumindo: an
tes, podia-se morrer de fome; agora pode-se morrer 
por ter comido alimentos contaminados... 

Com a informação. ocorre o mesmo. Historica
mente, ela foi muito escassa. Ainda hoje, nos pafses 
ditatoriais, não há informação confiável, completa, de 
qualidade. Em compensação, nos palses democráti
cos ela transborda por todos os lados. Ela nos asfixia. 
Empédocles dizia que o mundo era constituldo pela 
combinação de quatro elementos: o ar, a água, a terra 
e o fogo. A informação tornou-se de tal forma abundan
te que, de certa maneira, passou a constituir o quinto 
elemento de nosso mundo globalizado. 

Porém, e ao mesmo tempo, todos constatamos 
que a informação, como os alimentos, está contami
nada. Envenena-nos o esplrito, polui nossos cérebros, 
nos manipula, nos intoxica, tenta instilar em nosso 
inconsciente idéias que não são nossas. É por isto 
que é necessário elaborar o que se poderia chamar 
uma "ecologia da informação". Para limpar, purificar a 
informação, da "maré negra" de mentiras. Da qual foi 
posslvel, uma vez mais, avaliar a enormidade por oca
sião da recente invasão do Iraque [Ignacio Ramonet, 
"Mensonges d'Etat", Le Monde diplomatique, julho de 
2003]. É preciso descontaminar a informação. Assim 
como foi posslvel conseguir alimentos "orgânicos" 
menos contarnlnados, por definição, do que os outros 
- deveria ser conseguida urna espécie de informação 
"orgânica". Os cidadãos devem se mobilizar para exigir 
que os meios de comunicação pertencentes aos gran
des grupos globais respeitem a verdade, pois somente 
a busca da verdade constitui, de maneia definitiva, a 
legitimidade da informação. 

Foi por isto que propusemos a criação do Ob
servatório Internacional da Mrdia (a sigla em inglês é 
MWG, de Media Watch Global). Para que, finalmente, 
fosse possivel dispor de uma arma cfvica da qual os 
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cidadãos se pudessem servir para enfrentar o novo 
superpoder dos grandes meios de comunicação de 
massa. Este observatório é a expressão do movimen
to social planetário que se reuniu em Porto Alegre, no 
Brasil. Justamente em meio à ofensiva da globalização 
liberal, ele expressa a preocupação de todo mundo 
diante da nova arrogãncia das indústrias gigantes da 
comunicação. 

Os grandes meios de comunicação privilegiam 
seus interesses particulares em detrimento do inte
resse geral e confundem sua própria liberdade com 
a liberdade de imprensa, considerada a principal de 
todas as liberdades. Mas a liberdade de imprensa não 
pode, de forma alguma, prevalecer sobre o direito dos 
cidadãos a uma informação rigorosa e verificada, nem 
servir de pretexto para a difusão consciente de notícias 
falsas ou de difamações. 

Arma coletiva 

A liberdade da midia não passa de uma extensão 
da liberdade coletiva de expressão, um dos fundamen
tos da democracia. Enquanto tal, não pode ser confis
cada por um grupo de poderosos. Além do mais, ela 
implica uma "responsabilidade social" e, conseqüen
temente, seu exercício deve permanecer, em última 
instância, sob o controle responsável da' sociedade. 
Foi esta convicção que nos levou a propor a criação 
do Observatório Internacional da Mídia - Media Watch 
Global. Pois a mídia é, atualmente, o único poder sem 
um contrapoder, criando-se, dessa forma, um desequi
líbrio prejudicial para a democracia. . 

A força desta entidade é, principalmente, de or
dem moral: ela adverte baseada na ética e pune os . 
erros de honestidade da mídia por meio de relatórios 
e pesquisas que elabora, publica e divulga. 

O Observatório Internacional da Mídia constitui 
um contrapeso indispensável ao excesso de poder 
dos grandes grupos de comunicação que impõem, 
em matéria de informação, uma única lógica - a do 
mercado - e uma única ideologia - a do pensamento 
neoliberal. Esta entidade internacional pretende exer
cer uma responsabilidade coletiva, em nome do inte
resse superior da sociedade e do direito dos cidadãos 
a serem bem informados. Por este motivo, ela consi
dera de importância fundamental a pauta da próxima 
reunião de cúpula mundial sobre a intormação que se 
realizará no próximo mês de dezembro, em Genebra 
[Armand Mattelart, "La communication, enjeu du Nouvel 
ordre international", Le Monde diplomatique, agosto de 
2003]. Também se propõe a proteger a sociedade das 
manipulações pela mídia que, como as epidemias, se 
multiplicaram nos últimos anos. 

O Observatório conta com três tipos de mem
bros, com direitos idênticos: 1) jornalistas profissio
nais ou circunstanciais, na ativa ou aposentados, que 
trabalhem em qualquer tipo de meio de comunicação, 
formal ou alternativo; 2) professores universitários e 
pesquisadores, de qualquer disciplina e, mais particu
larmente, especialistas na área da comunicação, pois 
a Universidade, no atual contexto, tornou-se um dos 
raros lugares ainda parcialmente protegidos das am
bições totalitárias do mercado; 3) usuários dos meios 
de comunicação, cidadãos comuns e personalidades 
notórias por sua estatura moral... 

Os atuais sistemas de regulamentação dos meios 
de comunicação são insatisfatórios por toda parte. 
Posto que a informação é um bem comum, sua qua
lidade só poderia ser garantida por organizações ex
clusivamente compostas por jornalistas, que muitas 
vezes estão vinculados a interesses corporativistas. 
Os códigos deontológicos de cada empresa de comu
nicação - quando existem - se mostram pouco capa
zes de punir ou corrigir os desvios, as omissões e a 
censura. É indispensável que a deontologia e a ética 
da informação sejam definidas e defendidas por uma 
instância imparcial, com credibilidade, independente e 
objetiva, na qual os professores universitários tenham 
um papel decisivo. 

A função dos ombudsman, ou mediadores, que 
foi útil nas décadas de 80 e de 90, encontra-se atual
mente mercantilizada, desvalorizada e desvirtuada. E 
muitas vezes manipulada pelas empresas, responde 
às exigências de imagem e constitui um álibi barato 
para reforçar artificialmente a credibilidade dos meios 
de comunicação. 

Um dos direitos mais preciosos do ser humano é 
o de comunicar livremente suas idéias e suas opiniões. 
Nenhuma lei deve restringir, arbitrariamente, a liberda
de de expressão ou a liberdade de imprensa. Mas esta 
só pode ser exercida por empresas de comunicação 
mediante a condição de que não sejam transgredidos 
outros direitos dos cidadãos tão consagrados quanto 
este, de poder ter acesso a uma informação não con
taminada. As empresas de comunicação não devem 
- sob o artifício de estarem protegidas pela liberdade 
de expressão - poder divulgar informações falsas, 
nem conduzir campanhas de propaganda ideológica 
ou outros tipos de manipulação. 

O Observatório Internacional da Midia considera 
que a liberdade absoluta dos meios de comunicação, 
reivindicada em coro pelos patrões dos grandes grupos 
da mídia mundial, somente poderia ser exercida às cus
tas da liberdade de todos os cidadãos. Estes grandes 
grupos irão reconhecer que, de agora em diante, acaba 
de nascer um contrapoder e que este tem vocação para 
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unir todosaqueles que se identificam no movimento so senhores da globalização deçlararam que o século21 
cial planetário e que lutam contra o confiscodo direito seria o das empresas globais; o Observatório Interna
de expressão. Jornalistas, professores, ativistas sociais, 

cional da Mldia (MediaWatch Global) afirma que este 
leitores de jornais, ouvintes de rádio, telespectadores 

será o século em que a comunicação e a informação ou usuáriosda internet, todosse unirãoparaforjaruma
 
arma coletiva de debate e de ação democrática. Os finalmente pertencerão a todos os cidadãos.
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oPríncipe de Maquiavel, com o qual se inaugura 
no século dezesseis o pensamento político moderno, 
é a sua expressão mais conhecida, notável, influente 
e controvertida. São muitos os pensadores que dialo
gam aberta ou veladamente com esse "tipo ideal" ou 
"arquétipo" da teoria e da história. Ou então, há muitos 
textos de PoHtica que foram e continuam a ser lidos 
e discutidos tendo-o como referência. Sem esquecer 
que têm sido numerosos os governantes e candidalos 
a governantes que tomam o livro de Maquiavel como 
leitura ocasional ou freqüente. Provavelmente todos, 
pensadores e governantes, buscam esclarecer o enig
ma do contraponto fortuna e vírtü, Buscam criar, de
senvolver ou inventar a sua virtü simultaneamente ao 
empenho de descobrir como se constituem, formam e 
transformam as condições política-econõmicas e só
cio-culturais, ou os jogos das forças sociais, que cons
tituem a fortuna. Em todos os casos, estão em causa 
as figuras e as figurações possfveis e imposslveis do 
príncipe, como dirigente, governante, lirano, presidente, 
monarca ou patriarca. Na medida em que se realiza 
como prfncipe, este se mostra preparado para pensar. 
e decidir, negociar e dirigir, administrar e agir, conciliar 
e dividir, premiar e punir, constituindo-se simultanea
mente como slmbolo ou emblema, para uns e outros, 
indivíduos e coletividades, população e povo, setores 
sociais e sociedade, nacionais e estrangeiros. 

Muito tempo depois; no século vinte, Gramsci 
formula a teoria do Moderno Prfncipe, isto é, do par
tido político como intérprete e condutor de indivíduos 
e coletividade, grupos e classes sociais. O moderno 
príncipe é, simullaneamente, "intelectual coletivo", 
capaz de interpretar tanto os seguidores do partido 
como os outros setores da sociedade, indiferentes e 
adversários. Nesse sentido, o moderno prfncipe se re
vela, capaz de construir, realizar e desenvolver a he
gemonia de um projeto de Estado-Nação, envolvendo 
a organização, o desenvolvimento ou a transformação 
da sociedade. 

Tanto no que se refere a O Príncipe de Maquiavel 
como a O Moderno Príncipe de Gramsci, estão em 
causa figuras e figurações fundamentais da Polftica. 
Tudo o que pode ser específico da polltica, neles se 
polariza, sintetiza ou galvaniza. Nesse sentido é que, 
em última instância, esses tipos ideais ou arquétipos 
estão referidos à capacidade de construir hegemonias, 
simultaneamente à organização, consolidação e desen
volvimento de soberanias. Sim, é posslvel encontrar 
ressonãncias do principe maquiavélico no moderno 
prfncipe gramsciano. Mas é inegavei que os dois '1ipos 
ideais" ou "arquétipos" apanham aspectos fundamen
tais da PoHtica, como teoria e prática. Respondem a 
diferentes desafios histórico-sociais, próprios de cada 

época. Implicam em diferentes avaliações sobre o diri
gente e as condições de sua atuação, vistos em suas 
especificidades e em suas interrelações, tensões e 
acomodações, contradições e dissociações. Mas sin
tetizam algo da essência da PoHtica, ao ressaltar como 
fundamentais as categorias hegemonia e soberania. 

O dilema que se coloca, no entanto, é o de se 
saber se no fim do século vinte continuam convincen
les os emblemas, lipos ou arquétipos formulados por 
Maquiavel e Gramsci; sem esquecer que essas figuras 
e figurações ocorrem em outros autores, ainda que 
em outras linguagens e diferentes perspectivas teó
ricas. Reconhecendo-se que são outros os desafios 
histórico-sociais da globalização em curso no fim do 
século vinte, cabe perguntar se hegemonia e sobera
nia, compreendendo líder e seguidores, dirigentes e 
subalternos, aliados e adversários, ou virtú e fortuna, 

. ainda têm algo, muito ou nada a ver com um, outro ou 
ambos os prfncipes. Nesse sentido, cabe perguntar 
se a crise que parece atingir duramente um e outro 
prlncipe não acaba por colocar em causa o que se 
poderia entender por hegemonia e soberania, tanto 
quanto virtü e fortuna, bem como outras categorias 
"clássicas" da Política. 

No fim do século vinte, há sérios indícios de que 
os "prlncipes" de Maquiavel e Gramsci, assim como de 
outros teóricos da Política, envelheceram, exigemoulras 
figurações ou simplesmente tornaram-se anacrônicos. 
Na época da globalização, alteram-se quantitativa e 
qualitativamente as formas de sociabilidade e os jo
gos das forças sociais, no âmbito de uma configuração 
histórico-social de vida, trabalho e cultura na qual as 
sociedades civis nacionais revelam-se provlncias da 
sociedade civil mundial em formação. Nessa época, 
as tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas 
impregnam crescente e generaiizadamente todas as 
esferas da sociedade nacional e mundial; e de modo 
particularmente acentuado as estruturas de poder, as 
tecnoestruturas, os think tanks, os lobbyings, as orga
nizações multilaterais e às corporações transnacionais, 
sem esquecer as corporações da mídia. Esse pode ser 
o clima em que se forma, impõe e sobrepõe O Príncipe 
Eletrônico, sem o qual seria dificil compreender a teoria 
e a prática da PoHtica na época da globalização. 

Já não se trata mais apenas do "quarto poder", do 
qual se começou a falar no século dezenove. Trata-se 
de um desenvolvimento novo, intenso e generalizado, 
abrangente e predominante, da mídia no âmbito de 
tudo o que se refere à PoHtica. Um predomínio que 
desafia os clássicos poderes legislativo, executivo e 
judiciário, assim como o partido político, o sindicato, o 
movimento social e a corrente de opinião púbiica. Na 
época da globalização, modificam-se mais ou menos 
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radicalmente as condições sob as quais desenvolve
se a teoria e a práticada Polltica.Em primeiro lugar, a 
globalização do capitalismo, como modode produção 
e processocivilizatório, propiciao desenvolvimento de 
relações, processos e estruturas de dominação po
IItica e apropriação econômica de alcance mundial. 
Alteram-seas formas de sociabilidade e os jogos das 
forças sociais, no âmbito de uma vasta, complexa e 
contraditória sociedade civil mundialem formação. Isto 
significa a emergência e dinâmica de grupos sociais, 
classes sociais, estruturas de poder, acomodações, 
tensões e lutas em escala mundial. Em segundo lu
gar, no bojo desse mesmo processo de globalização 
politica-econômica. e sócio-cultural, desenvolvem-se 
tecnologias eletrônicas, informática e cibernéticas que 
agilizam, intensificam e generalizam as articulações, as 
integrações, as tensões,os antagonismo, as fragmen
tações e as mudanças sócio-culturais e polltico-eco
nôrnicas, pelos quatro cantos do mundo. Em terceiro 
lugar, e simultaneamente a todos os desenvolvimen
tos, nexos, contradições e transformações em curso, 
desenvolve-se uma novaconfiguração histórico-social 
devida, trabalho e cultura, desenhando umatotalidade 
geohistórica de alcanceglobal,compreendendo lndiví
duose coletividades, povos;naçõese nacionalidades, 
culturas e civilizações. Esse é o novo e imenso palco 
da história,no qual se alterammais ou menosradical
mente os quadros sociais e mentais de referência de 
uns e outros em todo o mundo. 

Esse é o novo, imenso, complexo e diffcil palco 
da Polltica, como teoria e prática. AI as instituições 
"clássicas" da polltica estãosendo desafiadas a remo
delar-se, ou a ser substituldas, como anacronismos, 
já que outras e novas instituições e técnicas da Poli
nca estão sendo criadas, praticadas e teorizadas. Em 
lugar, de O Príncipe de Maquiavel e de O Moderno 
Prlnclpe de Gramsci, assim como de outros "prlncl
pes"pensados e praticados no curso dos tempos mo
dernos, cria-se O Prlncjpe Eletrônico, que simultane
amente subordina, recria e absorve ou simplesmente 
ultrapassaos outros. 

Para Maquiavel, o prlncipe é uma pessoa, uma 
figura polltica, o Ilder ou condottiero, capaz de articu
lar inteligenteniente as suas qualidades de atuação e . 
liderança (virtú) e as condições sócio-polfticas (fortu
na,) nas quais deveatuar.A virtu é essencial,mas de
fronta-se todo o tempocom a fortuna,que pode ser ou 
não favorável, podendoser tão adversa que a vírtu não 
encontra possibilidades de realizar-se. Mas a fortuna 

pode ser influenciada pelo descortlnio, a atividade e 
a dirigência do prlncipe. 

"Nos principados inteiramente novos, onde haja 
um novo prlncipe, se encontra dificuldade maior ou 
menorparamantê-los, conforme tenhamaisou menos 
predicados (virtu) aquele que os conquista. E como o 
fato de passaralguémde particulara prlncipe pressu
põe valor (virtu)ou fortuna, é de crerque umaou outra 
dessasduas coisasatenueem parte muitas dificulda
des... Os estados rapidamente surgidos, como todas 
as outras coisas da natureza que nascem e crescem 
depressa, nãopodeter raizes e as aderências necessá
rias paraa sua consolidação. Exinguilos-á? a primeira 
borrasca;a menos que,como se disseacima,os seus 
fundadores sejamtão virtuosos(virtuosi),que saibam 
imediatamente prepara-se para conservaro que a for
tuna lhes concedeu e lancem depoisalicerce idênticos 
aos que os demaisprlncipes construiremantes de tal 
se tornarem... Paraque não se anuleo nosso livre ar
brtrio, eu,admitindo embora quea fortuna sejadonada 
metadedas nossas ações, creio que, aindaassim ela 
nos deixasenhoresdaoutra metadeou poucomenos. 
Comparo a fortuna a um daqueles rios, que quando 
se enfureceminundam as planlcies,derribamárvores 
e casas, arrastam terra de um ponto para pô-Ia em 
outro: diante deles não há quem fuja, quem não ceda 
ao seu impulso, sem meio algum de lhe obstar: Mas, 
apesar de ser isso inevitável, nada impediria que os 
homens, nas épocas tranqüilas, construíssem diques 
e canais, de modo que as águas, ao transbordarem 
do seu leito, corressem por estes canais ou, ao me
nos,viessem comfúriaatenuada, produzindo menores 
estragos. Fato análogo sucede com a fortuna, a qual 
demonstra todo o seu poderio quando não encontra 
ânimo (virtü) preparado para resistir-lhe e, portanto, 
volveos seus Impetospara os pontosonde não foram 
feitos diquespara contê-Ia... Creioque isto é suficien
te para demonstrar, em tese, a possibilidade de nos 
opormos à fortuna... Conclduo, por conseguinte, que 
os homensprosperam quandoa suaimutável maneira 
de procedere as variações dafortunaseharmonizam, 
e caem quando ambas as coisas divergem".' 

ParaGramsci,o moderno prfncípe-já nãoé uma 
pessoa, figurapolltica, lider ou condottiero, vistocomo 
personificação, slntese e galvanização da Polftica, 
mas uma organização.? É o partido polltico, no qual 
combinam-se e fertilizam-se as capacidades de uns e 
outros, Ifderes e seguidores, de tal modo que a ínter
pretação e atividade inteligentes, diante dos jogo das 

•
 
1 Maqulaval, o Pr(ncipe (com as notas de Napoleão e CrIstina da Suecla), irado de Mário e Celestino da Silva, 28edlção. Editora vecctu. Rio 
de Janeiro,1946, pp.37, 43, '56-7 e 160-1. 
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forças sócio-políticas, cabe a ele. Enquanto moderno 
príncipe, já que se cria no âmbito da sociedade de 
classes, burguesa, capitalista, o partido polltico pode 
realizar a metamorfose essencial das inquietações e 
reivindicações sociais, em sentido amplo, em política, 
enquanto programa de organização, atuação, conquis
ta do poder e preservação deste. Cabe ressaltar aqui 
que a teoria de Gramsci diz respeito ao partido polltico 
empenhado em expressar as inquietações e as reivin
dicações dos seus seguidores; mas, simultaneamente, 
capaz de interpretar as inquietações e reivindicações 
dos outros setores da sociedade. Quando se trata de 
luta pela conquista do poder, no entanto, seu objetivo 
principal, mais ambicioso, é o desafio de construir, he
gemonia alternativa, na qual se expressem as classes 
e os grupos sociais subalternos em luta para realizar 
a sua vontade coletiva nacional-popular, alcançando 
a soberania. 

"O moderno prlncipe, o mito-prlncipe, não pode 
ser uma pessoa real, um individuo concreto; só pode 
ser um organismo; um elemento complexo de socie
dade no qual já tenha se iniciado a concretizàção de 
uma vontade coletiva reconhecida e fundamentada 
parcialmente na ação. Este organismo já é determinado 
pelo desenvolvimento histórico, é o partido polltico: a 
primeira célula na qual se aglomeram germes de von
tade coletiva jue tendem a se universais e totais ... E 
preciso também definir a vontade coletiva e a vontade 
polrtica em geral no sentido moderno; a vontade como 
consciência atuante da necessidade histórica, corno 
protagonista de um drama histórico real e efetivo... A 
formação de uma vontade coletiva nacional-popular é 
impossível se as grandes massas dos camponeses 
cultivadores não irrompem simultanearnente na vida 
política ... Uma parte importante do moderno Prlncipe 
deverá ser dedicada à questão de uma reforma inte
lectual e moral, isto é, à questão religiosa ou de um a 
concepção do mundo... Estes dois pontos fundamentais: 
formação de uma vontade coletiva nacional-popular, da 
qual o moderno Principe é ao mesmo tempo o organiza
dor e a expressão ativa e atuante, e reforma intelectual 
e moral, deveriam construir a estrutura do trabalho... 
Uma reforma intelectual e moral não pode deixar de 
estar ligada a um programa de reforma econômica. 
E mais, o programa de reforma econômica é exata
mente o modo concreto através do qual se apresenta 
toda reforma intelectual e moral. O moderno Príncipe, 
desenvolvendo-se, subverte todo o sistema de reações 
intelectuais e morais, na medida em que o seu desen

volvimento significa de fato que cada ato é concebido 
como útil ou prejudicial, como virtuoso ou criminoso... 
O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que 
se deve levar em conta os interesses e as ten.dências 
dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida; 
que se forma certo equilíbrio de compromisso, isto é, 
que o grupo dirigente faça sacriffcios de ordem eco
nômico-corporativa. Mas também é indubitável que os 
sacrificios e o compromisso não se relacionam com o 
essencial, pois se a hegemonia é ético-poiítica também 
é econômica; não pode deixar de se fundamentar na 
função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo 
decisivo da atividade de econômica".2 

Além de outros aspectos teóricos também impor
tantes, é inegavel que Maquiavel e Gramsci trabalham 
principalmente as categorias hegemonia e soberania. 
Em linguagem diversas, estas categorias reafirmam-se 
como essenciais da Polrtica, em dois momentos parti
cularmente notáveis da história dos tempos modernos. 
Esses, e muitos outros criados no longo dessa história, 
são principes de modernidade. 

O Príncipe Eletrônico, no entanto, não é nem 
condottiero nem partido polltico, mas realiza e ultra
passa os descortlnios e as atividades dessas duas 
figuras clássicas da política. O prlncipe eletrônico é 
entidade nebulosa e ativa, presente e invisível, predo
minante e ubiqua, permeando continuamente todos os 
nlveis da sociedade, em âmbito local, nacional, regio
nal e mundial. E o intelectual coletivo e orgânico das 
estruturas e blocos de poder presentes, predominan
tes e atuantes em escala nacional, regional e mundiai, 
sempre em conformidade com os diferentes contextos 
sócio-culturais e político-econômicos desenhados no 
novo mapa do mundo. 

Eóbvio que o prlncipe eletrônico não é nem ho
mogêneo nem monolítico, tanto em âmbito nacional 
como mundial. Além da competição evidente ou impll
cita entre os meios de comunicação de massas, ocor
rem freqüentes irupções de fatos, situações, relatos, 
análises, interpretações e fabulações que pluralizam 
e democratizam a mídia. 

Sem esquecer que são inúmeros os intelectuais 
de todos os tipos, jornalistas, fotógrafos, cineastas, 
programadores, atores, entrevistadores, redatores, 
autores, psicólogos, sociólogos, relações públicas, 
especialistas em eletrônica, informática e cibernética 
e outros que diversificam, pluralizam, enriquecem e 
democratizam a mldia. Há jornais, revistas, livros, rá
dios, televisões e outros meios que expressam formas 

2 Antonio Gramsci, MaquísV6I, BPof(flca e o Estado Moderno, trad. Luiz Mario Gazzaneo, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1968, 

pp. 6. 7. 8. 9 • 33. 
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e visões alternativas do que vai pelo mundo,desde o 
narcotráfico e o terrorismo transnacionais às guerras 
e revoluções, dos eventosmundiaisda culturapopular 
aos movimentos globaisdo capitalespeculativo. Assim 
se enriquece o príncipe eletrônico, tornando-o mais 
senslvel ao que vai pelo mundo, desde a perspectiva 
da classese grupos sociaissubalternos tanto quando 
de permeioà perspectiva das classese grupossociais 
predominantes. 

Emgeral, noentanto, o prlncipe eletrônico expres
sa principalmente a visãodo mundoprevalescente nos 
blocos de poder predominantes, em escala nacional, 
regional e mundial, habitualmentearticulados. 

"Todo indivIduo, mesmo o que desfruta de me
nor autonomia,acredita-sesoberano nos dominiosda 
sua consciência...A consciência foi, desde o príncipe, 
produto da sociedade e continuará a se-lo enquanto 
existamhomens, segundo Marx..A indústriada rnani
pulação das consciências é uma criação dos últimos 
cem anos.Seu desenvolvimento tem sido tão rápidoe 
tão diversiflcado, que sua existênciapermaneceainda 
hoje incompreendida e quase incompreenslve!... En
quantose discute com paixão e detalhadamente acerca 
dos novos meios técnicos - rádio, cinema, televisão, 
disco, cd, fax, internet e outros -; enquanto estuda o 
poder da propaganda, da publicidade e das relações 
públicas, a indústriada manipulaçãodas consciências 
continua em ser considerada em seu conjunto, como 
um todo... 

A indústriada manipulação das consciências nos 
vai constranger, em futuro muito próximo, a que a con
sideremoscomo uma potência radicalmente nova,em 
crescentedesenvolvimento, imposslvelde ser medida 
com base nos parâmetros disponlveis. Estamos ante 
a indústria chave do século vinte"3. 

No âmbito da mídia em geral, enquantouma po
derosatécnicasocial,sobressai a televisão. Trata-se de 
um meio de comunicacão, informação e propaganda 
presente e ativonocotidiano de unse outros, individuos 
e coletividades, em todoo mundo. Registra e interpreta, 
selecionae enfatiza, esquecee satanizao que poderia 
ser a realidadee o imaginário.Muitas vezes, transfor
ma a realidade, seja em algo encantadoseja em algo 
escatológico, emgeralvirtualizando a realidade, emtal 
escaláqueo real aparece comoforma espúria dovirtual. 

"O predomínio dos papéis e do poder da tele
visão pode ser observado desde a sua emergência, 

na era da comunicação global, como um participante 
ativo nos eventosque ela empenhadamente "cobre". 
A televisão não pode mais ser considerada (se algu
ma vez o foi) como mera observadora e repórter de 
eventos. Está intrinsecamente encadeadacom estes 
eventos e tem se tornado claramente parte integral 
da realidade que noticia... As relações da imprensa, 
rádio e televisãocom o sistema político são governa
das, em cada pals, pela natureza do sistema político 
e das normas que caracterizama sua cultura polftlca, 
A estru1ura sócio-política e econômia das diferentes 
sociedades também determina a estrutura interna de 
seu sistema de rnídia, os métodos de financiamento 
deste e, consequentemente, das relações inter-sistê
micas das diferentesorganizações da midia".4 

Um capitulo fundamental da "democracia ele
trônica" envolve a convergência e a mobilização do 
mercado e marketing, mercadorias e idéias, opiniões 
e comportamentos, inquietações e convicções. São 
dimensões psico-soclals, sócio-culturais e polrtica
econômicas que podem polarizar-se em atividades e 
imaginários de indivlduos e coietividades. Traduzem-se 
tambémem opções, convicções e ações polfticas,em 
geral influenciadaspela mldia eletrônica e impressa. 
destacando-sea televisiva. 

Esseo contexto no qual também estãopresentes 
as corporações transnacionais. Interessadas nocomér
cio de mercadorias e na publicidade, bem como na ex
pansão dos mercadose no crescimentodo consumo, 
elas se tornam agentes importantes, freqüentemente 
decisivos, do modopeloqual se organizam, funcionam 
e expandem as novas tecnologias da comunicação. 
Semesquecerque grandeparte da mfdia organiza-se 
em corporações e, muitas vezes, faz parte de conglo
merados também transnacionais. Há, portanto, toda 
uma vasta e complexa rede de articulações corpora
tivas envolvendo mercados e idéias, mercadorias e 
democracia, lucratividade e cidadania. 

"A luta na qual estamos engajados é de natureza 
política e emâmbito polrtico, mas ainda não é claro se 
o futuroseráde liberdadeeconômica, social, individual 
e polrtica...O sucessona políticanão é mágico. Nossos 
inimigos não são mais inteligentes do que nós e não 
são super-homens. Se formularmos uma interpretação 
polftica,deveriamoselegeralgunsobjetivospolrticos... 
Sintoque é essencialqueas firmasmultinacionais que 
estão sendo criticadas criem um grupo organizado 

3 HansMagnus Enzensberger. OetaJles, trad, de N. Angochea Miller, Editorial Anagrama, Barcelona, 1969,pp. 7410; citações de:"La Mani
pulaclón Industrial de lasConclenclas", pp. 7-17, 

4 Mlchael Gurevltch; "lhe Globallzation ofElecrronlc Journallsm", publicado porJames Curran e Michael Gurevitch (Edltars), MassMedia and 
Soc/sty. Edward Arnold. Londres. 1991, pp. , ase 188. 
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de profissionais talentosos e experimentados. Assim, 
quando necessário, consultores especiais, alheios às 
relações públicas cotidianas da firma, podem concen
trar os seus esforços em questões políticas enfrentadas 
pelas multinacionais. Na busca de uma receptividade 
pública e na eliminação da atitude crrtica, as firmas 
multinacionais têm uma arma valiosa a seu dispor: a 
publicidade e a movimentação de pessoal em campo... 
Precisamos reativa r nossas tradicionais associações 
profissonais, ou olhar além delas, por novos aliados, 
em associações de camponeses, trabalhadores e pro
prietários de pequenos negócios, muitos dos quais têm 
sido suspeitosos do capitalismo multinacional, com 
boas razões. Precisamos afirmar o interesse comum 
de todas as instituições que criam riquezas: grandes 
e pequenas, privadas e governamentais, nacionais 
e multi nacionais. Em síntese. precisamos afirmar o 
pluralismo e a diversidade da condição humana, um 
exemplo que é dado pela democraciatanto quanto 
pelo Iívre mercado de mercadorias e idéias. O capi
talismo multinacional nunca deve aparecer como um 
rival dominador, relativamente aos interesses locais, 
nacionais ou tríbats'". 

O que singulariza a grande corporação da rnt
dia é que ela realiza limpidamente a metamorlose da 
mercadoria em ideologia, do mercado em democra
cia, do consumismo em cidadania. Realiza limpida
mente as principais implícações da indústria cultural, 
combinando a produção e a reprodução cultural com 
a produção e reprodução do capital; e operando deci
sivamente na formação de "mentes" e "corações", em 
escala global. 

"As mudanças que abalam o mundo criam inse
gurança. Elas exigem que o povo reavalie e mude de 
atitudes, de modo a administrar as novas mudanças. O 
povo busca orientação e informação, mas tem também 
uma forte necessidade de entretenimento é recreação. 
Para fazer face a essas diversas necessidades, uma 
corporação global da mídia tem responsabilidades 
especiais. A comunicação é um elemento básico de 
qualquer sociedade. A mldia torna essa comunicação 
possível, ajuda a sociedade a compreender as idéias 
políticas e culturais, e contribui para forma a opinião 
pública e o consenso democrático. Hoje, a sociedade 

usa a mídia para exercer uma forma de auto-controle. 
Com estas responsabilidades como pano de fundo, os 
executivos da mídia devem permanecer conscientes 
das suas obrigações, respeitando principios éticos em 
suas atividades".6 

São, muitos os caminhos, assim como as redes, 
que conduzem à política eletrônica, à democracia ele
trônica, à tirania eletrônica ou ao prlncipe eletrônico. 
Há poderosos e predominantes interesses corporativos 
impondo-se mais ou menos decisivamente às institui
ções "clássicas" da polrtica, compreendendo partidos 
políticos, sindicatos, movimentos sociais, correntes de 
opinião públicas e governos, em seus poderes legisla
tivo, executivo e judiciario. 

No âmbito da "democracia eletrônica", dissolvem
se as fronteiras entre o público e o privado o mercado 
e a cultura, o cidadão e o consumidor, o povo e a mul
tidão. Aí o programa televisivo de debate e informação 
política tende a organizar-se nos moldes do programa 
de entretenimento. Aos poucos, o pounco, o partido, 
a opinião pública, o debate sobre problemas da reali
dade nacional e mundial, as possibilidades de opções 
dos eleitores e a controvérsia sobre planos alternativos 
de governo, tudo isso tende a basear-se nas lingua
gens, recursos técnicos, teatral idade e encenação de
senvolvidos pelos programas de entretenimento. São 
programas multimfdia, coloridos, sonoros, recheados 
de surpresas, movimentados, combinando assuntos 
diversos e dispares, alternando locução, diálogo, de
poimento, comportamento, auto-ajuda, conjuntos musi
cais, cantores etc. Esse é o clima na qual a polftica tem 
sido levada a inserir-se, como espetáculo semelhante 
a espetáculo dentro do espetáculo. Modificam-se sig
nos e significados, figuras e figurações, de tal maneira 
que ocorre a dissolução de polftica na cultura eletrô
nica de massa, na qual dissolvem-se ou deslocam-se 
territórios e fronteiras envolvendo os espaços público 
e privado, o consumismo e a cidadania, a corrente de 
opinião pública e o comportamento de auto-ajuda, a 
realidade e a virtualidade. 

"Estamos diante de complexas transformações 
da esfera pública, em grande parte determinadas prin
cipalmente pelo modo como está evoluindo o sistema 
dos meios de comunicação. A esfera pública, portanto, 

5 Rafael O.Pagan Jr.,presidente da Nestlé Coordination Centerfor Nutrition, "Porter la lutte surle tarralndasdétracteurs du capitalisme mul
fínafional", em Vers un Développement So/ida/re, n° 66, Lausanne, maiode 1983;citado porCynthia Sochneider e BrianWallis, "tnfroducnon", 
em Cynthia Sochneider e Brian Wallis, GlobalTelevision, Wedge Press, NewYof1c;, 1988, pp. 30-31. 

6 Markwossner. "Sucess and Responsability.", publicado em: Bertelsmann, Annual Report 1992193, Gutersloh, e/d, pp.4-7;citação da p.4, 
Consultar também: Lyn Krleger Mytelka (Edllor], Strategic Partnership, Pinter Publishers, Londres; Le Monde Diplomatique, Mediasel Contro
le aee Esprüe.. Maniére de vorr.nO 27, Paris, 1995;Le Monde Diplomatique, Les NOlJV(Jaux Maifresdu Monde, Maniére de votr, nQ 28, Paris, 
1995;David C. korten. Quandoas Corporações Regem o Mundo, irado de Anna Terzi Glova, Editora Futura, São Paulo, 1996. 
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a polltica, era distinta, ao menos em termos de prin
cipias, não só da esfera privada, mas da atividade 
empresarial. Esta fronteira tem sido continuamente 
suprimida, principalmente pelo modo como tem evo
luido o sistema televisivo, que determina uma espé
cie de unificação das diversas esferas, em especial 
da polftica, comércio, espetáculo. Ainda que continue 
a existir uma distinção formal entre programas de in
formação, espetáculo e publicidade, ocorre freqüen
temente que os pollticos preferem comparecer aos 
programas mais populares, nos quais a polftica se 
mistura logo com outros gêneros.E criam programas 
televisivos de informação polftica cada vez mais fre
qüentemente modelados em esquemas de programas 
de entretenimento. Assim, o polltico não deve apenas 
adequar-se às regras deste outro tipo de programa, 
mas, principalmente, é percebido pela opinião públi
ca como parte de um mundo que lhe é mais familiar, 
no qual aquelas atividades revelam-se indistinguiveis. 
O polltico aparece como um produto entre outros, é 
avaliado com critério que se aproximambastante dos 
vigentesno mundodo consumo. Assim,estamudança 
dos parâmetros de referência vem do fato que a tec
nopolltica é constitufda cada vez mais amplamente 
pelos instrumentos que vêm diretamente do mundo 
da produção, do comércio, da publicidade."? 

Este é um problema fundamental da relação 
entre a mldia televisiva e a polftica: muito do que é 
a polltica revela-se espetáculo, entretenimento, con
sumismo, publicidade. Grande parte das linguagens 
das insliluições pcllticas 'clássicas" da modernidade 
dissolve-se, transforma-seou simplesmente anula-se 
no âmbito das linguagenstelevisivas. Modificam-se ou 
apagam-seterrit6riose fronteiras, atropelandoproble
mas fundamentais e curiosidades, polltica e novela, 
dernocracla e tirania, de par-em-par com realidade e 
virtualidade. 

Nesse mundo virtual, criado por meio da mani
pulação de tecnologia eletrônica, informática e ciber
néticas, forma-se a mais vasta . 

Multidão solitária. Espalhada pelas diferentes 
localidades, nações e regiões, em continentes, ilhas 
e arquipélagos, são muitos os que se transformam 
em criações da mrdiatelevisiva, na qual muito do que 
ocorre no mundo revela-se entretenimento, publicida
de, consumismo, espetáculo. 

'No ágoraeletrônico, indiVfduos isolados, anôni
mos, mas presumivelmente bem informados, podem 
reunir-sesem risco de violênciaou infecção, engajan
do-seemdebates, troca deinformações ou meramente 
não fazendo nada."8 

O prfncipeeletrônico é o arquitetodo ágoraele
trônico, no qual todos estão representados, refletidos, 
defletidos ou figurados, sem o risco da convivência 
nem da experiência. AI as identidades, alteridades 
e diversidades não precisam desdobrar-se em desi
gualdades, tensões, contradições, transformações. 
AI, tudo se espetaculiza e estetiza,de modoa recriar, 
dissolver, acentuare transfigurartudo o que pode ser 
inquietante, problemático, aflitivo. 

Se queremos compreender a crescente impor
tânciada tecnologias eletrônicas, informáticas e ciber
néticas,no mundoda mfdia,o queé fundamental para 
compreendermos a crescente importância da mfdia 
emtodasas esferas da sociedade nacionale mundial, 
é importante começar pelo reconhecimento de que o 
século vinteestá profundamente impregnado, organi
zado e dinamizado por técnicas sociais. São inumeras 
as inovações tecnológicas que adquiremo significado 
de poderosas o influentestécnicassociais. 

Assim,o que pareceneutro, útil, positivo, logose 
revela eficiente, influente ou mesmodecisivo, no modo 
pelo qual se incere nas relações, processos e estrutu
ras que articulam e dinamizam as diferentes esferas 
da sociedade, em âmbito local, nacional, regional e 
mundial.Tomados em seu devido tempo e contexto, 
esse pode ser o caso do telefone, telégrafo, rádio, ci
nema, televisão, computador, fax, correio eletrônico, 
internet,clberespaço e outras inovações combinações 
de tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas. 
São organizadas, mobilizadas, dinamizadas e gene
ralizadas corno técnicas de comunicação, informação, 
propaganda, entretenimento, mobilização e indução de 
correntes de opinião pública, mitificação ou satanização 
de eventos, figuras, partidos, movimentos e correntes 
de opinião, colaborando maisou menosdecisivamen
te na invenção de her6is ou demônios, bem como na 
fabricação de democracias ou tíranlas.? 

Note-se que as tecnologias da mldia e das suas 
articulaçõessistêmicas, tomadas em si, semqualquer 
aplicação, podem ser tomadas como inocentes, neutras. 
Quando inseridas nasatividades sociais, nas formas de 

7 Stefano Rodotá, Tecnopolflica (La Oemocrazia e le Nuove Tecnología del\aComunlcaztone), Edltori Laterza. Roma-Bari, 1997,p. 12. 

8 Julian Slallabrass, 'Empowemg Technology: lhe Exploratlon 01Oyberspace", New Left Revi"w. n" 211, Londres, 1995, pp. 3-32; cllação 
das pp. 4-5. 

9 Armand Mattetart, Comun;caç§.frMundo, trad. de Guilherme J. de FreItas Teixeira, Editora Vozes, Petrópolis. 1994;Anlhony Smith. LaGe
opcllnca de la InJormaclon. lrad. de Juan José Ulrllla, Fondo de Cullura Econômica, México, 1984. 
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sociabilidade, ou melhor, nos jogos das forças sociais, 
nesses casos transformam-se em técnicas sociais. 
Passam a dinamizar, intensificar, generalizar, modificar 
ou bloquear relações, processos e estruturas sociais, 
econômicas e culturais ativas em todas as esferas da 
sociedade nacional e mundial. Nesse sentido é que 
adquirem a presença, força e abrangência de técni
cas sociais de organização, funcionamento, mudança, 
controle, administração das formas de sociabilidade e 
dos jogos das forças sociais. 

"As práticas e as agências que têm como seu 
objetivo principal modelar o comportamento humano 
e as relações sociais, eu as descrevo como técnicas 
sociais. Sem elas e as invenções tecnológicas que as 
acompanham, as vastas e radicais mudanças do mundo 
contemporâneo jamais teriam sido posstvels."? 

No século vinte, muitos são desafiados a reco
nhecer a crescente importância das tecnologias de 
comunicação, informação, processamento e difusão, 
sempre envolvendo decisão, como poderosas técnicas 
sociais. À medida que se multiplicam os descobrimen
tos cientlficos e as suas traduções em tecnologias ele
trônicas, informáticas e cibernéticas, multiplicam-se as 
faculdades e as capacidades polfticas, econômicas e 
culturais das técnicas sociais, isto é, dos intelectuais, 
técnicos, profissionais, gerentes, empresários, gover
nantes, proprietários e outros que dispõem das apli
cações e dos usos sociais, econômicos; polfticos e 
culturais das técnicas. 

Como as tecnologias de comunicação, informa
ção e propaganda não são transparentes, em suas 
significações explfcitas e implfcitas, as avaliações dos 
intérpretes e usuários oscilam do otimismo ao pessi
mismo, passando pela idéia de inoqüidade ou de efei
tos deslumbrantes. Inclusive se fala em contribuição 
para o desenvolvimento da democracia; assim como 
da tirania. Em todos os casos, está sempre em causa 
a implicação da tecnologia eletrônica, informática e ci
bernética, em geral articuladas sistemicamente como 
técnicas sociais; devido ao modo pelo qual se inserem 
no jogo das forças sociais. 

As guerras mundiais, o nazifascismo; o crescimen
to dos trustes e cartéis, a formação de corporaçôes 
transnacionais e os desenvolvimentos das tecnologias 
da mfdia modificaram as condições e as possibilidades 
de comunicação, informação, entretenimento e cultu
ra de indivíduos e coletividades, povos e multidões, 
por todo o mundo. Forma-se e expande-se a indústria 
cultural, influenciando mais ou menos decisivamente 

o mundo da polftica. Algumas dessas tendências já se 
prenunciavam na década dos trintas, com a formação 
da "máquina" de informação e propaganda do nazis
mo, combinando o rádio, a imprensa, os cartazes, o 
cinema, os eventos patrióticos, as iniciativas culturais 
e a ênfase na "omissão civilizatória do povo ariano". 
Nessa época, era o nazismo que se apresentava como 
o portador; e missionário da civilização ocidental e 
cristã; algo que posteriormente ressoa na máquina de 
informação e propaganda do neofiberalismo. 

Sim, nos anos trinta já se percebiam algumas das 
influências decisivas que as novas tecnologias de comu
nicação começavam a provocar nas diferentes esferas 
da sociedade e na polftica em especial. Foi o nazismo 
que tomou a dianteira no uso das novas tecnologias e 
da mídia em geral, sendo que simultaneamente e em 
outros momentos também em outros regimes políticos 
desenvolveriam polfticos de comunicação, informação 
e propaganda nos mesmos termos e com sofisticação 
crescente, inclusive pela aquisição de novas tecnolo
gias e novos arranjos sistêmicos. Assim se iniciou um 
deslocamento radical do lugar da Polftica e do modo 
de construir hegemonia e soberanias em todo mundo; 
sempre a partir das rafzes e inspirações emanadas dos 
centros europeus e norteamericanos da "civilização 
ocidental e cristã". 

Ao dispor das novas tecnologias, os Ifderes, os 
potíticos, os gerentes, as organizações, as empresas, 
as agências governamentais, as organizações multila
terais, as igrejas ou organizações religiosas e outros, 
indivíduos e entidades, direta e indiretamente empe
nhados na poiftica, passam a atuar além dos partidos 
polfticos, sindicatos, movimentos sociais e correntes de 
opinião pública. Estas instituições "ctassicas" da polftica 
são instrumentalizadas, transformadas, mutiladas ou 
simplesmente marginalizadas. Em escala crescente, 
predominam as novas tecnologias da comunicação, 
informação e propaganda, às vezes com objetivos 
democráticos, mas em outras e muitas vezes com 
objetivos autoritários. Sim, porque as novas tecnolo
gias estão organizadas em empresas, corporações ou 
conglomerados, como empreendimentos capitalistas 
articulados com grupos, classes ou blocos de poder 
predominantes em escala nacional ou mundial. 

"A democracia está entrando em uma nova fase, 
mas com uma diferença. Em lugar do antigo grupo lo
cai, no qual predominante os contactos face-a-face, 
forma-se uma nova coletividade nacional e mesmo 
mundial, comunicando-se por meio de imagens e sons 

. 10 Karl Mannheím, Man and Soclety in an Age 01 Reconstruction, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1949. p. 247. Também: Norbert Elias, 

"Technizatíon and Civilizatlon", Theory. CL!lture & Society, vai. 12. n'' 3, Londres, 1995, pp.7~42. 
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desincorporados. Imagens flutuantes produzidas por 
máquinas estão deslocados a riqueza dos contactos 
imediatos. O estranho é que a corrente da comunica
çao organiza-se principalmente em direção única. O 
ouvinte, ou espectador, não tem escolha, a não ser 
manter-se passivo. Não há o dar-e-receber, nenhuma 
oportunidade de discussão com a voz do rádio ou a 
silhueta na tela. A despeito das facilidades sem prece
dentes para a comunicação, os membros da nova 
coletividade parecem paradoxalmente condenados à 
passividade, ao anonimato e ao isolamento, maiores 
do que nunca, sem precedentes" 1 

Quando se trata da mldia organizada em empre
sas; corporações e conglomerados, atuando em âmbito 
local, nacional, regional e mundial, logo se coloca a 
sua importância na organização sistêmica em que se 
baseia grande parte da integração social preválecente 
do mundo. As condições e as possibilidades de orga
nização, funcionamento, dinamização e generalização 
das formas de vida, trabalho e cultura baseiam-se; em 
larga medida, no modo pelo qual a medida exerce as 
suas atividades, presenças e influências. Ao lado do 
mercado e planejamento, das agências governamen
tais, das organizações multilaterais, das empresas, 
corporações e conglomerados transnacionais, a mldia 
impressa e eletrônica, da qual se destaca a televisiva, 
exerce uma influência acentuada ou preponderante nas 
relações, processos e estruturas de integração social, 
desde acima, espalhando-se pela diferentes esferas 
da vida social. Ao lado das suas atividades pluralistas 
e democráticas, favorecendo o debate, a controvérsia 
e a mudança social em geral, é inegavel que a mldia 
também influencia mais ou menos decisivamente a 
integração, isto é, a articulação sistémica de uns e ou
tros, coisas, gentes e idéias, em escaia local, nacional, 
regional e mundial. 12 

De par em par com os desenvolvimentos das 
tecnologias eletrônicas, informáticas e cibernéticas, 
desenvolvem-se as redes, o fax, o e-mail, a internet, 
a multimfdia, o hipertexto, a realidade virtual, o cibe
respaço, a sociedade informática, o mundo sistêmico. 

De par em par com o mundo geo-histórico, desenha
do pela modernidade, emerge o mundo virtual, tecido 
sistemicamente, desenhado pela pós-modernidade. 
Um e outro parecem distintos, separados, autônomos, 
umas vezes justapostos, outras dissonantes, estriden
tes. É como se a experiência e a consciência se dis
sociassem, da mesma maneira que as palavras e as 
coisas, a linguagem e a imagem, o real e o virtual, o 
ser e o devir, o dito e a desdita. São muitos, m; os que 
navegam no ciberespaço sideral, levitando aquém e 
além da realidade geo-histórica, polftico-econômica e 
s6ciocultural, desterritorializados, volantes, indeléveis, 
flutuantes. Esse pode ser o palco da pós-modernidade; 
aonde parecem dissolver-se o espaço e o tempo, a his
tória e a memória, a lembrança e o esquecimento, as 
façanhas e as derrotas, as ideologias e as utopias. Tudo 
está navegando no presente presentificado petrificado. 
AI parece predominar a multiplicidade, descontinuidade 
fragmentação, simulacro, deconstrução; como em uma 
festa caleidoscópica e babélica permanente. 

Esse mundo da pós-modemidade, no entanto, 
está amplamente articulado em moldes sistêmicos. 
Ele se sustenta no ar, desenraizado, volante, virtual 
e siderai, em toda uma vasta, complexa e eficaz rede 
sistêmica, por meio da qual se articulam mercados e 
mercadorias, capitais e tecnologias, força de trabalho e 
mais-valia. Aliás, o conjunto das tecnologias eletrônica, 
informáticas e cibernéticas, com as suas redes e virtu
alidades, hipertextos e ciberespaços, tecem e retecem 
ininterruptamente uma vasta, complexa e lucrativa rede 
sistémica; na qual são situados e significados uns e 
outros, coisas, gentes e idéias, povoando continentes, 
ilhas e arquipélagos, por todo o mundo.P 

Mas esse mundo sistêmico não está pronto, con
solidado, cristalizado. Ainda que muitos procurem definf
lo em termos evolucionistas, como o cHmax da história, 
inclusive naturalizando-o, subsistem multiplicidades, 
divergências, desigualdades, tensões e antagonismos 
entre agências, organizações e outras instituições do 
capitalismo globalizado. O mundo virtual também está 
atravessado por tensões e antagonismo, fissuras e es

11M. Swabey. Theory of the DamocraNc Stet», HarvardUnivarsityPress.Cambridge. 1939.pp. 129-130.Citado por Brian o. Loader (Editor). 
The -Governanca 01 Gyt>erspace (Política. Teehnology and Global Raslrueturing). RouUedge. Londres. 1997.p. 173-174.Consultar também: 
BanH. Bagdikian, O Monopólio da Mld;a, trad. de Maristera M.de Faria Ribeiro, Seritta Editorial, SãoPaulo, 1993; Wilson Bryan Key, A Era da 
Manipulaçiio, trad.de Iara Blderman.Scritta Editorial. São Paulo, 1993;Oanisde Morais(Org.). G/obalizaçiio, Mldiaa CulturaContamponlnea. 
Letra Livre. Campo Grande, 1997;Eugenio Bueel, Brasi/emTempo de Tv, Boitempo Editorial, São Paulo, 1996. 

12Niklas Lulmann. 'Tha wonc Socletyas SocialSystam". In/arnalionalJournaiof Systema.vol.8,1982.pp.131-138;Octávio lannl, Teorias da 
Globalizaçiio, 5" Edição. EditoraCIvilização Brasileira. Rio de Janeiro.1998, esp.Capo IV:"A Intardependência das Nações'. 

13 SharryTu"'le. Ufa on 1I1e Sereen(Identityin 1I1e Age of 1I1e Internet).Weidenfald & Nleolson. Londres. 1996;ManualCastslls,Thelnforma' 
tion Age: Economy. Soclety and Culture, 3 vols.Blaekwel Publ/shers. 1996·1998; Pierre Levy. A Inteligêncie Coletiva (Por uma Antropologie 
do Clberespaço),Irad. De Luiz PauloHouanet, Edições Loyole. São Paulo. 1998;Adam Sehafl.A Socledadelnrormátiea.trad.de canos E.J. 
Machadoe LuizArturo Obojes, EdlloraUnesp,São Paulo. 1990;Norbe" Wiener.Cibernéticae Sociedade(O Uso Humanode Se,.,s Hurna
nos). Irad.de José PauloPaes.Editora Cultrlx,São Paulo. 1968. 
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tridências, inovações e obsolescências. Ainda que a 
maioria dos seus dirigentese beneficiários afirmem e 
reafirmem o fim da geografia, o fim da história, a for
mação da aldeia global e a primazia do pensamento 
neoliberal, não só subsistem como também multipli
cam-se atritos, contradições e conflitos. 

Simultaneamente, pordentroe por forada socie
dade informática, virtual e sideral, são muitos muitíssi
mos, muitomais, multidões, osquecontinuam situados, 
enraizado, territorializados, geohistóricos. Dedicam-se 
aos trabalhos e aos dias, podendo estar empregados 
ou desempregados, conscientes ou inconscientes, re
signados ou desesperados. Para viver, precisam comer, 
beber, vestir-se, abrigar-se, mover-se, reproduzir-se; 
desenvolvem meios e modos de organizar formas deso
ciabilidade, jogosde forças sociais; dedicam-se a pen
sar,sentir, compreender. explicar. tabular: empenham
se em juntar e desconjuntaro passado e o presente, 
a biografia e a história, à parte e o todo, a aparência 
e a essência, o singulare o universal, a existência e a 
consciência, o esclarecimento e a utopia. 

O príncipe eletrônico pode ser visto como unia 
das mais notáveis criaturasda mldia, isto é, da indús
tria cultural. Trata-se de uma figuraque impregna am
plamente a Polltica, comoteoria e prática.Impregna a 
atividadee o imagináriode indivlduose coletividades, 
grupose classes sociais, nações e nacionalidades, em 
todo o mundo. Emdiferentesgradações, conformeas 
peculiaridades institucionais e culturais da polltica em 
cadasociedade, o príncipe eletrônico influencia, subor
dina, transforma ou mesmo apaga partidos politicos, 
sindicatos, movimentos sociais, correntes de opinião, 
Legislativo, Executivo e Judiciário. Permanente e ativo, 
situado e ubíguo, visível e invislvel, predomina emtodas 
as esferas da Política, adquirindo diferentes figuras e 
figurações, segundo a pompa é a circunstância. 

A fortuna e a virtú, das quais falava Maquiavel, 
tornaram-se atribulos do Prtncipe eletrônico. Uma 
parte fundamental da vlrtü de lideres, governantes, 
partidos, sindicatos, movimentos sociais e correntes 
de opinião pública tem sido construlda cada vez mais 
pela mídia, comouma poderosa e abrangente coleção 
de técnicassociais.A comunicação, informação e pro
paganda podem transformar, da noite para o dia, um 
ilustre desconhecido em uma figura pública notável, 
literalmente ilustre, com periil, programa, compromis
so, senso de responsabilidade pública, conhecimento 
dosproblemas básicos dasociedade e atémesmo com 
linguagemprópria,diferente de outras,original.O ma
rketing político, secundadopor diferentesprogramas 
na mídia eletrõnica e impressa, bem como pelos artl
ficios das técnicasde montagem, colagem, mixagem, 
bricolagem, deconstrução e simulacropode realizaro 

milagre da criação. Pouco a pouco, muitos são levados 
a crer que essapode ser a criaturaindispensável para 
fazerface à forluna, às condições político-econômicas e 
sócio-culturais responsáveis pelaquestãosocial, pelas 
carênciasdo povo, pelas reivindicações de individuos 
e coletividades, grupos e classes sociais. Em alguns 
casosa criaturaproduzida pela mldia aparececomo a 
únicasolução, parao individuo, povo, sociedade, país, 
Estado-Nação, região ou até mesmo o mundo como 
um todo. Desdeque se satanize maliciosa e impiedo
samenteos outros, lideres, dirigenles, partidos,sindi
catos, movimentos sociais, correntes de opinião, se
tores sociaise outros, inclusive criminalizando amplos 
setores da sociedade civil, logo muitos, muitissimos, 
multidões, serão induzidos a buscar a salvação. Sim, 
a metamoriose da crftica em satanizaçãoe da satani
zação em intimidaçãomedo e aflição, logo provoca a 
reorganização e o redirecionamento de expectativas e 
opiniões. Essapode ser a estradana qual é tangida a 
multidãosolitária no seio da qual o príncipe eletrônico 
constrói hegemonias e exercesoberanias. 

O "processo catártico", por meio do qual as in
quietações, carências, frustrações, reivindicações e 
ambições de indivlduos e coletividades, grupose clas
ses sociaissintetizavam-se no Príncipee no Moderno 
Prlncipe, agora passa a ser predominantemente um 
atributodo PrlncipeEletrônico. Umaparte fundamental 
do entendimento e descortinio do moderno príncipe, 
assim como do principe, passa a ser realizada pela 
mldia eletrônica e impressa, capaz de comunicação, 
informação e propaganda; combinando ênfase e gra
dação, impactoe esquecimento, linguagem e imagem, 
videoclip e multimídia, tudo isso em um vasto espe
táculo sem fim. Sim, o príncipe eletrônico é capaz de 
realizar a metamoriose de tudo o que pode ser social 
em uma síntese se de tudo o que pode ser político; 
realizando, simultaneamente, a mágica de pasteuri
zar a poiítica propriamente dita, comoteoria e prática. 
Quandorealizado peloprlncipe eletrônico, o processo 
catártico revela a políticacomouma esfera naqualma
nitestam-se também desentendimentos, desencontros 
e inadequações, tanto quanto intenções, propostas e 
soluções; mas em geral uma esfera destitufdade len
sões e contradições, alimentadas por desigualdades 
e alienações. 

O príncipe eletrônico é uma figura polftica nova 
e diferentede todas as outras,passadas e presentes. 
Convivecom as outras, tanto o príncipe maquiavélico 
como o moderno prlncipe grarnsciano, sem esquecer 
as instituições "clássicas" da Política, taiscomoos par
tidos políticos, os sindicatos, os movimentos sociais, 
as correntes de opinião pública, os poderes legislati
vo, executivo e judiciário.Revela-se simultaneamente 
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diferente e original, tantoquantosurpreendente, fasci
nante e inquietante. 

Um dos segredos do prlncipe eletrônicoé atuar 
diretamente non(vel do virtual. Beneficia-se amplamen
te das tecnologias e linguagens que a mfdia mobiliza 
pararealizar e desenvolver cotidianamente a virtualiza
ção.Tudo o queé social, econômico, politicoe cultural, 
compreendendo as diversidades e desigualdades da 
gênero, étnicas, religiosas, lingufsticas e outras pode 
ser taquigrafado, traduzido e decantado em signos, 
simbolose emblemas, ou figurase figurações, queas 
linguagens da midia elaboram e desenvolvem. Essa 
vasta, complexa e ininterrupta atividade mobiliza a 
montagem, colagem, mixagem, bricolagem, decons
trução, simulacro e pastíche, entre outras linguagens 
da pós-modernidade. A noticia, o comentário, a foto
grafia, o documentário, a palavra, a imagem, o som, 
a cor, a forma, o movimento, o ângulo, o close-up, a 
panorâmica, o impacto, o espetacular, o terrificanle 
e outros recursos narrativos permitem tanto registrar 
e divulgar como enfatizare esquecer, ou relembrar e 
enervar. Em todos os casos, trata-se de taquigrafias, 
traduções, exorcismos, sublimações ou estetizações 
da realidade, experiência ou existência. Dar a emer
gência de outras e novas, diterentes e surpreendentes, 
formas de consciência, envolvendo outras condições e 
possibilidades de entendimento, esclarecimento, ima
ginação, mitificação. Há todo um imensoe intrincado 
universo de signos, slmbolose emblemas, compreen
dendofiguras e figurações; universopor meiodo qual 
a mldia decanta o real, o acontecer, o devir e outras 
modulações da realidade, transformado-os em manI
festações espúriasdo virtual. 

Está em curso, ao acaso ou deliberadamente, 
umsurpreendente, fundamental e inquietante proces
so de dissociação entre existência e consciência; ou 
condiçõese possibilidades da existência e condições 
e possibilidades da consciência. Quandose desenvol
veme aplicam as tecnologias eletrônicas, informáticas 
e cibernéticas, agilizando e generalizando 05 meios 
de comunicação, informação e propaganda, as con
dições e as possibilidades da consciência passam a 
deslocar-se contínua ou reiteradamente da experiên
cia, realidade ou existência. 

Simultaneamente à dissociação entre existência 
e consciência, desenvolvem-se outros, novos e muito 
diferentes significados do espaço e tempo, sere devir, 
pensar e sentir, explicar e imaginar. Torna-se possf
vel utilizar metáforas tais como as seguintes: mundo 
sem tronteiras, Terra-Pátria, aldeia global, fim da ge
ografia, fim da história. Esse é o clima mental, isto é, 
virtual,em quese formulam expressões destinadas a 
taquigrafar aspectos desse mundo virtual: multimfdia, 

interface, internet, hipertexto, ciberespaço, desterrito
rialização, miniaturização, mundialização, globalização, 
planetarização. 

Nesse mundo virtual, modHicam-se as articu
lações e desarticulações estabelecidas pela moder
nidade, acerca de dado e significado, parte de todo, 
passado e presente, histÓria e memória, compreensão 
e explicação, singular e universal. Simultaneamente, 
modificam-se os contrapontos "eu" e "outro", "nós" e 
"outros", "nacional" e "estrangeiro", 'ocidental" e "orien
tai". Quando se desenvolvem, agilizatn e generalizam 
as aplicações dastecnologias eletrônicas, informáticas 
e cibernéticas, transformadas emtécnicas sociais, re
desenham-se oumesmo dissolvem-se as linhas demar
catóriasde terntóríos e fronteiras, formas de governo 
e regimes pollticos, culturas e civilizações. No âmbito 
do mundo virtual, as coisas, as gentes eas idéias, tan
to quanto as identidades, alteridades, diversidades e 
desigualdades parecem mudar de figura e figuração. 
Comoparecem descoladas da experiência, realidade 
ou existência, aparecem como fantasias do imaginá
rio. Podem ser criações prosáicas ou originais, mais 
ou menos elaboradas combasena estética eletrônica, 
de tal modo que muitos, muitissimos, multidões, são 
ievados a visões do mundo destitufdas de tensões e 
contradições. 

Sim,o prlncipeeletrônico podeser visto comoo 
intelectual orgânico dos grupos, classes ou blocos de 
poderdominantes, em escala nacional e mundial. Em 
alguma medida, esses grupos, classes ou blocos de 
poder dispõemde influência mais ou menos decisiva 
nosmeios decomunicação, informação epropaganda, 
istoé, namídia eletrônica, e impressa, sempre funcio
nandotambém como indústria cultural. 

É claro que o príncipe eletrônico não é harmo
nioso, homogêneo ou, muito menos, monolrtico. Está 
sempre atravessado por divergências, concorrências 
e influências. Além das suas disputas e competições 
"internas", relletem as solicitações e obstruções de 
setores sociaisdiversos, nos quais proliferam diferen
tes e contraditórias avaliações sobrea midla;semter 
idéia da formação e atividade do prfncipe eletrônico. 
Hádesacordos e acomodações, convergências e ten
sões, no âmbito dasociedade, suscitando à pluralismo 
e até mesmo quebrando monolilisrnos. 

Em suas linhas gerais, no entanto, o modo pelo 
qual sedesenha emovimenta o prrncipe eletrônico per
mitedefini·lo como o intelectual orgânico dos grupos, 
classes ou blocos de poder dominantes, em escala 
nacional e mundial. Um intelectual orgânico coletivo, 
já que sintetiza a atividade, o descortfnio e as formu
lações de váriascategorias de intelectuais: jornalistas 
e sociólogos, locutores e atores, escritores e animado
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res, âncoras e debatedores, técnicos e engenheiros, cipe de Maquiavel e do Moderno Príncipe de Gramsci. 
psicólogos e publicitários; todos mobilizando tecno Agora é o Príncipe Eletrônico que detém a faculda
logias eletrônicas, informáticas e cibernéticas corno de de trabalhar a vlrtü e a fortuna, a hegemonia e a 
técnicas sociais de alcance local, nacional, regional soberania; ou o problema e a solução, a crise e a sal
e mundial. vação, o exorcismo e a sublimação. Assim se instaura 

Essa é, em larga medida, a fábrica da hegemonia o imenso ágora eletrônico, no qual muitos navegam, 
e da soberania, que teriam sido prerrogativas do Prín nautragam ou flutuam, buscando salvar-se. 
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Duranle O discurso do Sr. José Genotno, terno desta Casa.A minha propostainstitui o Sistema 
o Sr. Dr. Ubiali, § 2° do art. 18 do Regimento de Registro e Divulgação de Atividades no Exercício 
Interno, deixa a cadeira da presidência que é do Mandato Parlamentar. 
ocupada pelo Sr. Ciro Nogueira, § 2° do art. O projeto que ora submetemos à apreciação 
18 do Regimento Inlerno. visa construir um retrato de cada Congressistabrasi-

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) _ Conce- leiro que seja mais aproximativo e fiel à realidade de 
do a palavra, pela ordem, à nobre DeputadaSolange nosso cotidiano. 
Amaral, para uma breve comunicação. Com este projeto, a Cãmarados Deputadospo-

A SRA. SOLANGE AMARAL (DEM-RJ. Pela or- dera contar com um sistema de avaliaçãodo desern
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente Ciro penho parlamentar a ser divulgado anualmente. 
Nogueira, companheiros da Mesa, gostariade registrar O relatório levará em conta 14 itens do exercício 
a participação da bancadado Democratas na sessão parlamentar, comoproposições, relatorias, pronuncia
de ontem. mentos, intervenção em plenário, publicação de traba-

Apresentamos à Naçãoas informações sobre a lhos, existência de processos administrativos, decoro 
CPMF, uma contribuição que, do nosso ponto de vis- parlamentare condenações na Justiça. 
ta, não deveria ser renovada. São 40 bilhões que não O meu objetivoé mostrarà Nação um retrato fiel 
impedirãoque aindapersistam problemasem relação das ações da Câmara. Aiém das ações de natureza 
à saúde. legislativa; há uma série de iniciativas que apresen-

Hoje mesmo, no Hospital Geral de Bonsucesso, tam relevãncia e que ocorrem dentro e fora do Par-
nos hospitals da Zona Oeste da minha cidade, Rio de lamento. 
Janeiro, a população está precisandode auxílio, mas O sistemade registroe divulgaçãode atividades 
os recursos não chegam.Desses recursos, o percen- serádesenvolvidoe mantidopela Mesa Diretora, com 
tual destinado à saúdeé de apenas40%. Maisde 60% apoio dos serviços administrativos da Câmara. Os 
da CPMF é utilizado para girar a dívida e para fazer o indicadores anuais serão organizados em uma ficha 
chamado equilíbrio fiscal do Governo. parlamentar, que irá acompanhar, avaliar e informaro 

Agora o assunto vai ser discutido no Senado, desempenhofuncional dos Parlamentares. 
onde a Relatoria será exercida pela Senadora Kátia Acreditoque são insuficientes e inadequadasas 
Abreu, do Democratas. listasdos "Mais Eficientes Congressistas", divulgadas 

Reitero aqui a nossa contrariedade à prorroga- de tempos emtempospela imprensa. São destacados 
ção da CPMF. principalmente os que maissobemà tribunae que têm 

O SR. WALDIR MARANHÃO _ Sr. Presidente, mais contato com jornalistas. 
peço a palavra pela ordem. Sãoesquecidas ou desconhecidas as atividades 

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) _Tem V.Exa. comoo trabalhoem Comissões, íncremento da partici
a palavra. paçãopolítica pelavia do partido, representações junto 

O SR. WALDIR MARANHÃO (PP-MA. Pela or- a organismosou entidades,além da apresentação de 
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- proposições legislativas. 
te, Srs. Uderes de partido, Sras. e Srs. Deputados, o Uma Comissão Especial será constituida para 
exerclciodo mandatoparlamentarsupõe umaprofun- definição e aplicaçãoda proposta.Terá a participação 
da e permanente relação com a sociedade. Todavia, de Parlamentares indicados pelo Colégio de Uderes, 
há uma grande incompreensão ou desconhecimento, de técnicos da Casa indicados pela Mesa e de repre
por parte de amplos segmentos de nossa sociedade, sentantes de entidades da sociedade. 
da multiplicidadede atividades que envolveo exerel- Pelo projeto, a Comissão Especial terá mandato 
cio do mandato. bianuai, sendo um terço dos seus membros substitu-

Embora já se tenha construido um sofisticado Ido ao final do primeiro ano de mandato. Esta tríplice 
sistemainformatizado dedados da Câmara, aindanão aliança possibilitaráa adequação técnicae politica da 
há mecanismos que permitam a divulgação, de modo metodologiaa ser implementada. 
sintético e consistente, das inúmerasatividadesa que Entendoque a apresentaçãodo projeto de raso
se dedicam os Deputados, o que poderia dar uma vi- luçãocertamente será reconhecida pelos ilustres pares 
são realista e abrangente dos encargos efetivos por e é em razãodessas minhasconsideraçõesque peço 
nós assumidos.	 o indispensável apoio para sua aprovação. 

Poresta razão, Sr.Presidente, colegasde plená- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
rio, no final da tarde de ontem apresentei um projeto O SR. FLÁVIO BEZERRA - Sr.Presidente, peço 
de resolução que propõe emenda ao Regimento In- a palavra pela ordem. 
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o SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB-CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, desde 1988 temos uma nova 
Constituição. Infelizmente, porém, nossa tradição ibéri
ca impede que a Carta Magna seja auto-aplicável. São 
necessárias muitas leis complementares para que se 
estabeleça, de fato, uma nova ordem constitucional. 

Em 1989, ano seguinte à promulgação da "Cons
tituição Cidadã", iniciou-se a tramitação de um projeto 
de lei destinado a regulamentar o parágrafo único do art. 
80 da Carta. Refiro-me ao trabalho de autoria do nobre 
Deputado Antônio Carlos Mendes Thame, o PL na3.051, 
de 1989. que dispõe sobre as Colônias, Federações e 
Confederação Nacional dos Pescadores. Esse projeto, 
senhoras e senhores, arrasta-se pelos corredores do 
Congresso Nacional há quase 20 anos. 

Como se trata de dar aplicabilidade à Consti
tuição, justifica-se maior pressa desta Casa ém sua 
apreciação e aprovação. Afinal, o projeto define normas 
de criação, organização e competência das colônias 
de pescadores, e, sem ele. esses profissionais vêem 
ameaçados seus direitos associativos, trabalhistas e 
previdenciários. 

Tendo em vista esses fatos, apresentei requeri
mento para incluir o referido PL na Ordem do Dia. 

Ora, os pescadores brasileiros não podem es
perar eternamente pela regularização do seu modo . 
associativo. É obrigação desta Casa dar-lhes o am
paro legal. 

Enquanto essa matéria não vier para a Ordem 
do Dia, sendo prontamente votada, desestimulamos 
o associativismo, desestimulamos o progresso mate
rial, profissional e social dos pescadores e de suas 
famflias. 

O projeto de lei veta, por exemplo, a entrada de 
pessoas jurldicas em associações de pescadores. Sem 
a lei, até mesmo uma multi nacional da pesca pode 
requerer sua associação numa colônia de pescado
res - o que seria, apesar de grotesco, posslvel. Aliás, 
sem a lei, que estabelece um número mfnimo de 500 
pescadores por colônia, uma mullinacional poderia, 
sozinha, intitular-se "Colõnia de Pescadores". Poderia, 
sozinha, intitular-se "Federação" ou "Confederação", 
já que nada é proibido. se não estiver na legislação. 
Outra multinacional, ou até mesmo uma drogaria ou 
salão de beleza, poderiam, na mesma base territorial, 
dizer-se também "confederações". 

Ora, o projeto de lei que pretendemos trazer para 
a Ordem do Dia regula toda a estrutura societária das 
colônias, prevê fundos assistenciais, a soberania das 
assembléias, etc. O referido PL já transitou em todas 

as instâncias e foi relatado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, incorporando emendas e 
melhoramentos, contemplando tanto os pescadores 
artesanais quanto os embarcados. 

O PL, senhoras e senhores, é aceitável do ponto 
de vista constitucional, jurldico e de técnica legislativa, 
segundo o parecer da Relatora Sandra Rosado, pronto 
há mais de 3 anos. Portanto, nada mais falta. a não ser 
sua aprovação, tendo em vista sua importância para 
todos os que vivem da pesca, ou dela indiretamente 
dependem. 

Portanto, peço que se aceite o meu requerimento 
para a inclusão urgente deste PL na Ordem do Dia. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação do 
meu pronunciamento nos órgãos de comunicação da 
Casa. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) - Com a 

palavra o nobre Deputado Rômulo Gouveia. S.Exa. 
dispõe de 25 minutos para seu pronunciamento. 

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB-PB. Sem revi
são do orador.) - Meus cumprimentos, Sr. Presidente. 
Deputado Ciro Nogueira, Sras. e Srs. Deputados, con
terrâneos de Campina Grande, Paraíba, aqui presen
tes: João Azevedo Dantas, Carmelita, Milena, Maria 
Evangelista, João Martins. Cumprimento também o 
pessoal do Sistema Penitenciário da Parafba: Ednal
do, Darci e Edvaldo. 

Sr. Presidente, é com muita alegria que, peja pri
meira vez, ocupo a tribuna para me pronunciar durante 
o Grande Expediente. 

Saúdo a cidade de Campina Grande pelo aniver
sário de 143 anos de emancipação poHtica. 

Considerada a maior do interior do Nordeste, 
Campina Grande tem sua origem no sftio Campina 
Grande; aldeamento dos Indios Ariús, por Teodósio 
de Oliveira Lêdo, Capitão-mor dos Sertões, em 1° de 
dezembro de 1697. [ndios esses trazidos escraviza
dos da região das Piranhas, os verdadeiros tropeiros 
algodoeiros. 

Em 1790 o povoado torna-se Vila Nova da Rai
nha, de acordo com edital publicado em 6 de abril da
quele ano. De conformidade com a Carta Régia de 22 
de julho de 1766, na categoria de vila ganha Câmara 
Municipal, Julgado de Paz, Cartório e Pelourinho. 

Até então, a principal atividade econômica de 
Campina Grande baseava-se na cana cultivada no lito
ral, na várzea, razão pela qual o sopro do desenvolvi
mento fez-se necessariamente de modo desordenado, 
como disse Epaminondas Câmara. 

A partir do inicio do século XIX, a cidade passou 
a ter influência na pecuária, no cultivo do algodão e na 
economia regional. Vila Nova foi favorecida pelas estra
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das e pela própria localização. Quem conhece Campina 
Grande sabe que é uma cidade geograficamente muito 
bem localizada no Estado, a 120 quilômetros da Capi
tal, João Pessoa, e próxima do Cariri, do Curimataú, 
do Brejo e das demais regiões do Estado. 

Com as estradas, Vila Nova da Rainha cresceu 
e, com seu crescimento, em 1964, há exatamente 143 
anos, foi tornada cidade e passou a receber novos in
vestimentos, Já no final do Século XIX a cidade con
tava com 500 habitações, 

A cidade cresceu ao longo de vários ciclos eco
nômicos, Eu poderia destacar o do algodão, que pro
porcionou à cidade a condição de uma das maiores 
praças algodoeiras de todo o mundo, sobressaindo-se 
sobretudo no setor de vestuário e de prensagem têxtil. 
A cidade realmente ganhou então grande destaque. 
Aliás, Campina Grande sempre teve a capacidade de 
superar adversidades, No entanto, depois do ciclo do 
algodão e do ciclo da industrialização, a cidade entrou 
em decadência, principalmente entre as décadas de 
70 e 90. 

Há exatos 40 anos atrás criou-se a Universidade 
Regional do Nordeste - URN, há 20 anos transformada 
na Universidade Estadual da Paralba. 

O então Prefeito e hoje Governador Cássio Cunha 
Lima, ex-Deputado Federal, e o Governador da época, 
Tarcísio Burity, estadualizaram a nossa Universidade 
Regional do Nordeste - URN e a transformaram em 
Universidade Estadual da Paralba. 

Mas foi, Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados, 
o ex-Vereador, ex-Deputado Estadual, ex-Senador, ex
Governador e hoje nosso colega Deputado Federal e 
meu L1der, o poeta Ronaldo Cunha Lima, que encon
trou outra vocação para a cidade, o turismo de even
tos, com a criação do maior São João do Mundo, fator 
importante para o desenvolvimento daquela cidade, 

Há exatamente 24 anos, depois de ter sido cas
sado, Ronaldo Cunha Lima, em 1969, fez uma ver
dadeira revolução urbana na cidade: abriu avenidas 
como a Manoel Tavares; construiu o Parque do Povo; 
urbanizou áreas como a Vila Cabral de Santa Rosa e a 
Vila Cabral de Santa Terezinha, antigo Buraco da Gia, 
que se transformou em Rosa Mística; pavimentou ruas, 
tudo isso fruto de fantástico trabalho de participação 
popular, por meio do orçamento participalivo. 

Além de tudo isso, estando há apenas 40 dias 
à frente da Prefeitura, deixou ele cravado este gran
de evento que a cidade, hoje, projeta para o mundo 
inteiro: o maior São João do Mundo, que, como ele 
mesmo diz, "grande festa nordestina, forr6 a cada se
gundo, n6s fazemos em Campina, o maior São João 
do mundo". 

É com alegria que concedo um aparte ao Depu
tado, poeta e eterno Governador e Senador, Deputado 
Ronaldo Cunha Lima. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Deputado Rômu
lo Gouveia, em primeiro lugar, agradeço a V.Exa. as 
referências generosas ao meu nome quando Prefeito 
da cidade de Campina Grande, que hoje comemorara 
143 de emancipação política. Em segundo lugar, devo 
dizer que ninguém melhor do que V.Exa. para saudar 
nesta Casa a nossa cidade no dia do seu aniversário. 
Sem pretender interromper por muito tempo o belo dis
curso de V.Exa. sobre a nossa querida cidade, peço
lhe permissão para lembrar Roteiro Sentimental de 
Campina Grande, livro em que inseri um monóiogo 
de um poeta dedicado àquela cidade que tanto cantei 
em verso e em prosa. "Onde vais, poeta errante, nas 
passadas desse instante, nas rotas do caminhar? Vou 
onde o sonho começa, que o caminho não me impe
ça de o sonho realizar, Vem de longe, de que cidade, 
essa tua mocidade deixa agora de expirar? Venho de 
Campina Grande, Por mais terras que eu ande, nun
ca vou querer deixar. O que trazes nessa saco/a? Um 
pouco de cada esmola, pedaço do que te dão? Trago 
sonhos, pensamentos, tangidos pela voz dos ventos, 
tremendo de solidão. Como estás, poeta louco, os ca
belos pouco a pouco brincando de embranquecer? Tra
go planos, faço versos. Com o bem e com o adverso, 
hei de Campina esquecer, E essa voz estremecida? O 
que fizeste da vida, que pelo tempo discorreu? Lavrei, 
plantei e colhi; de Campinas nunca esqueci; Campi
nas nunca esqueceu'. Obrigado, Deputado Rômulo 
Gouveia. (Palmas.] 

O SR. RÔMULO GOUVEIA - Agradeço ao Depu
tado Federal por Campina Grande e pela Parafba; ao 
ex-Governador, ex-Vereador e ex-Deputado Estadual 
Ronaldo Cunha Lima, amigo que muito me honra, o 
aparte, 

Conforme eu dizia, Deputado Armando Abílio, 
hoje Campina Grande é uma nova cidade. Fazendo 
uma retrospectiva, vejo que muitos contribuíram para 
o seu desenvolvimento. Entre eles, cito Luizito Mata, 
Evaldo Cruz e Enivaldo Ribeiro, que governou a cida
de, assim como Cássio Cunha Lima, que a governou 
por 3 vezes, Félix Araújo e Cosete Barbosa, a atual 
Prefeita. 

A história da cidade se iniciou com Ronaldo Cunha 
Lima, que teve importante papel no processo da eco
nomia do Estado. E hoje um filho da cidade governa 
o Estado e para lá está levando investimentos impor
tantes. 

Deputado Armando Abflio, na condição de Depu
tado Estadual e de Secretário de Estado, V. Exa. con
tribuiu muito para a nossa cidade. Fez obras como a 
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duplicação da BR-230, no trecho entreJoão Pessoae 
Campina Grande; a construção do Garden Hotel, irn
portante para o turismo de eventos; a construção do 
gasoduto, que possibilitou a reabertura do complexo 
Vale, fechado há mais de 30 anos; a criação de novas 
indústrias,que ainda hojegeram empregoe renda, tais 
como a Alpargatas, que ampliou o seu parquee oferece 
as sandálias Havaianas para o mundo inteiro. 

É com alegria que concedo um aparte ao nobre 
colega Deputado Armando Abflio, oriundo do sertão, 
que mora em Esperança,Municlpio vizinhoa Campina 
Grande,e atuatambém nos Municlpiosde LagoaSeca, 
Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Queima
das, Alagoa Nova, enfim, em toda aquela região. 

O Sr. Armando Abflio - DeputadoRõmulo Gou
veia, fica diffcil participar desta sessão logo depois do 
Deputado Ronaldo Cunha Lima. No entanto, não só 
em razãoda minha participação na polftica paraibana, 
mas também porque moro perto de Campina Gran
de, vou prestar o meu depoimento. Deputado Rõmulo 
Gouveia, não poderia haver melhor representante de 
Campina Grande do que V.Exa., filho do Municlpio, ex-
Vereador, ex-Secretário da Prefeitura, ex-Presidente 
da Câmara, inclusive ex-Presidente de associações. 
A maior demonstração da sua identificação e do seu 
compromisso com a cidade é o fato de que, apesar 
de ter havido vários candidatos a Deputado Federal 
na última eleição, V.Exa. foi o mais bem votado da 
região. Além disso, nós fazemos parte da equipe de 
Cássio.V.Exa. disse muito bem que, além de integrar 
o seu grupo no primeiro mandato, fiz parte também 
da sua Administração, na condição de Secretário de 
Desenvolvimento Humano. V.Exa. citou várias ações 
e obras do Governo de Cássio, mas acho que se es
queceu da principal: a melhoria no abastecimento de 
água e no esgotamento sanitário. Deputado Rõmulo 
Gouveia, sinceramente, não defendo, não acredito e 
não aposto em qualquer tipo de crescimento. se não 
houver o compromisso com a melhoria da qualidade 
de vida da população. E essa é a principal marca do 
Governo de Cássio, pois deu ao cidadão paraibano 
a possibilidade de entrar no mercado de trabalho; e, 
entrando no mercado de trabalho. ter condições de 
ganhar dinheiro; e, ganhando dinheiro, ter condições 
de manter com dignidade a famflia; e, a partir dai, a 
famllia ter o direito elementar. primário e fundamental 
do exercício da cidadania. Exatamente por isto estou 
aqui: pará parabenizar V.Exa. E não poderia agir de 
modo diferente, diante dos dados apresentados por 
V.Exa. a respeito do crescimento de Campina Gran
de, porque o crescimento daquela cidade faz parte do 
seu trabalho parlamentar. Parabéns! Felicidades! Um 
abraço a Campina Grande. 

O SR.RÔMULO GOUVEIA - Agradeçoo aparte 
a V.Exa. e gostaria de destacar, Deputado Armando 
Abflio, entre os investimentos feitos no Estado pelo 
Governador, o Programa Cheque Moradia, na área 
de habitação, e o Fundo de Combate à Pobreza, outra 
ação importante, em razãoda qual o Governador está 
sendo injustiçado, pois com ela atendeu às pessoas 
mais humildes e que mais precisam. V.Exa. destacou 
muito bem esses tópicos. 

Comalegria,concedo, agora,umaparteao amigo, 
irmão, representante do nosso querido Piaul, Depu
tado Ciro Nogueira. 

O Sr.Ciro Nogueira - Muitoobrigadopeloaparte, 
nobre Deputado Rõmulo Gouveia. V.Exa. já escreveu 
uma história muito bonita na Parafba, seja na Assem
bléia Legislativa, seja na Câmara de Vereadores, e 
principalmente na sua luta por Campina Grande. Tra
go também a nossa homenagem a essa cidade, que 
tem um filho que nos inspira: Ronaldo Cunha Lima. É 
diflcil falar depois de S.Exa., pois é um homem que 
admiramos. Passamos por momentos muito diffceis 
nesta Casa, mas só o prazer de estar ao seu lado e 
ouvir seus versos,que revelamseu amor por Campina 
Grande, nos faz superar todas as adversidades que 
enfrentamos aqui. Então, trago a minha homenagem 
a Campina Grande, que está aqui bem representada, 
seja pelo Deputado Ronaldo Cunha Lima, seja por 
toda a bancada federalda Paralba,seja porV.Exa., um 
apaixonado por aquela cidade. Tenho certeza de que 
sua luta por Campina Grande e pela Paratba renderá 
muitos frutos à cidade e ao Estado. Muito obrigado. 

O SR. RÔMULO GOUVEIA - Agradeço-lhe o 
aparte, Deputado Ciro Nogueira. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cidade 
de Campina Grande, que conta com 400 mil habltan
les e 250 mil eleitores, tem nesta Casa 4 Deputados 
Federais: Ronaldo Cunha Lima, Damião Feliciano, 
Vital do Rêgo Filho e Rõmulo Gouveia, todos filhos 
da cidade, e mais Marcondes Gadelha, que com ela 
tem ligações, por intermédio da tamllia Gadeiha - é 
também da famflia Gadelha o recém-empossado Pre
sidente da Federaçãodas Indústrias da Parafba,Fran
cisco Gadelha. 

Em CampinaGrande estãoa sede da Federação 
das Indústrias da Parafba e a Bolsa de Mercadorias 
de Campina Grande, criada pelo saudoso Edvaldo 
do Ó, que hoje novamente está nas mãos de Silas 
Marinho. 

Como se podever, Campina Grandeé uma cida
de pujante. Além de ter o maior São João do mundo, 
tem também, como turismo de eventos, a Micarande, 
que é o carnaval fora de época; o Encontro para Nova 
Consciência; o Encontro para Consciência Cristã, rea
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lizado no período de carnaval; o Movimento Crescer, 
do Movimento Carismático Católico; o Congresso de 
Violeiros; o Congresso de Teoria e Critica Literária; e 
o Festival de Inverno, evento tradicional da década de 
70 que projeta o talento na arte e na cultura. 

Concedo, agora, ao Deputado Marcondes Gade
lha, que tem sua família enraizada na nossa Rainha 
da Borborema, um aparte, com alegria. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Deputado 
Rômulo Gouveia, cumprimento V.Exa. e louvo a inicia
tiva desse brilhante pronunciamento com que brinda 
a Casa, em que homenageia a nossa querida cidade 
de Campina Grande, na verdade, um dos grandes 
motores da economia da Paraíba e um pólo de irra
diação cultural de extraordinária relevância para todo 
o Nordeste brasileiro. Campina Grande teve os seus 
dias áureos ao tempo da cultura do algodão, quando 
era o entreposto comerciaf mais importante de toda a 
Região Nordeste. De lá se exportavam algodão e seus 
derivados para o Sul do País, para a Europa, para os 
Estados Unidos, para toda a parte. Com o declinio da 
cultura do algodão, Campina Grande sofreu em con
seqüência desse fato socioeconômico que infelizmente 
não conseguimos confrontar adequadamente. Mas ago
ra a cidade ressurge com toda sua pujança em outros 
campos de extraordinária reverberação. V.Exa. citou o 
turismo. Lembraria a educação. Campina Grande tem 
uma vocação natural para a educação. Desde o tempo 
dos tropeiros, dos seus pioneiros, a cidade abrigou os 
primeiros colégios do Estado da Paraíba, e agora, com 
suas universidades, tem um papel relevante na cons
trução do futuro do Estado. Nobre Deputado Rômulo 
Gouveia, sabemos que a importãncia de um Estado, 
de uma região, não depende do seu estoque de ca
pital em dado momento, mas da qualidade dos seus 
recursos humanos. Campina Grande traz um aporte 
extraordinário quando refina o material humano da Pa
raíba, quando oferece quadros de boa qualidade para 
a construção do nosso futuro. Trata-se de uma cidade 
que tem um destino ilimitado, caro Rômulo Gouveia, 
como ilimitada também é a tarefa legislativa de V.Exa. 
Meus parabéns pelo brilhante pronunciamento. 

O SR. RÔMULO GOUVEIA - Obrigado. Peço a 
tolerância do Sr. Presidente, pois gostaria muito de ou
vir O Deputado Manoel Junior. S.Exa. foi meu colega, 
Deputado Estadual, ex-Prefeito de Pedras de Fogo, 
Vice-Prefeito da cidade de João Pessoa. 

É com alegria que, neste final de discurso, con
cedo um aparte a S.Exa. 

O Sr. Manoel Junior - Deputado Rômulo Gou
veia, quero pedir perdão porque tive que sair em busca 
de recursos para a Paralba, mas não podia deixar de 
vir a este Grande Expediente prestar-lhe homenagem. 

V.Exa.ocupa este espaço para tratar da história da sua 
cidade natal, onde foi presidente de associação de bair
ro, Vereador por 2 vezes, representante na Casa de Epi
tácio Pessoa como Presidente do Legislativo Estadual, 
honrando as tradições da nossa terra. Mas quero falar 
um pouco sobre a cidade de Campina Grande, filha 
de São João do Cariri, que logo se tornou um marco 
para o desenvolvimento regional do nosso Estado e 
que exporta tecnologia para o mundo. Recentemente, 
Deputado Ronaldo Cunha Lima, Deputado Marcondes 
Gadelha, eu estive com um amigo que mora na França 
e soube que, por incrível que pareça, Campina Grande 
exportou para a Cidade Luz, Paris, um sistema de se
gurança para um dos metrôs mais antigos do mundo. 
O sistema de segurança veio da nossa terra querida, 
Campina Grande. Ela não só exporta tecnologia, mas 
é a cidade que acolhe o maior São João do mundo, 
e efetivamente tem nesta Casa um representante da 
altura de V.Exa., que vem aqui discorrer não só sobre 
a história daquela cidade, mas principalmente sobre 
aquilo que Campina Grande pode dar à Paraíba, ao 
Nordeste e ao Brasil. Quero parabenizar V.Exa. e dizer 
que me honra muito ter sido seu eoleqa quando Depu
tado Estadual e estar sendo seu colega aqui. Tenho 
certeza de que V.Exa. irá ocupar lugares de destaque 
na política não só do nosso Estado, mas também do 
País. Parabéns a V.Exa. 

O SR. RÔMULO GOUVEIA - Para encerrar, 
Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a generosidade na 
cessão do espaço, aos que me apartearam, às Sras. 
e aos Srs. Deputados, e deixo meu abraço a todos os 
paraibanos e a Campina Grande, neste importante 
momento histórico e político-administrativo da Rainha 
da Borborerna, por seus 143 anos de emancipação 
política, e pelos 40 anos da Universidade Estadual da 
Paraíba, antiga Universidade Regional do Nordeste. 
(Palmas nas galerias.) 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
hoje a tribuna desta Casa, para saudar com alegria o 
aniversário de 143 anos de emancipação política de 
minha querida cidade de Campina Grande, conside
rada a maior do interior nordestino. 

Segundo alguns historiadores a origem de Campi
na Grande é atribuída à instalação, no sitio da Campina 
Grande, do aldeamento dos Indios Ariús por Teodósio 
de Oliveira Ledo, Capitão-mor dos Sertões, em 10 de 
dezembro de 1697, índios esses trazidos por ele es
cravizados da região das Piranhas. 

Em 1790 o povoado torna-se vila, sob a denomi- . 
nação de Vila Nova da Rainha, através de edital publi
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cado em 6 de abril daquele ano, em conformidade à 
Carta Régia de 22 de julho de 1766. Nesta categoria, 
o lugar passa então a contar com Câmara Municipal, 
Julgado de Paz, Cartório e Pelourinho. 

Até então, a atividade econômica principal da 
capitania baseava-se, principalmente, na cana-de
açúcar cultivada no Litoral e na Várzea, razão porque 
o sopro do desenvolvimento necessariamente fez sur
gir as primeiras vilas nessas regiões, enquanto Cam
pina Grande, como povoado, permanecia, como diria 
Epaminondas Câmara, crescendo vagarosa e desor
denadamente. 

A partir do século passado, a influência da pe
cuária e do cultivo do algodão na economia regional, 
favorecida também pelas estradas que por ela passa
vam, trouxe à Vila Nova da Rainha um extraordinário 
desenvolvimento, despertando, gradativamente, um 
movimento de convergência de interesses econômi
cos pelo lugar. 

Após a elevação à categoria de cidade, em 1864, 
até o final do século, um novo surto de desenvolvi
mento ocorre na povoação, aumentando em muito o 
volume de operações comerciais. Pouca coisa mudou 
no seu cenário urbano, além de alguns prédios edifi
cados para a Cadeia Nova, para a Casa de Caridade, 
para o Grêmio de Instrução, para o Paço Municipal. 
Muitas casas foram construldas nesse perfodo e a 
cidade passou a contar com cerca de 500 habitações 
no final do século XIX. 

A cidade teve o seu crescimento econômico em 
função dos vários ciclos que atravessou, desde as 
feiras de gado dos tropeiros, passando pela produção 
e a comercialização do algodão. No inicio do século 
passado chegou a ser a segunda maior praça algodo
eira do mundo, perlodo caracterizado por um acele
rado crescimento das indústrias de prensagem, têxtil, 
sacaria, vestuário e óleo combusllvel, entre outras. O 
algodão foi também o fator determinante para o seu 
grande desenvolvimento urbano. 

Campina Grande sempre teve a capacidade de 
se reinventar em suas maiores crises, em suas maio
res adversidades. Passados os grandes ciclos econô
micos, do algodão, do comércio e da industrialização, 
a cidade experimentou um decllnio em sua economia 
nas décadas de 60 e 70, vez que os investimentos 
públicos foram quase que totalmente destinados às 
capitais em detrimento do interior. 

Dal, vem a criação do que hoje se tornaria um 
Pólo de Excelência no Ensino Universitário, com a 
criação da Universidade Regional do Nordeste, hoje 
Universidade Estadual da Paraíba, e da Escola Poli
técnica, criada em 1958 pelo Professor do professor 
Lynaldo Cavalcanti e que mais tarde, sob sua batuta 

se tornaria a Universidade Federal da Parafba, hoje 
Universidade Federal de Campina Grande. 

Como falei, só o gênio inventor e inventivo dos 
campinenses colocaria a cidade de novo nos caminhos 
de glória que sempre trilhou. 

Coube a um campinense de alma, corpo e esplrito, 
que a cidade adotou como filho, redescobrir Campina 
Grande e descobrir e incentivar a nova vocação eco
nômica da cidade: a indústria do turismo, em especial 
o turismo de eventos. 

Falo de Ronaldo Cunha Lima, esse poeta bri
lhante, prefeito da cidade por duas vezes, sendo que 
na primeira foi cassado pelo arbllrio vigente, verea
dor, deputado estadual, governador, senador e agora 
em seu segundo mandato de Deputado Federal. Ele 
catalisou a veia cultural latente do nosso povo e criou 
o evento denominado "o maior São João do mundo", 
cuja grandiosidade é expressa no mote de autoria dele 
mesmo, composto para divulgar a festa: "Grande fes
ta nordestina!Forr6 a cadasegundolN6s fazemos em 
Campina!o maiorSão João do mundd'. 

A aceitação e o engajamento popular desse even
to que dura trinta dias entre os meses de junho e julho, 
considerada pelo Instituto Brasileiro do Turismo -EM
BRATUR como uma das maiores festas populares do 
Brasil, e que em 2007 completou 24 anos de existên
cia, mudou irremediavelmente o perfil econômico da 
cidade. Dezenas de equipamentos turlsticos públicos 
e privados foram implantados: o Parque do Povo, maior 
área livre de lazer do Nordeste, epicentro das festas 
juninas, hotéis, bares, restaurantes e casas de shows, 
movimentando a economia e gerando centenas de 
empregos para a população. 

O turismo de eventos é hoje uma sólida base 
para a economia da Campina. Temos um calendário 
fixo que atrai milhares de turistas durante todo o ano: 
o maior São João do mundo, a Micarande, O Encontro 
para a Nova Consciência, Encontro para a Consciência 
Cristã e Encontro Crescer, todos realizados durante o 
perlodo de carnaval e que evocam o a união dos po
vos e o ecumenismo, o Festival de Inverno, revelador 
de talentos na arte e na cultura, o Congresso Nacional 
de Violeiros, o Congresso Nacional de Teoria e Critica 
Literária e dezenas de encontros, simpósios, exposi
ções, feiras, mostras nacionais e internacionais. 

A cidade experimentou diferentes transforma
ções urbanas nas últimas décadas, com a realização 
de obras estruturantes que tiveram inicio com o Inter
ventor Luiz Mota Filho e prosseguiram nas administra
ções dos prefeitos Evaldo Cruz, que dotou a Campina 
de grandes espaços de lazer, de Enivaldo Ribeiro, que 
ampliou os horizontes da cidade com a abertura de 
grandes vias de integração bairro a bairro. 
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Ronaldo Cunha Lima, além do turismo, investiu 
na infra-estrutura dos Distritosda cidade.FélixAraújo 
cuidou da urbanização de favelas e Cássio Cunha Lima, 
atualGovernador da Pararba, administrou a cidade por 
três vezes, tendo sido o prefeito das principaisgrandes 
obrasali existentes. Nãopodemos deixarde mencionar 
a Prefeita CoseteBarbosa, quesucedeu CássioCunha 
Lima e o atual Prefeito, Veneziano Vital do Rego. 

Campina se destaca entre as cidades de seu 
porte no Brasil por ser também um pólo de excelência 
em saúde e educação, contandocom umaexcelente e 
bem estruturada rede de serviços nessas áreas. 

CampinaGrande há23 anos já discutiaas ques
tões relativas a parques tecnológicos e incubadoras, 
tendosidopioneira na implantação dosmesmos, temas 
praticamente desconhecidos até paraquematuavanas 
questões relativasa ciência e tecnologia. 

Para isso contribui, com certeza, o espírito em
preendedore criativo do seu povo. Foramconcebidos 
a SUDENE e o SEBRAE. A sede da Federação das 
Indústrias do Estado da Paraíba está em Campina 
Grande. A primeira Bolsa de Mercadoria do interior 
do Brasil (voltandoa funcionar, novamente este ano) 
está sediada em Campina. É sede das Reitorias de 
duas universidades públicas - Universidade Federal 
de Campina Grande e Universidade Estadual da Pa
ra(ba. A Fundaçãode Apoio à Pesquisado Estado da 
Paraíbaestá situada ao lado da Fundação PaqTcPB, 
também na cidade. A EMBRAPA Algodão e o Centro 
Tecnológico do Couro e do Calçado Albano Franco 
CTCC/SENAI/FIEP tambémestão emCampinaGran
de. A cidade tem uma das maiores concentrações de 
doutores por número de habitante. Campina, enfim, 
possui um conjunto de ativos em ciência e tecnologia, 
o quea torna um dos centrosde referência nesta área. 
Campina exporta software para todo o mundo. 

A cidade conta hoje, além das duas universida
des públicas, com a Faculdade de Campina Grande 
- FAC-CG, Faculdade de Ciências Médicas de Cam
pina Grande - FCM, Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas - FACISA, Faculdade de Ensino Superior 
Campinense - FESC, Faculdade Reinaldo Ramos 
- CESREI, oferecendo milhares de vagas de ensino 
superior, com cursos de graduação e pós-graduação, 
o que só confirma posição de vanguarda na educa
ção superior. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falar de 
CampinaGrande,a Rainhada Borborema, em alusão 
à serraonde está assentada, a CapitaldoTrabalho, na 
melhordefiniçãodo poetae tribuno Raymundo Asfora, 
é falar de arte, de cullura, de poder político e econô
mico, da garra, denodo e força de seu povo. 

É falar da Feira Central, uma das maiores feiras 
livresdo País,é assistir aosembatesdo Treze Futebol 
Clubee do Campinense FutebolClube, quedespertam 
paixões e emoções nos torcedores, é cantarolar os 
forrósde Amazan, Capilé, Biliu de Campina, Marinês, 
Genival Lacerda, João Gonçalves, Elba Ramalho, de 
Tom Oliveira e do Poeta Francinaldo e tantos outros 
grandes artistas, é rir das piadas de Shaolin. 

É dançar forró pé-de-serrano Parquedo Povo, é 
curtir o São João no Spazio e na Vila Forro e no Vale 
do Jatobá, é apreciar a beleza do Açude Velho, é dis
cutir os últimos falos políticos no Calçadão do Café 
São Braz na Rua Cardoso Vieira, é tomar cafezinho 
no Café Aurorada Praça da Bandeira, é degustar um' 
chopegeladono Choppdo Alemão, é comer umapica
nha em Pedroe um picado no Bananal, é correr atrás 
do trio elétrico, na Micarande, e meditar no Encontro 
para a Nova Consciência, é ver a derrubada do boi 
nas vaquejadas dos Parques Maria da Luz e Ivandro 
Cunha Lima. 

Falar de Campina Grande é falar de paixão.Só 
os que vivem e amam aquela terra sabem do que falo. 
Alguém inclusive já disse:"Campina Grande não é uma 
cidade. É um estado de espíritd'. 

A cidade tem grande ventura de contar com um 
seu filho, Cássio Cunha Lima, governando a Paraíba 
e dele recebeu um grandepresenteno últimodia 3 de 
outubro: o seu primeiro viaduto. Equipamento urbano 
que virou o novo cartão postal da cidade e que irá 
desafogar o trânsito em todo o centro. Além disso, o 
Governador implantouo gasoduto, o Bairro da Glória, 
amplioua BR·230 e o distrito industrial,coma criação 
de novas indústrias 

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero, em nome dos habitantes que me fizeram o 
Deputadomais votado nas últimas eleições, dizerque 
a CampinaGrande dedicoo meu mandato. Porela lu
tarei. Sempre! Parabéns, Campina Grande. 

"Linda flor, linda morena, Campina Grande, mi
nha Bottiorems" 

Durante o discurso do Sr. Rômulo Gou
veia, o Sr. Ciro Nogueira, § 2° do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Dr. Ubiali, § 2° 
do art. 18 do Regimento Interno. 

O SR. AFONSOHAMM - Sr.Presidente, peçoa 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR.AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Pro
nuncia o seguintediscurso.)- Sr. Presidente, Sras.e 
Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para destacar 
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que no mês de outubro o Rio Grande do Sul está ser
vindo de cenário para importantes feiras agropecuárias 
que mostram a pujança do setor rural. Diversos munici
pios estão centrando suas atividades para a festa mais 
aguardada do ano pelos produtores rurais. Entre eles 
destaco as feiras de Alegrete, Bagé, Pelotas, Rosário 
do Sul, Uruguaiana, Marau e outros municlpios. 

Destaco, Sr. Presidente, a EXPOFEIRA de Bagé, 
a mais antiga feira agropecuária do Pais e que neste 
ano chega a sua 958 edição. O evento é promovido pela 
Associação/Sindicato Rural de Bagé, que representa 
os produtores rurais de Bagé, Aceguá e Hulha Negra. 
A festa reúne o que existe de mais representativo em 
qualidade e quantidade em matéria de gado de corte, 
gado de leite, ovinos e eqüinos. É a mais antiga do 
Pais e se realiza no centenário Parque de Exposições 
Visconde de Ribeiro Magalhães. 

A feira não é só importante para o produtor ru
ral, mas também é uma grande festa da comunidade. 
Para atrair o público, que chega a 100 mil pessoas, é 
organizada uma extensa programação com leilões, 
provas funcionais, julgamentos morfológicos e sno
WS, além de simpósios, congressos, demonstração 
de produtos, assinaturas de convênios e outras ativi
dades técnicas. 

Neste final de semana que passou, visitei a 71" 
Exposição Agropecuária de Uruguaiana e a 58" EX
POFEIRA de Rosário do Sul. Essas 3 feiras são refe
rências na mostra da genética e têm reconhecimento 
nacional. É notória a qualidade dos animais em pista 
das mais diversas raças de gado de corte, de leite, 
ovinos e cavalos crioulos. 

A grande missão dos organizadores dessas ex
posições é mostrar o sucesso do setor rural, a con
cretização de novos negócios e fortalecer a integração 
com a comunidade. As exposições se consagram com 
méritos resultantes do esforço dos produtores. Agra
deço a atenção a todos os colegas e os convido para 
que visitem esses importantes eventos agropecuários 
do Estado gaúcho. 

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. 
O dia 12 de outubro é assinalado por importantes co
memorações. A data é dedicada à padroeira do Bra
sil, Nossa Senhora Aparecida, às crianças e também 
ao engenheiro agrônomo, classe que represento no 
Congresso Nacional. 

O Dia do Agrônomo é comemorado nessa data 
por causa da primeira regulamentação da profissão, 
que ocorreu em 12 de outubro de 1933. 

O engenheiro aqrônorno, profissional de alta qua
lificação e que trabalha a serviço da comunidade, está 
presente no cotidiano da população. Grande parte dos 
produtos colocados na mesa diariamente tem a mão 

desse profissional, que em algum ponto contribui na 
sua produção ou elaboração. 

A função do agrônomo também se estende às 
agroindústrias. Na organização social do meio rural, 
o engenheiro agrônomo trabalha para estimular a for
mação de comunidades rurais e de mão-de-obra. O 
resultado do trabalho agronÔmico está inserido no seio 
da comunidade, intercalado como uma rede nos hábi
tos e costumes, suprindo as necessidades, gerando 
conforto e bem-estar. 

Ao desenvolver e repassar tecnologias de produ
ção de bens primários nos centros de pesquisas e no 
campo contribui para o incremento da produtividade 
para a geração de renda que impulsiona a economia 
local, estadual e nacional. O agrônomo tem papel fun
damentai na preservação ambiental, na conservação 
do solo, da flora e da fauna. O agrônomo profissional 
também está presente na geração de energia, no uso 
adequado de recursos naturais como forma de desen
volvimento sustentável que garanta condições de vida 
digna para as Muras gerações. O profissional também 
se destaca nas escolas de agronomia, moldando jovens 
que já vislumbram o futuro profissional nessa área. 

A agronomia foi uma das primeiras profissões 
técnicas regulamentadas no Brasil. A profissão foi re
gulamentada por intermédio do Decreto n° 3.196, de 
1933, sendo regida pela Lei Federal n° 5.194, de 1966. 
Os profissionais da área receberam atribuições espe
cificas com a Resolução n° 184, de 1969, revogada 
pela de n° 218, de 1973, que vigora até hoje. Para exer
cê-Ia, os diplomados precisam do registro profissional 
dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia, os CREAs. 

O primeiro curso para formação de engenhei
ros aqrônornos foi criado em 1818, na Alemanha. No 
Brasil, o primeiro curso surgiu em 15 de fevereiro de 
1877, quando foi instalada a Imperial Escola Agrrcola 
da Bahia. Hoje ela funciona em Cruz das Almas, sob 
o nome de Escola de Agronomia da Universidade Fe
deral da Bahia. A cidade de Pelotas, no Rio Grande 
do Sul, teve a segunda escola agrlcola a funcionar 
regularmente no Brasil, no ano de 1883. Sua primeira 
turma formou-se em 1895, com 2 profissionais. Foi de 
lá também que, no ano de 1915, saiu a primeira mulher 
diplomada em engenharia agronômica do Brasil. Meu 
banco escolar do ensino superior foi na Universidade 
Federal de Pelotas. 

Caros colegas, neste pronunciamento, também 
faço referência ao trabalho destacável da Associação 
Bageense de Engenheiros AgrÔnomos (ABEA), criada 
em 1967 e hoje presidida pelo agrônomo e professor 
universitário Artur Barreto. No dia 12, a entidade assl
nalaráa data com um jantar festivo, quando serei agra
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ciado com o troféu Destaque Agronômico, junto com os 
profissionais e amigos Nórton e Tanira Sampaio. 

Parabéns ao engenheiro agrônomo pelo trans
curso do seu dia! 

Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, e gos
taría que meu discurso fosse divulgado nos órgãos de 
comunicação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Será dada 
ampla publicidade ao discurso de V.Exa., Deputado 
Afonso Hamm. 

O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. ARNON BEZERRA (PTB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna registrar que se en
cerra hoje, em Fortaleza, a 11 Jornada de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional do Hospital Geral de Fortaleza, 
uma instituição das mais respeitadas, que hoje possui 
serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, com o 
tema Impaclo na lisioterapia e terapia ocupacional, 
novas perspectivas, benelícios e riscos. 

Com esse registro, quero abraçar todos os fisio
terapeutas, que, no dia 13 deste mês, comemoram seu 
dia. Essa é uma importante atividade profissional, que 
tem melhorado consideravelmente a recuperação de 
pacientes que tanto tempo demoravam para se recupe
rar de suas enfermidades. Hoje o grau de recuperação 
tem sido extraordinário. 

Assim, na pessoa da fisioterapeuta Esmeralda 
Geromel, gostaria de abraçar todos os fisioterapeutas 
do Ceará e do nosso querido Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) -A Mesa toma 
na íntegra seu pronunciamento, ao qual dará ampla 
publicidade, e presta suas essas homenagens a todos 
os fisioterapeutas. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Concedo a 
palavra ao Deputado Cleber Verde. 

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dia 
13 deste mês, a Confederação Brasileira de Aposen
tados e Pensionistas - COBAP completa 22 anos de 
muita luta e dedicação em defesa dos aposentados 
do nosso País. 

Testemunhei várias ações da COBAP, a exemplo 
da participação em audiência pública para discutir a 
correção dos índices de aposentadoria daqueles que 
ganham acima de um salário mínimo, da reunião de 
mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas a serem en
tregues ao Senado a fim de agilizar a aprovação do 
PL n' 58, que trata da correção das aposentadorias, 

além de outros temas importantes para a defesa dos 
aposentados e pensionistas. Enfim, a COBAP tem-se 
dedicado ao longo do tempo a trabalhar no sentido de 
que os aposentados e pensionistas tenham segurança 
quanto ao direito adquirido. 

Portanto, parabenizo a COBAP por essa luta, es
pecialmente na pessoa do seu presidente, e a todas 
as federações dos Estados brasileiros. 

Muito obrigado. 

O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Tem VExa. 
a palavra. 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE AO ORA
DOR PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIOR· 
MENTE PUBLICADO. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Joseph Bandeira, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PT. 

O SR. JOSEPH BANDEIRA (PT-BA. Como Lider.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a fala do 
Deputado Daniel Almeida, do PCdoB/BA, no fina! das 
Breves Comunicações, e todas as últimas falas ante
riores, em especial a do Deputado Rômulo Gouveia, 
do PSDB/PB, no Grande Expediente, engrandeceram 
a tradição oratória desla Casa, principalmente quan
do do aparte ao nobre Deputado de Campina Grande 
feito, um bom trecho em prosa e o melhor trecho em 
versos, pelo ex-Governador da Paraíba, Deputado Ro
naldo Cunha Lima. 

Em especial, a manifestação do eminente Depu
tado ex-Governador, orador brilhante, grande poeta 
da nordestinidade, desperta em meu coração o mes
mo sentimento, a paixão telúrica, o sentimento que 
nos une, a vocação para o desenvolvimento e para 
as conquistas, mesmo ainda difíceis, mas já tão pró
ximas, de um novo paradigma para o Nordeste, uma 
nova sociedade nordestina que encontra na força da 
cultura Iradicional da nossa brava gente, a que temos a 
honra de pertencer, necessárias condições para fazer 
a diferença e impulsionar o Brasil, na direção do futuro. 
Não é à toa que o Presidente da República também é 
um grande nordestino de Pernambuco. 

Sob o influxo da inspiração do poeta Deputado, 
Governador Ronaldo Cunha Lima, quando falo do Nor
deste lembro-me, também, de uns versos que apren
di há muito tempo, os quais, com a permissão deste 
egrégio Plenário, ouso declamai agora: 

O Nordeste é a distância! da esperança 
ao desespero,! que quem percorrer se cansa! 
de tentar ser brasileiro. 
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o Nordeste é quase nome! de pecado ou 
maldição.! O Nordeste é sede e fome! cinza e 
fogo o mato e o chão. 

O Nordeste é a dor de quando! pranto 
é chuva, sangue é rio:! Povo e terra se afron
tando.! Deus e o diabo em desafio. 

Mas só versos de amor! canta, canhão.! 
E tu, fuzil, só ri,! com a Bahia, Pernambuco,! 
Sergipe, Alagoas Piauf. 

Declamai, metralhadoras.! Metralhai, vio
las da paixão:! Paraiba, Rio Grande do Norte,! 
Ceará, Maranhão. 

Vim a esta tribuna, Deputado e Governador Ro
naldo Cunha Lima, para fazer uma comunicação do 
Partido dos Trabalhadores sobre nossa gratidão a to
dos os demais partidos da base aliada, principalmente 
quanto aos resultados da batalha vitoriosa das forças 
governistas, ontem à noite, madrugada adentro, pela 
aprovação da CPMF. Mas não poderia deixar de me 
sentir arrastado pela verve de V.Exa., pelo cantar do 
cancioneiro nordestino, pelas mágoas e pelas glórias 
daquela gente especial de que fazemos parte. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen
tares, feita essa homenagem ao grande poeta paraiba
no, estendendo-a a todos os Deputados aparteantes 
do nobre Deputado Rõmulo Gouveia, especialmente 
destacando ainda o ex-Governador paraibano, igual
mente grande orador, Deputado Marcondes Gadelha, 
agora me atenho ao assunto pelo qual assomo esta 
tribuna. 

Cheguei pouco depois do horário adequado para 
fazer estas comunicações, porque estava na Comissão 
Especial destinada a debater as PECs do divórcio, que 
tramitam nesta Casa. 

Há 30 anos, um grande baiano, então Deputado e 
Senador pelo Rio de Janeiro, Nelson Carneiro, conse
guiu viabilizar a Lei do Divórcio, que este ano, no mês 
de dezembro, completa três décadas de vigência. 

De repente, por coincidência, o Deputado gaúcho 
Enio Bacci; o ex-Deputado, mas sempre Deputado flu
minense, Antõnio Carlos Biscaia; e o Deputado baiano 
Sérgio Carneiro ingressaram na Casa com propostas 
modificativas do art. 226, § 6°, da Constituição Federal, 
que determina: 

"Art.226 . 
§6° O casamento civil pode ser dissolvido 

pelo divórcio, após prévia separação judicial 
por mais de um ano nos casos expressos em 
lei, ou comprovada separação de tato por mais 
de dois anos." 

As propostas daqueles três nobres Parlamentares, 
enfocando a mudança desse dispositivo constitucional, 

levam-nos a um desafio: resolvermos os problemas de 
mais de 250 mil pessoas que, anualmente, procuram 
estabilizar sua relação sentimental e construir nova 
famflia, depois que a primeira experiência matrimonial 
fracassou. É aquela velha história: o amor é beio, mas 
acaba. As responsabilidades, no entanto, continuam. 

Ainda sob a inspiração do valoroso Deputado 
-Ronaldo Cunha Lima, eu ousaria dizer: nos dramas 
das paixões, há um momento em que ele diz para 
ela, ou ela diz para ele: "Se me amas, vem comigo 
escalar a montanha onde a morte é tamanha e a vida 
só perigo." 

Mas quando se materializa o perigo, as dificul
dades da convivência, a rotina, o, às vezes, cansati
vo dia-a-dia da relação matrimonial, podem levar ao 
desgaste sentimental entre ambos, e eis que, no lugar 
do sentimento, surge o ressentimento, e no lugar do 
que era o amor, às vezes, lamentavelmente, a mágoa 
ou o ódio. 

É por isso que precisamos mudar a realidade 
constitucional. As PECs estão ai e, para honra minha, 
fui escolhido pelo Presidente desta Casa para ser Re
lator da matéria. 

Ouvimos hoje, em audiência pública, a Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil, o Conselho Nacio
nal dos Pastores do Brasil e o Instituto Brasileiro de 
Direito de Famllia, por intermédio de seu Presidente. 
Na próxima quarta-feira - e aproveito o ensejo para es
tender o convite a todas às Sras. e aos Srs. Deputados 
-, ouviremos a OAB, o Superior Tribunal de Justiça, o 
Ministério Público Federal, através de seus represen
tantes, além de outros especialistas no assunto, a fim 
de que se construa a necessária interface da vontade 
e da competência, para legislar, com o saber jurfdico, 
já que se torna imprescindfvst o diálogo com o douto 
conhecimento dos especialistas, no particular os ope
radores do Direito: juizes, promotores, advogados, es
tudantes e quantos mais queiram participar. 

Quem sabe consigamos aprovar o divórcio direto 
no Brasil. E por que seria preciso 1 ano de separação 
judicial, ou 2 anos de separação de fato. para que al
guém possa se divorciar? 

Para que sublinhar a necessidade de prova? O 
aumento da burocracia? Os custos para manter advo
gados funcionando? Por que chegar-se até mesmo à 
exposição das doenças do coração em público? 

E preciso urgentemente resolvermos a questão. 
Dessa forma. aqueles que já se casaram e querem 
se casar mais uma vez devem ter a possibilidade de 
fazê-lo, autorizados pelo divórcio direto. Divórcio já! 
Chega de separação judicial. Chega de prazos, de 
interstrcios, para que as partes digam o querem fazer 
de sua vida. 
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Por que precisarfamos passar por tantas dificul
dades, se está nas mãos dos integrantes desta Casa 
fazer a mudança da realidade social? 

Houve um tempo em que para sonhar com um 
novo Brasil alguém teria de ir para o Araguaia, e pegar 
em armas. Isso foi de fato extraordinário, inesqueci
velmente bonito, mas já não é mais necessário. Neste 
novo tempo democrático do Brasil um País de Todos, 
podemos e devemos fazer as transformações sociais 
nesta Casa, onde se fazem as leis, onde se pode mu
dar a Constituição Federal. 

Ao encerrar meu pronunciamento, que foi dividi
do em três partes, por necessidades circunstanciais já 
explicadas, reitero minha homenagem à Paraíba, ao 
Depulado Rômulo Gouveia, ao Governador Deputado 
Ronaldo Cunha Lima e, principalmente, a Campina 
Grande, a grande campina dos sonhos e ideais do 
povo paraibano, cidade aniversariante que me lembra 
a minha própria terra, Juazeiro da Bahia. Tão emble
mática em sua nordestinidade como Campina Gran
de, Juazeiro é uma árvore-cidade frondosa, slmbolo 
da luta de todos nós que descendemos, pelo sangue 
do espírito, da sua materna genealogia. Quanto mais 
terrlveJ o calor, quanto mais inclemente a canlcula, 
mais ela frondeja, e mais é verde, e muito mais até 
floresce. Flores que parecem velas acesas com que 
pedimos perdão aos céus pelos pecados, em ações 
e omissões, dos políticos tradicionais brasileiros, que 
sempre tiveram obrigação, jamais cumprida, de cuidar 
do Nordeste e o deixaram, peJo menos até recente
mente, tão abandonado assim. 

Felizmente, as circunstâncias agora mudaram e 
estamos vivendo novos tempos de esperança, de tra
balho, de glórias para todos os nordestinos que têm or
gulho de sua nordestinidade, como cada um de nós. 

Muito obrigado. 

O SR. VIEIRA DA CUNHA - Sr. Presidente, peço 
a palavra peJa ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. VIEIRA DA CUNHA (Bloco/PDT-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
semana passada, foi instaurado o processo de julga
mento da policia britânica pela morte do brasileiro Jean 
Charles, ocorrida em julho de 2005. 

Sr. Presidente, manifestamos a V.Exa. e aos co
legas nossa preocupação com os rumos que está to
mando aquele processo. Embora o jovem tenha sido 
assassinado com 7 liras, numa operação desastrada 
da polícia londrina. não há sequer um policial indiciado 
no processo. Tudo está caminhando para a impunidade, 
e este Parlamento não cruzará os braços. Já enviamos 
oficio ao colega que preside a Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Comuns, em Londres, e 
estaremos atentos para que os autores do bárbaro e 
estúpido assassinato daquele jovem brasileiro sejam 
exemplarmente punidos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Concedo a 
palavra à nobre Oeputada Angela Amin, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PP. 

A SRA. ANGELA AMIN (PP-SC. Como L1der. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, recentemente, assinalei que o debate 
sobre a prorrogação da CPMF pode e deve ensejar a 
construção de bases consistentes para o aperfeiçoa
mento da gestão pública. 

Apresentei 2 emendas ao projeto de Lei do Pia
no Plurianual (PPA) que buscam fazer possível que, 
acima das naturais divergências partidárias, alcance
mos esses objetivos. 

A primeira (n° 32) obriga que as Leis de Diretri
zes Orçamentárias (LOOs), as Leis Orçamentárias e 
suas alterações "contenham metas de redução real 
de despesas correntes", fazendo-as crescer sempre 
menos do que o PIB. 

A segunda (n° 33) exige que a carga tributária 
siga, ao longo dos anos abrangidos pelo PPA, linha 
descendente uniforme, limitada tal redução à metade 
do superávit financeiro do exerclcio anterior. 

Essas 2 contribuições podem e devem ser aper
feiçoadas ao longo do debate que é tarefa inerente ao 
Poder Legislativo, naquela que é sua mais importante 
missão: conhecer. discutir e decidir prioridades que 
compõem o Plano Plurianual e o Orçamento anual 
da União. 

Associadas à meta de redução de taxas de ju
ros preconizada pelo Executivo (queda de 10,10% ao 
ano), que estabelece o objetivo de se chegar à taxa de 
juros reais de 3,86% ao ano, em 2011, as 2 propostas 
garantirão continuidade nos objetivos relativos à car
ga tributária, compreendendo redução de seu peso e 
alivio nos perversos ônus sobre folha de pagamento e 
produção/faturamento, bem como diminuição no ritmo 
de crescimento das despesas correntes, além de ele
vação da capacidade de investimento governamental 
sem aumento de carga tributária. 

Na democracia, a função de planejar e estabele
cer metas disciplinadoras para a atividade de Governo, 
abrangendo os 3 Poderes e visando a um horizonte 
de 4 anos, é exercida no debate e aprovação do Plano 
Plurianual. Sem diretrizes continuadas, é impossível 
fazer amadurecer metas e objetivos de médio e lon
go prazo. 
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Com o aperfeiçoamento e adoção das propos Quero dizer ao Prefeito de Barra do Corda que 
tas apresentadas, certamente, ajudaremos a melhorar pense antes de ofender este Deputado, que representa 
práticas de gestão pública no Brasil. o Estado do Maranhão e também a cidade de Barra 

O SR. PROFESSOR SETIMO - Sr. Presidente, do Corda. Molecagem é o que ele está fazendo na 
peço a palavra pela ordem. 

administração de Barra do Corda. Ele responderá a 8 
O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Tem V.Exa. 

processos por desvio de dinheiro público em todos os a palavra. 
Ministérios da área federal. O SR. PROFESSOR SETIMO (Bloco/PMDB-MA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Barra do Corda não merece esse Prefeito. Que

Sras. e Srs. Deputados, dias atrás o Prefeito de Barra ro dizer ao Prefeito Nenzim que não cometa nenhum 
do Corda, no Maranhão, ofendeu-me com palavras ato de corrupção ou desvio de dinheiro público, por
que não merecem ser repetidas aqui. que será punido e cassado. Os Ministérios tomarão 

Em víslta aoTribunal de Contas da União, deparei todas as providências para defender a Prefeitura de 
me com 8 processos de tomada de conta especial de 

Barra do Corda. 
preço da cidade de Barra do Corda. O Prefeito Manoel 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - ApresentaçãoMariano de Sousa, chamado de Nenzim, responde por 
de proposições.desvio de recursos públicos, fraude e corrupção em 

vários Ministérios. A ação é uma iniciativa do Ministé Os Senhores Deputados que tenham proposições 
rio Público Federal. a apresentar queiram fazê-lo. 

APRESE?VTA..A-rPRoposrCóES osSRS... 
Autor	 Propo....içllo 
lndio da Costa PL 2196/2007	 Torna obrigatória o. e-niBs6o anual de Cl'C.Uato consolidado, 

pcl_ JlUltiCUiç.ôes Financeiras. do resuh:ado da an-ecadaç,&o de. 
ContribuaçAo P.n:llviB6rla Sobro a MovirnontaçAo Financeira 
pllU'& o contribuinte. 

Leio Cohn.bnlo REQ 1828/2007	 retirada de assinatura de requc.rill:DOI'I.to de CP1. 
Rubens Qkom PL 2 19712007	 OispÕ4= 80brc a regu'aQ'lcntaçl!fio do moiso .x.xvJ.1 do art. 7"' da 

C0D9UtuJç.IIO Fedet'ftl para. p:roceçllo do eilip' cgo no Secol'" 
Suc:.roalcoolciro. 

CoJUfl!lslio dCll Vlaçllo c REQ 1829/2007 Requer el'C.clusllo de. Cv-r do despacho Inicia' aposco ao PL n"
 
Trnnsportel!!l -> PL 1 ]60/2007 1160107.
 
CoTnl9sAo de Viaçlio e REQ 1830/2007 Requer exch.UlAo da Cv-r do despacho inicial aposco ao PL n"'
 
TnDUlportcs -::-- PL 16S0/2007 1riSO/07.
 
C<JrnJssRo ckl Viaç.,Do e .R.EQ 18311'.2007 Requer exc::lul'Jlio da CV"T do despacho inicial aposto ao PL n

Troullfl,porte& -::-- PL } 24912007 1249/07.
 
CarUto l\o,If~S9 :tNC 1281/2007 Sugere ao M.huatro do De~nvolvin'leruo~Inch1stria e Corn4!irclo
 

Extenol'" i!i crl.açao da Zona de P1'oocs8Oftlcnto de EJlportaçAo ~ 
ZPE na cidade dCl Anlquari., SC. 

v.riUtam 'Woo PL 21981'.2007	 Estabelece o Estatuto da Segurança Priveda .., dê ouU'llISprovldlinci__ 

Valdir Cotatto R.EQ 1832/2007 Requer csclan=olmcntoR lBobno o Dfio Ctunprhnetuo do pralllo
-=-- PL 39712007 regimcntal para ofbrechnenc.o de Pat'ClOel'" do Relateil'" ao PL 

397/2007. 

YNC 1282.12007	 Suge:n:: ao Poder Executlvo~ por lntenn6dlo da Casa Civil da 
PresJdenc::i.a da R.epóbUc..~ a reto..nacSa d.a.I!ii obras do Acn;)porto 
Santa Ocnoveva ~ GoIAnia. Goi4B. 

Vignatti PL 2199/2007	 Autoriza a c::ri.açAo da UniverI!Iidad.e Pedent.1 da M.~8i1ioda 
Grande Fronteiro. do 
M.,.-çoSo",,1 _ UFOFM e dA OUUPR pll"OVidenei_. 

Carlos Alberto I....er<!'1I INC 1283/2007 SugeT'C ao MinJ8tro de. I>e!'e.a a retonutdft c;Ia..er obras do 
AC.I"Oporta Santa <lenovcva om GoiAnla_ <loiAs_ 

:JerilonUno Reis REQ 1 833/2007 Requer :lnc:lus80 Da Ordem do Dia da PropoSta de Elncnda ... 
-> PEC 2/2003 ConsUtulçAo no" 02~ de 2003.
 

COrnJ88&o P--Bpec'al .REQ 18:34,1'2007 SolicUa p.n::>ZTOg.aÇ)JlO do pra:zo da Con1oladO.
 
dest.ina B proferir =,. PLP 1/2007
 
parecer ao Projeto de
 
L.ei CeJo2::nplOD1eatar n"
 
1. de 2007~ do Poder
 
Exeoutlvo. que
 
"acresce d:.h!Jpositivo é
 
.Lei ColYJplcJDcatar nO
 
101. dcl 4 de -naio do
 
2000". (ProS:nun.a do
 
AceJ troçllo do
 
CreRQilTOcn:to _ P AC) 
AJbano Franco IN'C 12&4/2007	 Sugere ao JVfi.n.iat6rio de ~in_ e Energia a adoçtIo do urgentes
 

providencl_ para viabilizar a bnplllDtaç.llo. no B:rasll, de usinas
 
de gensçllo tennelc!tri.c::a. & carvIlo rn.ine:ral quCl utillZelft'i.
 
lec.iiología limpa. 

o 'ovannJ Queiroz PL 2200/2007 Altera & R.eloçAo D.escridva das R.odovlas do SI8terna
 
Rodovi6rlo Felldera1. in~gra.nte do A%texo do Plano Nacional de
 
Vioção, aprovado peJa Lei n" S.9J7~ de 1973. para dar noVQfil
 
ponlofl; de passageTn A DR-222.
 

Luiz Carloll H.nuly PL 22011'2007 Red~ as a1fquot.lloa do Imp08tO 1B0bre ProdutOR
 
lndu.-trinli:z.a.doA, do. ContrlbulçAo pal'"a o PISIP_ep c da
 
Conrribuiçilo para o Fi.n.ancta.....enLo da Seguridade SocIal dos
 
produtoa que eapeelfica.
 



Outubro de 2007 DIÁRIO DACÁMARADOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53743 

Perpétua Almeida 

Jorge Tadeu Muda1eo 

Marcelo Itagiba 

Lucenira Pimentel 

Vieira di Cunha 

Lobbe Neto 

Marcelo Serafím 

Marcelo Serafím 

Marcelo Serafim 

Marcelo Serafim 

Marcelo Serafim 

Marcelo Serafim 

Marcelo Serafim 

Marcelo 'Serafirn 

Marcelo Serafim 

Marcelo Semfim 

Marcelo Serafim 

INC 128512007 

REQ 183512007 
=> PEC 45712005 
RIC 136112007 

REQ 183612007 

PL 2202/2007 

PRC9212007 

INC J28612007 

INC 1287/2007 

mc 1289/2007 

nsc 1290/2007 

rsc 129112007 

INC 1292/2007 

rsc 1293/2007 

INC 1294/2007 

INC 129512007 

mc 129612007 

me 1297/2007 

Sugere à Excelentlssima Senhora Ministra do Meio Ambiente
 
investimentos de um bilhão por ano para reduzif" o
 
desmatamento na Amazônia..
 
Solicita inclusão da PEC 45712005 na paute de votações.
 

Solicita ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, informações sobre a prorrogação do 
prazo do último concurso público para provimento de cargos 
no âmbito do Departamento de Policia Federal c a conseqüente 
convocação dos candidatos aprovados como excedentes, diante 
das vagas existentes em decorrência de vacâncias ocorridas 
desde 8 sua realização. 
Solicito a constituição de Comissão Externa para averiguar 
denúncias de maus tratos e trabalho escravo de brasileiros na 
Guiana Francesa. 
Altera a redação dada aos arts. 9" e 34 da Lei n" 9.394, de 20 
de dezembro de J996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional). 
Altera o disposto no inciso lJ do art. J39 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nO 17 • de 
1989. e dá outras providências. 

Sugere ao Excctecussímo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular no Munictpio de São 
Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas. 
Sugere ao Excelemíssímo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Umdade de Fannácia Popular no Municlpio de 
Alvarães, no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Bxcetennsstmo Senhor Minis.tro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular no Municfpio de Japuré, 
no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Bxcelemíssimo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de urna Unidade de Facrnácia Popular no Município de Anort, 
110 Estado do Amazonas. 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde 8 criação 
de uma Unidade de Parmàcre Popular no Municfpio de 
Nhamundá, no Estado do Amazonas 

Sugere ao ExceJeotissimo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Fannácia Popular no Município de 
Tonantins, no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Excelentlssirno Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular no Munieipio de Süves, 
no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Bxcetenusstmo Senhor Ministro da Saúde a críeçêo 
de uma Unidade de FannáciB Popular no Município de 
Tabatinga, no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Excefendssimo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular no Municfpio de Novo 
Aripuanã, no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular no Municfpio de 
Codejás, no Estado do Amazonas. 
Sugere 80 Excelcndssimo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular no Município de 
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Marcelo Serafim 

Marcelo Serafim 

Marcelo Serafim 

Marcelo Serafim 

Marcelo Serufim 

Marcelo Serafim 

Marcelo Serafim 

Julio Semeghini 

Marcelo Serafim 

Vital do Rêgo Filho 

Evandro Milliomen 

Antonio Cartos 
Mendes Thame 
Marcelo Serafun 

José Carlos Vieira 

Marcelo Serafun 

INC 129812007 

INC 129912007 

INC \30112007 

INC 1300/2007 

INC 130212007 

INC 130312007 

INC 130412007 

REC 123/2007 
~> REQ 
[78312007 -> PL 
2105/2007 
INC 130512007 

RIc 136212007 

INC 130612007 

REQ 183712007 
=> PLP 6812007 
REQ 183812007 

INC 130712007 

REQ 183912007 

Ipixuna. DO Estado do Amazonas. 

Sugere ao Excelentlssimo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Fannácia Popular no Municlpio de Careiro 
da Várzea. no Estado do Amazonas. 

Sugere ao ExceleoUssiJno Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Famu\cia Popular no Munic/pio de Maraã, 
no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Excelentissimo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Fannácia Popular no Municlpio de Apul, 
no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Excelentlssimo Senhor Ministro da Saúde a criaçAo 
de uma Unidade de Fannácia Popular no Municlpio de 
Autases, no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Exeelenl1ssimo Senhor Mioislro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular DO Municlpio de Boa 
Vista do Ramos. no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Excelentíssimo Senltor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular no Municlpio de Beruri, 
no Estado do Amazonas. 

Sugere ao Excelentlssimo Senhor Ministro da Saúde a criação 
de uma Unidade de Farmácia Popular no Municlpio de Pauini, 
no Estado do Amazonas. 

Recorre do indeferimentO de 8Olicilaçilo de inclusilo da 
Comisslo de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática no despacho de lramitação do Projelo de Lei n"
 
2.10S. de 2007.
 
Sugere ao Excelentlssimo Senhor Ministro da Saúde a criação
 
de uma Unidade de Farmácia Popular no Munic/pio de Silo
 
Sebastião do Uatumil, no Estado do Am82.0naa.
 

Solicita ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da 
Uniio-CGU, Senhor Jorge Hage Sobrinho, informações 
referentes ao relatório gerencial realizado pela CGU. no 
Estado da Paraíba, em 18 programas do Governo Federal 
executados na Paraíba, com recursos originários da União, em 
virtude do 4" sorteio de Unidades da Federação, dentro do 
Programa de Fiscalizaçlo, cuja concíusão ocorreu em 30 de 
novembro de 2005. 
Sugere ao Exeelentísstmo Senhor Ministro do Planejamento. 
OrçamenlO e GestAo providências para que seja regularizada a 
silUaçllo dos servidores pertencentes ao quadro de pessoal do 
antigo Território do Amapá cedidos li Prefeitura Municipal de 
Mácapá. 

Requer o retirada de tramitação do Projeto de Lei
 
Complementar n." ó812007.
 
Requer Voto de Louvor ao Municlpio de CANUTAMA. pelo
 
transcurso de Seu 111 0 emveraário de existência.
 
Sugere ao Ministro das Relações Exteriores o envio de
 
Protesto da Cêmara dos Deputados ao Governo Britânico,
 
referente a brutalidsde mostrada no vídeo da morte do 
brasileiro Jean Charles de Menezes no metrô de Londres. 
Requer Voto de Louvor ao Municlpio de PARINTINS. pelo 
lransCUfSO de seu ISS· aniversário de existência. 
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Or. Rosinha 

.Augusto Carvalho 

Comissão de Educação 
e Cultura 

Comissão de Educação 
e Cultura 

Pompeo de Mattos 

RIC 1363/2007	 Solicita ao Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento c Gestão 
informações sobre a utilização de vagas do serviço público 
federal disponibiljzadas no código SlAPE. 

PL 2203/2007 Altera os arts. 230 e 231 da Lei n" 7.565 de 19 de dezembro de 
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). 

INC 130812007 Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da 
Educação, B criação de um Colégio Militar no BaiJTO de 
Rcalcngo, Municlpio do Rio de. Janeiro, eapital do Estado do 
Rio de Janeiro. 

INC 130912007	 Sugere ao Poder Executivo, por intennédio do Ministério da 
Educação, a criação de um Colégio Militar no Municlpio de 
Resende, no Estado do Rio de Janeiro. 

PLP 119/2007	 Altera a Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990, em 
que estabelece casos de inelegibilidade, e dâ outras 
providências. 

VI - ORDEM DO DIA 

(Debates e trabalhos de Comissões.) 
O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Vai-se passar 

ao horário de 

VII ~. COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES 

Tem a palavra a Sra. Deputada Janete Rocha 
Pietá, pelo PT. 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP) - Sr. 
Presidente,Sras.e Srs.Deputados,ontem, estive pre
sente à abertura da VIII Conferência dasCidades, que 
acontece dias 9, 10 e 11 de outubro, para discutir os 
principais temas ligados ao urbanismo nacional, além 
de estabelecer parãmetros e antecipar tendências à 
formulação das polfticas públicas de desenvolvimento 
urbano do País.Neste ano, o tema central é Reforma 
Urbana na América Latina: produção legislativa e re
lação Parlamento/Sociedade. 

O objetivo é debater as experiências brasileiras 
e latino-americanas relativas à reforma urbana tanto 
nos avanços institucionais quanto nas práticas e pe
culiaridades de cada pais. Com a participação de pa
fses e especialistas, os participantes debatem sobre 
3 temas centrais. quais sejam:acesso ao solo urbano 
para produçãode novasmoradias;urbanização e meio 
ambiente, e controle social da poHtica urbana. 

Sr.Presidente, o Governo Lulavem investindo em 
polfticas públicas, implantando o PAC Saneamento e 
Moradia.A realizaçãoda Conferênciadas Cidades,na 
minhaopinião, reforçaa trilogia habitação,saneamen
to e transporte urbano; avança na integração dessas 
políticas e na construção da melhoria das condições 
de vida nas cidades. 

Parabenizo o Deputado Zezéu Ribeiro, a Depu
tada Angela Amin, que hoje presidiu uma mesa, a 
arquiteta Hermfnia Maricato e várias outras pessoas 

que participaram dessa conferência que julgo muito 
importante. 

Nestamadrugada sofrida(masque valeu a pena), 
aprovamos, em segundoturno, a CPMF, conhecidopor 
imposto do cheque. Defendo e votei pela prorrogação 
dessetributo, pois ele repassarecursos paraa Saúde, 
o Bolsa-Famíliae a PrevidênciaSocial.A Constituição 
Federal em seu art. 175prescreveque cabe ao Estado 
a prestação de serviçospúblicos, na forma da lei. Ainda 
prevêmais: um Estado democrático, destinadoa asse
gurar o exercfcio dos direitos sociais e individuais. 

Uma das grandesconquistas da Constituiçãode 
1988 foi assegurar a prestação de serviços de saúde 
a todos os brasileiros e brasileiras, independente de 
qualquer exigência. 

A CPMF é um tributoeminentemente socialvolta
do à sustentação de serviços públicos indispensáveis 
à vida coletiva. Sabemos que os que menos recebem 
(até 3 salários mfnimos) não pagam. 

Negar a prorrogação da CPMF é uma tentativa 
de inviabilizar o Programa Bolsa-Famflia. Os que são 
contra a CPMF são os mesmos que atacam as políti
cas sociais inovadoras e exitosas do Presidente Lula, 
cujos estudos indicam que nos últimos 4 anos 26% da 
população que vivia abaixo da linha da pobreza saiu 
do estado de miséria. 

Por isso votei pela prorrogação da CPMF, como 
instrumento de justiça social, construção da cidadania 
e distribuição de renda. 

Hoje o PrefeitoElói Pietá, o Secretário de Saúde 
de Guarulhos, Dr.Paulo Capucci, e eu estivemos com 
o Ministro da Saúde,JoséTemporão, para mostrar-lhe 
a importância da conclusão da segunda fase do Hos
pitai Municipal Pimentas/Bonsucesso, que teve início 
na gestão do Presidente Lula. 

Esse hospital possui 47 leitos e, com essa obra, 
disporá de 180. É muito importante que esse novo 
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contrato seja rapidamente agilizado, para atender uma 
população de aproximadamente 500 mil pessoas. 

Além disso, reforcei a importância de Guarulhos, 
cidade cortada por 3 rodovias, ter um helicóptero do 
SAMU. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 

O SR. CHICO LOPES - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-eE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agra
deço ao Ministro Guido Mantega por ter incluldo a ca
jucultura do Nordeste, particularmente a do Ceará, no 
projeto que isenta o setor calçadista e têxtil. Tentamos 
fazer a inclusão na medida provisória, sem sucesso. 
O Governo retirou a medida provisória, mas enviou lei 
ordinária. Tentamos também a emenda, mas o Relator 
não a recebeu. O Senador Inácio Arruda e eu discuti
mos com o Ministro, e fomos atendidos. 

Em nome dos produtores e plantadores do Nor
deste, particularmente do Ceará, que represento, agra
deço o beneficiamento de centenas de produtores. 
Agradeço ao Ministro a compreensão. 

Era esse o comunicado, Sr. Presidente e demais 
colegas. 

O SR. MOISÉS AVELINO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. MOISÉS AVELlNO (Bloco/PMDB-TO. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr . Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, nesta sexta-feira, 12 de outu
bro, faz 15 anos que faleceu o Dr. Ulysses Guimarães 
naquele trágico acidente de helicóptero. 

Fico pensando o que ele diria e faria neste mo
mento em que o nosso PMDB caminha por vias tortas, 
negando o seu passado de luta e glória, tomado por 
pcllticos bem diferentes da sua estirpe. 

Com certeza, o Dr. Ulysses estaria comandan
do o partido com a firmeza e o respeito que lhe eram 
peculiares, respeito à luta do partido pela democracia, 
pelo movimento diretas já, pela ética na polftica e, aci
ma de tudo, respeito ao povo brasileiro. 

sras. e Srs. Deputados, a exemplo de Ulysses 
Guimarães, os Senadores Pedro Simon e Jarbas Vas
concelos são polrticos em extinção. Desde a primeira 
hora estiveram no antigo MDB, hoje PMDB. São ci
dadãos que estão na luta há mais de 30 anos e que 
pautaram suas vidas públicas pela lealdade e ética, 
dedicaram a vida à luta pela construção de um Pars 

democrático, mais digno, limpo, igual e justo para to
dos os brasileiros. 

Não é mais posslvel permanecer calados, tal 
como tomados por uma apatia que tolhe e cega nos
sa visão para o que está ocorrendo no PMDB e na 
polltica brasileira. Os polfticos de hoje são taxados de 
corruptos, desonestos e antiéticos. Alguns exercem o 
mandato a eles dado pelo eleitor de forma democrática 
em favor de seus interesses. 

Enfim, Sras. e Srs. Deputados, mais do que me 
solidarizar com os Senadores Pedro Simon e Jarbas 
Vasconcelos, quero manifestar meu descontentamento, 
minha decepção, minha contrariedade com os rumos 
tomados pelo meu partido. Fiz uma solicitação ao nos
so companheiro e Presidente do PMDB, Deputado Mi
chel Temer, para, com a Executiva Nacional do partido, 
analisar a atitude tomada contra os nossos Senadores 
e posicionar-me a respeito. 

Vamos aproveitar este momento de saudade do 
Dr. Ulysses, lembrando o vazio que ficou depois de 
sua morte, para fazer uma profunda reflexão que nos 
leve de volta às origens, para as nossas raizes, a fim 
de defendermos acima de qualquer interesse o Brasil 
e o nosso povo, guiando-nos pelo respeito, lealdade, 
ética e transparência na polítical . 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Para uma co
municação da Liderança do Governo, concedo a pa
lavra ao Deputado Paulo Henrique Lustosa. 

O SR. PAULO HENRIQUE LUSTOSA (Bloco/ 
PMDB-CE. Como Lider. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, meus amigos e colegas Deputados, hoje, 
neste dia 10 de outubro, depois de longa madrugada 
de trabalho, é momento também de refletirmos e dis
cutirmos sobre o Pais que estamos construindo, sobre 
o Brasil que queremos. Sou membro da Comissão de 
Ciência e Tecnologia e do Conselho de Altos Estudos 
e Avaliação Tecnológica desta Casa e penso que de
vemos refletir sobre nossa vocação, nossas ambições 
em termos de desenvolvimento e tecnologia. 

E esse dia é especialmente importante. Há 90 
anos, no dia 10 de outubro de 1917, foi assassinado 
- crime até hoje sem explicação - Delmiro Gouveia, 
conterrâneo cearense que se tornou nome histórico 
do desenvolvimento e do avanço tecnológico no Bra
sil, especialmente na nossa região, o Nordeste, pelo 
trabalho feito, pelas ações e, de maneira especial, pelo 
seu projeto, que permitiu pela primeira vez o aproveita
mento do potencial hidrelétrico da cachoeira de Paulo 
Afonso no Rio São Francisco. 

Delmiro Gouveia, como eu já disse, é conterrâneo 
cearense, nasceu na Fazenda Boa Vista, localizada no 
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Municlpio de Ipu, no Ceará. Hoje, a área onde se ío
calizavaa fazenda recebeo nome de Distrito Delmiro 
Gouveia, no Municfpio de PiresFerreira. Aos4 anosde 
idade, Delmiromudou-separao Recife, onde mostrou 
a veiade empreendedor e montouumdos maioreses
tabelecimentos comerciaisda Capital pernambucana. 
Viveu láaté os 40anos, quandosaiu pelas margens do 
São Francisco para a cidadede Pedras, hoje também 
chamadaDelmiroGouveia, em Alagoas, paraconstruir 
a primeira usina hidrelétricado País, 

Nãosó issofeznaquele interiorrochoso de nosso 
Nordeste. Também naquele vãobonito doSãoFrancisco 
construiuuma indústriade tecidos,com teares. A linha 
que ele comerciavatinha o nome de Fio da Pedra. O 
empreendimento, de tão bem-sucedido, por volta da 
1" Guerra Mundial, entre 1914 e 1915,chegou a em
pregar o impressionante número de 2.500 trabalha
dores.Imaginem s6: há mais de 90 anos, nos rincões 
de Alagoas e Sergipe, às margens do São Francisco, 
um cearense crescidoem Pernambuco e radicado nas 
barrancas do São Francisco produzia fio e o exporta
va para todo o mundo, a partir do aproveitamento do 
potencial hidrelétrico daquele rio. 

Delmiro Gouveia era um visionário, e talvez sua 
capacidade de enxergaro futuro e o fato de ter desa
fiado o potencial das grandesindustriasinternacionais 
inglesas, que então dominavam o mercado mundial 
de tecidos, seja parte da explicação de seu trágico 
fim. Mas, se sua morte foi uma grande perda para o 
desenvolvimento do Pais e de nossa região, Delmiro 
Gouveia ficou, sem sombra de dúvida,como exemplo 
da capacidade do povo nordestino. Volto a dizer: nas
ceu no Ceará, foi criado em Pernambuco e radicou
se na divisa entre os Estados da Bahia, de Sergipe e 
de Alagoas. 

Delmiro Gouveia é um exemplo para todos n6s. 
Nesta data eu cumprimento o povo de Pires Ferreira, 
em especialo Prefeito do Municlpio,ProfessorMarcos 
Marques, e a Vereadora Maria Lindalmira, Presidente 
da Cãmara Municipal e natural do Distrito de Delmiro 
Gouveia.Cumprimento, enfim, todo o povonordestino 
pela capacidade empreendedora e de transformartão 
árdua realidade. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali)- Concedo a pa
lavraao nobre DeputadoMarcio Junqueira,para uma 
Comunicaçãode Liderança, pelo Democratas. S.Exa. 
dispõe de 6 minutos. 

O SR. MARCia JUNOUEIRA (DEM-RR. Como 
lIder. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o que nos faz ocupar hoje a tribuna 
da Cãmara dos Deputados é, infelizmente, a neces
sidade de alertar a Nação brasileira e, em especial, a 

todos do meu partido para o esvaziamento que está 
acontecendonas fronteirasdo Brasil, maisespecifica
mente na fronteira com a Venezuela e com a Guiana 
Inglesa. 

Os rápidos avanços e as mudanças que se ob
servam hoje em escala planetária, em todas as dls
ciplinas, têm produzidoefeitos marcantes também no 
terrenoda defesa. Novasameaças, novosatores e no
vas tecnologias afetamas variáveis tempo e espaçoe 
relativizam os conceitos de defesae segurança,cujos 
limites necessitam ser definidos com clareza. 

O Ministério da Defesa, que vai ter aumento de 
53% no orçamentopara 2008, é o mesmoque promo
ve a política de desocupação e abandono de nossas 
fronteiras. A anunciada Operação Upatakon, que a 
Policia Federal pretende promover para retirar produ
tores da área Raposa Serra do Sol, é uma evidência 
dessa polltica desastrosa. 

Reproduzo aqui a abertura de trabalho do Prol. 
José Edimar Barbosa Oliveira, do ITA, o Instituto Tecno
lógicodeAeronáutica, paramanifestar minha preocupa
ção com o destinoda segurançade nossasfronteiras, 
em especial de minha região, a Amazônia. 

O Ministério da Defesa é o responsável por cuí
dar das Forças Armadas. O Ministério é também o 
grande gestor do apagão aéreo. Ele tem poder sobre 
a INFRAERO, mas não muito sobre a ANAC. 

O Ministro da Defesa substitui o Presidente da 
República nas cerimônias de vaias públicas dos pa
rentesdas vftimas de acidentes aéreos. 

Sr. Presidente, o Ministro da Defesa, o Sr. Nel
son Jobim, a quem muito admiramos e respeitamos, 
tão humanamente, como mostraesta foto, abraçouas 
crianças haitianas. Parabéns ao Ministro que foiao Haiti 
com o dinheiro do povo brasileiro, trajado com farda 
paga com o dinheiro do povo brasileiro! 

Queria dizer a S.Exa. que, aqui, no Brasil, há 
muitas crianças querendo um afago, um abraço. Há 
crianças no Maranhão, no Piaul, na Bahia, no Amazo
nas e no Amapá que gostariammuitode umabraço do 
Ministro da Defesa, uma proteção que as defenda da 
fome, da falta de escota, da pobreza. Mas, até agora, 
o Ministro Nelson Jobim s6 conseguiu ir ao Haiti. 

Quem sabe, em outro momento, possa o Minis
tro abraçar as crianças brasileiras e não perseguir ou 
demitir, de forma sumária, quem se opõe a seu pen
samento - se é que o pensamento é de S.Exa., por
que,quandoera Ministroda Justiça, NelsonJobim não 
concordava com a demarcação de forma continua da 
Raposa Serra do Sol. 

A demissão de brasileiros valorosos e que de
fendemos interessesnacionalistasdeste País é outro 
indício de que o Ministro Nelson Jobim não prestigia 
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aqueles que gostam do Brasil. Hoje, estranhamente, 
S.Exa. demite pessoas, tal como fez com o General 
Maynard Santa Rosa, que se opôs, em entrevista ao 
jornal O Globo, à referida operação. Disse o general 
que a oportunidade não é adequada, que devemos 
aprofundar-nos no assunto, refletir e discutir antes de 
tomar tal decisão. Logo depois dessa declaração, o 
General Maynard Santa Rosa foi demitido do posto 
na área de inteligência das Forças Armadas de nos
so Pais. Por que o General Maynard Marques Santa 
Rosa foi afastado da Secretaria de Política, Estratégia 
e Assuntos Internacionais? 

Também registro o exemplo do brasileiro Márcio 
Buzanelli, ex-Diretor da Agência Brasileira de Inteligên
cia, ABIN. Márcio Buzanelli, que levava informações ao 
Palácio do Planalto sobre o que era desnecessário para 
o esvaziamento daqueia fronteira, também foi demitido 
sumariamente da ABIN. Por que Márcio Buzanelli foi 
afastado da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligên
cia? Ele nem sequer foi comunicado da substituição, 
a exemplo do que ocorreu com o Coronel Fregapani, 
que representava a ABIN em Roraima. 

Portanto, parece que o Governo, num movimen
to de subserviência, de vassalagem, a fim de atender 
às pressões da ONU e da OEA, demite brasileiros que 
se contrapõem a seu pensamento. O Ministro Nelson 
Jobim ficou insatisfeito por esses 2 profissionais da 
inteligência e árduos defensores da Amazõnia e do 
Brasil tornarem pública a opção pela cidadania e pela 
preservação de nossas fronteiras? 

Será que o Ministro Nelson Jobim ou qualquer 
outro conhece mais a realidade das Forças Armadas do 
que os militares? Como S.Exa. demite oficial de carreira 
por ele não concordar com operação que vai gastar, 
Deputado Wllliam Woo, 12 milhões de reais do povo 
brasileiro para retirar brasileiros que estão produzindo 
e trabalhando? Eles não estão cometendo nenhum cri
me lá. Qual é o crime? Produzir alimento? Isso é crime 
no meu Pais, no nosso Pais? Onde se vai produzir na 
Arnazõnla? Roraima tem uma caracteristica especial: 
as savanas. Lá não existe desmatamento. 

De que adianta, Ministro Nelson Jobim, ter tropa 
armada belicamente e sem alimento? O senhor já viu 
saco vazio ficar em pé? Isso não existe. 

Ministro Nelson Jobim - que só parou em Roraima 
por causa do furacão, senão teria passado por cima 
-, as crianças que o senhor abraçou no Haiti ficaram 
muito felizes, mas, se abraçasse as crianças brasilei
ras e defendesse o futuro delas, V.Exa. faria muitos 
brasileiros mais felizes. 

Ministro Nelson Jobim, anteontem, V.Exa. anun
ciou que ia vistoriar os equipamentos sucateados da 
Marinha no Rio de Janeiro. V.Exa. chegou, deu' uma 

entrevista de 6 minutos à beira da embarcação, virou 
as costas e foi embora. Esse é um exemplo nitido de 
sua desatenção com a segurança brasileira. 

Ministro Nelson Jobim, virando as costas para 
a segurança, para a Marinha, para a defesa da Ama
zônia, V.Exa. mostra que é, no mlnimo, um brasileiro 
desatento e que não faz jus ao tamanho da missão 
que lhe foi conferida. 

O SR. PRESIDENTE (Dr, Ubiali) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Flávio Dino, para uma Co
municação de Liderança pelo PCdoS. 

O SR. FLÁVIO DINO (BlocoIPCdoB-MA. Como 
Lider. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, nesta madrugada, conclufmos 
a votação da CPMF. Depois de intensa polêmica nesta 
Casa, prevaleceu a posição segundo a qual estáva
mos votando tributo que era importante e é importan
te, tendo em vista sua destinação: o financiamento da 
saúde, das políticas de inclusão social, de combate à 
pobreza e da Previdência Social. 

Evidentemente, os companheiros da Oposição, 
assim como fizeram durante horas e horas. retornarão 
a esta tribuna para dizer que a CPMF não faz sentido. 
Mas a população sabe que quem inventou a CPMF foi 
o Governo Fernando Henrique Cardoso, o Governo do 
PSDB e do PFL, hoje DEM. E, assim como ontem, hoje 
é necessária a continuidade da cobrança do tributo. 

É óbvio e evidente que ninguém gosta que a 
carga tributária brasileira seja essa. mas temos ne
cessidades e carências que estão sendo supridas 
pelo Governo Lula sem aumento da carga tributária, 
dilerentemente do que foi feito no Governo do PSDB 
e do DEM. Quando. em 1994, Fernando Henrique 
Cardoso foi eleito Presidente da República, prezado 
companheiro William Woo, a carga tributária brasileira 
girava em torno de 26% do Produto Interno Bruto e, 
quando conclufdo o Governo. ela era de 36% do PIB. 
Nem 1ponto percentual de carga tributária foi amplia
do, inventado ou criado pelo Governo que apoiamos 
nesta Casa. E ampliaram-se os serviços de modo 
criativo e inteligenie. Não precisamos enumerá-los. 
Não precisamos falar do Bolsa Famflia, do PRONAS
CI, do PROUNI, do Luz para Todos, das poHticas de 
inclusão social, dos investimentos em infra-estrutura 
e saneamento básico que estão sendo feitos, como o 
Presidente Lula bem diz, de modo "nunca antes visto 
na hist6ria deste PaIs". 

Temos orgulho de integrar a base do Governo do 
Presidente Lula nesta Casa. Olhamos para o amanhã 
e convidamos os companheiros da Oposição a tam
bém olhar para o amanhã. Não podemos eternamente 
viver nesta Casa em torno da dualidade, da clivagem 
Governo e Oposição. Muito além e acima disso, há 
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o interesse do País. O convite que nosso bloco par
lamentar faz aos companheiros da Oposição é que, 
travado o bom combate, como travamos em torno da 
crise aérea, da reforma polltica e da CPMF, nos vol
temos para os últimos 2 meses de sessão legislativa, 
para a retomada daquilo que fizemos no começo do 
ano. Há muitas emergências nacionais que aguardam 
a deliberação deste Plenário. 

Temos necessidade de regulamentar a Emenda 
n° 29. Certamente, os companheiros do PSDB e do 
PFL - apesar de excessivamente privatistas uma vez 
ou outra - concordam com o serviço público educa
cional e de saúde. Eu não tenho dúvidas disso. Então, 
construamos juntos uma saída para regulamentação 
da PEC n° 29, para a emenda constitucional que trata 
da saúde, para que as crises a que assistimos não se 
reproduzam. 

Há ainda a proposta de emenda constitucional 
sobre a Defensoria Pública, instituição essencial para 
democratização do acesso à Justiça e para que a de
sigualdade acintosa entre ricos e pobres que persiste 
no País não se manifeste também no que concerne ao 
acesso legítimo à defesa técnica. Temos os réus ricos, 
que podem pagar os melhores advogados, e aqueles 
que nada podem fazer, porque não têm acesso aos 
meios materiais. Espero que votemos na próxima se
mana, Sr. Presidente, eminentes Líderes, nobres pa
res e companheiros da Oposição, a regulamentação 
da Defensoria Pública. 

Finalmente, Sr. Presidente, temos uma agenda 
perdida: a da segurança pública. Começamos o ano 
votando medidas importantes. Temos de retomar ago
ra esse processo. Aguardam deliberação do Pienário 
projetos de lei já aprovados no Grupo de Trabalho de 
Segurànça Pública. 

Votamos o Programa Nacional de Segurança 
com Cidadania - PRONASCI, mas, para aprová-lo, 
foi necessário retirar algumas medidas, que serão 
transformadas em projetos de lei e conjugam de modo 
adequado a face coativa e repressiva do Estado com 
incentivos para reinserção social, medidas protetivas 
e de promoção da igualdade social. 

A segurança pública é tema que pode gerar agen
da positiva e certamente está muito além dos confli
tos legítimos da democracia existentes entre nós, que 
integramos a base do Governo, e os companheiros 
da Oposição. Estou esperançoso de que tenhamos o 
equilíbrio, a maturidade democrática de compreender 
que o que fizemos em torno da CPMF não pode eco
ar por tanto tempo. Ela foi votada, e agora o Senado 
precisa apreciá-Ia. Retomemos o círculo virtuoso ca
paz de dar conta da questão da saúde, da Defensoria 
Pública e da segurança. É uma agenda que me parece 

bastante instigante, provocativa e convergente com os 
interesses da Nação. 

Finalmente, espero que tenhamos a capacidade 
de nos deter com o cuidado necessário sobre a inten
sidade da judicialização e da tribunalização da políti
ca, fenômeno mundial, e não apenas brasileiro. Aqui, 
entretanto, ele se manifesta com intensidade preocu
pante. Não é que o Judiciário não possa decidir sobre 
temas polfticos. Pode e deve, pode e é legítimo que 
decida, mas sem que isso implique anular a esfera de 
competência própria do Parlamento. E é a isso que 
temos assistido. 

Companheiros nossos, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais e Vereadores hoje vivem as
sombrados com a possibilidade de perda de manda
to. Desejamos que a Justiça examine a matéria com 
ponderação e que tenhamos capacidade de encon
trar soluções políticas capazes de evitar injustiças e a 
banalização da perda de mandatos obtidos legitima
mente nas urnas. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Concedo a 
palavra pela ordem ao nobre Deputado Dr. Paulo Ce
saro 

O SR. DR. PAULO CESAR (PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do oraoor.) - Sr. Presidente, demais Depu
tados, faço um alerta, que se trata de reivindicação 
para a Região dos Lagos, que compreende as cida
des de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro 
da Aldeia e Rio das Ostras. Local agraciado por Deus, 
com bellssimas praias, dunas, restingas, a Lagoa de 
Araruama e o Rio São João, é muito procurada na alta 
temporada por turistas nacionais e estrangeiros. 

No dia 26 de setembro, o Presidente Lula inau
gurou o Aeroporto Internacional de Cabo Frio, e nós, 
que trabalhamos há 23 anos como médico-cirurgião 
naquela região, onde há grande fluxo de turistas, que 
ultrapassa 1 milhão de pessoas no perlodo do verão, 
sabemos da necessidade da instalação de uma UTI 
pública. 

Portanto, Sr. Presidente, essa é a reivindicação 
faço ao Ministro da Saúde. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado William Woo, pela lide
rança do PSDB. 

O SR. WILLlAM WOO (PSDB-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, público que nos assiste pela TVCâmara e 
ouvintes da Radio Câmara, ontem à noite terminamos 
o trabalho em torno de quase as 4h da manhã. Nós, 
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da Oposição, apresentamos todos os requerimentos 
posstvels para impedir a prorrogação da CPMF. 

Muitos me perguntam por que, sendo do PSOB, 
partido que criou a CPMF, fui contra a prorrogação. 
Criamos a CPMFcoma intenção de quefossetempo
rária, por issolevou o nomedeContribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira. Só que o provisório 
está tornando-se eterno. Na gestão anterior, quando 
prorrogaram por 4 anos, disseram queseriafeitaa re
forma tributária, e nadaaconteceu. E, ontem,foi apro
vadanestaCasaa extensão até 2011 da cobrança de 
0,38% sobrequalquermovimentação financeira. 

Nãoé necessário cheque, bastasacaro salário, 
ecobra-se 0,38%. Éa piorformade imposto paraqual
querempresário. Calcula-se, na nossa cargatributária 
de 52%, que2%vãoparaa CPMF. Masseé0,38%, por 
que 2%? Para se fazerum stismpoo, deve-se comprar 
a tampa e a embalagem. Paga-se 0,38%. Para pagar 
o funcionário, paga-se 0,38%, para pagar o adesivo, 
paga-se 0,38%, para o corante, paga-se 0,38%. Em 
toda a cadeiapaga-se 0,38%, o que não deveria ser 
umacontribuição. Já que existe, vamos chamarde im
postoe dividir com Estados e municípios. 

Você, que me assiste, precisa de fato do traba
lho. O que chega realmente a você? O trabalho do 
Prefeito, o trabalho do dia-a-dia, a escola fundamen
tai, o ambulatório, a creche. Os Prefeitos precisam 
dessa parcela. 

Vejamos o momento econômico em quenos en
contramos. O crescimento, háquase15anos, de mais 
de 10%da China tem puxadoa economia mundial, o 
alto preço de nossas commodities, o superávit de 60 
bilhões em nossa receita. Será que não poderlamos 
economizar os 38 bilhões que serão arrecadados 
com a CPMF? Que consigamos, pelo menos, reduzir 
a allquota. 

Porém, estou feliz. Brigamos a noite inteira, en
tramos com requerimento. Perdemos porque existe 
democracia. Isso é bonitona Casa do povo. A grande 
maioriados Parlamentares se viu favorável à continu
açãoda CPMF. 

Perdemos, masganhamos. O Programa Nacional 
de Segurança Pública tirou da proposição originalum 
programa chamado Protejo. Tratava-se de programa 
emdefesa do joveminfrator, do jovem criminoso, que, 
se cometesse um crime, teria direito a 100 reais por 
mês de auxflio. Mas você, meu jovem, que tem outros 
valores, que querajudar seu pai e sua mãe, que quer 
fazerparte de sociedade mais justa,que vai estudar, 
que vaià escola, que participade trabalho voluntário, 
não teria direitoao programa apresentado. Você teria 
que praticarumcrime para receber o valorde 100 re
ais do Protejo. 

Então, saio feliz, apesar da derrota que todos 
tivemos, apesarde o PSOB ter apresentado todosos 
requerimentos atéas4hda manhã ede termos perdido 
no plenário. Foia vontade soberana desteParlamento. 
Conseguimos tirardo PRONASCI o artigo quetirava o 
Protejo. Com isso, esperamos que se faça segurança 
pública de verdade no Pais. 

Sr.Ministro, vamos instalar o regime de identifica
ção civil nestePais. Não é posslvel mais:é através de 
atestado de antecedente, concedido por entidade que 
nãoépública. Os cartórios estãonasmãos de pessoas 
tíslcas que dão atestado, e o cidadão vai a qualquer 
Estado da Federação e tira um RG novo, que lhe per
mite cometer todo tipo de fraude. E o pior: a pessoa 
comete umcrimeem umEstado e nãoé procurada em 
outro. Precisamos ter um regime único de identifica
ção civil.Com isso, economizaremos em torno de 10 
a 15bilhõespor ano, porquevamos levantara fraude 
na Previdência, já que há pessoas que recebem apo
sentadoria de pessoas mortas, ou pior, comRG falso, 
em vários Estados. 

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa., que estará 
amanhã noencontro estadual dasAPAEs representan
do esta Casa, fazendo uma palestra no Guarujá. Boa 
sorte, Presidente Ubiali, no seu trabalho nas APAEs 
nestePalsl 

OSR.PRESIDENTE (Or. Ubiali) - Concedo a pa
lavra ao nobreDeputado Eduardo Valverde, pelo PT. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re
visãodo orador.) - Sr.Presidente, eu ia dar o troco ao 
ilustre Deputado William Woo, mas vou deixarpara a 
próxima terça-feira, até porque há discordância muito 
grande quantoao conteúdo daquilo que S.Exa. expôs 
neste momento e o que de fato é a proposta no to
cante a permitirque a juventude tenha uma segunda 
chance. A ressocialização não é um dos principais 
atributos de todo o sistema penitenciário, ou de per
secução da pena. 

Quero tratar de algo que me vem chocando e 
agciniando. Estamos assistindo de maneira reiterada 
ao abandono de crianças recém-nascidas. Umassão 
jogadasno lixo; outras, emcórregos. Issoacarreta, na 
grande maioria das vezes, a morte do nascituro. 

Porqueuma mãe ageassim? Será quea gravidez 
foi desejada? Será que a concepção dessa criança, 
desseserfoi pensada. querida? Ou seráque nãoo foi, 
e restaà mãea únicaalternativa de abandonar o filho? 
Quedor isso provoca na mãe?A mulher, na condição 
de mãe, de geradora de vida, não teria o direito de 
pensaremteroutraoportunidade? Ou seráque temos 
que tomar somente um viés,um único pensamento e 
deixarno ostracismo, nacondição de criminosa, a mãe 
que, muitas vezes pormotivo psicológico ou por algu
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ma situação contextual que esteja vivendo, abandona 
talvez a principal obra de amor, o filho? 

É óbvio que esse tema é tabu em nossa socie
dade. a interrupção da gravidez, ou, usando o termo 
mais adequado, o direito reprodutivo das mutheres. 
Ela tem ou não esse direito? Será que a contsrnpora
ne/dade do mundo moderno não permitiria à mulher 
ter condição de pensar no seu direito reprodutivo, de 
interromper a gravidez, ou será que os dogmas reli
giosos a impedem de fazê-to? 

Sou católico praticante. sigo minha Igreja, mas 
não posso impedir aqueles que pensam diferentemente 
de mim de adotar outra atitude. Um Estado laico tem 
de garantir a opção, dentro dos limites que a lei es
tabelece. Hoje, milhares de rrunneres ficam estéreis 
porque muitas vezes fazem aborto em clínicas não 
especiatizadas ou têm de abandonar o filho por falta 
de condição de dele cuidar. 

Esse tema será recorrente nesta Casa. O Parla
mento não pode prescindir de debatê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Concedo a 
palavra ao Deputado Osmar Serraglio, pelo PMDB. 

O SR. OSMAR SERRAGLtO (Btoco/PMDB-PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para esclarecer 
e contestar dados recentemente publicados na impren
sa sobre o curso de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná - PUC-PR. 

A divulgação de informações equivocadas, ori
ginadas lamentavelmente do Ministério da Educação, 
está resultando em manifestações angustiadas não 
só da comunidade puquiana, mas também de todo o 
segmento universitário paranaense, uma vez que de 
evidência solar o erro em que se incidiu. 

Sr. Presidente, a PUC-PR é uma das universida
des de maior tradição na educação superior brasileira. 
Oferece hoje cerca de 70 cursos de graduação, diversos 
programas de mestrado e de doutorado, distribuídos 
em 5 campi: Curitiba, Londrina, Maringá, São José 
dos Pinhais e Toledo. 

Sua trajetória no ensino, na pesquisa e na exten
são é reconhecida por toda a comunidade acadêmica 
e pela população em geral, que. ao longo da existência 
da universidade, tem prestigiado e buscado a sólida 
formação humanística e científica ali oferecida. Não 
se pode, portanto, assistir indiferentemente à divulga
ção de informações que não fazem justiça à qualidade 
educacional dessa instituição. Refiro-me às notícías 
relativas ao curso de graduação em Direito mantido 
pela PUC-PR. 

Criado há 50 anos, é o terceiro curso mais antigo 
da área no Pais, contando com 80% dos docentes ti
tulados em nfvel de mestrado e doutorado. Há 3 anos, 

recebe o selo de qualidade OABRecomenda, conferido 
pela Ordem dos Advogados do Brasil. No último exame 
da Ordem, o indice de aprovação dos inscritos egressos 
da PUC-PR foi de 33,76%, quase o dobro da média de 
aprovação observada no Estado, da ordem de 18%. Na 
avaliação publicada pelo Guia do Estudante de 2007, 
da Editora Abril, o curso aparece com conceito 4, em 
escala cuja pontuação máxima é 5. 

Os números que circularam em vários meios de 
comunicação, contudo, não correspondem à realidade 
dos fatos. Afirmou-se que, egressos da PUC-PR, se 
inscreveram no exame da OAB apenas 7 alunos, dos 
quais apenas 1 teria sido aprovado, configurando índi
ce de aproveitamento de 14,29%. Os dados reais são 
completamente diversos: inscreveram-se 311, foram 
aprovados 105, resultando em índice de aproveitamen
to de 33,76%, que, como já afirmado, é praticamente 
o dobro do índice observado no Estado. 

Publicou-se também que concluíram o curso 
apenas 52 estudantes. A verdade é bem outra: os con
c1uintes somaram 350 alunos. 

Os resultados dos estudantes que prestaram o 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENA
DE), aplicado pelo Ministério da Educação em 2006, 
no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Edu
cação Superior (SINAES), variaram entre os 3 campi 
em que o curso de Direito é oferecido. Cabe ressaltar 
que 2 deles ficaram bem acima da média nacional: 
em um dos casos (campus de Londrina), a média foi 
de 53,9, enquanto, no plano nacional, foi igual a 41,9. 
No terceiro deles, os resultados gerais apresentados 
pelos estudantes nas provas situaram-se próximos 
daquela média nacional. 

Como se percebe, trata-se de abissal equívoco 
aquele de arrolar o curso de Direito da conceituada 
PUC-PR entre os que estariam a merecer observação 
especial do MEC. Além disso, a PUC-PR oferece só
lido programa de pós-graduação em Direito, em nlvel 
de mestrado e doutorado, reconhecido pela Fundação 
CAPES, do Ministério da Educação. 

É importante, assim, Sras. e Srs. Deputados, re
por com clareza a verdade dos fatos. Fazer justiça ao 
ensino jurídico ministrado pela PUC-PR é respeitar a 
memória e o currículo de todos quantos nela estudaram, 
bem como evidenciar para os atuais e futuros estudan
tes que, com certeza, sempre poderão orgulhar-se do 
grau e do diploma por ela conferido. 

A injustiça mais se acentua quando se atenta 
para o fato de que o que a instituição procura incutir na 
mente do acadêmico são os valores éticos que have
rão de presidir toda a sua vida. E ética não se cornpraz 
com ensino desqualificado. A imagem comprometedo
ra que exsurge da notícia mal posta, oriunda de dado 
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transverso, como seviu,contrasta diametralmente com 
os fatos. Uma escola de alta reputação é, de inopino, 
surpreendida em manchetes de grandes noticiários 
televisivos como sendo responsável por curso repre
ensivel. Comose reparara ofensa moral? 

É verdade que, de tão inusitada, a notlcia não 
conseguiu firmar-se. 

Comefeito, o aturado laborde tantosanos, a gló
riae asconquistas queremarcam a históriada PUC, o 
esforçocrvico-religioso de corpo docentede qualifica
ção irreprochável e paraquem ensinarcorresponde a 
uma missão, a par de umestudantada queprima pela 
procurado idealda buscado conhecimento destinado 
aobem da sociedade emqueseintegra, nãoruiriam ao 
saborde nolfcia dissonantecomo que diuturnamente 
constatamos nocontatocom os egressos esparrama
dos pelo Pais e nos corredores da universidade. 

Por isso, aqui fica nossa homenagem à PUC
PR, para,do plenáriodestaCasado Povo, ressoarno 
coração daqueles que se sentiram magoados com a 
injustiça que malferiU a querida instituição, para que 
ergam as frontes e transitem peloParaná e peloBrasil 
orgulhosos dos bancos escolares que freqüentaram 
ou freqüentam. 

A PUC-PR ultrapassará altaneira esse momen
to e prosseguirá escrevendo históriaque a todos nos 
ufana. 

Muitoobrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Concedo a 
palavraao Deputado ao Deputado Dr. Nechar. 

O SR. DR. NECHAR (PV-SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Deputado Dr. Ubiali, cole
gas Parlamentares, venho a esta tribuna fazer um 
protesto contra requerimento feito por um Vereador à 
Prefeitura de Marflia, minha cidade, para revogação 
da doaçãode um terrenopara construção da sededa 
Policia Federal. 

Pergunto aV,Exas,: qualé a intenção do Vereador 
ao revogar a doaçãode um terreno à PoliciaFederal? 
Alega S.Exa. que já se passaram 2 anos, e a Policia 
Federal não construiu a sua sede. 

Em maio passado, mantivemos contato com o 
ex-Diretor-Geral da Policia Federal, Dr. Paulo Lacer
da, que se prontificou a nos ajudar na agilização da 
construçãodessa sede na nossa cidade. 

Vejam V, Exas. que o pedido é um contra-senso, 
principalmente numa épocaem que a Policia Federal 
se mostra em ampla empreitada contra a corrupção, 
o crime organizado e o crime do colarinho branco no 
Pais.Porque umVereador solicita à Câmara Municipal 
que revogue a doaçãode um terrenoparaconstrução 
de sede da Policia Federal? 

o trabalho do Delegado Sandro Viana, daPolicia 
Federal, temsido considerado excelente naOperação 
Oeste, que ocorreu naquelacidade, com a prisão de 
umasérie de empresários e advogados corruptos. No 
entanto, aquele Vereador fez com que a doação do 
terrenoà PoliciaFederal fosse revogada, Milhares de 
terrenos foram doados naquela cidade, tal como um 
distritoindustrial. Aliás, já se passaram maisde2 anos, 
e nenhum Vereador entrou com pedido para revogar 
essa doação, 

Portanto, venho a esta tribuna apresentar meu 
protesto à Câmara Municipal de Marflia por ter acata
do requerimento daquele Vereador. Quando todosos 
Municipios querem ter uma sede da Policia Federal, 
Marllia revoga a doação, justo no momento em que 
o projeto está praticamente pronto para construção 
daquela sede. 

Muitoobrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali)- Para umaCo
municação de Liderança, concedo a palavra ao Depu
tado PaesLandim;por 3 minutos. 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO. 

O SR. DOMINGOS DUTRA - SI.Presidente, peço 
a palavra pela ordem, 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Tem V,Exa, 
a palavra. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pelaordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr,Presidente, Sras, e SIS, 
Deputados, o Presidente Lula assinou, noúltimomês, 
portariaque cria a Reserva Extrativista Chapada lim
pa, no Municfpio de Chapadinha, no Estado do Mara
nhão,com 11 mil hectares de terra.A reserva benefi
ciará 450 tamíltas, 

Parabéns ao Presidente Lula, às comunidades, 
à liderança de Chico da COOHAB e a todos os que 
lutaram por estaconquista. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 

O SR. GERVÁSIO SILVA - Sr.Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dr, Ubiali) - Tem V.Exa. 
a palavra. 

OSR.GERVÁSIOSILVA (PSDB-SC, Semrevisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS, Deputados, 
manifesto, desta tribuna, minha solidariedade e meu 
pesar pela grandetragédia ocorridaontemem Santa 
Catarina. 

Um dosmaiores acidentes da história do Estado, 
na BR-282, matouem tornode 30 pessoas, atéo mo



Outubro de 2007 DIÁRIO DACÂMARA DOSDEPUTADOS Quinta-feira 11 53753 

mento, e deixou mais de 80 feridos, entre trabalhadores, 
agricultores e associados da Cooperativa Alfa. 

Cerca de uma hora e meia depois do primeiro 
acidente, uma carreta desgovernada atingiu pessoas 
que estavam no local. Faleceram bombeiros, policiais, 
cinegrafistas, repórteres e voluntários que estavam 
ajudando os feridos naquele momento. 

Desta tribuna, neste momento de tristeza, associo
me à famJlia catarinense, manifestando nosso apoio, 
solidariedade e pesar a todas as famílias atingidas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - A Mesa apóia 

o pronunciamento de V.Exa. e tece condolências às fa
mílias de todas as vitimas desse terrível acidente. 

VIfI- ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Ubiali) - Encerro a 
sessão, convocando outra para quinta-feira, dia 11 de 
outubro, às 14h, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

DEBATES 

E 

TRABALHO DE COMISSÕES
 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS OU RECURSOS
 

l-EMENDAS
 

li - RECURSOS 

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, li, DO RICO 

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3°, c/c o art. 
132, § 2° (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD. 

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § lOdo RICD). 

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 14212007 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que reno
va a permissão outorgada à Scala FM Stereo de Belo 
Horizonte LIda. para explorar serviço de radiodifusão 

sonora em freqüência modulada, no município de Belo
 
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
 

N° 169/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
 
autoriza a Sistema SJV de Comunicação a executar,
 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
 
serviço de radiodifusão comunitária no município de
 
São José de Varginha, Estado de Minas Gerais.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
 

N° 18212007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au

toriza a Associação Comunitária Cultural Lagopedren

se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
 
municlpio de Lago da Pedra, Eslado do Maranhão.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
 

N° 187/2007 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co

municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza
 
a Agência de Desenvolvimento de MaUet a executar,
 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
 
serviço de radiodifusão comunitária no municlpio de
 
MaUet, Estado do Paraná:
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15110/2007
 

N° 19412007(Comissão de Ciência e Tecnologia, Co

municação e Informática) - Aprova o ato que renova a
 
concessão outorgada à Rádio Taquara LIda.para explo

rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no
 
municfpio de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
 

N" 233/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au

toriza a Associação de Difusão Comunitária Fortale

za a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
 
município de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
 

N° 281/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re

nova a permissão outorgada à Rádio Nova Amparo
 
LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
 
freqüência modulada, no rnunicfpio de Amparo, Esta

do de São Paulo.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
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N° 297/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
 
outorga permissão à Rádio Candelária FM LIda. para
 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên

cia modulada, no municlpio de Santa LUzia D"Oeste,
 
Estado de Rondônia.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
 

N° 299/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re

nova a permissão outorgada à Fundação Cultural da
 
Serra para explorar serviço de radiodifusão sonora
 
em freqüência modulada, no municlpio de Garibaldi,
 
Estado do Rio Grande do Sul.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO; 15/10/2007
 

N° 306/2007 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co

municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza
 
a Associaçao Desportiva, Cultural e Comunitaria Terra
 
Roxa a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
 
no municipio de Terra Roxa, Estado de São Paulo.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO; 15/10/2007
 

N° 30812007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au

toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
 
Cultural e Artístico de Goloerê a executar, pelo prazo
 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
 
radiodifusão comunitária no município de Goioerê,
 
Estado do Paraná.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO; 15/10/2007
 

N° 310/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re

nova a permissão outorgada à Rádio Clube de Mallet
 
LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
 
onda média local, no municipio de Mallet, Estado do
 
Paraná.
 
DECURSO; 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO; 15/10/2007
 

N°313/2007 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co

municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza
 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultu

ra Rádio Aliança a executar, pelo prazo de dez anos,
 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
 
comunitária no municlpio de São Gonçalo, Estado do
 
Rio de Janeiro.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
 

N° 315/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informállca) - Aprova o ato que au

toriza a Associação dos Moradores Urbanos de Que

das do Iguaçú a executar, pelo prazo de dez anos,
 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
 
comunitária no município de Quedas do Iguaçú, Es

tado do Paraná.
 
DECURSO; 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO; 15110/2007
 

N° 327/2007 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co

municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza
 
a Associação Beneticente Cristã de Ilhota a executar,
 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
 
serviço de radiodifusão comunitária no municipio de
 
Ilhota, Estado de Santa Catarina.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO; 15/10/2007
 

N° 32812007 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co

municação e Informática) - Aprova o ato que outorga
 
permissão à Rádio Ultra FM LIda. para explorar serviço
 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada. no
 
municlpio de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro.
 
DECURSO: 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/1012007
 

N° 330/2007 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au

toriza a Associação ComunITária de Desenvolvimen

to Artístico e Cultural de Capitão Leônidas Marques
 
(ACOCALEMA) a executar, pelo prazo de dez anos,
 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
 
comunitária no municfpio de Capitão Leônidas Mar

ques, Estado do Paraná.
 
DECURSO:4a.SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15110/2007
 

N°349/2007 (Comissão de Ciência eTecnologia, Co

municação e Informática) - Aprova o ato que outorga
 
permissão à Fundação Educacional de Ipatinga para
 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci

dade de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais.
 
DECURSO; 4a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO; 15/10/2007
 

PROJETO DE LEI 

NO 684612002 (Marcelo Teixeira) - Regulamenta a 
profissão de Cabeleireiro, Barbeiro, Manicuro e Pedi
curo. E seus apensados. 
DECURSO; 4a. SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007 
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N° 5890/2005 (Senado Federal - César Borges) 
- Altera o caput do art. 983 da Lei n° 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), dilatando 
o prazo para o requerimento do inventário e da parti

lha. E seus apensados.
 
DECURSO:4a.SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
 

N° 6040/2005 (Lincoln Portela) - Suspende os proce
dimentos de seleção para o acesso ao corpo discente 
das faculdades de Direito, nos casos previstos. 
DECURSO: 4a. SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15110/2007 

N° 634812005 (Senado Federal- Flávio Arns) - Ins
titui o dia 6 de junho como o Dia Nacional do Teste 
do Pezinho. 
DECURSO: 4a. SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007 

N° 6705/2006 (Senado Federal- Lucia Vânia) - Ins
titui o dia 4 de outubro como o Dia Nacional do Agente 
Comunitário de Saúde. 
DECURSO: 4a. SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007 

N° 736212006 (Senado Federal - Paulo Paim) - Altera 
o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1c de maio de 
1943, para conceder adicional de periculosidade aos 
carteiros, e dá outras providências. 
DECURSO: 4a. SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15110/2007 

N" 742412006 (Poder Executivo) - Concede, a títuo 
de indenização decorrente de responsabilidade civil 
da União, pensão especial a dependente de Roberto 
Vicente da Silva. 
DECURSO: 4a. SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15110/2007 

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS 

PROJETO DE LEI 

N° 2035/2003 (Bernardo Ariston) - Altera a redação 
do art. 211, e seu parágrafo único, da Lei nO 9.472, de 
16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização 
dos serviços de telecomunicação, a criação e o fun
cionamento de um órgão regulador, outros aspectos 
institucionais, e dá outras providências. 
DECURSO: 4a. SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007 

N° 96212007 (Sérgio Barradas Carneiro) - Dispõe so
bre a acumulação dos prêmios pagos pelas loterias da 
Caixa Econõmica Federal e dá outras providências. 
DECURSO: 4a. SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007 

N° 110212007 (Carlos Santana) -Altera a Lei n° 4.375,
 
de 17 de agosto de 1964, para autorizar o serviço mi

litar voluntário a partir dos dezesseis anos de idade e
 
disciplinar a formação profissional durante o período
 
de incorporação.
 
DECURSO: aa, SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 15/10/2007
 

4, DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
 

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO - RCP: art. 35, §§ 1°
 
e 2°, do RICD.
 

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO - DEMAIS PROPO

SiÇÕES: art. 137, § 1°, do RICD.
 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5
 
sessões.
 

PROJETO DE LEI 

N° 2119/2007 (Luiz Carlos Hauly) - Dispõe sobre a fis

calização e aplicação dos recursos oriundos da arreca

dação das loterias federais e dá outras providências.
 
DECURSO: 2a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 17110/2007
 

N° 2128/2007 (Antonio Carlos Mendes Thame) - AI

lera a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
 
de 2006.
 
DECURSO: 3a. SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 16/10/2007
 

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE
D/ENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE2007 

Dia 11, 58-feira 

15:00 JOSÉ MENTOR (PT - SP) 
15:25 ALCENI GUERRA (DEM - PR) 

Dia 15, 28-feira 

15:00 CRISTIANO MATHEUS (PMDB - AL) 
15:25 LUIZ CARLOS BUSATO (PTB - RS) 
15:50 AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF) 
16:15 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA) 
16:40 CHICO D'ANGELO (PT -	 RJ) 

Dia 16, 38-feira 

15:00 PEDRO WILSON (PT - GO) 
15:25 DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) 

Dia 17, 48-feira 

15:00 REGINALDO LOPES (PT - MG) 
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP -	 BA) 

Dia 18, 58-feira 

15:00 WANDENKOLK GONÇALVES (PSDB - PAI 
15:25 RICARDO IZAR (PTB - SP) 
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Dia 19, 68·felra 

10:00 JOÃO PIZZOLATTI (PP - SC) 
10:25 CIRO NOGUEIRA (PP - PI) 
10:50 NEUCIMAR FRAGA (PR - ES) 
11:15 GLADSON CAMELI (PP -AC) 
11:40PROFESSORARAQUELTEIXEIRA(PSDB- GO) 

Dia 22, 28·felra 

15:00 ARNALDO VIANNA (PDT - RJ) 
15:25 CÂNDIDO VACCAREZZA (PT - SP) 
15:50 IRINY LOPES (PT - ES) 
16:15 HOMERO PEREIRA (PR - MT) 
16:40DR. PAULO CESAR (PR - RJ) 

Dia 23, 38·felra 

15:00 CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC - PE) 
15:25 LEANDRO VILELA (PMDB - GO) 

Dia 24, 48·feira 

15:00 RITA CAMATA (PMDB - ES) 
15:25 EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG) 

Dia 25, 58-felra 

15:00 FRANCISCO TENORIO (PMN - AL) 
15:25 ILDERLEI CORDEIRO (PPS - AC) 

Dia 26, 68·felra 

10:00 BETINHO ROSADO (DEM - RN) 
10:25 OD(L10 BALBINOTTI (PMDB - PR) 
10:50 COLBERT MARTINS (PMDB - BA) 
11:15 EDUARDO LOPES (PSB - RJ) 
11:40 DR. TALMIR (PV - SP) 

Dia 29, 28-felra 

15:00 PEDRO CHAVES (PMDB - GO) 
15:25 HUMBERTO SOUTO (PPS - MG) 
15:50 LIRA MAIA (DEM - PA) 
16:15 RODOVALHO (DEM - DF) 
16:40 RICARDO TRIPOLl (PSDB - SP) 

Dia 30, 38·feira 

15:00 PINTO ITAMARATY (PSDB - MA) 
15:25 GILMAR MACHADO (PT - MG) 

Dia 31, 48·felra 

15:00 JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM - SC) 
15:25 ALFREDO KAEFER (PSDB - PR) 

i - COMiSSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRiCULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
 
EMENDAS A PARTiR DE SEGUNDA·FEIRA
 

(DiA 15/1012007)
 

Projetos de lei (Art. 119, i e §1°)
 

PROJETO DE LEI N° 1.490/07 - do Sr. Eliene Lima
 
- que "dispõe sobre a criação do Programa Câmbio
 
Verde". (Apensado: PL 1864/2007)
 
RELATOR: Deputado ZONTA.
 

PROJETO DE LEI N" 2.058/07 - do Sr. Beta Faro e
 
outros - que "dispõe sobre a renegociação de dividas
 
oriundas de operações de crédito rural contratadas
 
por mini e pequenos produtores rurais, agricultores
 
familiares e trabalhadores assentados em projetos de
 
reforma agrária e dá outras providências".
 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
 

DECURSO: 18 SESSÃO 
ÚlTIMA SESSÃO: 18-10-07 

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE· 
RÃo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 1.546/03 - do Sr. Ricardo Izar
 
- que "institui o Fundo Nacional de Apoio às Flores

tas Plantadas e dá outras providências". (Apensado:
 
PL 384212004) .
 
RELATOR: Deputado ZONTA.
 
DECURSO: 28 SESSÃO
 
ÚlTiMA SESSÃO: 17-10-07
 

Projetos de lei (Art. 119, i e §1") 

PROJETO DE LEI N" 2.021/07 -do Sr. Moreira Mendes 
- que "altera o art. 12 da Lei n° 8.629, de 25 de feve· 
reiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá
ria, previstos no Capitulo 111, Tftulo VII, da Constituição 
Federal, alterado pelo art. 4° da Medida Provisória n" 
2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acresce e alte
ra dispositivos do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho 
de 1941, das Leis nOs 4.504, de 30 de novembro de 
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1964, 8.177, de 1° de março de 1991, e 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado WALDIR NEVES. 

PROJETODE LEI N° 2.054/07 - do Sr.Homero Pereira
que "institui incentivo fiscal para a agricultura irrigada". 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 

PROJETO DE LEI N" 2.087107 - do Sr. Eliene Lima 
- que "acresce inciso ao artigo 44 e dá nova redação 
ao art. 44-C, ambos da Lei n° 4.771, de 15 desetem
bro de 1965 e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado ZONTA. 
DECURSO: 4" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Substitutivo (Ar!. 119, 11 e §1°) 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 1.301/07 - do Sr. Valdir Colatto 
- que "dispõe sobre o uso e a conservação do solo e 
da água no meio rural". 
RELATOR: Deputado DAGOBERTO. 
DECURSO: 5" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-07 

Substitutivo (Ar!. 119, 11 e §1°) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N" 1.398/07 - do Senado Federal 
- Álvaro Dias - (PLS 91/2007) - que "altera o art. 47 
da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe 
sobre polftica agrlcola". 
RELATOR: Deputado POMPEO DE MAnOS. 

COMISSÃO DA AMAZÕNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
 

DECURSO: 1" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §l D 
) 

PROJETO DE LEI N° 2.049/07 - do Sr. Edio Lopes 
- que "dispõe sobre a transferência da Área de Livre 
Comércio no Municipio de Pacaraima para o Municl
pio de Boa Vista, no Estado de Roraima, e dá outras 
providências". (Apensado: PL 2055/2007) 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 

PROJETO DE LEI N° 2.088/07 - da Sra. Vanessa 
Grazziotin - que "dispõe sobre a indicação geográfica 
protegida para o biocosmético amazônico". 
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
 

(DIA 15/10/2007)
 

Substitutivo (Ar!. 119, 11 e §l D) 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 1.695/03 - do Sr.Walter Pinheiro
 
- que "cria o Sistema de Radiodifusão Pública, regula

menta o Serviço de Radiodifusão Pública, e dá outras
 
providências" .
 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
 

DECURSO: 1" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-07 

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 4.677/04 - do Sr. Milton Monti
 
- que "dispõe sobre autorização para as Policias fe

deral, Civil e Militar utilizarem as torres de telefonia
 
celular para instalação de sistemas de rádio comuni

cação e dá outras providências".
 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
 
E JUSTiÇA E DE CIDADANIA
 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
 

(DIA 15110/2007)
 

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)
 

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici 

dade (art. 54, I):
 

PROJETO DE LEI N° 47/07 - do Sr. Lincoln Portela
 
- que ""Introduz alínea "d " no art. 1° da Lei nO 91, de
 
28 de agosto de 1935"". (Apensado: PL 65212007)
 
RELATOR:Deputado MAURíCIO QUINTELLA LESSA.
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°) 

A - Da Análise da Constitucionalidade, Jurldlcida

dee Mérito:
 

PROJETO DE LEI N° 2.019/07 - do Sr.Ernandes Amo·
 
rim - que "dispõe sobre punição ao advogado que perde
 
prazo processual prejudicando seu mandante".
 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
 

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici 

dade (art. 54, lI:
 

PROJETO DE LEI N" 1.428/03 - do Sr. Benedito de
 
Lira - que "altera a destinação prevista no artigo 49,
 
da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a com

pensação financeira devida pela produção de petróleo
 
e de gás natural em campos situados na plataforma
 
continental brasileira".
 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
 

PROJETO DE LEI N° 6.492106 - da Sra. Sandra Ro

sado - que "dispõe sobre a dispensação de medica

mentos contendo antimicrobianos".
 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA.
 

PROJETO DE LEI N° 7.215/06 - do Poder Executivo
 
- que "cria cargos efetivos, cargos comissionados e
 
funções gratificadas no âmbito do Ministério da Edu·
 
cação".
 

RELATOR: DeputadoSÉRGIO BARRADASCARNEIRO.
 

PROJETO DE LEI N" 7.324/06 - do Senado Federal
 
- Edison Lobão - (PLS 49/2006) - que "denomina
 
"Aeroporto de JacarepaguálRJ "Roberto Marinho" o
 

Aeroporto de Jacarepaguá, localizado na cidade do
 
Rio de Janeiro (RJ)".
 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
 

PROJETO DE LEI N° 732107 - do Sr. Paulinho da
 
Força - que "institui o Dia Nacional do Auditor·Fiscal
 
do Trabalho".
 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO.
 
DECURSO: 5" SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-07
 

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridlci 

dade (art. 54, I):
 

PROJETO DE LEI N° 3.969/00 - do Sr. Hermes Par

cianetlo - que "dispõe sobre as atividades de Movi

mentação de Mercadorias em geral". (Apensados: PL
 
4073/2004, PL 4367/2004 e PL 5689/2005)
 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
 

PROJETO DE LEI N° 19/07 - do Sr. Sarney Filho - que
 
"dispõe sobre o estabelecimento de metas voltadas
 
para a redução da emissão de gases responsáveis
 
pelo efeito da estufa".
 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM.
 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 1511012007) 

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°1 

PROJETO DE LEI N° 5.848/05 - do Sr. Edson Duarte
 
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de informação
 
nas embalagens e rótulos de produtos que contenham
 
organismos geneticamente modificados em sua com

posição".
 
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO.
 

PROJETO DE LEI N" 7.375/06 - do Senado Federal
 
- Eduardo Azerado - (PLS 16/2004) - que "aneraa Lei
 
n° 8.918, de 14 de julho de 1994, para tornar obrigatória
 
a colocação de advertência nas embalagens de bebida".
 
(Apensado: PL 341812000 (Apensados: PL 387612000, PL
 
3807/2000 (Apensados:PL 704312002 e PL 746812002),
 
PL 13212003, PL39312oo3, PL 1541/2003, PL 1817/2003,
 
PL 230212003 (Apensado: PL3679/2004),PL 2406/2003,
 
PL 4624/2004 e PL 592212005))
 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
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PROJETO DE LEI N° 65/07 - da Sra. Perpétua Almei·
 
da - que "dispõe sobre a suspensão dos serviços de
 
tratamento e de abastecimento d' água, bem como,
 
do fornecimento de energia elétrica para unidades re

sidenciais". (Apensados: PL 246/2007, PL 1058/2007
 
e PL 1875/2007)
 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
 

PROJETO DE LEI N" 1.028/07 - do Sr. Flávio Bezer

ra - que "dispõe sobre a cobrança de hospedagem,
 
em hotéis, pousadas e assemelhados pelo tempo de
 
efetiva utilização pelo consumidor".
 
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER.
 

PROJETO DE LEI N" 1.956/07 - do Sr. Paulo Pimen

ta - que "acrescenta o art. 6°-A à Lei n° 8.078, de 11
 
de setembro de 1990, para regulamentar os serviços
 
de atendimento presencial ou à distância oferecidos
 
ao consumidor".
 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.
 

PROJETO DE LEI N" 1.973/07 - do Sr. Vital do Rêgo
 
Filho - que "dispõe sobre as indenizações por extravio
 
de bagagens no transporte de passageiros".
 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA.
 

PROJETO DE LEI N° 1.979/07 - do Sr. Sandro Matos
 
- que "dispõe sobre o nivel de informações, ao con

sumidor, sobre impressoras colocadas à venda, e dá
 
outras providências".
 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
 

PROJETO DE LEI N" 2.037/07 - do Sr. Jilmar Tatto
 
- que "dispõe sobre a criação da Taxa Anual Efetiva
 
Global - TAEG, destinada a apresentar em uma única
 
taxa diversas informações e custos de um financiamen·
 
to ou parcelamento".
 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ.
 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
 

DECURSO: 4" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Substitutivo (Ar!. 119," e §1°) 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 137/03 - do Sr. Inocêncio Oli

veira - que "dispõe sobre a manutenção no mercado
 
de veiculos fabricados no Pais".
 
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO.
 

PROJETO DE LEI N" 2.387/03 - do Sr. Coronel Alves
 
- que "altera o art. 3° da Lei n° 9.472, de 16 de julho
 
de 1997, que "dispõe sobre a organização dos servi

ços de telecomunicações", e dá outras providências". 
(Apensados: PL 2404/2003 e PL 86612007) 
RELATOR: Deputado NELSON GOETIEN. 

PROJETO DE LEI N° 5.517/05 - do Sr. Marcelo Gui
marães Filho - que "altera a Lei n° 7.357, de 02 de 
setembro de 1985, vedando a inserção de data de 
abertura de conta nos talonários de cheque expedidos 
pelas instituições bancárias ou financeiras". 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 

PROJETO DE LEI N" 1.042/07 - do Sr. Márcio França 
- que "acrescenta § 4° ao art. 6° da Lei n° 9.870, de 23 
de novembro de 1999, que "dispõe sobre o valor total 
das anuidades escolares e dá outras providências", 
para permitir desligamento do aluno, por motivo de 
inadimplência, ao final do semestre letivo". 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 
DECURSO: 5" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-07 

Substitutivo (Ar!. 119, " e §1°) 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 4.476/04 - do Sr.Sandes Júnior 
- que "dispõe sobre a destinação de espaços para a 
instalação de órgãos integrantes do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor em "shopping center" e em 
locais destinados a feiras e a exposições comerciais 
e industriais". 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
 
ECONÕMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-07 

Projetos de Lei (Ar!. 119,1 e §1°) 

PROJETO DE LEI N"7.033/06 - do Sr. Arolde de Oli
veira - que "acrescenta o artigo 19-A à Lei nO 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000, que "estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessi
bilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências"'. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
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PROJETO DE LEI N° 1.471/07 - do Sr. Gilmar Ma

chado - que "dispõe sobre a obrigação de hotéis e
 
estabelecimentos similares em oferecer alimentação
 
adequada para diabéticos".
 
RELATOR: DeputadoGLJILHERME CAMPOS.
 

PROJETO DELEI N° 2.034/07 - do Sr.RogerioLisboa
 
- que"altera a Lei n° 9.476, de 06 de agosto de 1997,
 
que 'dispõe sobre a polftica energética nacional, as
 
atividades relativas ao monopóliodopetróleo, instituio
 
ConselhoNacionalde PolfticaEnergética e a Agência
 
Nacionaldo Petróleoe dá outras providências"".
 
RELATOR: Deputado VICENTINHO ALVES.
 

PROJETO DE LEI N° 2.074/07 - do Sr. William Woo
 
- que"dispõe sobrea obrigação dospostos de gasolina,
 
hipermercados, empresas vendedoras ou distribuidoras
 
de óleo de cozinha e estabelecimentos similares de
 
manterestruturasdestinadasà coleta de óleo de cozi

nha usado e dá outras providências". (Apensados: PL
 
2075/2007 (Apensado: PL 2116/2007) e PL 207612007
 
(Apensado: PL 2115/2007))
 
RELATOR: Deputado ANTONIO ANDRADE.
 

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1") 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 4.604/01 - do Sr. Edinho Bez 
- que "dispõesobrea atividadede empresa emissora 
decartão decrédfto, e dá outrasprovidências". (Apen
sados: PL 7277/2002 (Apensado: PL 115612003), PL 
1764/2003 e PL 4347/2004) 
RELATOR: DeputadoLÚCIO VALE. 
DECURSO:3" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-07 

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 573/95 - do Sr.Júlio Redecker 
- que "dispõe sobre o certificado de garantia de qui
lometragem rodada de pneus novos para carros de 
passeio e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 
DECURSO:4" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°) 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 29/07 - do Sr. Paulo Bornhau

sen - que "dispõe sobre a organização e exploração
 
das atividades de comunicação social eletrônicae dá
 
outras providências". (Apensados: PL 70/2007, PL
 
33212007 e PL 1906/2007)
 
RELATOR: Deputado WELLlNGTON FAGUNDES.
 

PROJETO DE LEI N" 1.036/03 - do Sr. Ricardo Izar
 
- que "acrescenta inciso VIII e parágrafo único ao art.
 
473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
 
pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maiode 1943,para
 
dispor sobre falta justificada de pais de crianças por

tadoras de deficiência flsica para acompanhamento
 
de terapias e tratamentos médicos". (Apensados: PL
 
245212003, PL 1265/2003 e PL 376612004)
 
RELATOR: DeputadoDR.UBIALI.
 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO:09h e 14h 

SEMINÁRIO 

A - Seminário: 

VIII CONFERÊNCIA DAS CIDADES 

9 horas:
 

3° Painel:Oficinas - Contribuições para a política ur

bana
 

I - Palestra: "Controle pela sociedade da Pohtlca Ur

bana".
 

1\ - A experiência de dois pafses latino-americanos
 

14 horas:
 

A - Sistematização das experiências
 

I - Relato: "Acesso à terra urbanizadae aos serviços
 
públicos"
 

11 - Relato: "Regularização fundiária e a questão am

bientai"
 

111- Relato: "Relaçãoparlamentoe sociedade"
 

B - Estratégia de Ação Conjunta
 

Encerramento
 

COMISSÃO DE DIREITOS
 
HUMANOS E MINORIAS
 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-07 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N" 1.994/07 - da Sra. Vanessa 
Grazziotin - que "insere parágrafo no art. 4° da Lei 
n° 9.615, de 24 de março de 1998, para instituir, no 
Sistema Nacional do Desporto, o Subsistema do Des
porto Indígena". 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA·FEIRA 

(DIA 15110/2007) 

Substitutivo (Art_ 119, 11 e §1°) 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N" 2.663/00 - do Senado Federal
 
- Luiz Estevão - (PLS 155/1999) - que "altera o art. 4°
 
da Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998". (Apen

sados: PL 140/1999 (Apensados: PL 141/1999, PL
 
142/1999, PL 293/1999, PL 711/1999, PL 797/1999,
 
PL 986/1999, PL 2009/1999 e PL 2620/2000), PL
 
3164/2004 e PL 6863/2006)
 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
 

PROJETO DE LEI N"3.847104 - do Sr. Marcelino Fra

ga - que "dispõe sobre os órgãos de representação
 
estudantil, direitos de organização e participação dos
 
estudantes e dá outras providências". (Apensado: PL
 
5697/2005) 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
 

PROJETO DE LEI N" 256107 - do Sr. Eduardo Barbo

sa - que "altera a Lei n° 10.09B, de 19 de dezembro
 
de 2000, para dispor sobre a adoção de legenda em
 
filmes nacionais e em exibições de peças teatrais".
 
(Apensados: PL 327/2007 e PL 1078/2007)
 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
 

PROJETO DE LEI N" 1.173/07 - do Sr. Sérgio Bar

radas Carneiro - que "institui Programa de Avaliação
 
Seriada Anual para acesso às Instituições de Ensino
 
Públicas de Nível Superior, Técnico ou Tecnológico e
 
dá outras providências".
 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO.
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
 

DECURSO: 1" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-10-07 

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°) 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N" 691/07 - do Senado Federal 
- Paulo Paim - (PLS 351/2004) - que "altera a Lei n° 
9.99B, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo 
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
para determinar a aplicação de recursos em educação 
e em ciência e tecnologia". 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
DECURSO: 4" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1") 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N" 1.172/03 - da Sra. Professora 
Raquel Teixeira - que "dispõe sobre as diretrizes da 
polftica nacional de formação, certificação e valoriza
ção do magistério público". 
RELATOR: Deputado PAULO RENATO SOUZA. 
DECURSO: 5" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-07 

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°) 

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N" 7.629/06 - do Senado Federa/

Paulo Paim - (PLS 128/2006) - que "altera o § 1° do
 
art. 1° da Medida Provisória n° 2.178-36, de 24 de
 
agosto de 2001, para incluir os estudantes da educa

ção fundamental de jovens e adultos como beneficiá

rios do Programa Nacional de Alimentação Escolar'.
 
(Apensado: PL 7467/2006)
 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 15/10/2007) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI N° 3.136/00 - do Sr. Pedro Pedros
sian - que "dispõe sobre a instituição do programa do 
vale-gás e as regras de sua aplicação". 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
 

PROJETO DE LEI N° 7.073/06 - do Sr. Antonio Carlos
 
Mendes Thame - que "cria o Programa de Infra - es

trutura e Urbanização - Prourb, para a implementação
 
de ações voltadas para a infra-estrutura urbana".
 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO.
 

PROJETO DE LEI N" 7.290106 - do Senado Federal
 
- Rodolpho Tourinho - (PLS 268/2003) - que "altera
 
a redação dos arts. 6° e 49 da Lei n? 9.478, de 6 de
 
agosto de 1997, e dá outras providências".
 
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
 

PROJETO DE LEI N° 488/07 - do Sr. Edinho Bez - que
 
"reduz a O (zero) as alfquotas da contribuição para o
 
PISIPASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas
 
decorrentes da venda de carvão coque nacional".
 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA.
 

PROJETO DE LEI N" 1.073/07 - do Sr. Bruno Araújo
 
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as adminis

tradoras de cartões de crédito emitirem comprovante
 
negativo da operação".
 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
 

PROJETO DE LEI N° 1.075/07 - do Sr. Luiz Fernando
 
Faria - que "estabelece limite de tempo de espera para
 
atendimento nas instltulções bancárias".
 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN.
 

PROJETO DE LEI N° 1.260/07 - do Senado Federal

Francisco Dornelles - (PLS 11/2007) - que "altera o De

creto n° 83.304, de 28 de março de 1979, para excluir a
 
possibilidade de recurso especial à Câmara Superior de
 
Recursos Fiscais, na hipótese de decisão de segunda
 
instância ter negado provimento a recurso de oficio".
 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
 

PROJETO DE LEI N° 1.302/07 - do Sr. Felipe Maia 

que "acrescenta inciso V e parágrafos 7° e 8° ao artigo
 
9° da Lei n° 6.830 de 22 de setembro de 1980".
 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.
 

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI N° 932/07 - do Sr. Mauro Nazif 
- que ""Acrescenta dispositivo à Lei n° 7.986, de 28 
de dezembro de 1989, para garantir o recebimento de 
gratificação natalina aos beneficiários de pensão vita
Ircia por ela lnsntulda." 
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES. 

PROJETO DE LEI N° 972/07 - TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO - que "dispõe sobre a criação e trans
formação de cargos em comissão e funções comissio
nadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da I" Região e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI N° 1.353107- TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO - que "dispõe sobre a criação de cargos 
de provimento efetivoe em comissão e funções comissio
nadas no Tribunal Regional do Trabalho da 17" Região, 
sediado em Vitória - ES, e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado LUIZ PAULOVELLOZO LUCAS. 

Substitutivo (Art. 119,11 e §1") 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça

mentária e do Mérito:
 

PROJETO DE LEI N" 1.231/07 - do Sr. Eduardo Go

mes - que "estabelece prazo para o refinanciamento
 
de dividas de responsabilidade dos Municlpios".
 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY.
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Proletos de Lei (Art. 119, I e §1") 

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI N° 6.114/05 - do Sr. Lincoln Portela 
- que "cria o Fundo de Investimentos dos Depósitos 
Compulsórios de Servidores Públicos Federais e dá 
outras providências" 
RELATOR: Deputado GIACOBO. 

PROJETO DE LEI N° 1.247/07 - do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves -que "isenta os Municrpios da área de atu
ação da Sudam da exigibilidade de recursos de contra
partida na celebração de convênios com a União". 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA. 
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PROJETO DE LEI N° 1.322/07 - do Sr. Marcos Montes
 
- Que "torna isentas do Adicional ao Frete para a Re

novação da Marinha Mercante - AFRMM - que incide
 
sobre o transporte de cargas de fertilizantes e demais
 
insumos agropecuários".
 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.
 

PROJETO DE LEI N° 1.964/07 - do Sr.Edson Ezequiel
 
- Que "dispõe sobre o fornecimento do documento
 
"nada-consta" pelas instituições financeiras".
 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY.
 

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça.
 
mentária (art. 54):
 

PROJETO DE LEI N° 5.384/01 - do Sr. Aloizio Merca

dante - que "dispõe sobre a cobrança de taxas de ins

crições em vestibulares". (Apensados: PL 5548/2001,
 
PL 6809/2002, PL 7273/2002, PL 1205/2003, PL
 
167712003, PL3602/2004, PL4194/2004, PL4224/2004,
 
PL 4267/2004 e PL 5674/2005)
 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN.
 

PROJETO DE LEI N° 3.254/04 - do Sr. Geraldo Resen

de - que "acrescenta inciso ao art. 2° da Lei n° 8.742,
 
de 7 de dezembro de 1993".
 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
 

PROJETODE LEI N°842107 - do Sr.LúcioVale- que"dis

põe sobra a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
 
para Autorização de Funcionamento e Alteraçãoda Auto

rização de Funcionamento de Farmácias e Drogarias".
 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
 

DECURSO: 3" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 5.838/05 - do Sr. Antonio Carlos 
Pannunzio - que "acrescenta parágrafo único ao art. 69 
da Lei Federal n° 9.478, de 06 de agosto de 1997". 
RELATOR: Deputado CHICO D'ANGELO. 
DECURSO: 4" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 2.078/07 - do Sr. Silvinho Pec

cioli - que "dispõe sobre o encerramento das ativida

des de uma instalação radiativa e a limitação de sua
 
radiação residual".
 
RELATOR: Deputado CIRO PEDROSA.
 

COMiSSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO 

A - Outros Eventos:
 

Palestra a ser proferida pelo Vice-Presidente da Co

missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
 
Deputado Marcondes Gadelha, para estagiários da
 
Escola Superior de Guerra (ESG) sobre o tema "Mo

bilização Nacional".
 
LOCAL: Biblioteca Municipal de Jaguarão, RS
 
HORÁRIO: 14h
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A - Audiência Pública: 

Audiência pública da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional a realizar-se na cidade de Jagua
rão, fronteira do Brasil com o Uruguai, com o objetivo de 
averiguar as condições da ponte que liga o município 
de Jaguarão, no Rio Grande do Sul ao município de 
Rio Branco, no Uruguai, tendo em vista que, segundo 
informações, suas precárias condições colocam em 
risco as vidas dos usuários. A audiência contará com 
a presença de representantes da bancada gaúcha, do 
Ministério dos Transportes (DNIT), do Ministério das 
Relações Exteriores e do IPHAN. (Requerimento n° 
103/2007, do Deputado Vieira da Cunha) 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
 

(DIA 15/10/07)
 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)
 

PROJETO DE LEI N" 1.976/07 - do Sr. Eliene Lima
 
- que "Modifica a Lei n° 10.201, de 14 de fevereiro de
 
2001, que instituiu o Fundo Nacional de Segurança
 
Pública - FNSP".
 
RELATOR: Deputado FERNANDO MELO.
 

PROJETO DE LEI N° 2.020107 - da Sra. Elcione Bar

balho - Que"Dispõe sobre normas gerais de segurança
 
em casas espetáculos e similares".
 
RELATOR: Deputado L1NCOLN PORTE LA.
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PROJETO DE LEI N" 2.072107 - do Sr. Raul Henry
 
- que "Dispõe sobre o registro e divulgação dos rndi

ces de violência e criminalidade em todo o território
 
nacional"
 
RELATOR: Deputado NEILTON MULlM.
 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA 

AVISOS 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 15110/2007) 

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE· 
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 1.154/07 - do Sr. Valdir Colatto 
- que "prevê o pagamento de juros de mona para os 
beneflcios previdenciários pagos com atnaso e esta
belece pnazo máximo para o Conselho de Recursos 
da Previdência Social proferir decisão final". 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO:4"SESSÁO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N" 7.029/06 - do Poder Executivo 
- (AV 489/2006) - que "acresce dispositivos ao art. 22 
da Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, para dis
por sobre registro e fracionamento de medicamentos 
para dispensação, e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI N° 1.164/07 - do Senado Fedenal 
- Serys Slhessarenko - (PLS 152/2006) - que "altena 
o Decreto-Lei n° 986, de 21 de outubro de 1969, pana 
incluir, no padrão de identidade e qualidade do alimen
to, a periodicidade de colheita de amostra, ensaio e 
análise, e, nos requisitos de higiene que integram esse 
padrão, os limites residuais toleráveis de anabolizantes 
e outras substâncias consideradas prejudiciais à saú
de humana, que possam contaminar o alimento ou se 
originar em qualquer fase de seu processamento". 
RELATOR: Deputado DA. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI N° 1.916/07 - do Sr. Zé Genaldo 
- que "Dispõe sobre o parcelamento de débitos pre
videnciários dos Municípios em até 120 meses"". 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI N° 1.922107 - do Sr. Cleber Verde
 
- que "Acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei nO 8.213,
 
de 24 de julho de 1991.""
 
RELATOR: Deputado RIBAMAR ALVES.
 

PROJETO DE LEI N" 1.971/07 - do Sr. Carlos Sam

paio - que "acresce dispositivo à Lei n° 9.263, de 12
 
de janeiro de 1996, que regula o § 7° do art. 226 da
 
Constituição Federal, que trata do planejamento familiar,
 
estabelece penalidades e dá outras providências".
 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA.
 

PROJETO DE LEI N° 1.997/07 - do Sr. Marcelo Melo
 
- que "altera o art. 117 da Lei n° 8.213, de 24 de julho
 
de 1991, pana incluir as Unidades Lotéricas da Caixa
 
Econômica Federal entre as entidades autorizadas a
 
receber requerimento dos beneflcios que especifica".
 
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT.
 

PROJETO DE LEI N° 2.003/07 - da Sra. Solange Al

meida - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de so

bremesas dietéticas nos cardápios de restaunantes e
 
estabelecimentos similares".
 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO.
 
DECURSO: 5" SESSÃO
 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-07
 

Substitutivo (Art. 119,11e §1°) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N° 164/07 - da Sra. Vanessa Gra

zzlotin - que "dispõe sobre a imunização de mulheres
 
na faixa etária de 9 a 26 anos com a vacina contra o
 
papilomavlrus humano (HPV), na rede pública do Sis

tema Único de Saúde de todos os estados e municl

pios brasileiros".
 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA.
 

COMISSÃO DE TRABALHO,
 
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
 

AVISOS
 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 7.431/06 - do Senado Fedenal
Cristovam Buarque - (PLS 59/2004) - que "autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Piso Salarial Profissio
nal dos Educadores Púbiicos, na forma prevista no 
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art. 206, V,e 212 da Constituição Federal, e dá outras 
providências". (Apensado: PL 619/2007) 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
DECURSO: 3" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-07 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 2.014/07 - do Sr. Dr. Ubiali - que 
"dispõe sobre a criação da Escola Técnica Federal à 
distância de Franca - SP" 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
DECURSO: 4" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Projetos de Lei (Ar!. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 1.939/07 - do Sr. Carlos Bezer

ra - que "altera a Consolidação das Leis do Trabalho
 
para dispor sobre a execução no âmbito da Justiça
 
do Trabalho".
 
RELATOR: Deputado TARCíSIO ZIMMERMANN.
 

PROJETO DE LEI N" 1.948/07 - do Sr. Eduardo Val

verde - que "altera artigos da Lei n° 8.666, de 21 de
 
junho de 1993, para dispor sobre a anotação, em re

gistro cadastral, de sanções aplicadas a contratados
 
pela Administração".
 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
 

PROJETO DE LEI N" 1.955/07 - da Sra. Solange Al

meida - que "acrescenta o inciso XVIII ao artigo 20 da
 
Lei n° 8.036, de 1990, para permitir a penhora do saldo
 
da conta do FGTS a fim de garantir cumprimento de
 
pensão alimentlcia".
 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO.
 

PROJETO DE LEI N° 1.961/07 - do Sr.Mauricio Rands
 
- que "altera dispositivos do Decreto-Lei n° 1.876, de
 
15 de julho de 1981, aumentando a faixa de isenção no
 
pagamento de foros, taxas de ocupação e laudêmios
 
às pessoas consideradas carentes ou de baixa renda,
 
nos casos que especifica, e do Decreto-Lei n° 2.398,
 
de 21 de dezembro de 1987, no que dispõe sobre o
 
laudêmio, relativo a imóveis da União".
 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA.
 

PROJETO DE LEI N° 2.010/07 - do Sr. Germano Bo

now - que "acrescenla dispositivos à Lei n° 10.555, de
 
13 de novembro de 2002, a fim de autorizar condições
 
especiais para o crédito de valores de que dispõe a Lei
 
Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001, nas
 
contas vinculadas de que traia o § 3° do art. 14 da Lei
 
n° 8.036, de 11 de maio de 1990".
 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY.
 

PROJETO DE LEI N° 2.011/07 - do Sr. Dr. Ubiali - que
 
"dispõe sobre a criação da Universidade Aberta pre

senciai de Franca - SP".
 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF.
 

PROJETO DE LEI N" 2.012/07 -do Sr. Dr. Ubiali-que
 
"dispõe sobre a criação da Universidade Aberta à dis

tância de Franca - SP".
 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
 

PROJETO DE LEI N° 2.013/07 - do Sr. Dr. Ubiali - que
 
"dispõe sobre a criação da Escola Técnica Federal pre

senciai de Franca ~ SP".
 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO:3'SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-07 

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI N" 593/07 - do Sr. Eliene Lima 
- que "determina que as faixas para pedestres nas 
vias públicas sejam elevadas em relação a pista de 
rolamento de nlvel". 
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO. 
DECURSO: 4" SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-10-07 

Projetos de Lei (Ar!. 119, I e §1°) 

PROJETO DE LEI N° 7.300/06 - do Sr.Onyx Lorenzoni 
-que "altera o art. 7° da Lei nO 9.537, de 11 de Dezem
bro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego 
aquaviário em águas sob jurisdição nacional". 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 

PROJETO DE LEI N° 1.748/07 - do Sr. Juvenil Alves 
- que "altera dispositivo da Lei n° 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro". 
RELATOR: Deputado JILMAR TAITO. 

PROJETO DE LEI N" 1.769/07 - do Sr. Vila I do Rêgo 
Filho - que "denomina "Rodovia Gov. Pedro Gondim" 
o trecho rodoviário da BR-230, entre as cidades de 
Cabedelo e João Pessoa, no Estado da Paraíba". 
RELATOR: Deputado JOSÉ SANTANA DE VASCON
CELLOS. 
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PROJETO DE LEI N" 1.800107- do Sr. Carlos Bezerra
 
- que "fixa limites máximos de emissão de poluentes
 
por veiculas automotores de transporte público de
 
passageiros, e dá outras providências".
 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA.
 

PROJETO DE LEI N" 1.806/07 - do Sr. Cláudio Ma

grão - que "dispõe sobre equipamentos de segunança
 
para veiculas novos".
 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER.
 

PROJETO DE LEI N" 1.824/07 - do Senado Federal
 
- Magno Malta - (PLS 2212004) - que "aliena a Lei n°
 
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano
 
Nacional de Viação, para incluir, na Relação Descritiva
 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, o trecho
 
rodoviário compreendido entre as localidades de Pedro
 
Canário (ES) e Nanuque (MG)".
 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA.
 

PROJETO DE LEI N° 1.832107 - do Senado Federal
 
- Geraldo Mesquita Junior - (PLS 27/2007) - que "deno

mina "Euclides da Cunha" o trecho acreano da rodovia
 
BR-364 e altera a Lei n° 8.733, de 25 de novembro de
 
1993, que "dá a denominação de Presidente Juscelino
 
Kubitschek de Oliveira à rodovia BR-364"".
 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI.
 

PROJETO DE LEI N" 1.871/07 - do Sr. Edinho Bez
 
- que "inclui no Anexo da Lei n° 5.917, de 1973, que
 
dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho ro

doviário que especifica".
 

RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO.
 

PROJETO DE LEI N° 1 .894/07 - do Sr. Wellington Fa

gundes - que "allera o anexo da Lei n° 5.917, de 10 de
 
setembro de 1973, adicionando ao tnaçado da BR-242
 
o trecho, desde Sorriso, MT-140 (A) - entroncamento
 
BR-163 até a cidade de Jutna, entrocamento MT-319,
 
passando por Ipinanga do Norte, lIanhangá, Brianor

te, Bnasnorte".
 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO.
 

PROJETO DE LEI N° 1.953/07 - do Sr. Luiz Fernando
 
Faria - que "denomina "Rodovia Historiador Osvaldo
 
Henrique Castello Branco" a BR-499, entre o entron

camento com a BR-040 e o Museu Casa de Caban

gu, no Municfpio de Santos Dumont, Estado de Minas
 
Gerais".
 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA.
 

PROJETO DE LEI N° 1.974/07 - do Sr. Fernando Co

ruja - que "altera a Lei n° 9.875, de 25 de novembro de
 
1999, pana dispor sobre a denominação suplementar
 
"Trecho José Paschoal Baggio" do trecho que mencio

na da Rodovia BR-282".
 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
 

PROJETO DE LEI N" 1.975/07 - do Sr. Fernando Coru

ja - que "altera a Lei n°. 9.875, de 25 de novembro de
 
1999, para dispor sobre a denominação suplementar
 
"Trecho Carlos Joflre do Amaral" do trecho que men

ciona da Rodovia BR-282".
 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ.
 

PROJETO DE LEI N° 1.985/07 - do Sr. Wellington
 
Fagundes - que "altera o anexo da Lei n° 5.917, de
 
10 de setembro de 1973, adicionando ao tnaçado da
 
BR-080 o trecho, desde Entroncamento BR-158 (Vila
 
Ribeirão Bonito) - Ribeirão Cascalheira, passando por
 
Alô Brasil, Canabrava do Norte, São José do Xingu,
 
até a cidade de Matupá".
 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
 

PROJETO DE LEI N° 2.039/07 - do Sr. Nelson Trad
 
- que "denomina "Aeroporto de Três Lagoas Ramez
 
Tebet" o Aeroporto de Três Lagoas, no Estado de Mato
 
Grosso do Sul".
 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA.
 

11-COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA 
ÀS COMISSÕES 

EM 10/1012007: = 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
 
e Desenvolvimento Rural:
 

PROJETO DE LEI N° 2.058/2007
 

Comissão de Constfluiçãoe Justiça e de Cidadania:
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 8212007
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 214/2007
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 27112007
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 273/2007
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 298/2007
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 300/2007
 
PROJETO DE LEI N° 1.966/1999
 
PROJETO DE LEI N° 1.859/2003
 
PROJETO DE LEI N° 3.667/2004
 
PROJETO DE LEI N° 2.064/2007
 
PROJETO DE LEI N° 2.066/2007
 
PROJETO DE LEI N° 2.139/2007
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CO) N° 90/2007
 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús

tria e Comércio:
 
PROJETO DE LEI N° 2.060/2007
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 113/2007
 

Comissão de Educação e Cultura:
 
PROJETO DE LEI N° 1.429/2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N" 
31/2007 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI N° 2.104/2007 
PROJETO DE LEI N" 2.118/2007 
PROJETO DE LEI N" 2.122/2007 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 57 
minutos.) 

DESPACHO DO PRESIDENTE 

PROJETO DE LEI N° 4.645, DE 2001 

Autor: Sr. Feu Rosa 

Tendo em vista que os pareceres das 
Comissões são divergentes, transfira-se ao 
Plenário a competência para apreciar o Pro
jeto de Lei n? 4.645/01, nos termos do artigo 
24, inciso 11, alínea g, do RICO. Oficie-se e, 
após, publique-se. 

Em 10-10-2007. - Arlindo Chinaglia, 
Presidente. 

DECISÃO DO PRESIDENTE 

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do 
RICO, as seguintes proposições: 

PROJETOS DE LEI 

N° 395/2003 (Paulo Rocha) - Inclui § 3° no art. 
102 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

N° 543/2003 (João Mendes de Jesus) - Altera a 
Lei n° 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que "regula o 
§ 7° do art. 226 da Constituição Federal, que trata do 
planejamento familiar, estabelece penalidades e dá 
outras providências". 

E seu apensado: PL nO 1.697/2003 (Geraldo Re
sende). 

N° 3.625/2004 (Nilton Capixaba) - Altera dispo
sitivos do Código de Trânsito Brasileiro, Lei n° 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, e da Lei nO 9.602, de 21 
de janeiro de 1998, estabelecendo condições mais fa
voráveis para a primeira habilitação das pessoas com 
renda familiar igualou inferior a um salário mínimo e 
dá outras providências. 

E seus apensados: PL nO 5.445/2005 (Givaldo 
Carimbão), PL n° 1.469/2007 (Cristiano Matheus). 

W 6.281/2005 (Carlos Alberto Leréia) - Acrescen
ta inciso ao art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

W 350/2007 (Izalci) - Altera o § 1° do art. 267 
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que íns

titui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre 
a aplicação da penalidade de advertência por escrito 
nos casos de cometimento de infração por excesso de 
velocidade, nos termos que especifica. 

Brasília, 10 de outubro de 2007. - Arlindo Chio 
naglia, Presidente. 

PARECERES 

PROJETO DE LEI N° 6.540-A, DE 2006 
(Do Sr. Jair Bolsonaro) 

Acrescenta o inciso XI ao art. 6°,da Lei 
nO 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre o registro, posse e comercia
lização de armas de fogo e munição, sobre 
o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, de
fine crimes e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado, pela re
jeição deste e do de n° 6.887/06, apensado 
(relator: DEP. RAUL JUNGMANN). 

Despacho: Às Comissões de Seguran
ça Pública e Combate ao Crime Organizado 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICO) 

Apreciação: Proposiçãosujeita à aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado 

I - Relatório 

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do ilus
tre Deputado Jair Bolsonaro, propõe a concessão de 
porte de arma aos integrantes do quadro efetivo das 
Guardas Judiciárias. 

Em sua justificação, o nobre Parlamentar afirma 
que os integrantes do quadro efetivo das Guardas Ju
diciárias necessitam do armamento para o exercício de 
suas funções, dado à peculiaridade de sua profissão. 

A esta proposição foi apensado o Projeto de Lei 
n° 6.887, de 2006, do Deputado André Figueiredo, 
que "Altera a redação do inciso VII, do art. 6°, da Lei 
n° 10.826, de 2003, autorizando o porte de arma para 
os servidores públicos encarregados da segurança 
dos Tribunais Federais". . 

Em sua justificativa, o Autor, sustentando que os 
agentes de segurança dos Tribunais Federais, por se 
defrontarem com situações de perigo que ameaçam o 
cumprimento da função jurisdicional, com sérios peri
gos à eficiência do Poder Público, deveriam, a exem
plo dos guardas prisionais, integrantes de escolta de 
presos, guardas portuários e oficiais de justiça, ter 
porte de arma. 
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Apresentado parecer por este Relator, em 3 de 
maio de 2006, pela rejeição deste PL 6.540/06 e do 
respectivo apensado 6.887/06, foram ambos arquiva
dos, em 31 de janeiro de 2007, nos termos do art. 105 
do Regimento Interno. 

Desarquivados nos termos do Artigo 105 do RICD, 
em 10 de abril de 2007, com reabertura do prazo para 
apresentação de emendas, a contar de 26 de abril de 
2007, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, os pro
jetos de lei foram devolvidos, sem apresentação de 
emendas, em 28 de maio de maio, a este Relator. 

Em 30 de maio de 2007, o Deputado LAERTE 
BESSA, manifestando-se contrário ao parecer emitido 
por este relator antes do arquivamento das proposi
ções, apresentou Voto em Separado. 

Entre os argumentos trazidos pelo ilustre Au
tor do Voto em Separado está o da mutabilidade da 
lei em função dos ganhos que essa mudança pode 
proporcionar para a sociedade, não se justificando, 
assim, que deixem ser feitas alterações no Estatuto 
do Desarmamento, "já que só com a edição das leis 
e, principalmente, com a sua atuação diuturna é que 
se percebe suas lacunas, suas obscuridades e suas 
ineficácias". 

Depois, considera os agentes de segurança dos 
tribunais. não se restringem "à ação de garantir a or
dem no interior das suàs dependências, ou sempre em 
conjunto com integrantes da polfcia militar ou de outro 
órgão de segurança pública, federal ou estadual", pois 
"a complexidade de suas atribuições tem contorno de 
alta periculosidade com atividades internas e ex1ernas 
que, na quase sua totalidade, são desprovidas de qual
quer apoio da Policia Militar ou da Polfcia Judiciária, 
tais como: prestar segurança de autoridades judiciá
rias, recolhimento e deslocamento de armas de fogos 
(sic) e entorpecentes que estão sob o acautelamento 
e responsabilidade daquele Poder". 

Finalmente, faz uma analogia dos agentes de 
segurança dos tribunais com os agentes da Policia 
Legislativa, que dispõem de porte de porte de arma 
funcional, entendendo que essa prerrogativa deveria 
ser estendida aos servidores que efetuam a segu
rança dos Tribunais, pois trabalham com objetos de 
crimes e lidam com atendimentos de pessoas de alta 
periculosidade. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

A concessão de porte de arma para as diversas 
categorias profissionais que, no desempenho de suas 
atribuições funcionais, dela necessitam por questões 
de segurança pessoal e coletiva foi objeto de inten
sas discussões, na Câmara dos Deputados, durante 

a aprovação dos projetos de lei que deram origem à 
Lei n° 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, e às Leis nos. 
10.826/2003,10.867/2004e 11.118/2005,que alteraram 
o texto original da Lei n° 9.437/97 ou a revogaram. 

Todas as categorias profissionais que tinham por 
atribuição funcional a garantia da ordem ou da segu
rança em áreas públicas ou privadas encaminharam 
a esta Casa as suas reivindicações de concessão de 
porte de arma e, após acurado estudo, caso a caso, 
decidiu-se que o porte de arma só deveria ser conce
dido para: 

a) integrantes das Forças Armadas; 
b) integrantes de órgãos de segurança 

pública, especificados no art. 144, da Consti
tuição Federal de 1988; 

c) integrantesde guardas municipais, nas 
condições em que a lei estabelece; 

d) os agentes operacionais da Agência 
Brasileira de Inteligência e do Departamento 
de Segurança do Gabinete de Segurança Ins
titucional da Presidência da República; 

e) os integrantes da Policia Legislativa do 
Senado Federal e Câmara dos Deputados; 

f) os integrantes do quadro efetivo dos 
agentes e guardas prisionais, os integrantes de 
escolta de presos e as guardas portuárias; 

g) empresas de segurança privada e de 
transporte de valores; 

h) atiradores esportivos, na forma do re
gulamento à lei; e 

i) integrantes da carreira Auditoria da 
Receita Federal, Auditores-Fiscais e Técnicos 
da Receita Federal. 

A proposição principal e sua apensada têm por 
objetivo pleitear a concessão de porte de arma para 
mais três categorias profissionais: a dos guardas judi
ciários (pelo acréscimo do inciso XI, em conformidade 
com a proposição principal), a dos oficiais de 'justiça 
e a dos servidores públicos encarregados da se
gurança nos Tribunais Federais (pela alteração do 
inciso VII, nos termos da proposição apensada). 

Tal pleito, ainda que aparentemente coerente com 
o critério adotado para a concessão de porte de arma 
para as categorias profissionais já citadas neste Voto, 
incide em uma restrição. Embora exista uma catego
ria profissional, no quadro de pessoal dos Tribunais, 
encarregada de garantir a ordem no interior das suas 
dependências, a sua atuação, no cumprimento dessa 
atribuição, não se dá de forma isolada, mas em con
junto com integrantes da polfcia militar ou de outro 
órgão de segurança pública, federal ou estadual. Ou 
seja, as ações que, eventualmente, venham a exigir o 



Outubro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 53769 

uso de arma de fogo serão desenvolvidas pelos poli
ciais destacados para prestar serviço nas dependên
cias dos Tribunais - que já possuem porte de arma - e 
não pelos integrantes das guardas judiciárias ou dos 
servidores públicos encarregados da segurança dos 
Tribunais Federais. 

Não bastasse, se acatada a proposição apen
sada, criar-se-ia uma situação de "dois pesos e duas 
medidas", pois nada justificaria a concessão do porte 
de arma funcional aos servidores públicos encarre
gados da segurança dos Tribunais Federais sem que 
igual prerrogativa não fosse igualmente concedida aos 
dos Tribunais Estaduais e ao Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios; que, aliás, têm um trato 
muito mais próximo e intenso com a periculosidade 
dos delinqüentes. 

Dos argumentos trazidos pelo Autor do Voto em 
Separado, somos harmônicos com ele quanto à mu
tabilidade das leis para acompanhar a evolução e 
os anseios da sociedade. Todavia dele discordamos 
quanto à analogia que alcança as Polícias Legislativas 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e das 
Assembléias Legislativas, cuja criação e a atuação 
obedecem a preceitos de ordem pública, haja vista 
sua previsão constitucional; o que não ocorre para os 
servidores públicos encarregados da segurança nos 
Tribunais Federais. 

A própria Associação Nacional dos Agentes de 
Segurança do Poder Judiciário Federal já assim se 
manifestou: "O termo 'servidores encarregados da se
gurança nos Tribunais' é muito genérico e abre brechas 
para servidores que não fazem parte dos Agentes de 
Segurança, como acontece atualmente no TRF1, em 
que alguns requisitados e funcionários de outra área 
que não a segurança também possuem porte dado 
pelo TRF através de resolução". 

Por outro lado, ainda que com a anuência dos 
tribunais, inclusive pela concessão de porte de arma 
por intermédio de resolução - o que é ilegal - quer 
nos parecer que qualquer atuação dos servidores pú
blicos encarregados da segurança nos tribunais em 
outras atividades, que não seja a de garantir a ordem 
no interior das suas dependências, não encontra res
paldo legal. 

No que se refere aos Oficiais de Justiça, a pro
posta fica prejudicada pela aprovação do PL 6404/05, 
ainda este ano por esta Casa, nos termos do art. 163, 
inciso I do Regimento Interno. 

Assim, coerente com o espírito que norteou a 
elaboração de todas as normas que disciplinam ou 
disciplinaram o porte de arma, após a criação do Sl
NARM, e entendendo que as situações excepcionais 
já foram tratadas, de forma completa, nas diversas leis 

em vigor que alteraram o texto original ou revogaram 
a Lei na9.437/97, VOTO pela REJEiÇÃO dos Projetos 
de Lei nos. 6.540, de 2006, e 6.887, de 2006. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2007. - Depu
tado Raul Jungmann, Relator. 

m- Parecer da Comissão 

A Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária realiza
da hoje, rejeitou o Projeto de Lei na 6.540/06 e o PL 
6.887/06, apensado, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Raul Jungmann. O Deputado Laerte Bessa 
apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Campos - Presidente; Pinto Itamaraty, Raul 

Jungmann e Laerte Bessa - Vice-Presidentes; Alexan
dre Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Francisco Tenorio, 
Guilherme Campos, Lincoln Portela, Marcelo Itagiba, 
Marina Maggessi, Paulo Pimenta, Raul Jungmann, 
Rita CamataeSérgio Moraes - Titulares; Marcelo Al
meida, Mauro Lopes,Valtenir Pereira e William Woo 
- Suplentes. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
- Deputado João Campos, Presidente. 

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO 
LAERTE BESSA 

I - Relatório 

Tratam-se de projetos de lei que buscam dar per
missividade legal para que os agentes de segurança do 
Poder Judiciário possam ter porte funcional, alterando 
art. 60 da Lei na 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
conhecido como Estatuto do Desarmamento. 

Estas proposições legislativas foram dlstríbuídas 
a esta Comissão para parecer conclusivo, tendo sido 
designado o Deputado RAUL JUNGMANN, que o opi
nou em seu parecer pela rejeição dos Projetos de Lei, 
sob os seguintes argumentos: 

Primeiro porque a concessão do porte arma fun
cionai foi objeto de intensas discussões, na Câmara 
dos Deputados, durante a aprovação dos projetos de 
lei que deram origem à Lei na9.437, de 20 de feverei
ro de 1997, e às Leis nos. 10.826/2003, 10.867/2004 
e 1i .118/2005, não se alcançando tais servidores, s6 
devendo ser concedido para: 

a) integrantes das Forças Armadas; 
b) integrantes de órgãos de segurança 

pública, especificados no art. 144, da Consti
tuição Federal de 1988; 

c) integrantes de guardas municipais, nas 
condições em que a lei estabelece; 
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d) os agentes operacionais da Agência 
Brasileira de Inteligência e do Departamento 
de Segurança do Gabinete de Segurança Ins
titucional da Presidência da República; 

e) os integrantes da Policia Legislativa do 
Senado Federal e Câmara dos Deputados; 

f) os integrantes do quadro efetivo dos 
agentes e guardas prisionais, os integrantes de 
escolta de presos e as guardas portuárias; 

g) empresas de segurança privada e de 
transporte de valores; 

h) atiradores esportivos, na forma do re
gulamento à lei; e 

I) integrantes da carreira Auditoria da 
Receita Federal, Auditores-Fiscais e Técnicos 
da Receita Federal. 

Segundo porque, embora exista uma categoria 
profissional no quadro de pessoal dos Tribunais, en
carregada de garantir a ordem no interior das suas 
dependências, a sua atuação, no cumprimento dessa 
atribuição, não se dá de forma isolada, mas em conjun
to com integrantes da poucía militar ou de outro órgão 
de segurança pública, federal ou estadual. 

A seu sentir as ações que, eventualmente, ve
nham a exigir o uso de arma de fogo serão desenvol
vidas pelos policiais destacados para prestar serviço 
nas dependências dos Tribunais - que já possuem 
porte de arma - e não pelos integrantes das guardas 
judiciárias ou dos servidores públicos encarregados 
da segurança dos Tribunais Federais. 

Pelo que, na sua visão, o espírito que norteou 
a elaboração de todas as normas que disciplinam ou 
disciplinaram o porte de arma, após a criação do SI
NARM, e entendeu que as situações excepciomiis já 
foram tratadas, de forma completa, nas diversas leis 
em vigor que alteraram o texto original ou revogaram a 
Lei n° 9.437/97, opinando pela REJEiÇÃO dos Projetos 
de Lei nos. 6.540, de 2006, e 6.887, de 2006. 

É o relatório. 

li-Voto 

Após uma análise acurada do teor das proposi
ções em comento, ambas tendo o mesmo escopo, que 
é o de darpermissividade legal aos agentes de segu
rança do Poder Judiciário para o porte de arma de logo 
funcional, chego, permissa venia, a conclusão diversa 
da encontrada pelo ilustre relator em seu parecer. 

Primeiro porque tenho tido como norte que a ati
vidade legisferante é mutável e deve sempre buscar 
ganhos para a sociedade, tudo dentro da razoabilida
de, já que só com a edição das leis e, principalmente, 
com a sua atuação diuturna é que se percebe suas 
lacunas, suas obscuridades e suas ineficácias. 

O legislador, como qualquer ser humano, nem 
sempre é perfeito no seu mister, o que, por certo, re
flete-se na sua obra, a lei, malgrado reconheça que, 
na maioria das vezes, estão circundadas de boas in
tenções. 

Ademais, repiso que a lei não pode ser estática, 
pois dinâmica é a sociedade e seus anseios. Estagnar 
o nosso ordenamento jurldico pode ser o descompas
so deste com a vontade e a necessidade do povo para 
qual temos o dever de sempre bem representá-los. 

Portanto, pedindo escusas ao eminente relator, 
não encontro no fato de que tais preposições não fo
ram encampadas nas leis anteriores que cuidam des
ta tratativa, possa ser óbice para a sua possibilidade 
neste momento. 

Segundo porque, renovando vente, também con
cluo de maneira diversa ao nobre relator, no sentido de 
que a atividade do quadro de pessoal destes Tribunais 
não se restringe à ação de garantir a ordem no interior 
das suas dependências, ou sempre em conjunto com 
integrantes da polícla militar ou de outro órgão de se
gurança pública, federal ou estadual. 

Talvez pelo fato de que a experiência adquirida 
em razão da atividade policial, percebemos a comple
xidade das atividades que circundam os agentes de 
segurança dos tribunais. 

A complexidade de suas atribuições tem contorno 
de alta periculosidade com atividades internas e ex
ternas que, na quase sua totalidade, são desprovidas 
de qualquer apoio da Po\[cia Militar ou da Policia Ju
diciária, tais como: prestar segurança de autoridades 
judiciárias, recolhimento e deslocamento de armas de 
fogos e entorpecentes que estão sob o acautelamento 
e responsabilidade daquele Poder. 

A tttulo de exemplo do que ocorre aqui no Distri
to Federal, o Poder Judiciário possui um depósito de 
armas apreendidas, onde estão acondicionadas e de
positadas milhares de armas que, após o perdimento 
judicial, serão remetidos sob a escolta destes servidores 
ao Comando Exército para sua destruição, consoante 
hoje determina a Lei do Desarmamento, ressaindo as
sim demonstrada a necessidade premente deste regra
mento evoluir para que se encampe o porte funcional 
aos serventuários da justiça, também denominados de 
técnico judiciário da área de segurança. 

Outrossim, tal medida gera o equilfbrio dos Po
deres, uma vez que a Pottcla Legislativa, consoante 
alhures mencionados, dispõe, com acerto, de porte 
funcional, não enxergando o porquê não se esten
da tal prerrogativa aqueles servidores que efetuam a 
segurança dos Tribunais, que a meu sentir trabalham 
com objetos de crimes e lidam com atendimentos de 
pessoas de alta periculosidade. 
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Por fim, reafirmamos que não temos nenhum 
pudor em defender o porte de arma de servidores pú
blicos que exercem suas atividades no âmbito da se
gurança. Devemos sim adotar severas medidas para 
desarmar os criminosos. 

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento do pro
jeto apresentado, sugerindo ao nobre reiator que, na 
forma do art. 57, inc. XI, do Regimento Interno desta 
Casa, altere seu parecer pela aprovação dos Projetos 
de Lei em comento, sugerindo ainda tênue ajuste de re
dação para tratar os integrantes das guardas judiciárias 
como serventuários da justiça da área da segurança, 
formatação essa usual e todos os Tribunais. 

Caso rejeitada pelo Senhor Relator a sugestão 
ofertada, requeremos ao Senhor Presidente que co
loque em votação o acolhimento dos Projetos de Lei, 
nos moldes deste voto. 

Sala da Comissão, 30 de maio de 2007. - Depu
tado Laerte Bessa, PMDBIDF. 

PROJETO DE LEI N° 6.897-B, DE 2006 
(Do Sr. Luis Carlos Heinze) 

Dispõe sobre a comercialização, a es
tocagem, o processamento, a industrializa
ção, o acondicionamento e o trãnsito, no 
território nacional, de produtos agropecu
ários e seus derivados, importados de ou
tros países, e dá outras providências; tendo 
pareceres: da Comissão de Desenvolvimen
to Econômico, Indústria e Comércio, pela 
aprovação (relator: DEP. NELSON MARQUE· 
ZELLI); e da Comissão de Agricultura, Pe
cuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, pela aprovação, com emendas (re
lator: DEP. DAVI ALCOLUMBRE e relator
substituto: DEP. ZONTA). 

Despacho: Às Comissões de Desen
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De
senvolvimento Rural e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Art. 54 RICO). 

Apreciação: Proposiçãosujeitaà aprecia
ção conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão de Agricul
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural 

I - Relatório 

O projeto de lei em epígrafe estabelece condições 
para a comercialização,a estocagem, o processamento, 
a industrialização, o acondicionamento e o trãnsito, no 
território nacional, de produtos agropecuários e seus 
derivados, importados de outros palses. 

Os produtos agropecuários e seus derivados im
portados de outros países, inclusive os industrializados, 
deverão ser submetidos à análise de resíduos de prin
cípios de agrotóxicos ou afins, micotoxinas ou outras 
substâncias tóxicas e à inspeção sanitária relativa a 
produtos de origem vegetal ou animal, ficando condi
cionada sua comercialização em território nacional a 
laudos ou certificados que atestem a ausência de re
srduos tóxicos e a qualidade sanitária dos produtos. 

A proposição estabelece, ainda, sanções aplicá
veis aos infratores, independentemente das medidas 
cautelares relativas à apreensão de produtos conta
minados, e fixa parâmetros que deverão constar em 
regulamento. 

O projeto foi distribuído para as comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desen
volvimento Rural, ambas para apreciação quanto ao 
mérito, e para a Comissão de Constituição, Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 do RICD). A matéria está sujeita 
à apreciação conclusiva pelas comissões, de acordo 
com o artigo 24, 11, do Regimenfo Interno da Câmara 
dos Deputados. 

Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, a matéria recebeu parecer do 
Deputado Nelson Marquezelli pela aprovação, sem 
alterações, o qual foi apoiado unanimemente pelos 
membros presentes. 

Na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas
tecimento e Desenvolvimento Rural, passado o pra
zo regimental, o projeto não recebeu propostas de 
emendas. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

A proposição tem a intenção de tornar obrigató
rias as análises de resíduos e a inspeção sanitária de 
todos os produtos agropecuários e seus derivados im
portados pelo Brasil, tanto aqueles na forma in natura 
ou semi-processados quanto os industrializados. 

O autor da proposição, nobre Deputado Luis Car
los Heinze, argumenta que a despeito dos rigorosos 
procedimentos e controles estabelecidos pela legisla
ção brasileira para assegurar a qualidade dos produtos 
alimenlicios produzidos e consumidos internamente, o 
mesmo procedimento não é adotado em vários outros 
países. Assim, visando proteger a saúde dos consu
midores brasileiros -muitas vezes sujeitos à ingestão 
de produtos importados contaminados por resíduos 
químicos ou agentes biológicos - o projeto determina 
o atestado oficial da qualidade das mercadorias de 
origem agropecuária antes de serem internalizadas e 
comercializadas no mercado nacional. 
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crente da importância da matéria, questionei o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) quanto às possfveis repercussões que o projeto 
de lei poderá produzir junto aos órgãos responsáveis 
pela qualidade dos alimentos no Brasil. A partir des
se questionamento, tive acesso à Nota Técnica n° 66, 
exarada pelo Departamento de Assuntos Sanitários e 
Fitossanitários da Secretaria de Relações Internacio
nais do Agronegócio daquele Ministério, que diz: 

"Deve-se observar, no entanto, que ape
sar de direcionar a legislação para os sujeitos 
acima descritos, o maior ônus recai especi
ficamente sobre o governo que necessitará 
implantar uma rede de laboratórios de extra
ordinária eficiência, comprovadamente única 
no mundo todo para a execução da análise de 
todos os produtos importados'. 

E segue: 

"Quanto ao objeto de aplicação do pro
jeto de lei, este cita "produtos agropecuários e 
seus derivados'. Os derivados destes produ
tos aumentariam a lista para incluir produtos 
processados e industrializados." 

Mais adiante, a Nota Técnica esclarece que o 
Sistema de Vigilância Agropecuária do MAPA já re
aliza o controle de entrada de produtos importados, 
a partir da classificação dos produtos vegetais por 
risco fitossanitário. E acrescenta que o Brasil dispõe 
de controle de entrada de alimentos e produtos agro
pecuários realizado por meio de análise laboratorial, 
para a verificação de conformidade com a certificação 
exigida segundo a origem e o produto. Mas enfatiza 
que o procedimento adotado é o de amostragem das 
cargas internalizadas. 

A Nota Técnica conclui que, na ausência de es
trutura capaz de executar a verificação de todos os 
produtos que ingressem em território nacional, o indi
cado é a manutenção do controle por meio de planos 
de amostragem internacionalmente reconhecidos. 

Analisadas as ponderações constantes na justifi
cação do projeto de lei e na Nota Técnica do MAPA, e 
após o estudo da matéria, firmei a seguinte convicção: 
(i) a difícil exeqüibilidade do controle sanitário e de re
slduos de produtos qurmicos de todas as mercadorias 
importadas - fanto as in natura ou semiprocessadas 
Quanto as industrializadas - poderá inviabilizar a pro
posição legislativa nos moldes em que foi idealizada; 
(li) é necessária maior vigilância para a detecção de 
resfduos de agrotóxicos ou outros contaminantes e 
maior controle da qualidade sanitária dos produtos 
agropecuários, seus derivados e subprodutos impor
tados pelo Brasil. 

A partir dessas convicções, e com base nos pres
supostos de que: 

os produtos alimenllcios importados que 
passam por processos de industrialização nos 
palses de origem são previamente inspecio
nados; 

a efetividade do controle de resfduos e da 
inspeção sanitária de produtos agropecuários, 
seus derivados e subprodutos comercializa
dos na forma in natura ou semi-processados 
tende a ser menor que nos produtos indus
trializados; e 

a pauta de importações brasileiras de pro
dutos agropecuários, seus derivados e subpro
dutos na forma in natura ou semi-processada 
é relativamente pequena (quando comparada 
à dos produtos industrializados), o que pode 
viabilizar a realização de controle de restou
os qufmicos e inspeção sanitária em todas as 
cargas importadas. 

Decidi oferecer emendas à proposição no sentido 
de manter a obrigatoriedade do controle de resfduos e 
a inspeção sanitária em todos os produtos agropecu
ários, seus derivados e subprodutos, importados nas 
formas in natura ou semi-processadas, excluindo, as
sim, a obrigação para os produtos que passaram por 
processamento industrial nos palses de origem. 

Dessa forma, espero manter a intenção do legisla
dor, na sua essência, e ao mesmo tempo tomá-Ia facll
vel à realidade dos órgãos responsáveis pela avaliação 
da qualidade dos alimentos em nosso Pais. 

Com base no exposto, voto peta aprovação do 
PL 6.897, de 2007, com as emendas deste Relator. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2007. - Depu
tado Davi Alcolumbre, Relator. 

EMENDA N° 1 (do Relator) 

Dê-se a ementa do projeto a seguinte redação: 

"õispôe sobre a comercialização, a esto
cagem, o processamento, a industrialização, 
o acondicionamento e o trânsito, no território 
nacional, de produtos agropecuários, seus 
derivados e subprodutos, importados de ou
tros peises, e dá outras providências. (NR)" 

EMENDA N° 2 (do Relator) 

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação: 

. ''''''. 1° Esta Lei estabelece condições 
para a comercialização, a estocagem, o pro
cessamento, a industrialização, o acondicio
namento e o trânsito, no território nacional, de 
produtos agropecutJrlos, seus derlvsdos e 
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. subprodutos, importados de outros pa(ses 
nas formas in natura ou semiprocessada, 
estabelece sanções aplicáveis aos infratores 
e fixa parâmetros que deverão constarem re
gulamento. (NR)" 

EMENDA N° 3 (do Relator) 

Dê-se ao caput do art. 2° do projeto a seguinte 
redação: 

'~rt. 2° Todos e quaisquer produtos agro
pecuários, seus derivados e subprodutos, 
importados de quaisquer palses nas formas 
in natura ou semiprocessada só poderão 
sercomercializados, estocados, processados, 
industrializados, acondicionados ou transitar 
pelo território nacional se, previamente: 

..................................................... (NR)"
 

EMENDA N° 4 (do Relator) 

Dê-se ao art. 4° do projeto a seguinte redação: 

..Art. 4° O regulamento desta Lei este
belecerá os limites máximos, considerados 

. seguros para a saúde humana e animal, de 
reslduos químicos que poderão ser tolerados 
em produtos agropecuários, seus derivados 
e subprodutos, sendo zero a tolerância para 
dioxinas e para princípios alivos de agrotóxicos 
ou afins não registrados no Brasil, na forma 
da legislação em vigor. (NR)" 

Sala da Comissão, 11 de junho de 2007. - Depu
tado Davi Alcolumbre. 

A proposição em tela, de autoria do eminente 
Deputado Luis Carlos Heinze, dispõe sobre a comerciali
zação, a estocagem, o processamento,a industrialização, 
o acondicionamento e o trãnsito, no território nacional, 
de produtos agropecuários e seus derivados, importa
dos de outros palses e dá outras providências. 

A matéria foi distriburda para apreciação nesta 
Comissão de mérito, tendo como relator o Nobre Depu
tado Davi Alcolumbre. 

A referidaproposição foi pautada na reunião ordiná
ria do dia 03/1 O, onde, em virtude da ausência do Nobre 
Relator, foi designado, por convencimento dos nobres, o 
Deputado que ora subscreve para a referida relatoria. 

Analisando os autos, acolho o parecer do então 
relator Deputado Davi Alcolumbre, o qual aprova o re
ferido em tela bem como as emendas apresentadas. 

Nesses termos, voto pela aprovação do Projeto 
de Lei n° 6897/2006, de 2005, bem como as quatro 
emendas apresentadas a este. 

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2007. - Depu
tado Zonta, Relator-Substituto. 

11I - Parecer da Comissão 

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci
mento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente, com quatroe
mendas, o Projeto de Lei n° 6.897/2006, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Davi Alcolumbre, e 
do Relator Substituto, Deputado lonta. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Marcos Montes - Presidente, Assis do Couto, 

Waldir Neves e Dilceu Sperafiéo - Vice-Presidentes, 
Abelardo Lupion, Adão Pretto, Afonso Hamm, Anselmo 
de Jesus, B. Sá, Beto Faro, Celso Maldaner, Claudio 
Diaz, Dagoberto, Domingos Dutra, Duarte Nogueira, 
Edio Lopes, Homero Pereira, Jerônimo Reis, João 
Oliveira, Jusmari Oliveira, Leandro Vilela, Leonardo 
Vilela, Luis Carlos Heinze, Luiz Carlos Setim, Moacir 
Micheletto, Nelson Meurer, Odílio Balbinotti, Osmar 
Júnior, Paulo Piau, Ronaldo Caiado, Valdir Colatto, 
Wandenkolk Gonçalves, lé Gerardo, Zonta, Alfredo 
Kaefer, Armando Abílio, Camilo Cola, Mário Heringer 
e Valadares Filho. 

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2007. - Depu
tado Marcos Montes, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 623·A, DE 2007 
(Do Sr. Eliene Lima) 

Dispõe sobre o florestamento de fai
xas de domínio de rodovias; tendo parecer 
da Comissão de Meio Ambiente e Desen
volvimento Sustentável, pela aprovação, 
com substitutivo (relator: DEP. ANTÔNIO 
ROBERTO). 

Despacho: Às Comissões de Meio Am
biente e Desenvolvimento Sustentável Viação 
e Transportes Constituição e justiça e de Ci

. dadania (Art. 54 RICD). 
Apreciação: ProposiçãoSujeitaà Aprecia

ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão de Meio Am
biente e Desenvolvimento Sustentável 

I - Relatório 

O projeto de lei em eplgrafe trata da manuten
ção de vegetação em faixas de domínio de rodovias, 
impondo ao Poder Público a promoção da conserva
ção da cobertura vegetal nativa ou a implantação de 
projetos de paisagismo nestas áreas. 

Estipula, ainda, que a implantação de projetos de 
paisagismo, além de obedecer às normas técnicas dos 
órgãos competentes, deve contribuir para a segurança 
do trânsito de veículos; proteção da diversidade bioló
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gica dos ecossistemas nativos da região; controle da 
erosão e harmonia visual com a paisagem. 

Na justificação, o autor aponta o ganho ambiental 
obtido com a manutenção da cobertura vegetal, já que 
propicia um melhor controle do fluxo da água e da ero
são do solo e a manutenção da diversidade biológica, 
além de integrar a rodovia à paisagem local. 

Defende, também, que; com a determinação legal 
de o Poder Público reflorestar as faixas de domlnio, essa 
ação será incorporada ao planejamento da construção 
de estradas. Assim, reduzirá os gastos públicos com 
recuperação de rodovias e aumentará as condições de 
segurança e conforto das estradas brasileiras. 

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas. 

Este, o relatório. 

11 - Voto do Relator 

O projeto em análise pretende impor ao Poder 
Público a obrigação de promover a conservação da 
cobertura vegetal nativa ou de implantar projetos de 
paisagismo ao longo das áreas lindeiras às rodovias, 
ou seja, nas faixas de domlnio dessas. Ao longo de sua 
justificação, o autor defende o f1orestamento como uma 
boa forma de promover a preservação da natureza e 
o embelezamento natural das rodovias, assim como 
aponta que a manutenção de vegetação colabora para 
a segurança do trânsito. 

Analisando sob o ponto de vista do mérito desta 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus
tentável, concordamos com o nobre Deputado Eliene 
Lima. Entretanto, parece-nos fundamental esclarecer as 
funções essenciais da faixa de domfnio, quais sejam: 

economia: a faixa de domlnio fornece a 
terra necessária à execução de aterros e da 
sub-base a uma distância pequena, reduzin
do consideravelmente o custo de transporte 
do material necessário à execução da obra. 
Ademais, as posslveis duplicações de trechos 
ou implantações de 38 pista não mais neces
sitam de desapropriação, visto que a União já 
dispõe dessas áreas; 

garantia de manutenção da operação 
rodoviária: a faixa de domlnio pode ser usada 
como área alternativa para escoamento do flu
xo de veiculas em casos de emergência; 

a segurança dos usuários: a faixa de 
dominio normalmente é delimitada por cerca de 
arame, que deve ficar afastada da via tanto para 
impedir que animais avancem sobre a pista de 
rolamento quanto para que não se constitua em 
obstáculo no caso de escape de vefculo para 
além do acostamento. Esta é, inclusive, uma 

das razões pelas quais se condena o plantio 
de árvores ao longo das rodovias. 

Ademais, ponto pacifico entre as opini
ões está o fato de todas serem contrárias à 
manutenção das árvores nas faixas de domt
nio. Segundo Philip Gold, consultor do BID 
em Segurança Viária, e considerado uma das 
maiores autoridades no assunto, pelos padrões 
internacionais de segurança uma árvore deve 
estar ao menos a 9m do acostamento. Leo
nardo Vianna, Diretor de Obras da NovaDutra 
reconhece que "qualquer objeto que esteja na 
faixa de domínio é um risco". 

Cumpre observar que, se já não ocorre de forma 
disseminada o cultivo de essências florestais nas fai
xas de domlnio das rodovias, a restrição certamente 
é devida a problemas de segurança que contra-indi
cam essa prática, posto que a matéria já é regulada 
há muitos anos pela Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 
1991 - a Lei Agrfcola -, cujo art. 98 estabelece: 

"Art. 98. É o Poder Executivo autorizado 
a outorgar concessões remuneradas de uso 
pelo prazo máximo de até vinte e cinco anos, 
sobre as faixas de dominio das rodovias fe
derais, para fins exclusivos de implantação de 
reflorestamentos." 

Sucede que, muito sabiamente, o nobre Deputado 
Eliene Lima não faz menção ao f1orestamento no texto 
do projeto, ao contrário, prevê que a implantação de 
projetos paisaglsticos deve obedecer às normas técni
cas dos órgãos competentes e, entre outras funções, 
contribuir para a segurança do trânsito. 

Entretanto, em sua ementa consta que o projeto 
"Dispõe sobre o florestamento de faixasde domfniode 
roaovies", o que transmite uma idéia errônea sobre o 
conteúdo do projeto, sendo, portanto, inadequada diante 
do texto do projeto e das razões acima expostas. 

Outro ponto que merece ser tratado por esta 
norma é a necessidade de o Poder Público promover 
campanhas educativas contra queimadas e outras prá
ticas lesivas ao meio ambiente, comumente praticadas 
por usuários de rodovias federais. 

Também importante, é definir competências no 
caso das rodovias que estejam sob responsabilidade 
da iniciativa privada, sob concessão. Neste caso, as 
concessionárias são responsáveis pela manutenção da 
vegetação nas faixas de domfnio das rodovias. 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei n° 623, de 2007, na forma do substitutivo anexo. 

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2007. - Depu
tado Antônio Roberto, Relator. 
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SUBSTITUTIVO AO
 
PROJETO DE LEI N' 623 , DE 2007
 

Dispõe sobre a manutenção de vege
tação nas faixas de domínio de rodovias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Cumpre ao Poder Público promover a 

conservação das faixas de domínio das rodovias por
 
Imeio da manutenção da cobertura vegetal nativa ou
 
Ida implantação de projetos de paisagismo.
 
I Parágrafo único - No caso das rodovias sob con

cessão, a empresa concessionária é a responsável 
Ipela conservação das faixas de domínio. 

Arl. 2° A implantação de projetos paisagísticos 
Iao longo das faixas marginais de rodovias deverá obe
decer às normas técnicas dos órgãos competentes e 
deverá contribuir para: 

I - segurança do trânsito de veículos; 
II - proteção da diversidade biológica dos 

ecossistemas nativos da região; 
111 - controle da erosão; 
IV - harmonia visual com a paisagem 

Arl. 3° O Poder Público promoverá campanhas 
educativas contra as práticas lesivas ao meio am
biente praticadas por usuários de rodovias federais, 
como as queimadas acidentais; o descarte de lixo 
em local inadequado; a falta de manutenção dos 
veículos e o transporte de carga com peso acima 
do permitido. 

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

Sala da Comissão,29 de agosto de 2007.- Depu
tado Antônio Roberto, Relator. 

11/ - Parecer da Comissão 

A Comissão de Meio Ambientee Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei n° 623/2007,com 
substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Antônio Roberto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Nilson Pinto - Presidente, Fábio Souto, Ricardo Trlpo
li e Gervásio Silva - Vice-Presidentes, Edson Duarte, 
Givaldo Carimbão, Jorge Khoury, Juvenil Alves, Leo
nardo Monteiro, Marina Maggessi, Mário de Oliveira, 
Reinaldo Nogueira, Rodovalho, Sarney Filho, Antônio 
Roberto, Paulo Teixeira, Rodrigo Rollemberg e Wan
denkolk Gonçalves. 

Sala da Comissão,3 de outubro de 2007.- Depu
tado Nilson Pinto, Presidente. 

PROJETO DE LEI N° 685-A, DE 2007 
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho) 

Dispôe sobre incentivos a empresas 
que contratarem detentos do regime semi
aberto ou egressos do sistema prisional; 
tendo parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, 
peJa aprovação (relator: DEP. GUILHERME 
CAMPOS). 

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

Apreciação: Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
- Art. 24 11. 

Publicação do Parecer da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado 

,- Relatório 

Vem a esta Comissão, dentro do campo temáti
co, o projeto em apreço, de autoria do nobre Deputado 
VITAL DO RÊGO FILHO, dispondo sobre incentivos a 
empresas que contratarem detentos do regime semi
aberto ou egressos do sistema prisional. 

Ao justificar a sua proposição, o Autor argu
menta que a mesma "vem dar mais uma chance 
aos condenados de reintegração ou até mesmo ín
tegração, pois muitos não tiveram a oportunidade de 
ingressarem na vida laboral, diminuindo o número 
de crimes". 

Em sua percepção,estará sendo atendido "ao an
seio da sociedade por mais segurança" e sendo dado 
"incentivos as empresas que se incorporarem nessa 
iniciativa de inclusão social." 

Ainda, segundo o Autor, "Esses incentivos fiscais 
e descontos serão considerados um investimento em 
seguranças pública e também no desenvolvimento 
econômico, pois com menos carga tributária as em
presas terão mais oportunidade de desenvolvimen
to", aiém de incentivar a contratação de forma legal, 
incorporar os detentos ao mercado consumidor, em 
uma inclusão que diminuirá os custos do aparato de 
segurança. 

Apresentadaem 12 de abril de 2007, a proposição 
foi distribuída, no dia 16 do mesmo mês, à apreciação 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri
me Organizado (CSPCCO), da Comissão de Finanças 
e Tributação (CfT) e da Comissão de Constituição e 
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Justiça e de Cidadania (CCJC), nos termos do que dis
põem os art. 24, inciso li, e 54, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados (RICO). 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas. 

É o relatório. 

1/- Voto do Relator 

Na forma do disposto no Regimento Interno da 
Casa (artigo 32, XVI, f e g), cabe a esta Comissão 
Permanente a análise de matérias relativas a sistema 
penitenciário, legislação penal e processual penal, do 
ponto de vista da segurança pública e as relativas a 
pouncas de segurança pública e seus órgãos institu
cionais. 

A proposição em pauta tem o irrefutável mérito 
de tratar de um dos mais graves problemas que dizem 
respeito ao sistema carcerário, que é o da ocupação 
laboral do detento e do ex-detento, um dos principais 
pilares da ressocialização do preso. 

O trabalho valoriza o apenado, proporciona re
cursos financeiros a ele, dando-lhe condições de vida 
mais digna e também a seus familiares, e resulta em 
melhores condições de acompanhamento do ex-de
tento pelo aparelho estatal, além de um sem número 
de outros beneffcios diretos e indiretos. 

Nesse sentido, sob a ótica exclusiva da seguran
ça pública, a proposição em pauta merece os nossos 
aplausos. 

Assim, pelas razões acima expostas, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei n° 685, de 2007. 

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2007.
Deputado Guilherme Campos, Relator. 

11I - Parecer da Comissão 

A Comissão de Segurança Pública e Combate· 
ao Crime Organizado, em reunião ordinária reali
zada hoje, aprovou o Projeto de Lei n° 685/07, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Guilherme 
Campos. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
João Campos - Presidente; Pinto Itamaraty, Raul 

Jungmann e Laerte Bessa - Vice-Presidentes; Alexan- . 
dre Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Francisco Tenorio, 
Guilherme Campos, Lincoln Portela, Marcelo Itagiba, 
Marina Maggessi, Paulo Pimenta, Raul Jungmann, 
Rita CamataeSérgio Moraes - Titulares; Marcelo Al
meida, Mauro Lopes,Valtenir Pereira e William Woo 
- Suplentes. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2007. 
- Deputado João Campos, Presidente. 

COMISSÕES 

ATAS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53' Legislatura - l' Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária 
Deliberativa, realizada em 7 de agosto de 2007. 

Às dez horas e trinta e nove minutos do dia sete 
de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 15 do Anexo 11 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Vanessa Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim e 
Carlos Souza - Vice-Presidentes; Asdrubal Bentes, 
Elcione Barbalho, José Guimarães, Lira Maia, Maria 
Helena, Natan Donadon e Sergio Petecão - Titulares; 
Bel Mesquita, Gladson Cameli, IIderlei Cordeiro, Jose
ph Bandeira, Lúcio Vale, Marcia Junqueira, Marinha 
Raupp, Paulo Rocha, Urzeni Rocha e Zequinha Mari
nho - Suplentes. Deixaram de comparecer os Depu
tados Dalva Figueiredo, Henrique Afonso, Jairo Alaide, 
Lindomar Garçon, Luciano Castro, Marcos Antonio, 
Rebecca Garcia e Sebastião Bala Rocha. ABERTURA: 
Havendo número regimental, a senhora Presidente 
declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação 
a ata da trigésima terceira reunião, realizada no dia 
onze de julho de dois mil e sete. Por solicitação do 
Deputado Marcelo Serafim foi dispensada a leitura da 
ata em razão da distribuição de cópia aos presentes. 
Submetida à votação, a Ata foi aprovada por unanimi
dade. EXPEDIENTE: Antes de iniciada a Ordem do 
Dia, a Presidente comunicou as designações realiza
das pela Presidência, em 12 de julho, ao Deputado 
IIderlei Cordeiro, o Projeto de Lei n° 1.389/2007, do 
Deputado Fernando Coelho Filho - que "dispõe so
bre a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e 
da CONFINS sobre receitas decorrentes da venda de 
produtos derivados de hortifruticultura irrigada e dá 
outras providências'. Ao Deputado Llndornar Garçon, 
o Projeto de Lei n° 1.409/2007, do Deputado Beta 
Faro, que" altera o art. 1° da medida provisória n° 
2.199-14, de 24 de agosto de 2001, e dá outras provi
dências'. Em 1~ de agosto de 2007, ao Deputado 
Marceio Serafim, o Projeto de Lei nO PL 1.47012007, 
do Deputado Fernando Coelho Filho, que concede 
descontos especiais nas tarifas de energia elétrica 
para agricultor familiar e empreendedor rural que se 
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situe na área do semi-árido definida como polfgono 
das secas. Informou, ainda, o recebimento de ofício 
do Ministro da Ciência e Tecnologia, Senhor Sérgio 
Machado Rezende, em resposta à correspondência 
encaminhada por esta Comissão paraesclarecimento 
sobrea inclusãodas mídiasóticas virgens como bens 
de informática. O parlamentar que se interessar por 
cópia poderá solicitar à Secretaria desta Comissão. 
Comunicou o recebimento do DiáriodoSenado Federal 
de 2 de março de 2007, onde consta publicado ore
latóriofinal nO 1, de 2007-SF, da ComissãoTemporária 
Externa destinada a acompanhare avaliaros desdo
bramentos decorrentes do processo de demarcação 
administrativa da Terra IndígenaRaposaSerra do Sol, 
localizada nos municípios de Normandia, Paracaima 
e Uiramutã, no Estado de Roraima, em função do de
cretode 15 de abril de 2005, bemcomoapresentarao 
Senado Federal relatório dos fatos observados, que, 
em suas conclusões, reitera recomendações constan
tes do Relatório Parcial nO 3, de 2004 (no Estado de 
Roraima), da Comissão Temporária destinada a acom
panharas questões fundiárias nos estados, publicado 
no diário do Senado Federalde 17 de junho de 2004, 
anexo. informou, ainda, que a Comissão também re
cebeu exemplares de dois documenlos do Plano Na
cional de Logística e Transportes de 2007, em sua 
versãopreliminar, que foi desenvolvido pelo Ministério 
de Transportes, em parceria com o Ministério da De
fesa, buscando recuperar a capacidade de planeja
mento que o setor dos transportes teve até meados 
da década de 80, através da Empresa Brasileira de 
Planejamento de Transportes (GEIPOT). Comunicou 
aos membros da Comissão que no último dia 27 de 
julho realizamos a primeira reunião preparatória do I 
Simpósío Amazônia e Desenvolvimento Nacional, que 
ocorrerá de 19 a 23 de novembro de 2007. Foi apro
vada a criação de uma Coordenação Executiva, for
madapor parlamentares, com a seguinte composição: 
Deputada Vanessa Grazziotin, Deputada Marinha Rau
pp, Deputado Paulo Rocha, Ministério da Integração, 
Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Governo do Acre, Governo do Amapá, o 
Governo do Mato Grosso, a Confederação Nacional 
da Indústria - CNI e a CONTAG. Informou que em 31 
de julho foi realizado a 1" Reunião da Coordenação 
Executiva. Agradeçeu o empenho dos Deputados e a 
presençadosAssessores que compareçeram a essas 
reuniões que se deram no perlodo do recesso parla
mentar. A Presidente comunícou, também, o recebi
mento de cópia do acórdão do Tribunal de Contas da 
Uniãon.oTC009.361/2007-0, referente à Proposta de 
Fiscalização e Controle nO 62/2001. Por último, infor
mou que esta Comissão recebeu do Deputado Gus

tavo Fruet estudo sobre a legislação de delimitação 
das áreas de indenizaçãopor exploração de petróleo 
na plataforma continental - pagamento de royalties. 
Esseestudo se refere ao Projetode Lei nO 4.359/2001, 
que se encontraem tramitação nesta Comissão. OR
DEM DO DIA DIA:A - Matéria sobre a Mesa: 1- RE
QUERIMENTO N° 205/07 - do Sr. Marcelo Serafim 
que "requer a inclusão de matéria extra-pauta, nos 
termos do Art.52, § 5° do RICO". APROVADO. 2 - RE
QUERIMENTO N" 206/07 - do Sr. Marcelo Serafim 
que "requer a realização de audiência pública para 
debater sobreo enorme interessede pessoas físicas 
e empresasestrangeiras pelas terrasbrasileiras, mais 
especificamente peJa Região Amazônica". O Deputado 
Paulo Rocha solicitou ao autor do requerimento incluir 
REPRESENTANTES DO GOVERNO, PRINCIPAL· 
MENTE DO IBAMA. O autor do requerimento acatou 
o pedido. APROVADO. B - Requerimentos: 3 - RE· 
QUERIMENTO N" 191/07- da Sra.Perpétua Almeida 
- que "requer indicação ao Ministro dos Transportes 
paraagilizara conclusão das eclusas deTucurui". NÃO 
DELIBERADO.4 - REQUERIMENTO N" 192/07- do 
Sr. José Guimarães- que "requera realização de au
diênciapúblicapara discutiros estudosde potenciale 
viabilidade da produção' de petróleo e gás natural na 
Bacia Potiguar, nos Estados do Ceará e Rio Grande 
do Norte,e na Baciado Parnaíba, no Estadodo Piauí". 
APROVADO. 5 - REQUERIMENTO N° 193/07 - da 
Sra.Vanessa Grazziotin - que "requer realização de 
audiência pública nesta Comissão, em conjunto com 
as Comissões de Desenvolvimento Econômico, lndús
Iria e Comércioe de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, com a presença do representante 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio, do Presidente do Sindicatodos AnalistasTributá
rios da Receita Federal (Sindireceifa), do Secretário 
da Receita Federal e representantes de entidadessin
dicais, para discutir os efeitos da Medida provisória 
380/2007 para às industrias da Zona Franca de Ma
naus,assim comoa própria indústria nacional". APRO
VADO.6 - REQUERIMENTO N°194/07- da Sra.Va
nessa Grazztoíin - que "requer o envio de Indicação 
ao Ministérioda Saúde, sugerindoa intensificação dos 
investimentos em ações de qualificaçãoda atençãoà 
saúdeda mulher, da criança, doadoiescente, dojovem 
e do trabalhador na RegiãoAmazônica". APROVADO. 
7 - REQUERIMENTO N° 195/07 - da Sra. Perpétua 
Almeida - que "requer que a Presidência desta Co
missão articule visita de Parlamentares ao Centro 
Gestore Operacional de Proteção da Amazônia {CEN
SIPAM)". NÃO DELIBERADO. 8 - REQUERIMENTO 
N° 196/07 - da Sra. Perpétua Almeida - que "requer 
à CasaCivil da Presidência da República informações 
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pertinente ao Sistema de Vigilância da Amazônia (SI
VAM)". NÃO DELIBERADO. 9 - REQUERIMENTO N° 
197/07 - da Sra. Perpétua Almeida - que "requer re
alização de audiência pública com o Ministro-Chefe da 
Controladoria Geral da República". NÃO DELIBERA
DO. 10 - REQUERIMENTO N° 198/07 - da Sra. ve
nessa Grazziotin - que "requer a realização. no âmbi
to desta Comissão. de audiência pública com a Minis
tra do Turismo para debater os desdobramentos das 
medidas provisórias do PAC referente aos recursos 
destinados para instalação de infra-estrutura turfstica 
na Amazônia". APROVADO. 11 - REQUERIMENTO 
N° 199/07 - do Sr. Asdrubal Bentes - que "solicita seja 
convidado o Ministro da Agricultura, Sr. Reinhold Ste
phanes, para prestar esclarecimentos sobre a proibição 
de plantar cana-de-açúcar na Amazônia e no Panta
nal". O Autor do Requerimento solicitou ainda a inclu
são DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO ES
TADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA DO ESTADO DO PARÁ. O Deputado 
Marcelo solicitou ao Dep. Asdrubal Bentes, autor do 
requerimento, que fosse lncluldo também o SECRE
TÁRIO DE PRODUÇÃO DO ESTADO DO AMAZO
NAS. O pedido Ioi atendido pelo autor do requerimen
to. APROVADO.12 - REQUERIMENTO N° 200/07 - da 
Sra. Vanessa Grazziotin - "solicita que sejam convida
dos para audiência pública na Comissão com o repre
sentante do INCRA. do IBAMA. do Ministério do Meio 
Ambiente. do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
representante do Governo do Estado de Rondônia e 
do Ministério Público Estadual e Federal. a fim de pres
tarem esclarecimentos sobre a implementação do 
Acordo celebrado entre o Estado de Rondônia e a 
União no tocante ao cumprimento do Zoneamento So
cioeconômico e Ambiental, nos termos ajustados entre 
as partes e aprovado pelo CONAMA e pelo Decreto 
5.875/2006" A Deputada Marinha Raupp, solicitou a 
inclusão do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AM
BIENTE - CONAMA, A ASSOCIAÇÃO DOS MUNI
CíPIOS, ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ES
TADO DE RORAIMA E AS UNIVERSIDADES FEDE
RAIS. A autora do Requerimento acatou a solicitação. 
APROVADO .13 - REQUERIMENTO N° 201/07 - da 
Sra. Rebecca Garcia - que "requer realização de au
diência pública nessa Comissão para discutir a mor
talidade ind/gena na região de Atalaia do Norte e as 
ações dirimidas na reunião a ser realizada entre os 
dias 14 e 15 de Agosto na mesma cidade". NÃO DE
LIBERADO. 14 - REQUERIMENTO N° 202/07 - da 
Sra. Perpétua Almeida - que "requer a realização de 
audiência pública com a presença do Comando do 
Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Trá
fego Aéreo de Manaus". APROVADO. SUBSCREVEU 

O REQUERIMENTO A DEPUTADA MARIA HELENA. 
15 - REQUERIMENTO N° 203/07 - da Sra. Perpétua 
Almeida - que "requer a realização de audiência pú
blica, em conjunto com a Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. para debater a ação de 
madeireiros peruanos em território brasileiro". NÃO 
DELIBERADO. 16 - REQUERIMENTO N° 204/07 - do 
Sr. José Guimarães - que "requer informações ao Se
nhor Ministro de Minas e Energia acerca do cronogra
ma de implantação do Programa "Luz para Todos" nos 
Estados da região do Nordeste". APROVADO. C - Pro
posições SuJeitas à Apreciação do Plenário: PRIO
RIDADE 17 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
N° 266/05 - do Sr. Zequinha Marinho - que "autoriza 
o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento 
de Tucurur e instituir o Programa Especial de Desen
volvimento Integrado de Tucurur. RELATOR:Deputado 
ZÉ GERALDO. PARECER: pela rejeição. NÃO DELI
BERADO. 18- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
NO 53/07 - do Sr. Zequlnha Marinho - que "autoriza o 
Poder Executivo a criar a Região Administrativa Inte
grada de Desenvolvimento do Pólo Conceição do Ara
guaia (PA) e Couto Magalhães (TO) e instituir o Pro
grama Especial de Desenvolvimento do PóloConceição 
do Araguaia / PA e Couto Magalhães ITO". RELATOR: 
Deputado PAULOROCHA. PARECER:pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 19 - PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 2.540106- do Senado Federal- Mo
zarildo Cavalcanti - (PDS 434/2006) - que "autoriza, 
nos termos do § 3° do art. 231 da Constnuição Federal. 
o aproveitamento dos recursos hldricos, inclufdos os 
potenciais energéticos, situados na Cachoeira do Ta
manduá, na região do Rio Cotinqo, em Roraima". RE
LATORA: Deputada MARIA HELENA. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 20 - PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR N° 31/07 - do Sr. Leandro Vi
lela - que "altera a redação do artigo 2° da Lei Com
plementar n° 31, de 11 de outubro de 1972". RELATO
RA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. PARECER: pela 
aprovação, com emenda. NÃO DELIBERADO. D - Pro
posições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: ORDINÁRIA 21 - PROJETO DE LEI N° 
491/07 - do Sr. Aelton Freitas - que "altera o inciso IV 
do art. 5° da Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
incluindo, na região do semi-árido, os municfpios do 
Estado de Minas Gerais inseridos na área de atuação 
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADE
NE)". RELATOR: Deputado JAIRO ATAIDE. PARECER: 
pela aprovação, com emenda do Relator. Vista ao 
Deputado José Guimarães, em 11/07/2007. NÃO 
DELIBERADO. 22 - PROJETO DE LEI N° 6.524/06 
- do Sr. Carlos Souza - que "altera os percentuais e 
a forma de aplicação do beneficio fiscal de que trata 
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a Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001". RELATOR: 
Deputado ZEQUINHA MARINHO. PARECER: pela 
aprovação. Vista ao Deputado José Guimarães, em 
20/06/2007. NÃO DELIBERADO. 23 - PROPOSTA 
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N"62/01 - da Sra. 
Vanessa Grazziotin - que "propõe que a Comissão da 
Amazônia e de Desenvolvimento Regional fiscalize a 
implementação das obras das eclusas e da segunda 
etapa da Usina Hidrelétrica de Tucurui". RELATORA: 
Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. PARECER: Relató
rio Final, Dep. Perpétua Almeida (PCdoB-AC), pelo 
Encerramento. A Deputada Ann Pontes apresentou 
voto em separado em 03/08/2006. NÃO DELIBERA
DO. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Depu
tada Vanessa Grazziotin, declarou encerrada a reunião 
às onze horas e cinqüenta e dois minutos. Antes, po
rém, convocando os membros da Comissão para reu
nião com os reitores das Universidades Federais e 
Estaduais da Região Amazônica, com vistas a discutir 
propostas do Orçamento da União na área de pesqui
sa, ciência e tecnologia que contemplem essas unida
des de ensino. Alternaram na Presidência da Reunião 
a Deputada Vanessa Grazziotin e os Deputados Mar
celo Serafim e Carlos Souza. E, para constar, eu, Iara 
Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pela Presidente, 
Deputada Vanessa Grazziotin, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53" Legislatura - l' Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima Sexta Reunião Ordinária, Au
diência Pública realizada em 8 de agosto de 2007. 

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia oito 
de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen
to Regional- CAINDR em conjunto com a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
- CMADS e com a participação da Comissão Mista 
de Mudanças Climáticas, no Plenário 2 do Anexo 11 da 
Câmara dos Deputados, em Audiência Pública destina
da a discutir a pOLíTICA DO GOVERNO DO ESTADO 
DO AMAZONAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

. E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E O SISTEMA ESTA
DUAL DE FLORESTAS. A lista de presença registrou 
o comparecimento dos Senhores Deputados Vanes
sa Grazziotin - Presidente; Marcelo Seralim, Carlos 
Souza, Sebastião Bala Rocha - Vice-Presidentes; 
Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, Elcione Barbalho, 
José Guimarães, Lindomar Garçon, Lira Maia, Maria 

Helena, Natan Donadon, Rebecca Garcia e Sergio 
Petecão - Titulares; Átila Lins, Bel Mesquita, Gladson 
Cameli, IIderlei Cordeiro, Lúcio Vale, Mareio Junqueira, 
Marinha Raupp, Mauro Nazif, Neudo Campos, Paulo 
Rocha, Perpétua Almeida e Urzeni Rocha - Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Antonio Carlos 
Mendes Thame, Dr. Adilson Soares, Fábio Souto, Fer
nando Gabeira, Francisco Rodrigues, Germano Bonow, 
Iran Barbosa, Jorge khoury, Leonardo Monteiro, Luiz 
Carreira, Marina Maggessi, Mário de Oliveira, Michel 
Temer, Moacir Micheleno, Nilson Pinto, Paulo Teixeira, 
Pedro Fernandes, Reinaldo Nogueira, Ricardo Barros, 
Ricardo Tripoli, Rocha Loures, Rodovalho, Rodrigo Rol
lemberg, Sarney Filho, Silas Câmara e Wandenkolk 
Gonçalves, como não-membros. Deixaram de com
parecer os Deputados Henrique Afonso, Luciano Cas
tro e Marcos Antonio. ABERTURA: Havendo número 
regimental, a Deputada Vanessa Grazziotin declarou 
abertos os trabalhos informando que a presente reu
nião foi decorrente da aprovação dos Requerimentos 
n° 9B/07, do Deputado Sérgio Petecão - CMADS, n." 
129/07, da Deputada Vanessa Grazziotin - CAINDR 
e n." 139/07, da Deputada Perpétua Almeida - CAIN
DA. A AUDIÊNCIA PÚBLICA contou com a presença 
do expositor Senhor Carlos Eduardo de Souza Braga 
- Governador do Estado do Amazonas. A Deputada 
Vanessa Grazziotin convidou o Presidente da Comis
são de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá
vel, Deputado Nilson Pinto; o presidente da Comissão 
Mista de Mudanças Climáticas, Deputado Eduardo 
Gomes; o presidente da PMDB, deputado Michel Te
mer e o Governador do Estado do Amazonas, Senhor 
Carlos Eduardo de Souza Braga a tomarem assento 
à Mesa e concedeu a palavra aos Deputados Nilson 
Pinto, Eduardo Gomes e Michel Temer. Logo após 
apresentação de um OVO, a presidência passou a pa
lavra ao Governador Carlos Eduardo de Souza Braga. 
A Deputada Vanessa Grazziotin, concedeu a palavra 
à Deputada Perpétua Almeida para falar como autora 
do requerimento. Depois da apresentação, a presi
dente passou os trabalhos para o Deputado Eduardo 
Gomes, que assumindo, passou a palavra aos depu
tados Carlos Souza, Sergio Petecão, Ricardo Tripoli e 
Vanessa Grazziotin que após sua exposição assumiu 
os trabalhos e passou a palavra ao Governador Car
los Eduardo de Souza Braga. Manifestaram-se sobre 
o tema da audiência os Deputados Mareio Junqueira, 
Rebecca Garcia, IIderlei Cordeiro, José Guimarães, 
Silas Câmara, Maria Helena, Átila Lins. A Deputada 
Vanessa Grazziotin convidou o Governador para lazer 
suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, a Deputada Vanessa Grazziotin, 
agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às treze 
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horas e sete minutos. E, para constar, eu, Iara Araújo 
Alencar Aires, Secretária, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pela De
putada Vanessa Grazziotin, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53" Legislatura - '" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata daTrigésima Sétima Reunião Ordinária, Au
diência pública realizada em 9 de agosto de 2007. 

Às dez horas e dezoito minutos do dia nove de 
agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional-CAINDR, no Plenário 10 do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, em Audiência Pública destinada 
a discutir o PROJETO DE TRANSPORTE - BRASIL 
CENTRAL. A lista de presença registrou o compare
cimento dos Senhores Deputados Vanessa Grazzio
tin - Presidente; Marcelo Serafim - Vice·Presidente; 
Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, Henrique Afonso, 
José Guimarães, Lindomar Garçon, Lira Maia e Re· 
becca Garcia - Titulares; Giovanni Queiroz, Gladson 
Cameli, IIderlei Cordeiro, Lúcio Vale, Marcio Junqueira, 
Marinha Raupp, Neudo Campos, Perpétua Almeida e 
Zequinha Marinho - Suplentes. Compareceram também 
os Deputados João Oliveira, Pedro Fernandes, Pinto 
Itamaraly e Thelma de Souza, como não membros. 
Deixaram de comparecer' os Deputados Carlos Sou' 
za, Elcione Barbalho, Luciano Castro, Marcos Antonio, 
MarlaHelena, Natan Donadon, Sebastião Bala Rocha 
e Sergio Petecão. ABERTURA: Havendo número regi
mental, o Deputado Marcelo Serafim declarou abertos 
os trabalhos informando que a presente reunião foi de
corrente da aprovação do Requerimento n° 121107, do 
Deputado Zequínha Marinho. A AUDI~NCIA PÚBLI
CA contou com a presença dos expositores Senhor 
Gregório de Souza Rabêlo Neto - Diretor da Agência 
Nacionál de Transportes Terrestres (ANTI); Dr. Amir 
Maltar Valente - Professor da Universidade Federal de 
Santa Catarina e Ora. Úrsula Beatriz S. Vieira - Pro
fessora da Universidade Federal de Santa Catarina. 
O Deputado Marcelo Serafim convidou OS expositores 
para compor a Mesa e passou a palavra ao Senhor 
Gregório de Souza Rabêio Neto, por 20 minutos. Após 
manifestação, o Deputado Marcelo Serafim passou os 
trabalhos para o deputado Asdrubal Bentes que, em 
seguida, convidou o Dr. Amir Maltar Valente e Ora Úr
sula Beatriz S. Vieira para fazerem suas consideraçôes 
por 20 minutos sucessivamente. O deputado Asdrubal 
Bentes passou a palavra para o deputado Zequinha 

Marinho, autor do requerimento que, em nome da Ban
cada Paraense, propôs a inclusão do ramal que ligará 
a ferrovia "Carajás· ao porto de Vila do Conde no mu
nicfpio de Barcarena (PA), saindo das proximidades 
da cidade de Marabá (PA), seguindo paralelamente à 
rodovia PA-150 até o municfpio de Barcarena, numa 
extensão aproximada de 450 km. Defendeu, ainda, a 
interligação desse ramal, através da Alça Viária (Bar· 
carena - Belém) ao ramal da Ferrovia Nortel Sul que 
ligará Belém (PA) a Açailândia (MA). A professora Úr
sula Vieira solicitou ao Deputado dados econômicos e 
sociais da região de Carajás, composta por 38 rnunlcí
pios, para subsidiar os estudos de inclusão do ramal 
ao Projeto da ANTI que está sendo elaborado pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. O Deputado 
Asdrubal Bentes passou a presidência para o deputado 
Lira Maia que, em seguida concedeu a palavra, para 
manifestar sobre o tema, aos deputados Thelma de Oli
veira e Asdrubal Bentes. O deputado Lira Maia passou 
OS trabalhos para o Deputado Zequinha Marinho que, 
dando continuidade ao debate, garantiu a palavra aos 
deputados Marcio Junqueira e Lira Maia. O deputado 
Zequinha Marinho passa a presidência dos trabalhos 
para a deputada Vanessa Grazziotin que concedeu a 
palavra aos deputados João Oliveira, IIderlei Cordei
ro, Waldir Maranhão. A Deputada Vanessa Grazziotin 
convidou os expositores para fazerem suas conside
raçõesfinais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, a Deputada Vanessa Grazziotin, agradeceu 
a todos e encerrou os trabalhos às doze horas e cin
quenta e um minutos. E, para constar, eu, Iara Araújo 
Alencar Aires, Secretária, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pela De
putada Vanessa Grazziotin, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53" Legislatura - '" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima Oitava Reunião Ordinária De
liberativa, realizada em '5 de agosto de 2007. 

Às dez horas e trinta minutos do dia quinze de 
agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 15 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Vanessa 
Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim, Carlos Sou
za e Sebastião Bala Rocha - Vice·Presidentes; Asdru
bal Bentes, Dalva Figueiredo, Elcione Barbalho, Hen
rique Afonso, Jairo Ataide, José Guimarães, Lira Maia, 
Marcos Antonio, Maria Helena, Natan Donadon, Re
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becca Garcia e Sergio Petecão - Titulares; Bel Mes
quita, Fátima Pelaes, Lúcio Vale, Marcio Junqueira, 
Marinha Raupp, Mauro Nazif, Urzen! Rocha, Zé Ge
raldo e Zequinha Marinho - Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Lindomar Garçon e Lucia
no Castro. Justificou a ausência os Deputados IIderlei 
Cordeiro, Lindomar Garçon e Perpétua Almeida que 
estão representando a Comissão da Amazônia, Inte
gração Nacional e de Desenvolvimento Regional na 
Assembléia Aberta 2007 - O Desenvolvimento Regio
nal em Debate - Regional do Vale do Jurue, que se 
realizará de 13 a 1718107, na Assembléia do Estado 
do Acre. ABERTURA: Havendo número regimental, o 
senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação as atas da trigésima quinta Reu
nião Ordinária Delibarativa realizada no dia onze de 
julho de 2007, da trigésima sexta Reunião Ordinária 
de Audiência Pública realizada em oito de agosto de 
2007 e da trigésima sétima Reunião Ordinária de Au
diência Pública realizada em nove de agosto de 2007. 
Em votação, as atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: 
A Presidente Informou aos senhores parlamentares 
que no dia 13 de agosto os Presidentes de todas as 
Comissões Permanentes da Casa foram convidados 
para um jantar com O Presidente Arlindo Chinaglia, na 
residência oficial. Discutiu-se nesse jantar a pauta de 
votação da Casa, proposições em tramitação nas Co
missões, dentre outros assuntos. Informou que apro
veitou a oportunidade para dar conhecimento ao Pre
sidente do satisfatório balanço das atividades desta 
Comissão no primeiro período dessa sessão legislati
va, graças ao trabalho de todos os deputados e depu
tadas que compõem esta Comissão. Comunicou, ain
da, que a Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional foi uma das mais pro
dutivas, com números recordes de audiências públicas 
e outras atividades realizadas, como a reunião na 
SBPC em Belém; a visita ao Gasoduto Coari-Manaus; 
encontros no nordeste para discutir questõescorno a 
Transposição do Rio São Francisco, dentre outros 
eventos promovidos por esta Comissão. Informou ain
da, que firmou parcerias com o ministério da Defesa 
Nacional, através da Força Aérea Brasileira (FAB) e 
com empresas como a Petrobras, o que possibilitou a 
realização de importantes eventos praticamente sem 
ônus para a Câmara. Demonstrou as despesas desta 
Comissão com passagens e outros gastos, que tota
lizaram nesse primeiro período legislativo, segundo 
dados do Departamento de Comissões (DECOM), 
apenas a quantia de R$ 2.420,00 (dois mil, quatrocen
tos e vinte reais). Informou que atendeu 31 requeri
mentos de audiências pÚblicas realizando 21 audiên
cias, em razão da junções de alguns requerimentos. 

Promoveu, ainda, 19 reuniões deliberativas e 13 outras 
atividades, além de apreciar na comissão 8 projetos 
de leI. Disse aos membros da Comissão que no mo
mento encontram-se em tramitação 28 projetos na 
CAINDR, para os quais pediu celeridade na elabora
ção do parecer. Informou, também, que esta Comissão 
vem editando, semanalmente, um jornal tablóide de 
quatro páginas. Garantiu ainda, que todos os que com
põem esta comissão serão entrevistados para a última 
página do Informativo Integração. Comunicou o rece
bimento de cópia do acórdão do Tribunal de Contas 
da União n.oTC 004.91 0/2003-9, referente à ampliação 
da capacidade da Usina Hidrelétrica de Tucurul - 28 

etapa realizada com o objetivo de prestar informações 
ao Congresso Nacional de modo a subsidiar os traba
lhos da Casa. Informou que os parlamentares que se 
interessarem por uma cópia do acórdão poderão soli
citá-Ia à secretaria desta Comissão. Comunicou o re
cebimento de oficio justificando as faltas do Deputado 
Carlos Souza nos dias 19/4, 24/4, 23/5, 29/5,1216 e 
5nJ07, em virtude de compromissos políticos partidá
rios e nos dias 26 e 27/6/07, por motivo de licença 
médica. O Deputado José Guimarães fez uso da pa
lavra e solicitou a inclusão, na pauta de debates da 
Comissão para o 20 Semestre, a reestruturação da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM) e a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE). A Presidente atendeu de 
pronto a solicitação do deputado José Guimarães e 
solicitou à Secretaria da Comissão marcar audiência 
com a Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. ORDEM 
DO DIA: A - Maléria sobre a Mesa: I - REQUERI
MENTO N° 212/07 - do Sr. Marcelo Serafim - que 
"requer a realização de audiência pública para debater 
sobre criadouros de jacarés em cativeiro para abate e 
comercialização no Estado do Amazonas". O Autor do 
requerimento solicitou que seja convidado para a Reu
nião de Audiência Pública, representante, dos criado
res de Jacaré, dos criadores de quelônios e Represen
tante do IBAMA. APROVADO. 2 - REQUERIMENTO 
N° 213107 - do Sr. Marcelo Serafim - que "requer nos 
termos do Art. 52, § 50do RICO, a inclusão na ordem 
do dia, para apreciação imediata, do Req. 212107". 
APROVADO. 3 - REQUERIMENTO N° 214/07 - do 
Sr. Marcelo Serafim - que "requer nos termos do art. 
52, § 50 do RICD, a inclusão na ordem do dia do Req. 
215/07'. APROVADO. 4 - REQUERIMENTO N° 215107 
- do Sr. Marcelo Serafim - que "requer a realização 
de audiência pública para debater sobre a operação e 
redução de custos de energia elétrica na cidade de 
Manaus". APROVADO. 5 - REQUERIMENTO N° 216/07 
- do Sr. Marcelo Serafim - que "requer nos termos do 
art. 52, § 50 do RICD, a inclusão na ordem do dia do 
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Req. 217107".APROVADO. 6 - REQUERIMENTO N° 
217/07 - do Sr. Marcelo Serafim - que "requer reali· 
zação de reunião na Comissão da Amazônia, Integra
ção Nacional e Desenvolvimento Regional, com a 
presença de representantes do Ministério de Meio 
Ambiente, do INCRA e da ONG Cool Eearth para dts
cutir assuntos relacionados às vendas de terras na 
Amazônia". APROVADO. 7 - REQUERIMENTO N° 
218/07 - da Sra. Maria Helena - que "requer nos ter
mos do art. 52, § 5° do RICD, a inclusão na ordem do 
dia do Req. 219107'. APROVADO. 6 - REQUERIMEN· 
TO N° 219107 - da Sra. Maria Helena - que "solicita 
sejam convidados oS Senhores Secretário de Recur
sos Humanos do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, o Senhor Wladimir Nepomuceno e o 
Senhor Antônio Pádua Casella, para participarem de 
reunião de Audiência Pública neste Órgão, com o ob
jetivo de discutir pendências relativas aos servidores, 
policiais civis e policiais militares dos extintos Territó
rios de Roraima, Rondônia e Amapá". APROVADO. 
INCLUIR O SUB·SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO 
DO MINISTÉRIO DO PL:ANEJAMENTO. B - Reque· 
rlmentos: 9 - REQUERIMENTO N" 191/07 - da Sra. 
Perpétua Almeida - que "requer Indicação ao Ministro 
dos Transportes para agilizar a conclusão das eclusas 
de Tucurur'. APROVADO. O DEPUTADO SÉRGIO 
PETECÃO SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 10 
- REQUERIMENTO N° 195/07 - da Sra. Perpétua AI· 
meida - que "requer que a Presidência desta Comissão 
articule visita de Parlamentares ao CENSIPAM". APRO
VADO. O DEPUTADO SÉRGIO PETECÃO SUBS
CREVEU O REQUERIMENTO. 11- REQUERIMENTO 
N° 196/07 - da Sra. Perpétua Almeida - que "requer 
à Casa Civil da Presidência da República informaçôes 
pertinente ao Sistema de Vigilância da Amazônia". 
APROVADO COM ADENDO SOLICITADO PELO 
DEPUTADO SEBASTIÃO BALA, PARA INCLUIR O 
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS 
(INPE). O DEPUTADO SÉRGIO PETECÃO SUBS
CREVEU O REQUERIMENTO. 12 - REQUERIMENTO 
N° 197/07 - da Sra. Perpétua Almeida - que "requer 
realização de audiência pública com o Ministro-Chefe 
da Controladoria Geral da República". APROVADO. O 
DEPUTADO SÉRGIO PETECÃO SUBSCREVEU O 
REQUERIMENTO. 13 - REQUERIMENTO N° 201/07 
- da Sra. Rebecca Garcia - que "requer a realização 
de audiência pública nessa Comissão para discutir a . 
mortalidade indfgena na região de Atalaia do Norte e 
as ações dirimidas na reunião a ser realizada entre os 
dias 14 e 15 de Agosto na mesma cidade". APROVA· 
DO, COM ADENDO PARA INCLUIR A DISCUSSÃO 
DE OUTROS TEMAS, DENTRE ELES O INFANTICí· 
DIO, SOLICITADO PELO DEPUTADO MARCELO 

SERAFIM. A DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN 
PEDIU A COM A AUDI~NCIA DO MINISTÉRIO PÚ
BLICO FEDERAL (PROCURADORA FEDERAL DÉ· 
BORA DUPRAT) E DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE (FUNASA). 14 - REQUERIMENTO N° 203/07 
- da Sra. Perpétua Almeida - que "requer a realizaçâo 
de audiência pública, em conjunto com a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, para debater 
a ação de madeireiros peruanos em território brasllei
ro", APROVADO. O DEPUTADO SÉRGIO PETECÃO 
SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 15 - REQUERI· 
MENTO N° 207/07 -da Sra. Vanessa Grazziotin -que 
"requer o envio de Indicaçâo ao Ministério de Ciência 
e Tecnologia e ao Ministério da Educação, sugerindo 
a implementação das medidas elencadas na "Carta 
de Belém" no que diz respeito a essas pastas". APRO
VADO. SUBSCREVEU O REQUERIMENTO O DEPU· 
TADO MARCELO SERAFIM. 16 - REQUERIMENTO 
N° 208/07 - do Sr. Carlos Souza - que "requer a rea
Iização de audiência pública para apresentação do 
Programa Amazonas Digital". APROVADO, COM 
ADENDO PARA INCLUIR TODOS OS ESTADOS DA 
REGIÃO AMAZÔNICA. SUBSCREVERAM O REQUE· 
RIMENTO OS DEPUTADOS MÁRCIO JUNQUEIRA, 
HENRIQUE AFONSO E FÁTIMA PELAES. 17 - RE
QUERIMENTO N° 209/07 - do Sr. Sebastião Bala Ho
cha - que "requer aditamento ao requerimento 119, 
de 2007, para convidar representantes de outros mi
nistérios",APROVADO,COM ADENDO PARA INCLUIR 
O DEBATE SOBRE O ETANOL, SOLICITADO PELO 
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES E CONVIDAR, AIN· 
DA, PARA A AUDI~NCIA PÚBLICA, REPRESENTAN· 
TE DA ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DOS MUNI
cíPIOS E:NVOLVIDOS, SOLICITADO PELO DEPU· 
TADO SÉRGIO PETECÃO E O MINISTÉRIO DO DE· 
SENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA), SOLICITADO 
PELO DEPUTADO LIRA MAIA. 16 - REQUERIMEN· 
TO N° 210107 - do Sr. Sebastião Bala Rocha - que 
"requer sejam designados representantes para parti
ciparem da próxima reunião da SUFRAMA, a ser rea
lizada em Rondônia". APROVADO. 19 - REQUERI· 
MENTO ti' 211/07 - do Sr. Sebastião Bala Rocha - que 
"requer a realização de Seminário no Municfpio de 
Oiapoque/Ap, em conjunto com as Comissões de Re
lações Exteriores para debater as relações fronteiriças 
nas áreas de trabalho, transporte aéreo e desenvolvi· 
mento econômico e social. APROVADO, COM O ADEN· 
DO PARA INCLUIR REPRESENTANTES DO MINIS
TÉRIO DO TRABALHO, DA AG~NCIA NACIONAL 
DE AVIAÇÃO CIVIL E DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. A 
DEPUTADA FÁTIMA PELAES SUBSCREVEU O RE
QUERIMENTO. C - ProposIções Sujeitas 11 Apre
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ciação do Plenário: PRIORIDADE 20 - PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR N° 266/05 - do Sr. Zequi
nha Marinho - que "autoriza O Poder Executivo a criar 
o Pólo de Desenvolvimento de Tucurui e instituir o Pro
grama Especial de Desenvolvimento Integrado de Tu
curuf", RELATOR:Deputado ZÉ GERALDO. PARECER: 
pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 21 - PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR N" 53/07 - do Sr. Zequinha 
Marinho - que "autoriza O Poder Executivo a criar a 
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento 
do Pólo Conceição do Araguaia (PA) e Couto Maga
lhães (TO) e instituir o Programa Especial de Desen
volvimento do Pólo Conceição do Araguaia / PA e 
Couto Magalhães /TO". RELATOR: Deputado PAULO 
ROCHA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE
RADO. 22 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 2.540/06 - do Senado Federal - Mozarildo Caval
canti - (PDS 434/2006) - que "autoriza, nos termos 
do § 3" do art. 231 da Constituição Federal, o aprovei
tamento dos recursos nídncos, incluídos os potenciais 
energéticos, situados na Cachoeira do Tamanduá, na 
região do Rio Cotingo, em Roraima". RELATORA: 
Deputada MARIA HELENA. PARECER: pela aprova
ção, com emenda. APROVADO POR UNANIMIDADE 
O PARECER. 23 - PROJETO DE LEI COMPLEMEN· 
TAR N° 31/07 - do Sr. Leandro Vilela - que "altera a 
redação do artigo 2° da Lei Complementar n° 31, de 
11 de outubro de 1972". RELATORA: Deputada DALVA 
FIGUEIREDO. PARECER: pela aprovação, com emen
da. NÃO DELIBERADO. D - Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: ORDI
NÁRIA 24 - PROJETO DE LEI N° 491/07 - do Sr. 
Aelton Freitas - que "altera o inciso IV do art. 5° da Lei 
n° 7.627, de 27 de setembro de 1969, incluindo, na 
região do semi-árido, os municlpios do Estado de Mi
nas Gerais inseridos na área de atuação da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE)". RELATOR: . 
Deputado JAIRO ATAIDE. PARECER: pela aprovação, 
com emenda do Relator. Vista ao Deputado José 
Guimarães, em 11/07/2007. NÃO DELIBERADO. 25 
- PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 
62/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "propõe que 
a Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Re
gional fiscalize a implementação das obras das eclusas 
e da segunda etapa da Usina Hidrelétrica de Tucurui". 
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. PARE
CER: Relatório Final, Dep. Perpétua Almeida (PCdoB
AC), pelo Encerramento. A Deputada Ann Pontes 
apresentou voto em separado em 03/08/2006. NÃO 
DELIBERADO. 26 - PROJETO DE LEI N" 1.247/07 
- do Sr. Wandenkolk Gonçalves - que "isenta os Mu
nicípios da área de atuação da Sudam da exigibilidade 
de recursos de contrapartida na celebração de convê

nios com a União". RELATOR: Deputado ASDRUBAL 
BENTES. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE
RADO. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, 
Deputada Vanessa Grazziotin, declarou encerrada a 
reunião às treze horas e treze minutos. Antes, porém, 
convocou os membros da Comissão para a audiência 
pública conjunta com a Comissão de Finanças e Tri
butação, amanhã, quinta-feira, às 10 horas, no plená
rio 4, que irá tratar da medida provisória nO 360/07. 
Alternaram-se na Presidência da Reunião a Deputada 
Vanessa Grazziotin e os Deputados Marcelo Serafim 
e Sebastião Bala. E, para constar, eu, Iara Araújo Alen
car Aires, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada 
Vanessa Grazziotin , e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

E COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
 

53' Legislatura - 1· Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Trigésima Nona Reunião Ordinária, 
Audiência Pública, realizada em 21 de agosto de 
2007. 

Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do 
dia vinte e um de agosto de dois mil e sete, reuniu-se 
a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional - CAINDR, em conjun
to com a Comissão de Turismo e Desporto - CTD, 
no Plenário 3 do Anexo" da Cãmara dos Deputa
dos, em Audiência Pública destinada a discutir o 
TRANSPORTE AÉREO NA AMAZÔNIA. A iista de 
presença registrou o comparecimento dos Senhores 
Deputados Vanessa Grazziotin - Presidente; Marce
lo Serafim, Carlos Souza e Sebastião Bala Rocha 
- Vice-Presidente; Henrique Afonso, José Guima
rães, Jairo' Ataíde, Maria Helena, Natan Donadon e 
Sérgio Petecão - Titulares; Átila Lins, Fátima Pelaes, 
Gladson Cameli, Lúcio Vale, Mareio Junqueira, Ma
rinha Raupp, Perpétua Almeida e Zequinha Marinho 
- Suplentes. Compareceram também o Deputado 
Carlos Wilson e o Senador Arthur Virgílio, como não 
membros. Deixaram de comparecer os Deputados 
Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, Elcione Barba
lho, Lindomar Garçom, Lira Maia, Luciano Castro, 
Marcos Antonio e Rebecca Garcia.. Pela Comissão 
de Turismo e Desporto - CTD, compareceram 'os Se
nhores Deputados Eugênio Pabelo, Fátima Pelaes, 
Francisco Rossi e Gilmar Machado e Lídice da Mata 
- Titulares; Valadares Filho - Supiente. ABERTURA: 
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Havendo número regimental, a Deputada Vanessa 
Grazziotin declarou abertos os trabalhos informando 
que a presente reunião foi decorrente da aprovação 
deis Requerimentos n° 32/07, da Deputada Fátima 
Pelaes - CTD; n° 134/07, das Deputadas Fátima 
Pelaes e Vanessa Grazziotin - CAINDR; n° 172/07, 
do Deputado Carlos Souza - CAINDR; n° 174, da 
Deputada Vanessa Grazziotin - CAINDR e n° 202/07, 
da Deputada Perpétua Almeida - CAINDR. A AU
DIÊNCIA PÚBLICA contou com a presença dos 
expositores Senhor Major Brigadeiro do Ar Ramon 
Borges Cardoso, Diretor-Geral do Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo Brasileiro; Coronel Avia
dor Carlos Eurico Peclat dos Santos, Comandante 
do 4° Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle 
do Tráfego Aéreo; Mário Jorge de Oliveira, Superin
tendente Regional do Noroeste - INFRAERO; Alex 
Castaldi Romera, Superintendente da ANAC - Agên
cia Nacional de Aviação Civil; Comandante Célio 
Eugênio de Abreu Júnior, Assessor das Secretarias 
de Segurança de Võo e Relações Internacionais do 
Sindicato Nacional dos Aeronautas; Senhora Oreni 
Campelo Braga, Presidente da Empresa Estadual 
de Turismo - Amazonastur e Senhora Ann Pontes, 
Presidente da Companhia Paraense de Turismo- PA
RATUR. A Deputada Vanessa Grazziotin convidou os 
expositores para compor a Mesa e passou a palavra 
ao Senhor Major Brigadeiro do Ar Ramon Borges 
Cardoso, por 20 minutos. Após manifestação, a De
putada Vanessa Grazziotin passou a palavra para 
o Coronel Aviador Carlos Eurico Peclat dos Santos 
para fazer sua exposição por 20 minutos. Na sequên
ela, falaram os expositores: Mário Jorge de Oliveira; 
Alex Castaldi Romera; Comandante Célio Eugênio 
de Abreu Júnior; Senhora Oreni Campelo Braga e 
Senhora Ann Pontes, que fizeram suas exposições. 
Após as exposições, a Deputada Vanessa Grazzlo
tin passou os trabalhos para a Deputada Lldice da 
Mata, que concedeu a palavra aos deputados Márcio 
Junqueira, Sebastião Bala Rocha e Henrique Afonso. 
Em seguida, a Deputada Lldice da Mata convidou os 
expositores para fazerem suas considerações finais. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a 
Deputada Lldice da Mata, agradeceu a todos, deu 
como aprovada a ata da presente reunião, e encer
rou os trabalhos às dezessete horas e cinqüenta e 
nove minutos. E, para constar, eu Iara Araújo Alen
car Aires, Secretária, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pela Depu
tada Vanessa Grazziotin, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACiONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Reunião Ordinária Deli
berativa, realizada em 22 de agosto de 2007. 

Às dez horas e doze minutos do dia vinte e dois 
de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacionai e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 9 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Vanessa 
Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim - Vice-Pre
sidente; Dalva Figueiredo, Elcione Barbalho, Henrique 
Afonso,Jairo Ataide, José Guimarães, Marcos Antonio, 
Natan Donadon, Rebecca Garcia e Sergio Petecão 
Titulares; Bel Mesquita, Fátima Pelaes, Gladson Ca
meli, IIderlei Cordeiro, Lúcio Vale, Marcia Junqueira, 
Maria Helena, Marinha Raupp, Mauro Nazi!, Neudo 
Campos, Paulo Rocha, Perpétua Almeida, Urzeni Ro
cha e Zequinha Marinho - Suplentes. Compareceu 
também o Deputado Eduardo Valverde, como não
membro, Deixaram de comparecer os Deputados As
drubal Bentes, Carlos Souza, lindomar Garçon, lira 
Maia, Luciano Castro e Sebastião Bala Rocha. ABER
TURA: Havendo número regimental, a Presidente em 
exerclcio, Deputada Perpétua Almeida, declarou aber
tos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da 
trigésima oitava reunião ordinária deliberativa realiza
da no último dia quinze de agosto. Por solicitação do 
Deputado Henrique Afonso foi dispensada a leitura da 
ata em razão da distribuição de cópia aos presentes. 
Submetida à votação, a Ata foi aprovada por unanimi
dade. EXPEDIENTE: Antes de iniciada a Ordem do 
Dia, a Deputada Perpétua Almeida comunicou a de

. signação realizada pela Presidência, em 20 de julho, 
ao Deputado José Guimarães, como relator do Pro
jeto de Lei Complementar n° 8412007, do Deputado 
Anlõnio José Medeiros, que "altera dispositivos da Lei 
Complementar n° 112, de 19 de setembro de 2001, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Inte
grada de Desenvolvimento da Grande Teresina e ins
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento da 
Grande Teresina e dá outras providências" e à Depu
tada Maria Helena, como relatora do Projeto de Lei 
n° 1.555/2007, da Deputada Sandra Rosado, que con
cede subvenção econõmica ao preço do óleo diesel 
consumido por produtores rurais e transportadores de 
insumos e produtos destinados ou provenientes da 
atividade agrfcola." ORDEM DO DIA: A - Matéria so
bre a Mesa: 1 - REQUERIMENTO A - Requerimen
tos: 1 - REQUERIMENTO N° 220/07 - do Sr. José 
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Guimarães - que "requer a realização, no âmbito da 
Comissão, de audiência pública para discutir as ações 
do governo em relação à produção de etanol". O autor 
encaminhou a proposição. Discutiram a matéria os 
Deputados Márcio Junqueira, Eduardo Valverde e Ze
quinha Marinho. Os deputados acataram a sugestão 
para que fossem convidados o Ministro da Agricu/lura, 
Pecuária e Abastecimento; o Ministro da Ciência e 
Tecnologia, o Ministro da Integração Nacional e a Mi
nistra do Meio Ambiente. Em votação, o Requerimen
to foi APROVADO POR UNANIMIDADE. O Deputado 
Marcelo Serafim assumiu a direção dos trabalhos. 2 
- REQUERIMENTO N° 221/07 - do Sr. Henrique Afon
so - que "requer realização de audiência pública nes
ta Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regio
nal em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias e a Comissão de Seguridade Social e Fa
mília para debater a situação das parteiras tradicionais". 
O autor encaminhou a matéria. Discutiu o Requerimen
lo o Deputado Zequinha Marinho. Em votação, o Re
querimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE, 
COM ADENDO PARA INCLUIR A DEPUTADA DO 
ESTADO DO PARÁ, SENHORA TETÊ SANTOS COMO 
EXPOSITORA. 3 - REQUERIMENTO N° 222/07 - da 
Sra. Vanessa Grazziotin - que "requer a realização de 
audiência pública com representantes das Associações 
de Emissoras de Rádio e Televisão da Região Norte 
para discutir as conseqüências da Portaria 1220, de 
11 de julho de 2007, do Ministério da Justiça". A auto
ra encaminhou a matéria. Não houve discussão. Em 
votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNA
NIMIDADE. B - Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário: PRIORIDADE 4 - PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 266/05 - do Sr. Zequinha Ma
rinho - que "autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo 
de Desenvolvimento de Tucurul e instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento Integrado de Tucuruf". 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. PARECER: pela 
rejeição. O autor da Proposição, Deputado Zequinha 
Marinho defendeu a matéria. A Deputada Vanessa 
Grazziotin proferiu a leitura do parecer. Discutiu a ma
téria o Deputado José Guimarães. Em votação, o pa
recer foi REJEITADO, CONTRA OS VOTOS DOS 
DEPUTADOS DALVA FIGUEIREDO E JOSÉ GUIMA
RÃES. O Presidente em exercício, Deputado Marcelo 
Serafim registrou a presença dos Senadores da Bolí
via, Senhor Paulo Bravo e Senhor Rober Pinto. 5 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 53/07 - do 
Sr. Zequinha Marinho - que "autoriza o Poder Execu
tivo a criar a Região Administrativa Integrada de De
senvolvimento do Pólo Conceição do Araguaia (PA) e 
Couto Magalhães (TO) e instituir o Programa Especial 
de Desenvolvimento do Pólo Conceição do Araguaia! 

PAe Couto MagalhãesITO". RELATOR:Deputado PAU
LO ROCHA. PARECER: pela aprovação. O Deputado 
Sérgio Petecão proferiu a leitura do parecer. Foi con
cedida VISTA AO DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 
6 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 31/07 
- do Sr. Leandro Vilela - que "a/lera a redação do ar
tigo 2° da Lei Complementar n° 31, de 11 de outubro 
de 1972". RELATORA:Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. RETIRADO 
DE PAUTA PELA RELATORA. 7 - MENSAGEM N° 
710/06 - do Poder Executivo - (AV 971/2006) - que 
"submete à apreciação do Congresso Nacional pro
posta de cessão de uso gratuito ao Estado de Rondô
nia do imóvel rural da União denominado 'Gleba Ca
pitão Silvio', com a finalidade de implantação da Re
serva Extrativista Jaci-Paraná, que abrange os Muni
cípios de Porto Velho, Buriti e Nova Mamoré, naquele 
Estado". RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela aprovação. O deputado José Guima
rães procedeu a leitura do parecer. Discutiram a ma
téria os Deputados Eduardo Vaiverde e Zequinha Ma
rinho. Foi concedida VISTA CONJUNTA AOS DEPU
TADOS HENRIQUE AFONSO E ZEQUINHA MARI
NHO. ORDINÁRIA 8 - PROJETO DE DECRETO LE
GISLATIVO N° 1.790/05 - do Sr. Eduardo Valverde 
que "autoriza o Poder Executivo a implantar o Aprovei
tamento Hidrelétrico do Rio Madeira, localizado em 
trecho Jirau e Santo Antônio, no Estado de Rondônia 
a ser desenvolvido após estudos de viabilidade pela 
Centrais Elétricas de Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS". 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. PARE
CER: pela aprovação. O Deputado Henrique Afonso 
proferiu a leitura do seu parecer. Discutiram a matéria 
os Deputados José Guimarães e Eduardo Valverde. 
RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. C - Proposi
ções Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Co
missões: ORDINÁRIA 9 - PROJETO DE LEI N° 491107 
- do Sr. Aelton Freitas - que "a/lera o inciso IV do art. 
5° da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, incluin
do, na região do semi-árido, os municfpios do Estado 
de Minas Gerais inseridos na área de atuação da Agên
cia de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE)". RE
LATOR: Deputado JAIRO ATAIDE. PARECER: pela 
aprovação, com emenda do Relator. Vista ao Depu
tado José Guimarães, em 11",2007. O Relator, Depu
tado Jairo Ataíde encaminhou o seu parecer. Discutiu 
a matéria o Deputado José Guimarães. NÃO DELlBE· 
RADO. 10 - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CON
TROLE N° 62/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que 
"propõe que a Comissão da Amazônia e de Desenvol
vimento Regional fiscalize a implementação das obras 
das eclusas e da segunda etapa da Usina Hidrelétrica 
de Tucuruf". RELATORA: Deputada PERPÉTUA AL
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MEIDA. PARECER: Relatório Final, Dep. Perpétua Al
meida (PCdoB-AC). pelo Encerramento. A Deputada 
Ann Pontes apresentou voto em separado em 
318/2006. NÃO DELIBERADO. 11 - PROJETO DE LEI 
N° 1.247/07 - do Sr. Wandenkolk Gonçalves - que 
"isenta os Municfpios da área de atuação da SUDAM 
da exigibilidade de recursos de contrapartida na cele
bração de convênios com a União". RELATOR: Depu
tado ASDRUBAL BENTES. PARECER:pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 12 - PROJETO DE LEI N° 
6.479/06 - do Sr. Zequinha Marinho - que "Altera os 
limites do Parque Nacional da Serra do Pardo". RELA
TOR: Deputado LIRA MAIA. PARECER: pela aprova
ção. NÃO DELIBERADO. 13 - PROJETO DE LEI N° 
824/07 - do Sr. Sebastião Bala Rocha - que "autoriza 
a criação de Distritos Agropecuários nos Municlpios 
de Porto Grande e Amapá, do Estado do Amapá, e dá 
outras providências" RELATOR: Deputado URZENI 
ROCHA. PARECER: pela aprovação, com emendas. 
NÃO DELIBERADO. 14 - PROJETO DE LEI N° 967/07 
- do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que "dispõe 
sobre a homologação e o reconhecimento do ato de 
declaração de estado de calamidade pública ou de 
situação de emergência". RELATOR: Deputado MAR
COS ANTONIO. PARECER: pela rejeição. NÃO DELI
BERADO. ENCERRAMENTO: O Deputado Marcelo 
Serafim encerrou a reunião às onze horas e quatorze 
minutos para dar inicio à reunião extraordinária de au
diência pública em conjunto com a Comissão de Tu
rismo e Desporto para a discussão dos recursos do 
PACdestinados à infra-estrutura turfstica na Amazônia 
com a Ministra do Turismo, Senhora Marta Suplicy. E, 
para constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente em exercício, Depu1adoMar
celo Seralim, e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

E COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
 

53" Legislatura - 1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ala da Quadragésima Primeira Reunião Ordi· 
nárla, Audiência Pública realizada em 22 de agosto 
de 2007. 

Às onze horas e vinte e dois minutos do dia vinte 
e dois de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Co
missão da Amazônia, Integração Nacional e de Desen
volvimento Regional, em conjunto com a Comissão de 
Turismo e Desporto - CTD, no Plenário 9 do Anexo 11 
da Câmara dos Deputados, com a presença dos Se
nhores Deputados Vanessa Grazziotin - Presidente; 

Marcelo Serafim - Vice-Presidente; Dalva Figueiredo, 
Elcione Barbalho, Henrique Afonso, Jairo Ataide, José 
Guimarães, Marcos Antonio, Maria Helena, Natan Do
nadon, Rebecca Garcia e'Sergio Petecão - Titulares; 
Átila Lins, Bel Mesquita, Fátima Pelaes, Gladson Ca
meli, IIderlei Cordeiro, Lúcio Vale, Mareio Junqueira, 
Marinha Raupp, Mauro Nazif, Neudo Campos, Paulo 
Rocha, Perpétua Almeida, Urzeni Rocha e Zequinha 
Marinho - Suplentes. Compareceram também os De
putados Alex Canziani, Amon Bezerra, Edson Santos, 
Eduardo Vaiverde, Eugênio Rabelo, Francisco Rossi, 
Gilmar Machado, Jô Moraes, Joaquim Beltrão, Udice 
da Mata, MarceloTeixeira, PauloTeixeira,Silvio Torres e 
Welllngton Fagundes, Senadores Paulo Bravo e Roger 
Pinto, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Asdrubal Bentes, Carlos Souza, Lindo
mar Garçon, Lira Maia, Luciano Castro e Sebastião 
Bala Rocha. ABERTURA: Havendo número regimen
tal, a Deputada Vanessa Grazziotin declarou abertos 
os trabalhos informando que a presente reunião foi 
decorrente da aprovação do Requerimento nO 42/07, 
da Deputada Fátima Pelaes - CTD e n° 19B/07, das 
Deputadas Perpétua Almeida e Vanessa Grazziotln 
- CAINDR, para discutir OS RECURSOS DO PAC 
DESTINADOS À INFRA-ESTRUTURA TURíSTICA 
NA AMAZÔNIA. AUDIÊNCIA PÚBLICA contou com 
a presença da Ministra do Turismo, Marta Suplicy. A 
Deputada Vanessa Grazziotin convidou a Deputada 
Udice da Mata e a expositora para comporem a Mesa 
e passou a palavra à Ministra Marta Suplicy, por 20 mi
nutos. Após manifestação, a Deputada Vanessa Gra
zziolin passou a palavra à presidente da Comissão de 
Turismo e Desporto, Udice da Mata e ao presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Wellington 
Fagundes. A deputada Vanessa Grazziotin passou a 
presidência dos trabalhos ao primeiro vice-presiden
te desta Comissão, deputado Marcelo Serafim, que 
concedeu a palavra à deputada Fátima Pelaes, uma 
das autoras do requerimento de audiência pública. Em 
seguida, fizeram uso da palavara as deputadas Ma
ria Helena e Elcione Barbalho. O presidente informou 
que a Ministra Marta Suplicy estava sendo convocada 
pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Sil
va, para comparecer naquele instante, à "Marcha das 
Margaridas", o que levava ao cancelamento da presente 
reunião. A deputada Vanessa Grazziotin reassumiu OS 

trabalhos e convidou a ministra a responder as indaga
ções que lhe foram feitas. Sem tempo para responder 
a todas as perguntas, a ministra se comprometeu a 
receber os membros da Comissão da Amazônia em 
audiência no Ministério do Turismo, agendada para a 
semana seguinte. ENCERRAMENTO: Nada mais ha
vendo a tratar, a Deputada Vanessa Grazziotin agra
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deceu a todos e encerrou os trabalhos às doze horas 
e vinte e três minutos. E, para constar, eu Iara Araújo 
Alencar Aires, Secretária, lavrei a presente Ata, que 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pela De
putada Vanessa Grazziolin,e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Segunda Reunião Oro 
dinária, Deliberativa realizada em 29 de agosto de 
2007. 

Às dez horas e dezoito minutos do dia vinte e 
nove de agosto de dois mil e sete, reuniu-se a Comis
sâo da Amazônia, Integraçâo Nacional e de Desenvol
vimento Regional, no Plenário 15 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Vanessa Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim, 
Carlos Souza e Sebastiâo Bala Rocha - Vice-Presi
dentes; Asdrubal Bentes, Jairo Ataide, José Guimarâes, 
Lira Maia, Luciano Castro, Marcos Antonio, Maria He
lena, Natan Donadon e Sergio Petecão - Titulares; 
Atila Lins, Bel Mesquita, Fátima Pelaes, Giovanni Quei
roz, Gladson Cameli, IIderlei Cordeiro, Lúcio Vale, Mar
cio Junqueira, Marinha Raupp, Mauro Nazif, Neudo 
Campos, Perpétua Almeida e Urzeni Rocha - Suplen
tes. Compareceu também o Deputado Raimundo Go
mes de Matos, como não-membro. Deixaram de com
parecer os Deputados Dalva Figueiredo, Elcione Bar
balho, Henrique Afonso, Lindomar Garçon e Rebecca 
Garcia. ABERTURA: Havendo número regimental, a 
Presidente, Deputada Vanessa Grazziotin, declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação as atas 
da trigésima nona reunião ordinária de audiência pú
blica, quadragésima reunião ordinária deliberativa e 
quadragésima primeira reunião ordinária de audiência 
pública realizadas nos dias vinte e um e vinte e dois 
de agosto, respectivamente. Por solicitação do Depu
tado Marcelo Serafim foi dispensada a leitura das atas 
em razão da distribuição de cópia aos presentes. Sub
metidas à votação, as Atas foram aprovadas por una
nimidade. EXPEDIENTE: Antes de iniciada a Ordem 
do Dia, a Deputada Vanessa Grazziotin informou o 
recebimento de justificativa de falta do Terceiro Vice
Presidente desta Comissão, Deputado Sebastião Bala 
Rocha, no úllimo dia vinte e dois de agosto, em virtu
de de estar representando esta Comissão na reunião 
do Conselho Superior da SUFRAMA em Porto Velho, 
quando foram discutidos os critérios de distribuição 
dos recursos dessa Superintendência. A Presidente 

comunicou o recebimento de trabalho feito pela Con
sultoria de Orçamenfo da Câmara dos Deputados so
bre a execução do orçamento na Região Amazônica, 
na vigência do atual PPA, por setor (Tecnologia, Meio 
Ambiente, elc.), e os comparativos com o planejamen
to inicial do próprio PPA e por estados da Amazônia 
Legal. A Presidência comunicou, ainda, o recebimen
to de resposta do Ministério da Justiça - Fundação 
Nacional do índio (FUNAI) ao Ofício n° 109/2007, do 
Deputado Márcio Junqueira, pelo qual foram requisi
tadas informações acerca do procedimento de regu
larização fundiária da Terra Raposa/Serra do Sol, si
tuada nos Municípios de Normandia, Pacaraima e 
Uiramutã, no Estado de Roraima. O Deputado Marce
lo Serafim assumiu a direção dos trabalhos. ORDEM 
DO DIA: A - Matéria sobre a Mesa: 1 - REQUERI
MENTO A - Requerimentos: 1 - REQUERIMENTO 
N° 229/07 - do Sr. José Guimarães que "requer a in
clusão do Requerimento n' 230/07. na Ordem do Dia". 
O autor encaminhou a proposta. Em votação, o Re
querimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 2 
- REQUERIMENTO N° 230/07 - do Sr. José Guima
rães - que "requer a realização urgente, no âmbito da 
Comissão, de audiência pública para discutir a situa
ção do Açude Castanhão". O autor encaminhou o Re
querimento. Discutiram a matéria os Deputados 
Asdrúbal Bentes e Márcio Junqueira. Em votação, 
o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDA
DE. 3 - REQUERIMENTO N° 231/07 - do Sr. José 
Guimarães - que "requer a inclusão do Requerimento 
n' 232/07, na Ordem do Dia da Comissão. O autor en
caminhou a matéria. Em votação, o Requerimento foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. 4 - REQUERI
MENTO N° 232/07 - do Sr. José Guimarães - que 
"requer a realização de audiência pública para discutir 
o andamento das obras da ferrovia Transnordestina". 
O autor encaminhou a matéria. Não houve discussão. 
Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 5 - REQUERIMENTO N" 233/07 - do 
Sr. Sebastião Bala Rocha - que "requer a inclusão do 
Requerimento n° 234/07, na Ordem do Dia da Comis
são". O autor encaminhou a matéria. Em votação, o 
Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE, 
6 - REQUERIMENTO N° 234/07 - do Sr. Sebastião 
Bala Rocha - que "requer nos termos regimentais, que 
durante o 'Encontro dos Povos Indlgenas', que acon
tecerá entre os dias 1B e 22 de setembro de 2007, em 
Brasflia, seja organizado um estande para exposição 
de trabalhos e projetos que estão sendo coordenados 
pela CAINDR". O autor encaminhou a matéria. Não 
houve discussão.. Em votação, o Requerimento foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. A Deputada Va
nessa Grazziotin designou o Deputado Sebastião Bala 



53788 Quinta-feira 11 DIÁRIO DACÂMARA DOSDEPUTADOS Outubro de 2007 

Rocha como representante da Comissão no evento 7 
- REQUERIMENTO N° 235/07 - do Sr. Marcio Jun
queira - que "requer nos termos do Regimento da 
Casa, a inclusão do Requerimento n° 236/07, na Or
dem do Dia da Comissão. O autor encaminhou o Re
querimento. Discutiram a matéria os Deputados Asd
rúbal Bentes, José Guimarães, Marcelo Serafim e 
Maria Helena. Em votação, o Requerimento foi APRO
VADO POR UNANIMIDADE. 8 - REQUERIMENTO 
N° 236/07 - do Sr. Marcio Junqueira - que "requer nos 
termos regimentais, ser ouvido em audiência pública 
o senhor Luiz Paulo Barreto, para esclarecer as decla
rações publicada no Jornal "Folha de São Paulo", sobre 
a retirada dos produtores da Reserva Indrgena Rapo
sa Serra do Sol, no Estado de Roraima". O autor en
caminhou o Requerimento. Discutiram a matéria os 
Deputados Asdrúbal Bentes, José Guimarães, Marce
lo Serafim e Maria Helena. Ficou acordado que o as
sunto seria discutido em audiência com o Ministro da 
Justiça, Senhor Tarso Genro, já solicitada para a se
mana seguinte. O Requerimento foi RETIRADO PELO 
AUTOR. B - Requerimentos: O Deputado Marcelo 
Serafim passa a direção dos trabalhos ao Deputado· 
Sebastião Bala Rocha. 9 - REQUERIMENTO N° 223/07 
- do Sr. Marcelo Serafim - que "requer que a Comis
são da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvi
mento Regional convide o Senhor Ministro da Ciência 
e Tecnologia para uma visita ao Pólo Industrial de Ma
naus a fim de conhecer as empresas produtoras de 
COR, DVR e celulares". O autor encaminhou o Reque
rimento. Discutiu a matéria o Deputado Asdrúbal Ben
tes. Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. O Deputado Marcelo Serafim reas
sume a direção dos trabalhos. 10- REQUERIMENTO 
N° 224/07 - da Sra. Perpétua Almeida - que "indica o 
envio de voto de pesar à Embaixada Peruana, em de
corrência do terremoto ocorrido na República do Peru". 
A autora encaminhou o Requerimento. Não houve dis
cussão. Em votação, o Requerimento foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. 11 - REQUERIMENTO N° 226/07 
- da Sra. Perpétua Almeida - que "requer a realização 
de audiência pública com representante do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatlstica, órgão ligado ao 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão". A 
autora encaminhou o Requerimento. Discutiram a ma
téria os Deputados AsdrúbaJ Bentes, Urzeni Rocha. 
Márcio Junqueira e Lira Maia. Em votação, o Requeri
mento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 12 - RE
QUERIMENTO N° 227/07 - da Sra. Perpétua Almeida 
- que "requer a aprovação pela Comissão da Amazô
nia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regio
nal de uma proposta de calendário para a realização 
da etapa estadual do 'I Simpósio da Amazônia e De

senvolvimento Nacional'". A autora encaminhou o Re
querimento. Não houve discussão. Em votação, o Re
querimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 13 
- REQUERIMENTO N° 228/07 - do Sr. José Guima
rães - que "requer do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, informações sobre os resultados do Programa 
Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora 
Rural". O autor encaminhou o Requerimento. Discutiu 
a matéria o Deputado Asdrúbal Bentes. Em votação, 
o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
C - Proposições SuJeitas à Apreciação do Plenário: 
PRIORIDADE 14 - PROJETO DE LEI COMPLEMEN
TAR N° 31/07 - do Sr. Leandro Vilela - que "altera a 
redação do artigo 2° da Lei Complementar n° 31, de 
11 de outubro de 1972". RELATORA: Deputada DALVA 
FIGUEIREDO. PARECER: pela aprovação, com emen
da. NÃO DELIBERADO. D - Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: ORDI
NÁRIA 15 - PROJETO DE LEI N° 491/07 - do Sr. 
Aelton Freitas - que "altera o inciso IV do art. 5° da Lei 
n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, incluindo, na 
região do semi-árido, os municlpios do Estado de Mi
nas Gerais inseridos na área de atuação da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE)". RELATOR: 
Deputado JAIRO ATAIDE. PARECER: pela aprovação, 
com emenda do Relator. Vista ao Deputado José 
Guimarães, em 11/0712007. O relator encaminhou o 
seu parecer. Discutiram a matéria os Deputados Asd
rúbaJ Bentes, Jairo Atalde e José Guimarães. Em vo
tação, o parecer foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
16 - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
N° 62/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "propõe 
que a Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento 
Regional fiscalize a implementação das obras das 
eclusas e da segunda etapa da Usina Hidrelétrica de 
Tucurur·. RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEI
DA. PARECER: Relatório Final, Dep. Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC), pelo Encerramento. A Deputada Ann 
Pontes apresentou voto em separado em 03/0812006. 
A Relatora encaminhou o seu parecer. Discutiu a ma
téria o Deputado Asdrúbal Bentes. Em votação, o Re
latório Final foi APROVADO COM COMPLEMENTA
çÃO DE VOTO PARA QUE SEJA INCLUíDA A CO
MISSÃO MISTA PERMANENTE, CONFORME PREV~ 
O ART. 24, INC. IX DO RICO. 17 - PROJETO DE LEI 
N° 1.247/07 - do Sr. Wandenkolk Gonçalves - que 
"isenta os Municfpios da área de atuação da SUDAM 
da exigibilidade de recursos de contrapartida na cele
bração de convênios com a União". RELATOR: Depu
tado ASDRUBAL BENTES. PARECER:pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 18 - PRO
JETO DE LEI N° 6.479/0& - do Sr. Zequinha Marinho 
- que "Altera os limites do Parque Nacional da Serra 
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do Pardo" RELATOR: Deputado LIRAMAIA. PARECER: 
pelaaprovação. RETIRADO DEPAUTA PELOAUTOR. 
19 - PROJETO DE LEI N" 824/07 - do Sr.Sebastião 
Bala Rocha- que"autorizaa criaçãode DistritosAgro
pecuários nos Municípios de Porto Grande e Amapá, 
do Estado do Amapá, e dá outras providências" RE
LATOR: Deputado URZENI ROCHA. PARECER: pela 
aprovação, com emendas. O Relator encaminhou o 
seu parecer. Discutiram a matéria os Deputados José 
Guimarães, Asdrubal Bentes e Urzeni Rocha. Foicon
cedidaVISTAAO DEPUTADO MARCELO SERAFIM. 
20 - PROJETO DE LEI N° 967/07 - do Sr. Raimundo 
Gomes de Matos- que "dispõe sobre a homologação 
e o reconhecimento do ato de declaração de estado 
de calamidadepúblicaou de situaçãode emergência". 
RELATOR: Deputado MARCOS ANTONIO. PARECER: 
pela rejeição. Foi concedida VISTA AO DEPUTADO 
URZENI ROCHA. Antes de encerrada a reunião, a 
DeputadaVanessa Grazziotin assumiu a direção dos 
trabalhos e passou a palavra ao Deputado Lira Maia 
que anuncioua realízação de ato promovido pela Con
federação Nacional de Municípios parapediro aumen
to do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 
lançar a campanha "Saúde, essa luta é dos municí· 
pios!"no Auditório Petrônio Porteia noSenado Federal. 
ENCERRAMENTO:A Presidente, DeputadaVanessa 
Grazziotin encerrou a reunião às doze horas e doze 
minutos, antes, porém, lembrou os deputados da rea
iização do Seminário Internacional sobre o Aqueci
mentoGlobale MudançasClimáticas emconjunto com 
a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão deCiência 
e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e a 
ComissãoMistade MudançasClimáticas. A Presiden
te intormou ainda o agendamento para o mesmo dia 
vinte e nove de agosto, às quinze horas, de audiência 
da CAINDR com a Ministra do Turismo, Senhora Mar
ta Suplicy, para dar continuidade à reuniãode audiên
cia pública que foi interrompida na semana anterior, 
quando se discutia os recursos do PAC destinados à 
Infra-estruturaTurrstica na Amazônia. Em seguida a 
Presidente passou a palavra ao Deputado Asdrúbal 
Bentes que louvou a iniciativa da CAINDR de discutir 
O orçamento previamentecom o Ministério. O mesmo 
Deputadochamou atenção para os problemasdas ro
tas aéreas na Amazônia, ressallando a questão da 
segurança paraos passageiros que fazem aquela rota. 
Emseguida a DeputadaVanessa Grazziotinanunciou 
a publicaçãodo primeiro informativosobre o "I Slrnpó
sio Amazônia e Desenvolvimento Nacional". E, para 
constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, lavrei a presen
te Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pela Presidente, Deputada Vanessa Grazziotin, e pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COMISSÃO
 
DE TURISMO E DESPORTO
 

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Terceira Reunião Ordi
nária, Audiência Pública realizada em 4 de setem
bro de 2007. 

Àsquatorze horase dezesseis minutos dodiaqua
tro de setembro dedoismile sete, reuniu-se a Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen
to Regional, no Plenário 11 do Anexo 11 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Vanessa Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim - Vice
Presidente; JairoAtaide, JoséGuimarães, MariaHelena 
e Natan Donadon - Trtulares; Átila Lins, Marcio Junqueira 
e Mauro Nazif - Suplentes.Compareceram também os 
Deputados ChicoLopes e Paulo Henrique Lustosa, como 
não-membrosDeixaram de comparecer os Deputados 
Asdrubal Bentes, Carlos Souza, Dalva Figueiredo, EI
cioneBarbalho, Henrique Afonso, Lindomar Garçon, Lira 
Maia, Luciano Castro, Marcos Antonio, Rebecca Garcia, 
Sebastião Bala Rocha e Sergio Petecão. ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Deputado Marcelo 5erafim 
declarou abertos os trabalhos informando que a presen
te reunião foidecorrente da aprovação do Requerimento 
n°230107, do Deputado JoséGuimarães, paradiscutirA 
SITUAÇÃO DOAÇUDE CASTANHÃO NOESTADO DO 
CEARÁ. AUDIÊNCIA PÚBLICAcontou coma presença 
do Senhores Getúlio Peixoto maia, Engenheiro do De
partamento Nacional deObrasContra a Seca- DNOCS; 
Ãngelo Araújo de Freitas, Engenheiro da Construtora 
Andrade Gutierrez e Joaquim Mendes, Professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. 
O Deputado Marcelo Serafim convidou os expositores 
paracomporem a Mesaepassou a palavra ao Sr. Getúlio 
Peixoto Maia, por 15 minutos. Após a exposição, o De
putado MarceloSerafim passou a palavra ao Sr.Ângelo 
Araújo de Freitas, por 15 minutos. Em seguida, falou o 
Sr. Joaquim Mendes. Após as exposições, o Deputado 
Marcelo Serafim concedeu a palavra ao autordo reque
rimento, Deputado José Guimarães. Iniciado o debate, 
fizeram usoda palavra os deputados Chico LopeseMár
cio Junquelra. ENCERRAMENTO: Nadamais havendo 
a tratar, o Deputado Marcelo Serafim agradeceu a todos 
e encerrou os trabalhos às quinze horas e trintae quatro 
minutos. E, para constar, eu Iara Araújo Alencar Aires, 
Secretária, lavrei a presente Ata,que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Deputado Marcelo Serafim, 
e publicada no Diárioda Câmarados Deputados. 
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53" Legislatura -1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Quarta Reunião Ordi· 
nárla, Deliberativa realizada em 5 de setembro de 
2007. 

Às dez horas e doze minutos do dia cinco de se
tembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 8 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Vanessa 
Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim e Sebastião 
Bala Rocha - Vice-Presidentes; Asdrubal Bentes, Dal
va Figueiredo, Elcione Barbalho, Henrique Afonso, 
Jairo Ata/de, José Guimarães, Lindomar Garçon, Lira 
Maia, Maria Helena, Natan Donadon e Rebecca Gar
cia - Titulares; Átila Lins, Fátima Pelaes, IIderlei Cor
deiro, Lúcio Vale, Marcia Junqueira, Marinha Raupp, 
Neudo Campos, Paulo Rocha, Perpétua Almeida, Ur
zeni Rocha e Zequinha Marinho - Suplentes. Compa
receram também os Deputados Eduardo Valverde e 
Raimundo Gomes de Matos, como não-membros. Dei
xaram de comparecer os Deputados Carlos Souza, 
Luciano Castro, Marcos Antonio e Sergio Petecão. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presi
dente em exercfcio, Deputado Marcelo Serafim, decla
rou abertos os trabalhos e colocou em apreciação as 
Atas da Quadragésima Segunda Reunião Ordinária 
Deliberativa e Quadragésima Terceira Reunião Ordi
nária de Audiência Pública realizadas nos dias vinte e 
nove de agosto e quatro de setembro, respectivamen
te. Por solicitação do Deputado Urzeni Rocha foi dis
pensada a leitura das Atas em razão da distribuição 
de cópia aos presentes. Submetidas à votação, as Atas 
foram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: An
tes de iniciada a Ordem do Dia, o Deputado Marcelo 
Serafim informou o recebimento de justificativa de fal
ta do Deputado Sérgio Petecão na presente reunião, 
em virtude de estar representando esta Comissão nas 
solenidades da "Semana da Amazônia", nos dias três 
a sete de setembro, promovida pelo Governo do Acre. 
O Presidente em exercfcio informou o recebimento de 
otlcío do Governo do Pará comunicando, através de 
sua Secretaria Executiva de Cultura, estar realizando 
nos próximos dias vinte e oito de setembro a sete de 
outubro a "XI Feira Pan-Amazônica do Livro", tendo 
como objetivos difundir a literatura latino-americana, 
desenvolver ações de incentivo à leitura, bem como 
contribuir para a integração de um conjunto de países 
e povos irmãos. O Deputado Marcelo Seraflm comu

nicou as designações realizadas pela Presidência, no 
último dia 29 de agosto, ao Deputado Paulo Rocha, do 
Projeto de Lei Complementar n° 266/2005, do Depu
tado Zequinha Marinho, que "autoriza o Poder Execu
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Tucurui e 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento In
tegrado de Tucurui"; e ao Deputado Marcelo Serafim, 
o Projeto de Lei n° 1.720/2007, do Deputado Ribamar 
Alves, que "prevê a criação do Distrito agropecuário 
do Vale do Pindaré". A Deputada Vanessa Grazziotin 
assume a direção dos trabalhos. ORDEM DO DIA: A 
- Matéria sobre a Mesa: 1 - REQUERIMENTO N° 
240/07 - do Sr. Marcelo Serafim - "requer que a Co
missão da Amazônia, Integração Nacional e Desen
volvimento Regional solicite reunião da Bancada do 
Norte com o Senhor Ministro da Justiça para tratar dos 
problemas fundiários que ocorrem na área denomina
da 'Terra Indigena Raposa-Serra do Sol", O autor en
caminhou o Requerimento. Discutiram a matéria os 
Deputados Márcio Junqueira e Asdrubal Bentes. Em 
votação, o Requerimento. foi APROVADO POR UNA· 
NIMIDADE, COM O ADENDO PARA A INCLUSÃO 
DO MINISTRO DA DEFESA. 2 - REQUERIMENTO 
N° 241/07 - do Sr. Marcelo Serafim - "requer que a 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De· 
senvolvimento Regional faça convite ao Senhor Minis
tro da Justiça para uma visita à Terra Indlgena Rapo
sa-Serra do Sol, no Estado de Roraima". O autor en
caminhou o seu Requerimento. Discutiram a matéria 
os Deputados Márcio Junqueira, Asdrubal Bentes. Em 
votação, o Requerimento foi APROVADO POR UNA
NIMIDADE. 3 - REQUERIMENTO N° 242/07 - do Sr. 
Marcelo Serafim - que "requer a inclusão extra-pauta 
do Requerimento n° 240/2007". O autor encaminhou 
a matéria. Em votação, o requerimento Ioi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. 4- REQUERIMENTO N° 243107 
- do Sr. Marcelo Serafim - que "requer a inclusão ex
tra-pauta do Requerimento n° 241/2007". O autor en
caminhou a matéria. Em votação, o requerimento loi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. 5 - REQUERI· 
MENTO N° 244/07 - do Sr. Asdrubal Bentes - que 
"requer a inclusão extra-pauta do Requerimento n° 
245/2007'. O autor encaminhou a matéria. Em votação, 
o requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
6 - REQUERIMENTO N° 245107 - do Sr. Asdrubal 
Bentes - que "solícita seja convidado o Sr. Roger Ag
nelli, Diretor Presidente da Companhia Vale do Rio 
Doce, para prestar esclarecimentos sobre as ativida
des da Empresa no Brasil e em especial no Pará, bem 
como discutir sobre os movimentos de reestatização 
da companhia". O autor encaminhou o Requerimento. 
Discutiram a matéria os Deputados Elcione Barbalho, 
Márcio Junqueira e Sebastião Bala Rocha. Em vota
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ção, O requerimento foi APROVADO POR UNANIMI
DADE, COM O ADENDO PARA QUE SEJAM INCLU
íDOS OUTROS CONVIDADOS. A Deputada Vanessa 
Grazziotin passou a direção dos trabalhos ao Depu
tado Marcelo Serafim. 7 - REQUERIMENTO N° 246/07 
- do Sr. Sebastião Bala Rocha - que "requer a inclu
são extra-pauta do Requerimento n° 247/2007". O au
tor defendeu a matéria. Em votação, o Requerimento 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 8 - REQUERI
MENTO N° 247/07 - do Sr. Sebastião Bala Rocha - que 
"requer a inclusão da Presidente da Associação das 
Mulheres Escalpeladas do Amapá e do Dr. Cláudio 
Borges Leal de Brito para participarem da audiência 
pública sobre escalpelamento". O autor defendeu a 
matéria. Não houve discussão. Em votação, o Reque
rimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 9 - RE· 
QUERIMENTO N° 248/07 - do Sr. Sebastião Bala 
Rocha - que "requer a inclusão extra-pauta do Reque
rimento nO 249/2007". O autor defendeu a matéria. Em 
votação, o requerimento foi APROVADO POR UNA
NIMIDADE. 10 - REQUERIMENTO N" 249/07 - do Sr. 
Sebastião Bala Rocha - que "requer a inclusão do Dr. 
Laerte Dorneles, Subsecretário de Planejamento, Or
çamento e Administração do Ministério da Fazenda 
para participar da audiência pública com o objetivo de 
discutir pendências relativas aos servidores civis e 
militares dos extintos territórios, Roraima, Rondônia e 
Amapá". O autor defendeu a matéria. Não houve dis
cussão. Em votação, o requerimento foi APROVADO 
POR UNANIMIDADE. B - Requerimentos: 11 - RE
QUERIMENTO N° 237/07 - da Sra. Rebecca Garcia 
- que "requer realização de audiência pública com a 
presença do Presidente do IBGE, Sr. Eduardo Pereira 
Nunes, Presidente da Associação dos Municípios, Se
nhor Anderson José de Souza e o Prefeito do Municí
pio de Urucurituba - AM, Senhor Edivaldo Silva". A 
autora defendeu a matéria. Não houve discussão. Em 
votação, o requerimento foi APROVADO POR UNA· 
NIMIDADE. 12 - REQUERIMENTO N" 238/07 - da 
Sra. Rebecca Garcia - que "requer a reaiização de 
audiência pública nesta Comissão para discutir a po
litica de produção agrícola e florestal do Amazonas" A 
autora defendeu a matéria. Discutiram o requerimento 
os Deputados Asdrubal Bentes e Márcio Junqueira. 
Em votação, o requerimento foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE, COM O ADENDO PARA QUE SEJA 
INCLUíDATODA A AMAZÔNIA. 13 - REQUERIMEN· 
TO N° 239/07 - do Sr. José Guimarães - que "requer 
a realização, no âmbito da Comissão, de audiência 
pública para debater sobre o Projeto de Lei n° 
2.812/2003, que estabelece regras de financiamento 
da Polftica Nacional de Desenvolvimento Regional". 
NÃO DELIBERADO. Nos termos do art. 96, §§ 10e 2° 

do Regimento Interno da Câmara dos Depulados, O 
Deputado Lira Maia apresentou Reclamação de reu
niões simultãneas, em alguns casos, em conjunto com 
outras comissões temáticas desta Casa. Em resposta 
à Reclamação do Deputado, o Presidente em exercí
cio, Deputado Marcelo Serafim, informou que este ano 
esta Comissão realizou um único evento que coincidiu 
com o horário da reunião ordinária deliberativa de 
quarta-feira. Tratava-se do Seminário de Aquecimento 
Global realizado de nove às dezoito horas, nos dias 
vinte e oito e vinle e nove de agosto, não havendo óbi
ce regimental para que se realizasse a reunião delibe
rativa de dez às doze horas do dia vinte e oito de agos
to: os senhores membros desta Comissão teriam con
dições de registrar presença nos dois eventos. O Depu
tado Asdrubal Bentes também cobrou desta Comissão 
o envio ao seu gabinete de proposições em tramitação 
na Casa tratando da questão da Sudam e Sudene, 
objeto do Projeto de Lei nO 1.247107, do qual é relator. 
C - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
PRIORIDADE 14 - MENSAGEM N° 710106 - do Poder 
Executivo - (AV 97112006)- que "submete à aprecia
ção do Congresso Nacional proposta de cessão de 
uso gratuito ao Estado de Rondônia do imóvel rural da 
União denominado 'Gleba Capitão Silvio', com a fina
lidade de implantação da Reserva Extrativista Jaci
Paraná, que abrange os Municípios de Porto Velho, 
Buriti e Nova Mamoré, naquele Estado". RELATOR: 
Deputado MOREIRA MENDES. PARECER:pela apro
vação. Vista conjunta aos Deputados Henrique 
Alonso e Zequinha Marinho, em 2210812007. NÃO 
DELIBERADO. 15 - PROJETO DE LEI COMPLE· 
MENTAR N° 53/07 - do Sr. Zequinha Marinho - que 
"autoriza o Poder Executivo a criar a Região Adminis
trativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Concei
ção do Araguaia (PA) e Couto Magalhães (TO) e ins
tituir O Programa Especial de Desenvolvimento do Pólo 
Conceição do Araguaia/PA e Couto MagalhãesITO". 
RELATOR: Deputado PAULOROCHA. PARECER:pela 
aprovação. Vista ao Deputado José Guimarães, em 
22/812007. NÃO DELIBERADO. ORDINÁRIA 16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1.790/05 
- do Sr. Eduardo Valverde - que "autoriza o Poder 
Executivo a implantar o Aproveitamento Hidrelétrico 
do Rio Madeira, localizado no trecho Jirau e Santo 
Antônio. no Estado de Rondônia a ser desenvolvido 
após estudos de viabilidade pela Centrais Elétricas de 
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS". RELATOR: Depu
tado HENRIQUE AFONSO. PARECER:pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. O - Proposições Sujeitas à 
Apreciação Conclusiva pelas Comissões: ORDI· 
NÁRIA 17 - PROJETO DE LEI N" 824/07 - do Sr. 
Sebastião Bala Rocha - que "autoriza a criação de 
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DistritosAgropecuários nos Municrpios de PortoGran
de e Amapá, do Estado do Amapá, e dá outras provi
dências' RELATOR: Deputado URZENI ROCHA. PA
RECER: pela aprovação, com emendas. Vista ao 
Deputado Marcelo Serafim, em 29/812007. O depu
tado Marcelo Serafim apresentou Voto em Separa
do, em 51912007. O Deputado Urzeni Rocha proferiu 
a leitura do Voto em Separado do Deputado Marcelo 
Serafim. Discutiram a matériaos Deputados Sebastião 
Bala Rochae Asdrúbal Bentes. Emvotação, foi APRO
VADO O PARECER DO RELATOR COM COMPLE
MENTAÇÃO DE VOTO. 18 - PROJETO DE LEI N° 
967/07 - do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que 
"dispõe sobre a homologaçãoe o reconhecimento do 
ato de declaraçãode estadode calamidade públicaou 
de situação de emergência'. RELATOR: Deputado 
MARCOS ANTONIO. PARECER: pela rejeição. Vista 
ao Deputado Urzeni Rocha, em 29/812007. O Depu
tado Urzeni Rocha apresentou Voto em Separado 
em 41912007. O DeputadoMárcioJunqueiraproferiua 
leitura do parecer do Relator. Não houve discussão. 
Em votação, o Parecerfoi REJEITADOA Presidência 
designou o Deputado Urzeni RochaRelatordo Parecer 
Vencedor. Em votação, foi APROVADO O PARECER 
VENCEDOR. 19- PROJETO DELEI N° 1.247/07- do 
Sr. Wandenkolk Gonçalves- que"isentaos Municfpios 
da área de atuação da sudam da exigibilidade de re
cursos de contrapartida na celebração de convênios 
coma União". RELATOR: Deputado ASDRUBAL BEN
TES. PARECER: pelaaprovação. RETIRADO DE PAU
TA PELO RELATOR.A DeputadaVanessa Grazziotin 
raassume a direção dos trabalhos e passa a palavra 
para a DeputadaMarinha Raupp comunicaro recebi
mentodaconfirmação da participação da Subcomissão 
Permanente da Arnazõnta do Senado Federal no I 
Simpósio da Amazônia.A Deputada informou, ainda, 
da reunião da Bancada do Norte com o Ministro da 
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, Senhor 
AltemirGregolin.A DeputadaMarinhaRauppsolicitou 
o apoio da Presidência da Comissãopara definir uma 
agenda do segundo semestre da Bancada da Região 
Norte. Antes de encerrar a reunião, a Deputada Va
nessa Grazziotin agradeceu a participação da Depu
tada Marinha Raupp no I Simpósio da Amazônia. A 
Deputada Elcione Barbalho solicitou informações so
bre a divisão das emendas da Comissão aprovadas 

.pela OGU/2007 com a modalidadeda aplicação qua
renta., e sugeriu que os valores fossem·divididos por 
todos os membros da Comissão. ENCERRAMENTO: 
A Presidente, DeputadaVanessa Grazziotin encerrou 
a reuniãoàs onze horas e dezenoveminutos para ini
ciar a Reunião Ordinária de Audiência Pública a ser 
iniciada em seguida, para a discussão da Portaria n° 

1.220/07,do Ministérioda Justiçae suas Conseqüên
cias na Exibiçãodos Programas deTelevisão no Pais, 
em Razão dos Diferentes Fusos Horários. E, para 
constar, eu, IaraAraújoAlencarAires, lavreia presen
te Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pela Presidente, DeputadaVanessa Grazziotin, e pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃODA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53" Legislatura - I" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Quinta Reunião Extra
ordinária, Audiência Pública realizada em 5 de se
tembro de 2007. 

Às onze horase vinte e um minutos do dia cinco 
de setembrode dois mil e sete, reuniu-sea Comissão 
daAmazõnia, Integração Nacional e de Desenvolvimen
to Regional, no Plenário8 do Anexo 11 da Câmarados 
Deputados, com a presençados Senhores Deputados 
Vanessa Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim - 10 

Vice-Presidente; Carlos Souza - 2° Vice-Presidente; 
SebastiãoBala Rocha- 3° Vice-Presidente; Asdrubal 
Bentes, Dalva Figueiredo, Elcione Barbalho, Henri
que Afonso, Jairo Ataide, José Guimarães, lindomar 
Garçon, lira Mara, Maria Helena, Natan Donadon e 
Rebecca Garcia - Titulares;Átila Lins, Fátima Pelaes, 
IIderlei Cordeiro, lúcio Vale, MárcioJunqueira, Marinha 
Raupp, Mauro Nazif, Neudo Campos, Paulo Rocha, 
PerpétuaAlmeida, UrzeniRochae ZequinhaMarinho 
- Suplentes. Compareceram, também, os Deputados 
EduardoValverde e Raimundo Gomes de Matos- Não 
membros. ABERTURA: Havendo número regimental, 
a Deputada Vanessa Grazziotin declarou abertos os 
trabalhos informando que a presente reunião foi de
corrente da aprovação do Requerimento n° 222/07, 
de suaautoria,para discutirA PORTARIA N° 1.220/07 
DO MINISTÉRIO DA JUSTiÇA E SUAS CONSEQÜ
ÊNCIAS NA EXIBiÇÃO DOS PROGRAMAS DE TE
LEVISÃO NO PAís, EM RAZÃO DOS DIFERENTES 
FUSOSHORÁRIOS. A AUDIÊNCIA PÚBLICA contou 
com a presença do Diretor de Justiça, Classificação, 
Tltulos e Qualificação do Ministério da Justiça, Sr. 
José Eduardo Elias Romão; do Presidente da Asso
ciação Mato-Grossense das Emissoras de Televisão 
(AMAERT), Sr. Moisés Braz de Proença; e do Diretor 
da Associação Amazonense de Emissoras de Rádio 
e Televisão (AMERT), Sr.Nivelli Daou.A DeputadaVa
nessaGrazziotin convidou os expositores paracompor 
a Mesa e passou a palavraao primeiroconvidado. Sr. 
José Eduardo Elias Romão. Em seguida falaram os 
SenhoresMoisés Braz Proençae NivelleDaou.Após 
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a explanação dos convidados, fez uso da palavra a 
Deputada Vanessa Gazziotin, como autora do Re
querimento, seguida do Depulado Marcelo Serafin, na 
qualidade de titular e Marcia Junqueira, como suplente. 
Alternaram-se na presidência dos trabalhos os Depu
tados Vanessa Grazziotin. Rebecca Garcia e Marcelo 
Serafim. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Deputado Marcelo Serafim agradeceu a todos 
e encerrou a reunião às treze horas e 20 minutos. E, 
para constar, eu Iara Araújo Alencar Aires, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pela Deputada Vanessa G razziotin , e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53" Legislatura -1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Sexta Reunião Extra· 
ordinária, Audiência Pública realizada em 11 de 
setembro de 2007. 

Às catorze horas e vinte e cinco minutos do dia 
onze de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Co
missão da Amazônia, Integração Nacional e de De
senvolvimento Regional, no Plenário 14 do Anexo 11 da 
Cãmara dos Deputados, com a presença dos Senho
res Deputados Vanessa Grazziotin - Presidente; Mar· 
cela Serafim - 1° Vice-Presidente; Carlos Souza - 2° 
Vice·Presidente; Dalva Figueiredo, Henrique Afonso, 
Jairo Ataide, José Guimarães, Maria Helena, e Natan 
Donadon - Titulares; Fátima Petaas, Marinha Raupp, 
Mauro Nazif e Perpétua Almeida - Suplentes. ABER
TURA: Havendo número regimental, o Deputado Mar
celo Serafim declarou abertos os trabalhos informando 
que a presente reunião foi decorrente da aprovação 
do Requerimento n° 208/07, de autoria dos Deputados 
Carlos Souza, Márcio Junqueira, Henrique Afonso e 
Fátima Pelaes, para discutir O PROGRAMA AMAZO
NAS DIGITAL E SUA EXTENSÃO À TODA REGIÃO 
AMAZÔNICA. A AUDIÊNCIA PÚBLICA contou com a 
presença do Coordenador-Geral de Software e Serviços 
da Secretaria de Informática do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, Sr. Antenor Cesar Vanderlei Corrêa; do 
Secretário Executivo da Secretaria de Planejamento e 
desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas, 
Dr. José Marcelo C. de Lima Filho; do Secretário do 
Comitê Estadual de Política de, Informática do Estado 
do Amazonas, Sr. Antônio lran Gadelha; e do Consultor 
Técnico do Comitê Estadual de Política de Informática 
do Estado do Amazonas, Sr. João Guilherme de Mo
raes Silva. O Deputado Marcelo Seralim convidou os 
expositores para compor a Mesa e passou a palavra 

ao primeiro convidado, Sr. Antenor Cesar Vanderlei 
Corrêa. Em seguida falaram os Senhores Dr. José Mar
celo C. de Lima Filho, Dr. Antonio Iran Gadelha e Sr. 
João Guilherme de Moraes Silva. Após a explanação 
dos convidados, fizeram uso da palavra os Deputados 
Carlos Souza e Henrique Afonso, autores do Reque
rimenlo. Alternaram-se na presidência dos trabalhos 
os Deputados Marcelo Serafim e vanessa Grazziotin. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o De
putado Marcelo Serafim agradeceu a todos e encerrou 
a reunião às dezesseis horas e três minutos. E, para 
constar, eu Iara Araújo Alencar Aires, Secretária, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Deputado Marcelo Serafim , e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53' Legislatura - 1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordi
nária, Deliberativa realizada em 12 de setembro 
de 2007. 

Às dez horas e onze minutos do dia cinco de se
tembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 15 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Vanessa 
Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim, Carlos Souza 
e Sebastião Bala Rocha - Vice-Presidentes; Asdrubal 
Bentes, Dalva Figueiredo, Elcione Barbalho, Henrique 
Afonso, Jairo Ataide, José Guimarães, Lira Maia, Ma
ria Helena, Natan Donadon, Rebecca Garcia e Sergio 
Petecão - Titulares; Átila Lins, Bel Mesquita, Gladson 
Cameli, IIderlei Cordeiro, Joseph Bandeira, Lúcio Vale, 
Marinha Raupp, Mauro Nazif, Moreira Mendes, Paulo 
Rocha, Perpétua Almeida, Urzeni Rocha, Zé Geraldo 
e Zequinha Marinho - Suplentes. Deixaram de compa
recer os Deputados Lindomar Garçon, Luciano Castro 
e Marcos Antonio. ABERTURA: Havendo número regi
mental, o Presidente em exercício, Deputado Marcelo 
Seralim, declarou abertos os trabalhos e colocou em 
apreciação as Atas da Quadragésima Quarta Reunião 
Ordinária Deliberativa realizada no dia cinco de setem
bro. Por solicitação do Deputado Lira Maia foi dispen
sada a leitura da Ata em razão da distribuição de cópia 
aos presentes. Submetida à votação, a Ata foi aprovada 
por unanimidade. EXPEDIENTE: Antes de iniciada a 
Ordem do Dia, o Deputado Marcelo Serafim informou 
o recebimento de ofício das Comunidades Eclesiais 
de Base (CEBs) das Dioceses de Sinop, Guiralinga, 
Rondonópolis, Paranatinga, Juína, Cáceres, Cuiabá, 
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Barra do Garças, Diamantino e Prelazia de São Félix 
do Araguaia, reunidasem Sinop (MT), no seu décimo 
primeiro Encontro do RegionalOeste Segundo, regis
trando repúdio aos projetos de lei estadual e federal, 
que tratam da redução da área total do Pantanal em 
mais de cinqüenta por cento e da exclusão do Estado 
do Mato Grossoda AmazôniaLega\.O Presidenteem 
exercrcio comunicou, ainda,o recebimento de exemplar 
do Diário de Pernambuco do dia dezenovede agosto, 
com reportagem em Caderno Especial "O Brasil que 
mais vai Sofrer com o Aquecimento". A matéria cna
ma a atenção para a área de cento e noventa e três 
mil quilômetrosquadrados, numa parte do semi-árido 
nordestino, como sendo o território do Brasil em que 
serão mais intensosos efeitosdo aquecimentoglobal. 
O Jornal percorreu sete mil quilômetros para mostrar 
o drama de uma população que, já vitimada pela po
breza, tem agora de enfrentar os rigores da mudança 
climática. ORDEM DO DIA: A - Requerimentos: 1 
REQUERIMENTO N°239/07- do Sr.José Guimarães 
- que"requera realização, no âmbitoda Comissão, de 
audiência pública para debater sobre o Projeto de Lei 
n° 2.81212003, queestabelece regrasde financiamen
to da Política Nacionalde Desenvolvimento Regional". 
O Autor encaminhoua matéria.Não houve discussão. 
Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 2 - REQUERIMENTO N° 251/07 
do Sr.MareioJunqueira - "requer que a Comissãoda 
Amazônia IntegraçãoNacionale de Desenvolvimento 
RegionalCAINDR faça gestão junto ao Exmo. Senhor 
Presidente da República para a instalaçãodo Comitê 
de Governabilidade de Crises com o objetivo de evi
tar possível conflito na Área Indlgena Raposa Terra 
do Sol, no Estado de Roraima". NÃO DELIBERADO. 
3 - REQUERIMENTO N° 252107 - da Sra. Vanessa 
Grazziotin - "requer que esta Comissão participe da 
'XI Feira Pan-arnazõníca do Livro', que será realizado 
de 28 de setembro a 7 de outubro de 2007 na cidade 
de Belém, Estado do Pará". NÃO DELIBERADO. B 
- Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
PRIORIDADE 4 - MENSAGEMN° 710106 - do Poder 
Executivo - (AV 97112006) - que "submete à aprecia
ção do Congresso Nacional proposta de cessão de 
uso gratuitoao Estadode Rondôniado imóvel rural da 
União denominado'Gleba CapitãoSilvio', coma finali· 
dade de implantaçãoda Reserva ExtrativistaJaci·Pa
raná,que abrangeos Municfpiosde PortoVelho, Buriti 
e Nova Mamoré, naquele Estado". RELATOR: Depu
tadoMOREIRAMENDES. PARECER: pelaaprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Henrique Afonso e 
Zequinha Marinho, em 221812007. O Relator, Depu
tado MoreiraMendes.encaminhou o seu parecer.Dis
cutirama matéria-os Deputados AsdrúbalBentes,Lira 

Maia, José Guimarães e Sebastião Bala Rocha. Em 
votação, o Parecerfoi APROVADO, CONTRAOVOTO 
DO DEPUTADO LIRA MAIA. 5 - PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 53/07 - do Sr. Zequinha Mari· 
nho - que"autorizao PoderExecutivo a criar a Região 
Administrativa Integradade Desenvolvimento do Pólo 
Conceição do Araguaia (PA) e Couto Magalhães(TO) 
e instituiro Programa Especial de Desenvolvimento do 
Pólo Conceiçãodo Araguaia (PA) e Couto Magalhães 
(TO)". RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. PARECER: 
pela aprovação. Vista ao Deputado José Guimarães, 
em 221812007. NÃODELIBERADO.C - Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
ORDINÁRIA 6 - PROJETO DE LEI N° 7.675/06- dos 
Srs. Mariângela Duarte e Luiz Bassuma- que "define 
as diretrizes da PollticaBrasileirade EcologiaMolecu
lar para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Mata 
Atlântica, da Zona Costeirae Marrtima, da Amazônia, 
e outros Biomas Nacionais, e dá outras providências". 
RELATORA: DeputadaPERPÉTUA ALMEIDA. PARE· 
CER: pela aprovação. A Relatora, Deputada Perpétua 
Almeida, encaminhou o seu Parecer. Não houve dís
cussão. Em votação, o Parecer foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 7 - PROJETO DE LEI N° 648/07 
- do Sr. Rodrigo Rollemberg - que "altera o art. 16da 
Lei n° 4.771, de 15 de setembrode 1965".RELATOR: 
DeputadoMAURONAZIF. PARECER: pela rejeição. O 
Relator, DeputadoMauro Nazif, encaminhou o seu pa
recer. Discutirama matéria os Deputados Lira Maia e 
Henrique Afonso. Emvotação, o Parecer foiAPROVADO 
PORUNANIMIDADE. 8 - PROJETO DE LEI N°894/07 
- do Sr. Carlos Souza- que"dánovaredação ao caput 
e ao § 1°do art. 1° da Medida Provisória n° 2.199-14, 
de 24 de agosto de 2001, que 'altera a legislação do 
Imposto sobre a Renda no que se refere aos incenti
vos fiscais de isenção e de redução, define diretrizes 
para os incentivos fiscais de aplicação de parcela do 
Imposto sobre a Renda nos Fundos de Investimentos 
Regionais, e dá outras providências'". RELATORA: 
Deputada REBECCA GARCIA.PARECER: pela apro
vação, comsubstitutivo. A Relatora, Deputada Rebecca 
Garcia, encaminhouo seu parecer. Discutiua matéria 
o DeputadoJoséGuimarães. Foiconcedida VISTAAO 
DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES. 9 - PROJETO DE 
LEI N° 1.247107 - do Sr.Wandenkolk Gonçalves- que 
"isentaos Municrpios da áreade atuaçãoda Sudam da 
exigibilidadede recursosde contrapartidana celebra
ção de convênios com a União".RELATOR: Deputado 
ASDRUBAL BENTES. PARECER: pela aprovação. O 
Relator, Deputado Asdrubal Bentes, encaminhou o seu 
Parecer. Não houvediscussão. Emvotação, o Parecer 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE, COM COM
PLEMENTAÇÃO DE VOTO. 10 - PROJETO DE LEI 
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N° 1.409/07 - do Sr. Belo Faro - que "altera o art. 1° 
da Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de agosto de 
2001, e dá outras providências". RELATOR: Deputado 
L1NDOMAR GARÇON. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: O Presiden
te, Deputado Marcelo Serafim encerrou a reunião às 
onze horas para iniciar a Reunião Ordinária de Audi
ência Pública com o Ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Senhor Reinhold Stephanes, para a 
discussão da proibição do plantio de cana de açúcar 
na Amazônia e no Pantanal. E, para constar, eu, Iara 
Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente 
em exercfcio, Deputado Marcelo Serafim, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

538 Legislatura -1 8 Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Extra
ordinária, Audiência Pública realizada em 12 de 
setembro de 2007. 

Às onze horas e onze minutos do dia doze de 
setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 11 do Anexo 11 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Vanessa Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim 
- 1° vice-presidente; Carlos Souza - 2° vice-presiden
te; Sebastiâo Bala Rocha - 3° vice-presidente; José 
Guimarães, Maria Helena, Natan Donadon, Asdrubal 
Bentes, Dalva Figueiredo, Elcione Barbalho, Henri
que Afonso, Jairo Ataide, Lira Maia, Rebecca Garcia 
e Sergio Petecâo - Titulares; Átila Lins, Bel Mesquita, 
Fátima Pelaes, Giovanni Queiroz, Gladson Cameli, 
IIderlei Cordeiro, Lúcio Vale, Marinha Raupp, Moreira 
Mendes, Neudo Campos, Paulo Rocha, Perpétua Al
meida, Urzení Rocha, Zé Geraldo, Zequinha Marinho 
e Mauro Nazif - Suplentes. Compareceram também os 
Deputados Anselmo de Jesus, Dagoberto, Duarte No
gueira, Fernando Melo, Jerônimo Reis, José Pimentel 
e Wandenkolk Gonçalves - Não membros. ABERTU
RA: Havendo número regimental, a Deputada Vanessa 
Grazziotin declarou abertos os trabalhos informando 
que a presente reunião foi decorrente da aprovação 
do Requerimento n° 199/07, do Deputado Asdrubal 
Bentes, para discutir A PROIBiÇÃO DO PLANTIO DE 
CANA·DE-AÇUCAR NA AMAZONIA E NO PALTANAL. 
A AUDIÊNCIA PÚBLICA contou com a presença do 
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abas
tecimento, Senhor Reinhold Stephanes. A Deputada 

Vanessa Grazziotin convidou o expositor para compor 
a Mesa e passou a palavra ao Sr. Ministro Reinhold 
Stephanes, por 30 minutos. Após a exposição, a De
putada Vanessa Grazziotin passou a palavra ao Sr. 
Asdrubal Bentes, autor do Requerimento. Em seguida, 
a Deputada Vanessa Grazziotin devolveu a palavra ao 
Senhor Reinhold Stephanes, após o que falaram os 
seguintes Deputados; Lira Maia, Sebastião Bala Rocha, 
Elcione Barbalho, Maria Helena, Carlos Souza, Fer
nando Melo, Wandenkolk Gonçalves, Marinha Raupp. 
O Deputado Sebastião Bala Rocha assume a direção 
dos trabalhos e passou a palavra aos Deputados Fá
tima Pelaes e José Guimarães. A Deputada Vanessa 
Grazziotin retoma os trabalhos e passa a palavra aos 
Deputados Neudo Campos, Sérgio Petecão, Mauro 
Nazif e Giovanni Queiroz. Por fim, foi dada a palavra 
ao Expositor para as considerações finais. ENCER
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Deputada 
Vanessa Grazziotin agradeceu a todos e encerrou os 
trabalhos às catorze horas. E, para constar, eu Iara 
Araújo Alencar Aires, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pela 
Deputada Vanessa Grazziotin , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

538 Legislatura - 18 sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quadragésima Nona Reunião Extra
ordinária, Audiência Pública realizada em 13 de 
setembro de 2007. 

Às onze dez horas e catorze minutos do dia treze 
de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 11 do Anexo" da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Marcelo Serafim - 1° Vice-Presidente; Dalva Figuei
redo, Henrique Afonso e Natan Donadom - Titulares; 
Bel Mesquita e Lúcio Vale - Suplentes. Compareceu 
também o Deputado Fernando Melo - Não membro. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Depu
tado Marcelo Serafim declarou abertos os trabalhos 
informando que a presente reunião foi decorrente da 
aprovação dos Requerimentos n° 111/07, do Deputa
do Henrique Afonso e n~ 155/07 do próprio Deputado, 
para discutir ATENDIMENTO ENERGÉTICO NO INTE
RIOR E NAS COMUNIDADES ISOLADAS DA REGIÃO 
AMAZÔNICA. A AUDIÊNCIA PÚBLICA contou com a 
presença do Coordenador Nacional do Programa Luz 
para Todos do Ministério de Minas e Energia, Sr. Hélio 
Morito; do Assistente da Diretoria de Engenharia das 
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Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS, Sr. 
Paulo Roberto de Holanda Sales; do Superintendente 
de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Agên
cia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, Sr. Paulo 
Henrique Silvestri Lopes; do Coordenador Estadual do 
Programa Luz para Todos no Estado do Amazonas, Sr. 
Robson de Bastos; do Diretor de Distribuição da Manaus 
Energia S/A, Sr. Camilo Gil Cabral; do Superintendente 
de Representação da Comercialização de Eletricidade 
da ANEEL, Sr. Ricardo Vidinich; do Gerente Executi· 
vo do Programa Luz para Todos - CEAM, Sr. Radyr 
Gomes de Oliveira e do Superintendente de Fiscaliza
ção dos Serviços de Geração da Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, Sr. Jamil Abid. O Deputado 
Marcelo Serafim convidou os expositores para compor 
a Mesa e passou a palavra ao primeiro expositor, o 
Sr. Paulo Roberto de Holanda Sales, seguido dos de
mais palestrantes. Após as explanações, o Deputado 
Marcelo Serafim passou a palavra ao Deputado Hen
rique Afonso, autor de um dos requerimentos. Dando 
prosseguimento aos trabalhos o Deputado Henrique 
Afonso assumiu a presidência da Mesa e passou a 
palavra ao Deputado Marcelo Serafim, autor do outro 
requerimento. Emseguida, o Deputado Marcelo Sera
fim retomou a Presidência da Mesa, dando continuida
de aos trabalhos, após o que falou os Deputados Bel 
Mesquita e Fernando Melo. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Deputado Marcelo Serafim 
agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às doze 
horas e quarenta e dois minutos. E, para constar, eu 
Iara Araújo Alencar Aires, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Deputado Marcelo Serafim , e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53' Legislatura - l'Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quinquagésima Terceira Reunião Or
dinária, Deliberativa realizada em 26 de setembro 
de 2007. 

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e 
seis de setembro de dois mil e sete, reuniu-se a Co
missão da Amazônia, Integração Nacional e de De
senvolvimento Regional, no Plenário 15 da Câmara 
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu
tados Vanessa Grazziotin - Presidente; Marcelo Sera
fim, Carlos Souza e Sebastião Bala Rocha- Vice-Presl· 
dentes; Asdrubal Bentes, Dalva Figueiredo, Elcione 
Barbalho, Henrique Afonso, Jairo Ataide, José Guima
rães, Lira Maia, Maria Helena, Natan Donadon, Re

becca Garcia e Sérgio Petecáo - Titulares; Átila Lins, 
Joseph Bandeira, Lúcio Vale, Marcio Junqueira, Mau
ro Lopes, Mauro Nazi!, Neudo Campos, Paulo Rocha, 
Perpétua Almeida, Urzeni Rocha e Zequinha Marinho 
- Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Lindomar Garçon, Luciano Castro e Marcos Antonio. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Presiden
te em exercicio, Deputado Marceio Serafim, declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata 
da Quinquagésima Reunião Ordinária Deliberativa re
alizada no dia dezenove de setembro. Por solicitação 
do Deputado José Guimarães, foi dispensada a leitura . 
da Ata em razão da distribuição de cópia aos presen
tes. Submetida à votação, a Ata foi aprovada por una
nimidade. EXPEDIENTE: Antes do iniciada a Ordem 
do Dia, o Deputado Marcelo Serafim informou que, 
atendendo o Requerimento n' 89/2007, da Deputada 
Perpétua Almeida, a Presidência recebeu o Boletim 
do Fórum Social Mundial, com sede em Berlim, com 
informações de que em dois mil e nove será realizado 
o Fórum Social Mundial na Amazônia. A Presidência 
comunicou o recebimento de Resposta do Ministério 
de Minas e Energia, ao Requerimento de Informação 
n° 528/2007, de autoria do Deputado Marcelo Serafim, 
réferente às quotas de combustíveis para o Municlpio 
de Lábrea (AM). Foi informado, ainda, que a Presidên
cia da Comissão recebeu cópia da Moção n° 126/2007, 
de autoria do Vereador Fábio Campanelli, aprovada 
em sessão ordinária da Câmara Municipal de Bebei
douro, apoiando o Projeto de Lei nO 20/2007, de auto
ria do Deputado Fernando Chucre, que dispõe sobre 
o pacelamento de solo para fins urbanos e sobre a 
regularização fundiária sustentável de áreas urbana. 
Foi encaminhada à Comissão publicação do Ministério 
da Integração Nacional sobre os Fundos Constitucio
nais de Financiamento, produzida no âmbito do Pro
jeto de Cooperação Técnica, firmado com o Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura. O 
Presidente em exerclcio, Deputado Marcelo Serafim, 
informou o recebimento de oficio com cartazes e fol
ders sobre o Simpósio Experiências em Gestão dos 
Recursos Hldricos por Bacia Hidrográfica a ser reali
zado entre os dias três a seis de dezembro de dois mil 
e sete, no Municfpio de São Pedro (SP). O Deputado 
Marcelo Serafim comunicou, ainda, as designações 
realizadas pela Presidência: em vinte de setembro à 
Deputada Bel Mesquita, o Projeto de Lei Complemen
tar n° 9812007,do Deputado Betinho Rosado, que "au
toriza o Poder Executivo a criar a Região Administra
tiva Integrada de Desenvolvimento da Chapada do 
Apodi e inslilui o Programa Especial de Desenvolvi
mento da Chapada do Apodi; e em 24 de setembro, 
ao Deputado Lira Maia. o Projeto de Lei n° 231/2007, 
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do Deputado Domingos Dutra. que "dispõe sobre a 
proibição da derrubada de palmeiras de babaçu nOS 
Estadosdo Maranhão. Piaui,Tocantins. Pará, Goiás e 
Mato Grosso, e dá outras providências". A Deputada 
Vanessa Grazziotln assumiu a direção dos trabalhos. 
ORDEM DO DIA: A - Matéria sobre a Mesa: 1 
REOUERIMENTO N°257/07- doSr.Marcelo Serafim
'para a Inclusão extra-pauta do Requerimento nO 
158/2007'. O autorencaminhou a matéria. Emvotação, 
o requerimento foi APROVADO PORUNANIMIDADE. 
2· REQUERIMENTO N° 258/07 - da Sra. Rebecca 
Garcia - que "requer realizaçãode audiênciapública 
com a presença do Ministro da Integração Nacional, 
Sr.Geddel Vieira Lima",do Diretor-presidente, do Ins
tituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas 
(IDAM); Sr. EdSOn Barcelos, do Secretário Executivo 
Adjunto de Pescae Aquiculturado Estado do Amazo
nas, Sr. GeraldoBernardino e do Superintendente da 
Área de InstitutosTecnológicos e Pesquisa (AITP) da 
FINEP, Sr.AvilioAntônioFranco", O DeputadoMarce
lo Serafim, co-autor do requerimento, encaminhou o 
requerimento. Em discussão, o Deputado Sérgio Pe
tecão apoiou a matéria, Em votação. o requerimento 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE, O DEPUTADO 
MARCELO SERAFIM SUBSCREVEU O REQUERI
MENTO. 3- REQUERIMENTO N° 259/07. do Sr. Mar
celo Serafim . "para a inclusão extra-pauta do Reque
rimento n0260/2007. O autor encaminhou a matéria. 
Em votação, o Requerimento foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. 4- REQUERIMENTO n° 260/07 - da 
Sra. Rebecca Garcia - "requer que esta Comissão 
participe da Sessão Solene em homenagem ao dia 
internacionaldo idoso,que será realizadono dia 1° de 
outubro de 2007 no plenário do Senado Federal". O 
DeputadoMarceloSerafimco-autor do Requerimento 
defendeu a matéria. Nãohouvediscussão. Emvotação. 
o Requerimento roiAPROVADO PORUNANIMIDADE. 
DEPUTADO MARCELOSERAFIM SUBSCREVEU O 
REQUERIMENTO B - Requerimentos: 5 -REQUE· 
RIMENTO N' 253/07 - do Sr. Sebastião Bala Rocha 
que requer a audiência da Comissão da Arnazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional 
para o Projeto de Lei n' 1278/2007", O aulor encami
nhou à matéria, Não houve discussão. Em votação, o 
Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE, 
COMO ADENDOPARAQUE SEJAM CONVIDADOS 
O GOVERNADOR DOTOCANTINSE O PRESIDEN
TE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DOTOCANTINS, REPRESENTANTES DO MINISTÉ
RIODA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DOMINISTÉRIO 
DO MEIO AMBIENTE, DO MINISTÉRIO DO PLANE· 
JAMENTO, DO MINISTÉRIODA AGRICULTURA DO 
IBGE E OS DEPUTADOS FEDERAIS DO TOCAN

TINS. 6 - REQUERIMENTO N° 254/07 - do Sr. Se
bastião Bala Rocha - que requer a realização de au
diência pública para discutir fontes de financiamento 
e contigenciamento de recursos da ODE e dos Rayal-' 
ües de petróleo e de gás relacionadas ao Fundo Na
cional de Meio ambiente e ao Plano de Estudos Geo
lógicos de Bacias Sedimentares Brasileiras. O autor 
encaminhou a matéria. Não houve discussão. Em vo
tação o Requerimento foi APROVADO POR UNANI
MIDADE,COMO ADENDO PARAA EXCLUSÃODO 
CONVITE AO MINISTRO DO PLANEJAMENTO. C 
- Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 
PRIORIDADE: 7 - PROJETO DELEI N°2.403/03- do 
Senado Federal - José Sarney- que estende os be
neficios fiscais concedldos pelo Decreto-Lei N' 288, 
de 28 de fevereiro de 1967,e Decreto-Lei N° 1.435.de 
16 de dezembro de 1975, às áreas pioneiras, zonas 
de fronteira e outras localidades da Amazônia Ociden
tal e Área de Livre Comércio de MacapálSanlana no 
Estadodo Amapá". (Apensado: PL 5289/2005) RELA
TORA: Deputada FÁTIMA PELAES. PARECER: pela 
aprovação deste e pela rejeição do PL 5289/2005. 
apensado. Adiada a discussão por 10 sessões a re
querimento da Deputada Fátima Pelaes, em20/6/2007. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 8 - PRO
JETO DE LEI COMPLEMENTAR N"53/07 do Sr. Ze
quinha Marinhoque autorizao PoderExecutivo a criar 
a RegiãoAdministrativa Integrada de Desenvolvimen
to do Pólo Conceição do Araguaia (PA) e Couto Ma
galhães (TO) e instituir o Programa Especial de De
senvolvimento do PóloConceição do Araguaia (PA) e 
Couto Magalhães (TO)". RELATOR: DeputadoPAULO 
ROCHA. PARECER: pela aprovação. Vista ao Depu
tado José Guimarães, em22/8/2007. Adiadaa discus
são a requerimento do Deputado Marcelo Serafim, 
Vice-LIder do PSB, por 10 sessões, em 26/9/2007. A 
DeputadaElcione Barbalho proferiu a leiturado pare
cer. Discutiu a matéria o Deputado José Guimarães. 
ADIADA A DISCUSSÃO POR 10 SESSÕES,A RE
QUERIMENTO DODEPUTADO MARCELO SERAFIM. 
9 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76/07 
- do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira - que 
"modifica o art. 2° da Lei Complementar nO 125, de 
2007", RELATOR: DeputadoMAURO LOPES. PARE· 
CER: pela aprovação, com emenda. A DeputadaDal
va Figueiredo proferiu a leitura do parecer. Discutiram 
a matéria os Deputados José Guimarães e JairoAtai
de. VISTA AO DEPUTADO JAIRO ATAIDE. O- Pro
posições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas 
Comissões: ORDINÁRIA 10- PROJETO DE LEI N° 
4.359/01 - do Sr. Feu Rosa - que estabelececritério 
para a demarcação da divisa entre os estados e rnu
nicipios costeiros para efeito de participação nOS re
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sultados ou compensação financeira pela exploração 
deis recursos naturais no mar territorial, plataforma 
continental ou zona econômica exclusiva. (Apensados: 
PL 4360/2001 e PL 7472/2002) RELATOR: Deputado 
JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela rejeição deste, 
do PL 4360/2DD1, e do PL 7472/2002 apensados. NÃO 
DELIBERADO. 11 - PROJETO DE LEI N'6.479/D6
do Sr. Zequinha Marinho - que "Altera os iimites do 
Parque Nacional da Serra do Pardo" RELATOR: Depu
tado LIRA MAIA. PARECER: peia aprovação. RETI· 
RADO DE PAUTA PELO RELATOR. A Deputada Va
nessa Grazziotin agradeceu o empenho do Deputado 
Sebastião Bala Rocha no evento Encontro dos Povos 
das Florestas", ocorrido em Brasflia nos dias dezeno
ve a vinte e três de setembro. Em seguida a Presiden
te passou a palavra ao Deputado Marcelo Serafim que, 
em nome do Prefeito da cidade de Manaus, Senhor 
Serafim Correa, convidou os deputados federais, es
pecialmente os membros da Comissão, para a come
moração dos trezentos e trinta e oito anos da Cidade, 
a ser realizada nos próximos dias dezenove a vinte e 
um de outubro. O Deputado Carlos Souza soiicitou à 
Secretaria da Comissão que agendasse visita às hi
drelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira. 
Em seguida, a Deputada Vanessa Grazziotin passou 
a palavra ao Deputado Sérgio Petecão, que defendeu 
maior participação desta Comissão nos evento e de
bates relativos à Região Amazônica nos planos nacio
nal e internacional. Solicitou o encaminhamento de 
offcio ao Presidente da Câmara dos Deputados, Depu
tado Arlindo Chinagua para incluir a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional na agenda desses debates, principalmente 
com relação à questão ambiental, já que a Região 
Amazônica á o tema do momento em todo o mundo. 
A Presidente lembrou os Deputados da necessidade 
de programar visita desta Comissão aos Estados para 
discutir o I Simpósio: "Amazônia e Desenvolvimento 
Nacional", que será o grande evento da Comissão este 
ano e, certamente da Câmara dos Deputados, com o 
envolvimento dos nove estados da Região Amazônia. 
Antes de encerrar a reunião, a Deputada Vanessa Gra
zziotin comunicou a transferência da Reunião com o 
Ministro da Secretaria Especial de Ações de Longo 
Prazo, Senhor Mangabeira Unger, para a próxima ter
ça-feira, e convocou os membros da Comissão para a 
reunião reservada a ser realizada na Sala da Presi
dência, com o Senhor Duvalier Palva Ferreira, Secre
tário de Recursos Humanos do Ministério do Planeja
mento. Orçamento e Gestão, com vistas a debater a 
questão dos servidores civis e militares dos ex-territó
rios. Convocou os Deputados, ainda, para a audiência 
pública no dia vinte e sete de setembro que terá como 

tema "as metodologias de contagem populacional do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), 
nos municípios da Amazônia". A Presidência encerrou 
a reunião às onze horas e quarenta minu1os. E, para 
constar, eu Iara Araújo Alencar Aíres, lavrei a presen
te Ata, que por sido lida e aprovada, será assinada 
pela Presidente, Deputada Vanessa Grazzilotln, e pu
biicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

538 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quinqüagésima Quarta Reunião Ex
traordinária de Audiência Pública Conjunta com a 
Comissão de Desenvolvimento Urbano, realizada 
em 27 de setembro de 2007, 

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia vinte 
e sete de setembro de dois mil e sete, reuniram-se 
a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional e a Comissão de Desen
volvimento Urbano, no Plenário 14 do Anexo \I da Câ
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Vanessa Grazziotin - Presidente, Marcelo 
Serafim - 1° Vice-Presidente, Carlos Souza - 2" Vice
Presidente, Sebastião Bala Rocha-3°Vice-Presidente; 
Asdrubal Bentes, Natan Donadon, Rebbeca Garcia e 
Sérgio Petecão - Titulares; Abelardo Lupion, Átila Lins, 
Marinha Raupp e Perpétua Almeida - Suplentes. Pela 
Comissão de Desenvolvimento Urbano, comparece
ram os Deputados Edson Santos - 30Vice-Presidente, 
Gustavo Fruet e José Paulo Tóflano. A reunião, contou, 
ainda, com as presenças dos Deputados não membros 
Júlio César e Sílas Câmara. ABERTURA: Havendo 
número regimental, a Deputada Vanessa Grazziotin 
declarou abertos os trabalhos informando que aquela 
reunião foi decorrente da aprovação dos Requerimentos 
nOs 226/07,237/07 e 38/07, dos Deputados Perpétua 
Almeida e Rebbeca Garcia, da CAINDR'e Zezéu Ri
beiro, da CDU, respectivamente, para DISCUTIR AS 
"METODOLOGIAS DE CONTAGEM POPULACIONAL 
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ES
TATíSTICA (IBGE), NOS MUNiCípIOS DA AMAZÔNIA". 
A AUDI~NCIA PÚBLICA contou com a presença do 
Presidente do IBGE, Senhor Eduardo Pereira Nunes; 
do Presidente da Associação Amazonense dos Muni
clpios, Senhor Anderson José de Souza e do Prefeito 
do Municfpio de Urucurituba, Senhor Edivaldo Silva. 
A Deputada Vanessa Grazziotin convidou os exposi
tores para comporem a Mesa e passou a palavra ao 
primeiro expositor, Senhor Eduardo Pereira Nunes, 
Presidente do IBGE, seguido dos demais. Após as ex
planações, a Deputada Vanessa Grazziotin convidou 
o Deputado Edson Santos, 30Vice-Presidente da Co
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missão de Desenvolvimento Urbano, para presidir os 
trabalhos. Após assumir a Presidência,w o Deputado 
Edson Santos concedeu a palavra à Deputada Per
pétua Almeida, autora de um dos requerimentos. Em 
seguida, O Deputado Edson Santos garantiu a palavra 
aos Deputados, Perpétua Almeida, Júlio César, Sér
gio Petecão e Asdrubal Bentes. Tendo em vista que os 
trabalhos daquela Reunião Conjunta foram gravados 
e seus registros constarão dos Anais da Comissão, o 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urba
no, Deputado Edson Santos, consultou o Plenário da 
possibilidade da dispensa da leitura da Ata, no que 
foi atendido. Após votação, a Ata da reunião conjunta 
toi aprovada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, a Presidente, Deputada Vanessa Grazziotin, 
agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às doze 
horas e cinqüenta e sete minutos. E, para constar, eu 
Iara Araújo Alencar Aires, Secretária, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pela Deputada Vanessa Grazziotin, e publicada no Di
ário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53' Legislatura - l' Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quinqüagésima Quinta Reunião Ex
traordinária Audiência Pública realizada em 2 de 
outubro de 2007. 

Às catorze horas e cinqüenta minutos do dia dois 
de oulubro de dois mil e sele, reuniu-se a Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi
mento Regional, no Plenário 15, do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Vanessa Grazziotin - Presidente, Marcelo 
Seratim - 1° Vice-Presidente, Jairo Ataide, José Gui
marães, Lira Maia, Maria Helena, Natan Donadon e 
Rebbeca Garcia - Titulares; Gladson Cameli, Ilderlei 
Cordeiro, Lúcio Vale, Márcio Junqueira, Marinha Rau
pp e Perpétua Almeida - Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Marcelo Castro e Raimundo 
Gomes de Matos - Não membros. O Deputado Hen
rique Afonso, membro titular, apresentou escusas, em 
conformidade com o art. 44 do Regimento Interno da 
Casa. Participou, ainda. como interessado, o ex-Go
vernador do Estado do Ceará e ex-Deputado Federal, 
o Senhor Gonzaga Motta. ABERTURA: Havendo nú
mero regimental, a Deputada Vanessa Grazziotin de
clarou abertos os trabalhos informando que a presente 
reunião foi decorrente da aprovação do Requerimento 
n° 147/07, do Deputado José Guimarães, para DEBA
TER "A CRIAÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE DE

SENVOLVIMENTO REGIONAL:'. A Audiência Pública 
contou com a presença do Senhor Henrique Villa da 
Costa Ferreira, Diretor do Departamento de Planeja
mento do Desenvolvimento Regional do Ministério da 
Integração Nacional; do Senhor Antônio José Corrêa, 
Chefe do Departamento de Relações com o Governo 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e do Senhor Bernard Appy, Secretá
rio de Política Econômica do Ministério da Fazenda. A 
Deputada Vanessa Grazziotin convidou os expositorres 
para compor a Mesa e passou a palavra ao primeiro 
expositor, Senhor Henrique Villa da Costa Ferreira, se
guido dos demais expositores. Após as explanações, 
a Deputada Vanessa Grazziotin passou a palavra ao 
Deputado José Guimarães, autor do requerimento, 
que passou então a presidir os trabalhos e após con
siderações garantiu a palavra aos Deputados Márcio 
Junqueira, Lira Maia e o Senhor Gonzaga Motta, ex
Deputado Federal e ex-Governador do Eslado do Ce
ará. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
o Deputado José Guimarães agradeceu a todos e 
encerrou os trabalhos às dezessete horas e treze mi
nutos. E, para constar, eu Iara Araújo Alencar Aires, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada 
Vanessa Grazzítoin, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

538 Legislatura - 1 'Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Quinquagésima Sexta Reunião Ordi
nária, Deliberativa realizada em 3 de outubro de 
2007. 

Às dez horas e treze minutos do dia três de ou
tubro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Plenário 15, Anexo 11 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Vanessa Grazziotin - Presidente; Marcelo Serafim e 
Sebaslião Bala Rocha - Vice-Presidentes; Asdrubal 
Bentes, Carlos Souza, Dalva Figueiredo, Elcione Bar
balho, Jairo Ataide, José Guimarães, Lira Maia, Maria 
Helena, Natan Donadon, Rebecca Garcia e Sergio 
Petecão - Titulares; Átila Lins, Bel Mesquita, Gladson 
Cameli, IIderlei Cordeiro, Lúcio Vale. Marcio Junqueira, 
Marinha Raupp, Mauro Nazif, Neudo Campos, Paulo 
Rocha, Perpétua Almeida, Urzeni Rocha, Zé Geraldo 
e Zequinha Marinho - Suplentes. Deixaram de com
parecer os Deputados Henrique Afonso, Lindomar 
Garçon, Luciano Castro e Marcos Antonio. ABERTU
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RA: Havendo número regimental, o Presidente em 
exerclcio, Deputado Marcelo Serafim, declarou abertos 
os trabalhos e colocou em apreciação as Atas da Quin
quagésima Primeira Reunião Extraordinária de Audi
ência Pública realizada no dia vinte e cinco de setem
bro, Quinquagésima Segunda reunião Extraordinária 
de Audiência Pública e Quinquagésima Terceira reu
nião Ordinária Deliberativa realizadas no dia vinte e . 
seis de setembro de dois mil e sete. Por solicitação do 
Deputado Jairo Atafde, foi dispensada a leitura das 
Atas em razão da distribuição de cópia aos presentes. 
Submetidas à votação, as Atas foram aprovadas por 
unanimidade. EXPEDIENTE: Antes do iniciada a Or
dem do Dia, o Deputado Marcelo Serafim informou o 
recebimento de oficios de reitores das universidades 
federal e estadual de Tocantins agradecendo e para
benizando esta Comissão pela atuação em prol da 
manutenção do Programa Institucional de Capacitação 
Docente e Técnica. O Presidente em exercrcio comu
nicou o recebimento de oficio da Presidência desta 
Casa informando a vacância do cargo de Segundo
Vice'Presidente da Comissão, até então ocupado pelo 
Deputado Carlos souza, por motivo de desfiliação do 
Partido Progressista, e informou que, após indicação 
de um novo representante do Partido para a vaga, será 
marcada uma data para a realização de nova eleição, 
conforme consta do art.40, § 1° do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados. O Deputado Marcelo Se
ranm comunicou, ainda, o recebimento de oficios do 
Deputado Henrique Afonso, justificando a sua ausên
cia nas reuniões dos dias dois a cinco de outubro, por 
estar participando da Décima Reunião Ordinária do 
conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra do 
Divisor, no Municipio de Cruzeiro do Sul; e do Depu
tado Gladson Cameli, justificando a sua ausência nas 
reuniões dos dias vinte e cinco a vinte e sete de se
tembro, por ter participado da Assembléia Aberta dois 
mil e sete: "O Desenvolvimento Regional em Debate", 
na Assembléia Legislativa do Estado do Acre. A De
putada Vanessa Grazziotin assume a direção dos tra
balhos. OROEM DO DIA: A - Matéria sobre a Mesa: 
1 - REQUERIMENTO N° 265/07 - do Sr. Marcelo Se
rafim - "para a inclusão extra-pauta do Requerimento 
n° 264/07". O autor encaminhou a matéria. Em votação, 
o requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
2 - REQUE RIMENTO N° 264/07 - do Sr. Marcelo Se
rafim - "requer que a CAINDR autorize a visita do 
Deputado Marcelo Serafim às comunidades indlgenas 
localizadas nos municrpios do Alto Solimões". O autor 
encaminhou o Requerimento. Não houve discussão. 
Em votação, o requerimento foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. O Deputado Marcelo Serafim reas
sume a direção dos trabalhos. B - Requerimentos: 3 

- REQUERIMENTO N° 261/07 - do Sr. Zequinha Ma
rinho - que "requer o encaminhamento de manifesta
ção à Casa Civil da Presidência da República e à Mi· 
nistra do Meio Ambiente, solicitando a criação do "Royal
ty Verde", como terceiro grande eixo do Plano de Pre
venção e Controle de Desmatamento da Amazônia, 
beneficiando os rnunlclpios brasileiros que se encon
tram com mais de 50% do seu território como área de 
preservação e conservação ambiental". O Deputado 
José Guimarães, co-autor do requerimento, encami
nhou a matéria. Não houve discussão. Em votação, o 
Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE, 
COM O ADENDO PARA QUE SEJA TRANSFORMA
DO EM INDICAÇÃO. O DEPUTADO JOSÉ GUIMA
RÃES SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 4 - RE
QUERIMENTO N" 262107 - dos Srs. Natan Donadon 
e Elcione Barbalho - que "requer realização de audi
ência pública na Comissão da Amazônia, Integração 
Nacional e de Desenvolvimento Regional com os Se
nhores Haroldo Lima, Diretor-Geral da Agência Nacio
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustrveis (ANP), 
e Newton Monteiro, Diretor Técnico da ANP, para a 
exposição do Plano Plurianual dos Estudos de Geolo
gia e Geoflsica, e demonstração do potencial de pe
tróleo e gás natural no Brasil, em especial na Região 
Amazônica". O Deputado Natan Donadon defendeu a 
matéria. Não houve discussão. Em votação, o reque
rimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 5 - RE
QUERIMENTO N° 263/07 - da Sra. Vanessa Grazzio
tin - "requer que seja formada uma comissão de mem
bros da CAINDR para propor e acompanhar mudanças 
na legislação do Fundo de Participação dos Municlpios 
(FPM) e na metodologia adotada pelo Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatrstica (IBGE) para contagem 
populacional". A autora defendeu o requerimento. Não 
houve discussão. Em votação, o requerimento foi APRO
VADO POR UNANIMIDADE. C - Proposições Sujei
tas li Apreciação do Plenário: PRIORIOADE 6 - PRO
JETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76/07 - do Sr. 
José Fernando Aparecido de Oliveira - que "modifica 
o art. 2° da Lei Complementar n° 125, de 2007". RE
LATOR: Deputado MAURO LOPES. PARECER: pela 
aprovação, com emenda. Vista ao Deputado Jairo 
Atalde, em 26/912007. RETIRADO DE PAUTA A RE
QUERIMENTO DO DEPUTADO JAIRO ATAIDE. 7 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 84107 - do 
Sr. Antonio José Medeiros - que "altera dispositivos 
da Lei Complementar n" 112, de 19 de setembro de 
2001, que autoriza o Poder Executivo a Criar a Região 
Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina e 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da 
Grande Teresina e dá outras providencias". RELATOR: 
Depútado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela apro
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vação, com emenda. RETIRADO DE PAUTA PELO 
RELATOR. D - Proposições Sujeitas à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões: ORDINÁRIA O Depu
tado Marcelo Serafim passa a presidência para a Depu
tada Vanessa Grazziotin. 8 - PROJETO DE LEI N° 
4.359/01 - do Sr. Feu Rosa - que "estabelece critério 
para a demarcação da divisa entre os estados e mu
nicípios costeiros para efeito de participação nos re
sultados ou compensação financeira pela exploração 
dos recursos naturais no mar territorial, plataforma 
continental ou zona econômica exclusiva". (Apensados: 
PL 4360/2001 e PL 7472/2002) RELATOR: Deputado 
JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela rejeição deste, 
do PL 4360/2001, e do PL 747212002, apensados. NÃO 
DELIBERADO. 9 - PROJETO DE LEI N° 894/07 - do 
Sr. Carlos Souza - que "dá nova redação ao caput e 
ao § 1° do art. 1° da Medida Provisória nO 2.199-14, de 
24 de agosto de 2001, que "altera a legislação do im

.posto sobre a Renda no que se refere aos incentivos 
fiscais de isenção e de redução, define diretrizes para 
os incentivos fiscais de aplicação de parcela do impos
to sobre a Renda nos Fundos de Investimentos Regio
nais, e dá outras providências". RELATORA: Deputada 
REBECCA GARCIA. PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo. Vista ao Deputado José Guimarães, em 
121912007. NÃO DELIBERADO. 10 - PROJETO DE 
LEI N" 1.389/07 - do Sr. Fernando Coelho Filho - que 
"dispõe sobre a incidência da Contribuição para o PIS/ 
PASEP e da COFINS sobre receitas decorrentes da 
venda de produtos derivados de hortifruticultura irriga
da e outras providências". RELATOR: Deputado IL
DERLEI CORDEIRO. PARECER: pela aprovação, com 
emendas. FOI CONCEDIDA VISTA AO DEPUTADO 
MARCELO SERAFIM. Antes de encerrada a reunião, 
a Presidente, Deputada Vanessa Grazziotin, discutiu 
a Resolução na 1/2006, referente às emendas orça
mentárias das Comissões. A Presidente esclareceu 
que a CAINDR tem direito a quatro emendas de apro
priação e quatro emendas de remanejamento, que 
podem destinar recursos aos Ministérios da Integração 
Nacional, de Justiça, de Meio Ambiente e de Turismo. 
A Deputada Vanessa Grazziotin defendeu a apresen
tação de emenda destinando recursos para a formação 
e capacitação profissional na Região Amazônica, e 
sugeriu que a Comissão apresentasse recurso à Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis
calização com vistas a ampliar a competência da Co
missão para apresentar emendas desllnando recursos 
para o Ministério de Educação e o Ministério de Ciên
cia e Tecnologia ENCERRAMENTO: A Presidente, 
Deputada Vanessa Grazziotin encerrou a reunião às 
onze horas e sete minutos para dar infcio à reunião 
com o Ministro da Aqüicullura e Pesca, Senhor Allemir 

Gregolin, para discutir questões orçamentárias. Em 
seguida a Presidente convocou os senhores parlamen
tares para a reunião de audiência pública a ser reali
zada no dia quatro de outubro, às dez horas, no Ple
nário quatorze, tendo como tema "o mapa dos biomas 
na Região Amazônica". A audiência contará com a 
presença de representantes da EMBRAPA, IBGE e 
INPA. E, para constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, 
lavrei a presente Ata, que por sido lida e aprovada, 
será assinada pela Presidente, Deputada Vanessa 
Grazziotin, e publicada no Diário da Câmara dos De
putados. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
 
INTEGRAÇÃO NACIONAL
 

E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 

53" Legislatura - 1"Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da auinqüagésima Sétima Reunião Ex
traordinária, Audiência Pública realizada em 4 de 
outubro de 2007. 

Às dez horas e vinte e quatro minutos do dia qua
tro de outubro de dois mil e sete, reuniu-se a Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen
to Regional, no Plenário 16, Anexo" da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Marcelo Serafim - 1°Vice-Presidente e Sebastião Bala 
Rocha - 3° Vice Presidente; Asdrubal Bentes e Sergio 
Petecâo - Titulares; Giovanni Queiroz, Márcio Junquei
ra e Zequinha Marinho - Suplentes. ABERTURA: Ha
vendo número regimental, o Deputado Sebastião Bala 
Rocha, declarou abertos os trabalhos informando que 
a presente reunião foi decorrente do requerimento na 
159/07 do Deputado Márcio Junqueira, para tratar da 
"DISCUSSÃO DO MAPA DOS BIOMAS DA REGIÃO 
AMAZÔNICA", A Audiência Pública contou a com a 
presença do Senhor José Felipe Ribeiro, Assessor 
da Diretoria da EMBRAPA; do Senhor Celso Monteiro 
Filho, Coordenador de Recursos Naturais e Estatísti
cos Ambientais do IBGE; e do Senhor Rogério Gribell, 
Pesquisador do Instituto de Pesquisa da Amazônia 
- INPA. O Deputado Sebastião Bala Rocha convidou 
os expositores para compor a Mesa e passou a palavra 
ao primeiro deles, seguido dos demais. Após as expla
nações, o Deputado Sebastião Bala Rocha transmitiu 
a presidência dos trabalhos ao Deputado Giovanni 
Queiroz que passou a palavra ao Deputado Márcio 
Junqueira, autor do requerimento. Em seguida, falou 
o Deputado Asdrubal Bentes e após as considerações 
finais dos expositores os trabalhos foram concluídos. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o 
Deputado Giovanni Queiroz agradeceu a todos e en
cerrou os trabalhos às treze horas e treze minutos. E, 
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para constar, eu, Iara Araújo Alencar Aires, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pela Deputada Vanessa Grazziotin, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 

53" Legislatura -1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 42" Reunião de Audiência Pública Or
dinária, realizada em 2 de outubro de 2007. 

Às quatorze horas e quarenta e um minutos do 
dia dois de outubro de dois mil e sete, no plenário oito 
do Anexo dois da Câmara dos Deputados, reuniu-se 
em audiência pública ordinária a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob a pre
sidência do Deputado Nilson Pinto, com a finalidade 
de debater o tema Concessão de Licenças Ambien
tais fornecidas pelo fnstituto Chico Mendes, objeto de 
requerimento apresentado pelo Deputado Fernando 
Gabeira e subscrito pelos Deputados Sarney Filho, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Gervásio Silva, Ri
cardo Tripoli, Rodovalho, Iran Barbosa, Nilson Pinto, 
Leonardo Monteiro, Marina Magessi, Paulo Teixeira e 
Sérgio Petecão. Registraram presença os Senhores 
Deputados Ricardo Tripoli - Vice-Presidente; Jane
te Capiberibe, Jorge Khoury, Juvenil Alves, Reinaldo 
Nogueira e Sarney Filho - Titulares; Arnaldo Jardim, 
Fernando Gabeira, Luiz Carreira e PauloTeixeira- Su
plentes. Compareceram também os Deputados Elis
mar Prado e Marinha Raupp, como não-membros. 
Deixaram de comparecer os Deputados Bernardo 
Ariston, Edson Duarte, Fábio Souto, Gervásio Silva, 
Givaldo Carimbão, Leonardo Monteiro, Marina Mag
gessi, Mário de Oliveira, Onyx Lorenzoni e Rodovalho. 
Justificou a ausência o Deputado Augusto Carvalho 
(missão oficial). O Presidente, Deputado Nilson Pinto, 
abriu a audiência e convidou o expositor, senhor João 
Paulo Ribeiro Capobianco, Secretário-Executivo do 
Ministério do Meio Ambiente, a tomar assento à mesa 
dos trabalhos. Em seguida, o Presidente cientificou o 
expositor, parlamentares e demais presentes acerca 
dos procedimentos regimentais e concedeu a palavra 
ao Senhor João Paulo Ribeiro Capobianco. Ao final 
da exposição, o Presidente deu infcio à inquirição do 
palestrante, argüido inicialmente pelo Deputado Fer
nando Gabeira, autor do requerimento que ensejou 
a realização desta audiência. Posteriormente, houve 
a inquirição pelos Deputados Ricardo Tripoli, Juvenil 
Alves, Luiz Carreira e Sarney Filho. O Presidente, en
tão, passou a palavra ao palestrante para que respon
desse às perguntas e comentários formulados pelos 
parlamentares. Após as considerações finais, e nada 

mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a pre
sença do expositor,parlamentares e demais presentes 
e encerrou os trabalhos às dezesseis horas e quatro 
minutos. E, para constar, eu, Gislene de Almeida Vaz, 
Secretária substituta, lavrei a presente Ata, cujo con
junto do arquivo de áudio passa a integrá-Ia, e, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente 
da Comissão, Deputado Nilson Pinto, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 

53' Legislatura - 1" Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 43" Reunião Deliberativa Ordinária, rea
lizada em 3 de outubro de 2007.. 

Às dez horas e trinta e três minutos do dia 
três de outubro de dois mil e sete, reuniu-se a Co
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus
tentável, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Nilson Pinto, em 
reunião deliberativa ordinária. Estiveram presen
tes os Senhores Deputados Fábio Souto, Ricardo 
Tripoli e Gervásio Silva - Vice-Presidentes; Edson 
Duarte, Givaldo Carimbão, Jorge Khoury, Juvenil 
Alves, Leonardo Monteiro, Marina Maggessi, Mário 
de Oliveira, Reinaldo Nogueira, Rodovalho e Sarney 
Filho - Titulares; Antonio Carlos Mendes Thame, 
Antônio Roberto, Arnaldo Jardim, Dr. Nechar, Ger
mano Bonow, Homero Pereira, Iran Barbosa, Luiz 
Carreira, Max Rosenmann, Moacir Micheletto, Paulo 
Teixeira, Rodrigo Rollemberg e Wandenkolk Gonçal
ves - Suplentes. Compareceu também a Deputada 
Marinha Raupp, como não-membro. Deixaram de 
comparecer os Deputados Bernardo Ariston, Jane
te Capiberibe e Onyx Lorenzoni. Justificou a ausên
cia o Deputado Augusto Carvalho (missão oficial). 
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou 
à apreciação as Atas da 39" Reunião de Audiência 
Pública, realizada no dia 1B de setembro de 2007 e 
a 40' Reunião Deliberativa Ordinária, realizada no 
dia 19 de setembro de 2007. Deferida a dispensa da 
leitura da ata a pedido do Deputado Sarney Filho. 
Em votação, as Atas foram aprovadas. ORDEM DO 
DIA: A - Requerimentos: 1 - REQUERIMENTO 
NO 120/07 - do Sr. Germano Bonow - que "propõe 
a realização de Audiência Pública para aprofundar 
a discussão sobre o Projeto de Lei 4.961, de 2005, 
de autoria do deputado AntOnio Carlos Mendes Tha
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me, que altera dispositivos da Lei n° 9.279, de 14 
de maio de 1996, que definem o que a referida lei 
considera como invenção ou modelo de utilidade e 
quais produtos biológicos não seriam patenteáveis". 
APROVADO. O DEPUTADO RODOVALHO SUBS
CREVEU O REQUERIMENTO.2 - REQUERIMENTO 
N° 121/07 - do Sr. Leonardo Monteiro - que "solicita 
sejam convidados os senhores Egon Krakhencke, 
Philip Martin Fearnside e Ademar Ribeiro Romei
ro, com o propósito de prestarem informações so
bre o tema: compensação por serviços ambientais 
e a viabilidade de sua aplicação". APROVADO. 3 
- REQUERIMENTO N° 122/07 - do Sr. Paulo Tei
xeira - que "solicita o comparecimento do Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
Miguel Jorge Filho, para debater aspectos da po
Iftica industrial relativos à produção de energia de 
fontes renováveis". APROVADO. O DEPUTADO JU
VENIL ALVES SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 
4 - REQUERIMENTO N" 123/07 - do Sr. Paulo Tei
xeira - que "solicita o comparecimento do Ministro 
das Minas e Energia, Nelson Hubner, para debater 
aspectos da politica nacional de energia". APRO
VADO. 5 - REQUERIMENTO N" 124/07 - do Sr. 
Paulo Teixeira - que "solicita o comparecimento da 
Ministra- Chefe da Casa Civil, Dilma Vana Roussell 
para debater o Plano de Aceleração do Cresclmen
to (PAC)". APROVADO. 6 - REQUERIMENTO N° 
125/07 - do Sr. Augusto Carvalho - que "propõe a 
realização de reunião de audiência pública a fim de 
tratar dos modais de transporte terrestre na Amazô
nia, bem como dos impactos ambientais decorrentes 
da pavimentação da BR 163 na região de influência 
da rodovia". NÃO DELIBERADO. B - Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comis
sões: 7 - PROJETO DE LEI N° 6.424/05 - do Sana
do Federal - Flexa Ribeiro - (PLS 110/2005) - que 
"altera a Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
que institui o novo Código Florestal, para permitir a 
reposição florestal e a recomposição da reserva legal 
mediante o plantio de palmáceas em áreas altera
das". (Apensados: PL 6840/2006 e PL 1207/2007) 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. PARECER: 
pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, apensa
do, com substitutivo, pela aprovação parcial do PL 
1207/2007, apensado, e pela rejeição das Emendas 
ao substitutivo n° s 1 e 2/2006. Vista conjunta aos 
Deputados Juvenil Alves, Leonardo Monteiro e 
Rodovalho, em 08/0812007. DISCUTIU A MATÉRIA 
O DEP.JUVENIL ALVES (S.PART.-MG). RETIRADO 
DE PAUTA PELO RELATOR. 8 - PROJETO DE LEI 
N" 1.181/03 - do Sr. Leonardo Monteiro - que "esta
belece diretrizes para verificação da segurança de 

barragens de cursos de água para quaisquer fins e 
para aterros de contenção de reslduos liquidas in
dustriais". RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs
titutivo aprovado pela comissão de Minas e Energia. 
O Deputado Leonardo Monteiro apresentou voto 
em separado em 20/09/2007. RETIRADO DE PAUTA 
PELO RELATOR. 9 - PROJETO DE LEI N° 493/07 
- do Sr. Eduardo Gomes - que "dispõe sobre a oro 
ganização e regulação do mercado de Carbono na 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro através da gera
ção de Redução Certificada de Emissão - RCE em 
projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
- MDL". (Apensado: PL 594/2007) RELATOR: Depu
tado ANTONIO CARLOS MENDES THAME. PARE
CER: pela aprovação deste, e do PL 594/2007, apeno 
sado, com substitutivo. Vista ao Deputado Arnaldo 
Jardim, em 12/09/2007. DISCUTIRAM A MATÉRIA: 
DEP. ARNALDO JARDIM (PPS-SP), DEP. ANTO
NIO CARLOS MENDES THAME (PSDB-SP) E DEP. 
LEONARDO MONTEIRO (pT-MG). RETIRADO DE 
PAUTA PELO RELATOR. 10 - PROJETO DE LEI 
N" 623/07 - do Sr. Eliene Lima - que "dispõe sobre 
o florestamento de faixas de domlnio de rodovias". 
RELATOR: Deputado ANTÓNIO ROBERTO. PARE
CER: pela aprovação, com substitutivo. Vista con
junta aos Deputados Gervásio Silva e Leonardo 
Monteiro, em 11/07/2007. DISCUTIU A MATÉRIA 
O DEP.GERVÁSIO SILVA (PSDB-SC). APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 11 - PROJETO 
DE LEI N" 942/07 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que 
"declara imunes ao corte as árvores situadas dentro 
do domlnio do Bioma Caatinga". RELATOR: Deputado 
FÁBIO SOUTO. PARECER: pela aprovação. VISTA 
CONJUNTA AOS DEPUTADOS RICARDOTRIPO
LI E SARNEY FILHO. 12 - PROJETO DE LEI N° 
1.282/07 - do Sr. Juvenil Alves - que "dispõe sobre 
a revitalização do Rio Itapecerica". RELATOR: Depu
tado JORGE KHOURV. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTAPELO AUTOR. 13 - PROJE
TO DE LEI N° 1.490/07 - do Sr. Eliene Lima - que 
"dispõe sobre a criação do Programa Câmbio Ver
de". (Apensado: PL 1864/2007) RELATOR:Deputado 
LUIZ CARREIRA. PARECER: pela rejeição deste, e 
do PL 1864/2007, apensado. DISCUTIU A MATÉRIA 
O DEP. LUIZ CARREIRA (DEM-BA). APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. Nada mais ha
vendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 
onze horas e onze minutos e, para constar, eu, Gis
Iene de Almeida Vaz, Secretária Substituta, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Nilson Pinto, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.. 
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DESIGNAÇÕES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

53" Legislatura - 1" Sessão Legislativa 

DESIGNAÇÕES DE RELATORES 

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relataria: 

Ao Deputado Valdir Colatto 
PROJETO DE LEI N" 2.058/07 - do Sr.Beto Faro 

e outros - que "dispõe sobre a renegociação de divi
das oriundas de operações de crédito rural contratadas 
por mini e pequenos produtores rurais, agricultores 
familiares e trabalhadores assentados em projetos de 
reforma agrária e dá outras providências". 

Ao Deputado Zonta 
PROJETO DE LEI N° 1.490/07 - do Sr. Eliene 

Lima - que "dispõe sobre a criação do Programa Câm
bio Verde". (Apensado: PL 186412007) 

Sala da Comissão, em 10 de outubro de 2007 
Deputado Marcos Montes 
Presidente 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR 
Faço, nesta data, as seguintes designações 

de relataria:, 
Ao Deputado Alfredo Kaefer 
PROJETO DE LEI N° 811-A/03-do Sr. Eduardo 

Valverde - que "acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei 
nO 8.036, de 11 de maio de 1990". 

Ao Deputado Arnaldo Madeira 
PROJETO DE LEI N° 488·A/07 - do Sr. Edinho 

Bez - que "reduz a O(zero) as auquotas da contribui
ção para o PISIPASEP e da COFINS incidentes sobre 
as receitas decorrenles da venda de carvão coque 
nacional". 

Ao Deputado Eduardo Cunha 
PROJETO DE LEI N° 1.26D-A/07 - do Senado 

Federal-Francisco Dornelles - (PLS 11/2007) - que 
"altera o Decreto n° 63.304, de 26 de março de 1979, 
para excluir a possibilidade de recurso especial à Câ
mara Superior de Recursos Fiscais, na hipótese de 
decisão de segunda instância ter negado provimento 
a recurso de orrcio". 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 108/07 
- do Sr. Fernando Lopes - que "acrescenta parágrafo 
ao art. 4° da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
regulando os recolhimentos em !ftulos federais efetu
ados pelas instituições financeiras a favor do Banco 
Central do Brasil, objeto do inciso XIV do caput do art. 
4° da Lei n° 4.595 supra referida". 

Ao Deputado Filipe Pereira 
PROJETO DE LEI N° 972-A/07 - TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO - que "dispõe sobre a 
criação e transformação de cargos em comissão e 
funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tri
bunal Regional dó Trabalho da 1" Região e dá outras 
providências". 

Ao Deputado João Dado 
PROJETO DE LEI N° 1.073·A/07 - do Sr. Bruno 

Araújo - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
administradoras de cartões de crédito emitirem com
provante negativo da operação". 

PROJETO DE LEI N° 1.796107 - TRIBUNAL SU
PERIOR DO TRABALHO - que "cria cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto e de Analista Judiciário no Tribunal 
Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, Cam
pinas - Sp, e dá outras providências". 

Ao Deputado José Pimentel 
PROJETO DE LEI N° 1.302-A/07 - do Sr. Feli

pe Maia - que "acrescenta inciso V e parágrafos 7° e 
6° ao artigo 9° da Lei n° 6.630 de 22 de setembro de 
1960". 

PROJETO DE LEI N° 1.651/07 - TRIBUNAL 
SUPERiOR DO TRABALHO - que" Altera a compo
sição do Tribunal Regional do Trabalho da 7" Região, 
cria cargos de provimento efelivo e em comissão e 
funções comissionadas no seu Quadro de Pessoal e 
dá outras providências", 

Ao Deputado Leonardo Quintão 
PROJETO DE LEI N° 7.073-A/06 - do Sr. An

tonio Carlos Mendes Thame - que "cria o Programa 
de Infra - estrutura e Urbanização - Prourb, para a 
implementação de ações voltadas para a infra-estru
tura urbana". 

Ao Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas 
PROJETq DE LEI N° 1.353-A/07 - TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO - que "dispõe sobre a 
criação de cargos de provimento efetivo e em comis
são e funções comissionadas no Tribunal Regional do 
Trabalho da 17" Região, sediado em Vitória - ES, e dá 
outras providências". 

Ao Deputado Manoel Junior 
PROJETO DE LEI N° 3.136-A/00 - do Sr. Pedro 

Pedrossian - que "dispõe sobre a instituição do progra
ma do vale-gás e as regras de sua aplicação". 

Ao Deputado Max Rosenmann 
PROJETO DE LEI N° 1.075-A/07 - do Sr. Luiz 

Fernando Faria - que "estabelece Iim~e de tempo de 
espera para atendimento nas instituições bancárias". 

Ao Deputado Silvio Costa 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 106/07 

- da Comissão de Legislação Participativa - (SUG 
11212005j- que "acrescenta novos parágrafos ao art. 
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17 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para 
equiparar as administradoras de cartão de crédito às 
instituições financeiras", 

Ao Deputado Silvio Torres 
PROJETO DE LEI N°932/07 - do Sr.Mauro Na

zif - que ""Acrescentadispositivo à Lei n°7.986, de 28 
de dezembro de 1989, para garantir o recebimentode 
gratificaçãonatalina aos beneficiáriosde pensão vita
lícia por ela instituida."" 

Ao Deputado Vignatti 
PROJETO DE LEI N° 7.290-B/06 - do Senado 

Federal- RodolphoTourinho- (PLS 268/2003) - que 
"altera a redação dos arts. 6° e 49 da Lei n° 9.478, de 
6 de agosto de 1997, e dá outras providências". 

Salada Comissão, 10deoutubrode2007.- Depu
tado Virgnio Guimarães, Presidente. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 
Faço, nestadata,ais) seguinte(s) designação(ões) 

de relataria: 
Ao Deputado Claudio Cajado 
PROJETO DE LEI N° 2.051/96 - do Sr. Ricardo 

Barros- que"dispõe sobre a assistência médica, hos
pitalar e educacional gratuita aos ex-combatentese a 
seus dependentes, prevista no inciso IV do artigo 53 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", 
(Apensado: PL 271212000) 

Ao Deputado Fernando Gabeira 
PROJETO DE LEI N° 1.924/07 - do Sr. Chico 

Alencar - que "dispõe sobre o acesso a documentos 
sigilosos, cria a Comissão de Sistematização e Aná
lise de Informações Sigilosas, altera dispositivos das 
Leis n° 8.159, de 1991 e 11.111, de 2005, e dá outras 
providências". 

Ao Deputado João Almeida 
MENSAGEM N° 682/07 - do Poder Executivo 

- (AV 936/2007) - que "submete à consideração do 
Congresso Nacional o teX10 do Ajuste Complementar, 
por Troca de Notas, ao Acordo sobre Cooperação Fi
nanceiraentre o Governo da República Federativado 
Brasil e o Governo da RepúblicaFederalda Alemanha 
relativo ao projeto "Programade Saúdee Saneamento 
Básico no Piauf", concluído em Brasflia, em 6 de se
tembro de 2006". 

Ao Deputado Regis de Oliveira 
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

N° 26/07 - da Sra. Luciana Genro - que "propõe que 
a Comissão de Relações EX1eriores e Defesa Nacio
nal realize ato de fiscalização e controle para apurar 
a morte do Tenente Arthur Felipe de Carvalho Julião, 
ocorrida dia 28 de abril de 2006, no quartel do 38° Ba

talhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha (ES), 
além de posslvels irregularidadesfinanceiras relacio
nadas ao caso". 

Sala da Comissão, 10de outubrode 2007.- Viei
ra da Cunha, Presidente. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 
Faço, nesta data, as seguintes designações de 

relatoria: 
Ao Deputado Fernando Melo 
PROJETO DE LEI N° 1.976/07 - do Sr. Eliene 

Lima- que"Modifica a Lei nO 10.201, de 14 de fevereiro 
de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança 
Pública - FNSP". 

Ao Deputado Laerte Bessa 
PROJETO DE LEI N° 2.057/07 - da Comissão 

de Legislação Participativa 
(SUG 258/06) - que "Dispõe sobre o processo e 

julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição 
de crimes de competência da Justiça Federal pratica
dos por grupos criminosos organizados e dá outras 
providências". 

Ao Deputado Lincoln Portela 
PROJETO DE LEI N°2.020/07 - da Sra. Elcione 

Barbalho- que"Dispõe sobre normas geraisde segu
rança em casas espetáculos e similares". 

Ao Deputado Neilton Mulim 
PROJETODE LEI N° 2072107 - do Sr.Raul Hen

ry - que dispõe sobre o "registro e divulgação dos in
dices de violência e criminalidade em todo o território 
nacional". 

Salada Comissão, 10de outubro de 2007 - Depu
tado João Campos, Presidente. 

COMISSÃO DE SEGURIDADESOCIAL E FAMíLIA 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 
Faço, nesta data,ais) seguinte(s) designação(ões) 

de relatoria: 
Ao Deputado Alceni Guerra 
PROJETO DE LEI N° 673/07 - doSr.JorgeTadeu 

Mudalen- que "dispõe sobrea obrigatoriedadeda uti
lização,conservação, comercialização e fornecimento 
de canudos hermeticamente lacrados nos locais que 
especifica, e dá outras providências". 

Ao Deputado Chico D'Angelo 
PROJETO DE LEI N° 6.111/02 - do Sr.Mendes 

Thame - que "prolbe o uso de amianto ou asbesto em 
materiais de fricção e outros componentes automoti
vos". (Apensado: PL 6112/2002) 

À Deputada Cida OIogo 
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PROJETO DE LEI N° 2.093/07 - do Sr. Vital do 
Rêgo Filho - que "cria o abono dia de vacinação, con
cedido aos empregados ou servidores públicos que 
tenham filhos ou dependentes menores de 5 anos de 
idade, extensivo aos participantes de Campanha Na
cional de Vacinação, nos termos desta lei". 

Ao Deputado Cleber Verde 
PROJETO DE LEI N" 6.985/06 - do Senado 

Federal- Rodolpho Tourinho - (PLS 318/2005) - que 
"altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de ju
lho de 1991, para criar o Sistema Especial de Inclu
são Previdenciária". (Apensados: PL 598/2007 e PL 
1095/2007) 

Ao Deputado Germano Bonow 
PROJETO DE LEI N° 22107 - do Sr. Dr. Rosinha 

- que "estabelece o Código Nacional de Direitos dos 
Usuários das Ações e dos Serviços de Saúde e dá 
outras providências". 

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2007. - Jor
ge Tadeu Mudalen, Presidente. 

SEÇÃO 11 

ATOS DO PRESIDENTE 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 
28 de junho de 1990, resolve: 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, STA
EL CAVALCANTE ALENCAR DORNELES, ponto n° 
2.817, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 45, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico, CNE-07, do Gabinete do Uder 
do Partido Socialista Brasileiro, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, a partir de 25 de setembro 
do corrente ano. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, aUnea"a", do Ato da Mesa n° 205, de 
28 de junho de 1990, resolve: 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ESTE
VAM DOS SANTOS SILVA, ponto n° 4.111, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla
tivo - atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 45, da função comissionada de Assistente de 
Comissão, FC-05, da Comissão de Defesa do Con
sumidor, da Coordenação de Comissões Permanen
tes, do Departamento de Comissões, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 03 de 
outubro de 2007. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alfnea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve: 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
n° 21, de 4 de novembro de 1992, PATRICIA BORGES 
DE CARVALHO, ponto n° 6.936, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 38, para 
exercer, a partir de 3 de outubro de 2007, a função 
comissionada de Assistente de Comissão, FC-05, da 
Comissão de Defesa do Consumidor, da Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento 
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 
20, de 6 de junho de 1995. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu
ção n° 21, de 4 de novembro de 1992, SILVIA MARIA 
DE OLIVEIRA ROCHA PIRES DE CASTRO, ponto n° 
4.011, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, 
Ciasse Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de 
5 de outubro de 2007, a função comissionada de As
sistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Uder do 
Partido Popuiar Socialista, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, criada pelo Ato do Presidente 
de 26 de junho de 2007. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
n° 21, de 4 de novembro de 1992, STAEL CAVAL
CANTE ALENCAR DORNELLES, ponto nO 2.817, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis
ta Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de 25 de 
setembro de 2007, a função comissionada de Assis
tente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Uder do 
Partido Socialista Brasileiro, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, conforme o Ato da Mesa n° 
11, de 1° de abril de 2003. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, aUnea"a", do Ato da Mesa n° 205, de 
28 de junho de 1990, resolve: 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALEXANDRE 
SILVA THE GOMES, ponto n° 5.311, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
- atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, 
Padrão 30, 2° substituto da Secretária de Comissão, 
FC-07, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em 
seus impedimentos eventuais, a partir de 8 de outu
bro de 2007. 
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DESIGNAR,na forma do artigo 38 da Lei nO 8.112, 
Ide 11 de dezembro de 1990, ELlZEU DO VALE SAN
TOS, ponto n° 3.778, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente 
de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão 30, 1° 
substituto do Supervisor de Segurança de Dignitários e 
Testemunhas, FC-05, da Coordenação de Operações 
Especiais, do Departamento de Polícia Legislativa, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em 
seus impedimentos eventuais, a partir de 9 de outu
bro de 2007. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ESTEVAM DOS 
SANTOS SILVA, ponto n° 4.111, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo _ atrí
buição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 
45,1° substituto da Secretária de Comissão, FC-07, 
da Comissão de Defesa do Consumidor, da Coorde
nação de Comissões Permanentes, do Departamento 
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir 
de 3 de outubro de 2007. 

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n0 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA DE FÁTI
MA PEREIRA DA SILVA, ponto n° 3.615, ocupante de 

cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
- atribuição Agente de Serviços Legislativos, Classe 
Especial, Padrão 30, substituta do Chefe da Seção de 
Distribuição de Periódicos e Correspondências, FC
05, da Coordenação de Comunicações, da Diretoria 
Administrativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, no perfodo de 11 de setembro a 1 de ou
tubro de 2007. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n." 205, de 
28 de junho de 1990, resolve: 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci
so I, da Lei n." 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
ALESSANDRA SILVA GADELHA, ponto n." 119.038, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Democratas. 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA 
CAROLINA DOS SANTOS CAVALCANTI, ponto n." 
118.837, do cargo em comissão de Assistente Téc
nico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no 
Gabinete do Líder do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro. 

EXONERAR, a pedido, de acordo com o arti
go 35, inciso 11, da Lei n." 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, BERNARDO GARCIA SAMPAIO, ponto n." 
119.083, do cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, da Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento de 
Comissões, a partir de 06 de setembro de 2007. 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n." 8.112, de 11 de dezembro de 1990, BRUNO 
AUGUSTO SILVA GUIMARÃES, ponto n." 119.194, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar. 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n." 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CE
ZAR MAURíCIO VARGAS EXENBERGER, ponto n." 
119.090, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do 
Líder da Minoria, a partir de 02 de outubro de 2007. 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HE
LENA SILVIA FIALHO MOREIRA, ponto n.? 119.344, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Partido Verde. 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n." 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAR
CELO MALHEIROS GALVEZ, ponto n." 112.378, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar. 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n."8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARI ELI
SABETH TRINDADE MACHADO, ponto n." 114.731, 
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia no Gabinete do Líder do Partido Socialista Bra
sileíro. a partir de 25 de setembro de 2007. 

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso 11, da Lei n.o8.112, de 11 de dezembro de 
1990, MICHELE KUHN, ponto n." 119.156, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder da 
Minoria, a partir de 09 de outubro de 2007. 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAU
LO ROBERTO ISAAC FREIRE, ponto n." 110.720, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto C, 
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CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Llder do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro. 

EXONERAR. de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.D 8.112, de 11 de dezembro de 1990, POLLYA· 

.NA RIBEIRO DOS REIS SANTOS, ponto n." 117.555, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Partido Verde. 

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n." 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VAL· 
DOMIRO ANTAS DE OLIVEIRA, ponto n." 116.996, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto B, CNE-ll, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Llder do Partido Verde. 

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso 11, da Lei n." 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, WELLBERT ROGERS MIRANDA DE FREITAS, 
ponto n.D 118.968, do cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Terceiro-Secretário. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU· 
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar
tigo 1°, inciso I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nD 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, RESOLVE: 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei 
n." 8.112, de 1990, ALESSANDRA SILVA GADELHA 
para exercer, no Gabinete do Llder do Democratas, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei 
n.D 8.112, de 1990, ANA CAROLINE ACIOLE BRITO 
para exercer, no Gabinete do Llder do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei 
n.o 8.112, de 1990, CHRISTIANNE DIAS FERREIRA 
para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artiqo 9°, inciso 11, da Lei 
n." 8.112, de 1990, EDIVALDO PEREIRA BARROS 
para exercer, no Gabinete do Llder do Democratas, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da 
Lei n." 8.112, de 1990, ERICK JOSÉ TRAVASSOS 
VIDIGAL para exercer, na Procuradoria Parlamentar, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei 
n." 8.112, de 1990, GREYCE CAROLINE VIEIRA DOS 
SANTOS para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei 
n." 8.112, de 1990, HELENA SILVIA FIALHO MO
REIRA para exercer, no Gabinete do Llder do Partido 
Verde, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto B, CNE-ll, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei 
n." 8.112, de 1990, IRAILDE MARTINS TELES para 
exercer, no Gabinete do Llder da Minoria, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun
to C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso 11, da Lei 
n.?8.112, de 1990, MARCELO MALHEIROS GALVEZ 
para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o cargo em 
comissão de Assessor Técnico, CNE-Dl, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei 
n.o 8.112, de 1990, OTAVIO GONDIM PEREIRA DA 
COSTA para exercer, na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Departamen
to de Comissões, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-Ol, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do arti90 9°, inciso li, da Lei 
n," 8.112, de 1990, POLLYANA RIBEIRO DOS REIS 
SANTOS para exercer, no Gabinete do Uder do Partido 
Verde, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei 
n.o8.112, de 1990, RENATO FERREIRA DE ANDRA
DE para exercer, no Gabinete do Uder do Partido So
cialista Brasileiro, o cargo em comissão de Secretário 
Particular, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei 
n.o 8.112, de 1990, RODRIGO MARTINS TEIXEIRA 
para exercer, na Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, da Coordenação de Co
missões Permanentes, do Departamento de Comis
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sões, o cargo em comissão de Assessor Técnico Ad
junto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei 
n.o 8.112, de 1990, ROSANA MARA GARCIA RE
MUSSI para exercer, no Gabinete do Llder do Demo
cratas, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da 
Lei n." 8.112, de 1990, VALDOMIRO ANTAS DE OLl· 
VEIRA para exercer, no Gabinete do Llder do Partido 

Verde, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 

da Câmara dos Deputados. 

NOMEAR, na forma do artigo 9°, inciso li, da Lei 

n.' 8.112, de 1990, VERENILCE DANTAS DE ARAUJO 

para exercer, no Gabinete do Llder do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro, o cargo em comissão 

de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro 

de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

Câmara dos Deputados, 10 de outubro de 2007. 

- Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente. 



MESA DIRETORA 
Presidente: 
ARLINDO CHINAGlIA· PT - SP 
1° Vice-Presidente: 
NARCIO RODRIGUES - PSOB - MG 
2' Vlce·Presldente: 
INOCIÔNCIO OLIVEIRA - PR - PE 
1° Secretário: 
OSMAR SERRAGLlO - PMDB - PR 
2' Secretário: 
CIRO NOGUEIRA - PP • PI 
30 Secretário: 
WALDEMIR MOKA· PMDB • MS 
4° Secretãrlo: 
JOSÉ CARLOS MACHADO - DEM - SE 
1° Suplente de Secretário: 
MANATO - PDT - ES 
2' Suplente de Secretário: 
ARNON BEZERRA - PTB - CE 
3° Suplente de SecretárIo: 
ALEXANDRE SILVEIRA - PPS - MG 
4° Suplente de Secretário: 
DELEY . PSC • RJ 

LIDERES E VICE·LIDERES 

Bloco PMDB, PSC, PTC 
Lidar: HENRIQUE EDUARDO ALVES 

vrce-Lroeres: 
Edinho Bez, Elclone Samalho, FáUma Pelaes, Lelo Coimbra, 
Leonardo Quintao, Maria Lucia Cardoso, Natan Donadon, Tadeu 
Fl'lppelll, Vital do Rêgo Filho, Bernardo Ariston, Colbert Martins. 
Edson Ezequiel, Cezar Schlrmer, Celso MaldBner, Filipe Pereira, 
Hugo Leal, Francisco Rossi, Rita Camata, Marcelo Guimarães 
Filho, Darcíslo Perondi, Mauro Benevides, Pedro Novats,Mendes 
Ribeiro Filho, Eunlclo Qnvelra e Rocha loures. 

PT 
L1der: LUIZ SÉRGIO 

Vlce-Llderes: 
Andre Vargas, Ansalmo de Jesus, Cados Zarattini, naíve 
Figueiredo, Décio Lima, Domingos Dutra, Elismar Prado, Eudes 
Xavier, Magela, lriny Lopes, José Eduardo Cardozo, Joseph 
Bandeira, Leonardo Monteiro, Marco Mala, Maurrclo Rands, 
Nazareno Fonteles, Nelson Pellegrino. Reginaldo Lopes, 
Vicentinho, Terclslo Zimmermann e Devanir Ribeiro. 

Bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN, PHS, PRB 
L1der: PAULO PEREIRA DA SILVA 

Vice-lideres: 
Márcio França (1' Vice), Rodrigo Rollemberg, Dr. Ublali, Manoel 
Junior, Rogério Marinho, Ribamar Alves, Marcelo Serafim, Ciro 
Gomes, Silvio Costa, Reinaldo Nogueira. Miro Teixeira, Brizola 
Neto, Barbosa Neto, Mário Heringer e Marcos Medrado. 

DEM 
L1der: ONYX LORENZONI 

Vice-Uderes: 
Antonio Certos Magalhaes Neto (1' Vice), Gullhenne Campos. 
José Carios AleluIa, Ronaldo Caiado, Abelardo Luplon, Roberto 
Magalhaes, Alberto Fraga (Licenciado), Claudio Cajado, André de 
Paula, Mareio Junqueira, João Oliveira, Fernando de Fablnho, 
Paulo Bornhausen, Indio da Costa e Eduardo ScJarra. 

PSDB 
L1der: ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 

Vice-LIderes: 
Leonardo Vilela (1° Vice), Arnaldo Madeira, Bruno Rodrigues, 
Canos Brandão, Emanuel Fernandes, Gustavo Fruet, Jutahy 
Junior, Lobbe Neto, Luiz Paulo Vellozo Lucas. Paulo Renato 

Souza, RaImundoGomes de Matos. Rodrigode Castro, VandeMoi 
Macrise EduardoGomes. 

PR 
Llder: LUCIANO CASTRO 

Vice-Lideres: 
José Carios Araújo (1° Vice), Aelton Freitas, Gorete Pereira, 
Sandro Mabel. Vicentinho Alves, José Rocha, Uncoln Portela, Leo 
Alcântera, Lucenlra Pimentel, Maur1c1o Qulntella Lessa e Dr. 
Adilson Soares. ~ 

PP 
L1der: MÁRIO NEGROMONTE 

Vice-LIderes: 
BenedIto de Ura (1° Vice), Antonio Cruz, José Unhares, Luiz 
Fernando Faria. Pedro Henry, Rebecca Garcia, Ricardo Barros, 
Roberto Balestra (licenciado), SImãO Sesslm. Vadêo Gomes e 
Vilson Covatti. 

PTB 
L1der:JOVAIR ARANTES 

Vice-lideres: 
Sêrglo Moraes (1' Vice), Amaldo Faria de Sá, Pastor Manoel 
Ferreira, Armando Abflio e Paes Landim. 

PV 
L1der: SARNEY FILHO 

Vice-lideres: 
Edson Duarte, Roberto Santiago, AntOnio Roberto e José Pauio 
Tóffano. 

PPS 
L1der: FERNANDO CORUJA 

Vice-lideres: 
Ameldo Jardim (1' Vice). Moreire Mendes. Geraldo Thadeu e 
Raul Jungmann. 

Parágrefo 4', Artigo 9" do RICD 

PSOL 
Repr.: 

PTdoB 
Repr.: VINICIUS CARVALHO 

PRTB 
Repr.: JUVENIL ALVES 

liderança do Governo 
Llder: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

Vice-L1deres: 
Beto Albuquerque, Henrique Fontana, Wilson Santiago, Milton 
Montl e Ricardo Barros. 

Liderança da Minoria
 
L1der: ZENALDO COUTINHO
 



DEPUTADOSEM EXERCICIO 

Roraima
 
Angela Portela - PT
 
Edio Lopes - PMDB
 
Francisco Rodrigues· OEM
 
Luciano Castro - PR
 
Marcio Junqueira - DEM
 
Maria Helena - PSB
 
Neudo Campos - PP
 
Urzeni Rocha - PSDS
 

Amapá
 
Dalva FigIJeiredo • PT
 
Davi Alcolumbre - DEM
 
Evandro Milhomen - PedoS
 
Fátima peíaes . PMDB
 
Janete Oapíberibe . PSB
 
Jurandil Juarez - PMOB
 
Lucenira Pimentel - PR
 
Sebastião Bala Rocha - POT
 

Parti 
Asdrubal Bentes - PMOB 
Bel Mesquita - PMDB 
Beto Faro - PT 
Elcione Bart:>alho - PMDB 
Gerson Peres - pp 
Giovanni Queiroz - POT 
Jader Bart:>alho - PMDB 
Lira Màía- DEM 
Lúcio Vale - PR
 
Nilson Pinto - PSOB
 
Paulo Rocha - PT 
Vic Pires Franco - DEM 
Wandenkolk Gonçalves· PSDS 
Wladimir Cosia - PMOB 
Zé Geraldo - PT 
Zenaldo Coutinho - PSD8 
Zequinha Marinho - PMDB 

Amazonas
 
Ama Lins - PMOB
 
Canos Souza - PP
 
Marcelo Serafirn ~ PSB
 
Pradano - PT
 
Rebecca Garcia ~ PP
 
Sabino Castelo Branco - PTB
 
Silas Câmara ~ PSC
 
Vanessa Grazziotin - PCdoB
 

Rondõnla
 
Anselmo de Jesus ~ PT
 
Eduardo vaiverde - PT
 
Emandes Amorim ~ PTB
 
Lindomar Garçon - PV
 
Marinha Raupp ~ PMDB
 
Mauro Nazif - PSB
 
Moreira Mendes - PPS
 
Natan Donadon - PMDB
 

Acre
 
Fernando Melo - PT
 
Flaviano Melo - PMDB
 
Gladson Cameli ~ PP
 
Henrique Afonso - PT
 
lldertel Cordeiro- PPS
 
Nilson Mourão ~ PT
 
Perpétua Almeida - pedoB
 
Sergio Petecâo - PMN
 

Tocantins
 
Eduardo Gomes - PSOB
 
João Oliveira - DEM
 
Laurez Moreira - PSB
 
Lázaro Botelho - PP
 
Moises Avelino - PMDB
 

NilrnarRuiz - DEM 
Osvaldo Reis - PMDB 
Vicenlinho Alves - PR 

Maranhão 
Cartos Brandão - PSDB 
Cleber Verde - PRB 
Clóvis Fecury - DEM 
Davi Alves Silva Júnior - PSC 
Domingos Dutra - PT 
Flávio Dino - pedoB 
Gastão Vieira - PMDB 
Julião Amin - PDT 
Nice Lobão - OEM 
Pedro Fernandes - PTB 
Pedro Novais - PMDB 
Pinto ltamaraty - PSDB 
Professor Sétimo - PMDB 
Ribamar Alves - PSB 
Roberto Rocha - PSDB 
Sarney Filho - PV 
Sebastião Madeira ~ PSDB 
Waldir Maranhão - PP 

Cearâ 
Anlbal Gomes- PMDB 
Ariosto Holanda - PSB 
Amon Bezerra - PTB 
Chico Lopes - PCdeB 
Ciro Gomes ~ PSB 
Eudes Xavier ~ PT 
Eugênio Rabelo - PP 
Eunicio Oliveira - PMDB 
Flâvio Bezerra- PMDB 
Gorete Pereira - PR 
José Airton Cirilo - PT 
José Guimarães - PT 
José Unhares - PP 
José Pimentel ~ PT 
Leo Alcântara ~ PR 
Manoel Salviano - PSOB 
Marcelo Teixeira ~ PR 
Mauro Benevides - PMDB 
Paulo Henrique Lustosa - PMDB 
Raimundo Gomes de Matos - PSDB 
Vicente Arruda - PR 
Zé Gerardo- PMDB 

Plaui 
Alberto Silva - PMDB 
Aüla Lira - PSB 
B. Sá - PSB 
Ciro Nogueira - PP 
Julio Cesar - DEM 
Marcelo Oastro . PMDB 
Mussa Demes - DEM 
Nazareno Fonteles - PT 
Osmar Junior - pedoB 
Paes Landim- PTB 

Rio Grande do Norte 
Betinho Rosado ~ DEM 
Fâbio FarIa - PMN 
Fátima Bezerra - PT 
Felipe Maia - DEM 
Henrique Eduardo Alves - PMDB 
João Maia - PR 
Rogério Marinho ~ PSB 
Sandra Rosado - PSB 

Paralba 
Annande Abllio - PTB 
Darnlâo Feliciano - PDT 
Efraim Filho· DEM 
Luiz Couto - PT 
Manoel Junlor . PSB I 



MarcondesGadelha - PSB 
ROmulo Gouveia - PSOB 
RonaldoCunha Uma - PSOB 
Vital do Rêgo Filho' PMOB 
Wellington Roberto- PR 
Wilson Braga - PMOB 
Wilson Santiego- PMOB 

Pernambuco 
Ana Arraes - PSB 
André de Paule- OEM 
Armando Monteiro - PTB 
Bruno Areujo - PSDB 
Bruno Rodrigues - PSOB 
Carlos Eduerdo Cedoca • PSC 
canosWilson - PT 
Edger Moury - PMDB 
Eduardo de Fonte- PP 
FernandoCoelho Filho - PSB 
Fernando Ferro- PT 
Gonzaga Patriota - PS8 
Inocêncio OliveIra - PR 
José MendonçaBezerre· OEM 
JoséMúclo Monleiro - PTB 
Marcos AntonIo - PRB 
MaurIcio Rands - PT 
Paulo RubemSantiago· PT 
Pedro Eugênio - PT 
Raul Henry - PMOB 
Raul Jungmenn - PPS 
Renlldo Celhelros - PCdoB 
Roberto Megalhaes• OEM 
SiMo Costa - PMN 
Wolney Queiroz- PDT 

Alagoas 
Augusto Farias- pra 
Benedito de Lira - PP 
CarlosAlberto Canuto - PMDB 
CrIstiano Matheus- PMOB 
Francisco Tenorio - PMN 
Glveldo Carirnbão - PSB 
Joaquim Be~rAo - PMOB 
'Mauricio Qulntella Lessa - PR 
Olevo Celheiros - PMDB 

Sergipe 
Albano Franco - PSDB 
Eduerdo Amortm• PSC 
IranBarbosa - PT 
Jackson Barreto - PMDB 
Jerônimo Reis - OEM 
José Carlos Machado - OEM 
MendonçaPrado- DEM 
Valadares Filho - PSB 

Bahia 
Alice Portugal - PCdoB 
Anlonio Carlos MagathAes Neto - DEM 
Claudio Cejado - DEM 
Colbert Martin·s • PMDB 
Daniel Almeida - PedoB 
EdigarMAoBranca - PV 
Edson Duarte - PV 
Fábio Souto - DEM 
Félix Mendonça- OEM 
Fernando de Fablnho - DEM 
Guilhenne Menezes - PT 
João Almeida - PSOB 
João CartosBacelar - PR 
.JcâcLeão - PP 
Jorge Khoury - OEM 
José Carlos Aielula - DEM 
José Carlos Araújo - PR 
José Roche • PR 

Joseph Bandeira - PT 
Jusmari oavetra- PR 
Jutahy Junior - PSDB 
L1dlce da Mata - PSB 
LuizBassuma • PT 
Luiz Carreira - DEM 
MarceloGulmartles Filllo - PMDB 
Marcos Medrado- POT 
Mflrto Negromonte • PP 
Mauricio Trlndade - PR 
Nelson Pellegrino ~ PT 
Paulo MagalhAes • DEM 
Robeno Brltto - PP 
Sérgio BarradasCarneiro - PT 
Sérgio Brito - PMDB 
Severlano Alves· PDT 
Tonha MagalhAes - PR 
UldurtcoPinlo· PMN 
Veloso - PMDB 
WalterPinheIro - PT 
Zezéu Ribeiro· PT 

Minas Gerais 
Ademir Camllo- POT 
Aellon Fraltas - PR 
Alexandre Silveira - PPS 
AntOnio Andrade- PMDB 
AntOnio Roberto - PV 
Aracely de Paula - PR 
Bilac Pinto· PR 
Bonifáciode Andrada - PSOB 
Carlos Melles - DEM 
Csrlos Willlan - PTC 
Ciro Pedrosa • PV 
EdmarMoreira - DEM 
Eduardo Barbosa - PSDB 
Ellsmar Prado - PT 
Fábio Ramalho- PV 
FernandoOlnlz - PMDB 
George Hillon • PP 
Geraldo Thadeu - PPS 
GllmarMachado - PT 
Humberto Souto - PPS 
Jelme Martins· PR 
Jairo Alaide • DEM 
JO Moraes- PCdoB 
Joãc Blltar - DEM 
João MagalMes - PMDB 
José Fernando Apareddode Oliveira - PV 
JoséSantana de Vasconcellos - PR 
Júlio Delgado- PSB 
Juvenil Alves - PRTB 
Lael Varella ~ DEM 
Leonardo Monteiro - PT 
LeonardoQulntao - PMDB 
Uncoln Portela - PR 
Luiz Fernando Faria - PP 
Má",lo ReinaldoMoralra- PP 
Marcos Montes - DEM 
Marta do Carmo Lera - PT 
MariaLúcia Cardoso ~ PMDB 
Mártode Ollvetra- PSC 
Mérlo Heringer - POT 
Mauro Lopes· PMOB 
Miguel CorrêaJr. - PT 
Miguel Martlnl• PHS 
Nardo Rodrigues - PSDB 
Odalr Cunha - PT 
Paulo Abl-ackel- PSOB 
Paulo Plau - PMDB 
Refael Guerra - PSDB 
ReglneldoLopes - PT 



Rodríqo de Castro - PSOB 
SaraivaFelipe- PMOB 
Virg(lio Guimarães - PT 
VitorPenido- DEM 

Espfrito Santo 
Gamilo Cola - PMDB 
lriny Lopes - PT 
Jurandy Loureiro - PSC 
LeIoCoimbra - PMDB 
Luiz Paulo Velloza Lucas - PSOB 
Manato- POT 
NeuclmarFraga - PR 
Rila Camata - PMDB 
Rosede Freitas - PMOB 
Sueli Vidigal- POT 

Rio de Janeiro 
Alexandre Santos ~ PMOB 
Andreia Zito- PSDB 
Arnaldo Vianna - por 
Ayrton Xerez - OEM 
Bernardo Ariston - PMDB 
Brizola Nela - PDT 
Carlos Santana - PT 
Chico Alencar - P50L 
Chico D'angelo . PT 
Clda Diago - PT 
Oeley - PSC 
Or.Adilson Soares - PR 
or. Paulo Cesar - PR 
Edmilson Valentim - pedoS 
Edson Ezequiel- PMOB 
Edson Santos· PT 
Eduardo Cunha - PMDB 
Eduardo Lopes- PSB 
Felipe Bemier- PHS 
Fernando Gabeira- PV 
Fernando Lopes- PMDB 
Filipe Pereira- PSC 
Geraldo Pudim - PMOB 
Hugo Leal - PSC 
Indiada Costa- DEM 
JairBolsonaro - PP 
Jorge Bitlar- PT 
Leandro Sampaio - PPS 
LéoVivas - PRB 
Leonardo Piccianí - PMDB 
LuizSérgio - PT 
Marcelo llagiba - PMOB 
Martna Maggessi - PPS 
MiroTeixeira - POT 
Neillon Mulim - PR 
NelsonBomier- PMOB 
Otavio Leite- PSOB 
Pastor ManoelFerreira - PTS 
Rodriqo Maia - DEM 
Rogerio Lisboa - OEM 
Silvio Lopes - PSOB 
Simão Sessím - PP 
Solange Almeida - PMOB 
Solange Amaral- OEM 
Suely - PR 
Vinicius Carvalho - PTdoB 

510 Paulo 
Abelardo Camarinha - PSS 
Aldo Rebelo· PCdoB 
AlineCorrêa- PP 
Antonio Bulhões • PMOB 
Antonio Carlos Mendes Thame - PSOB 
Antonio Carlos Pannunzio - PSOB 
Antonio palocot - PT 
Arlindo Chinaglia - PT 

Arnaldo Faria de SiI- PTB 
Arnaldo Jardim - PPS 
Arnaldo Madeira- PSOB 
Belo Mansur- PP 
CândidoVaccarezza - PT 
Carlos Sampaio - PSDB 
Certos Zarattini - PT 
CelsoRussomanno - PP 
Cláudio Magrlo - PPS 
Clodovll Hemandes- PR 
Devanir Ribeiro ~ PT 
Dr. Nechar - PV 
Oro Pinotti- DEM 
Or. Talmlr - PV 
Or. Ubiali - PSB 
DuarteNogueira - PSOB 
Edson Aperecido - PSOB 
Emanuel Fernandes - PSOB 
Fernando Chucre - PSOB 
Francisco Rossi - PMOB 
FrankAguiar - PTB 
Guilherme Campos - OEM 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Pietá - PT 
Jilmar Tatto- PT 
João Dado - PDT 
JoãoPauloCunha - PT 
JorgeTadeuMudalen- DEM 
Jorginho Maluly- OEM 
José Anlbal - P5DB 
José Eduardo Cardozo- PT 
José Genolno - PT 
JoséMentor- PT 
José Paulo Tóffano - PV 
Julio Semeghini - PSOB 
Lobbe Neto - PSOB 
Luciana Cosia - PR 
unza Erundina - PSB 
MarceloOrtlz - PV 
Márcio França - PSB 
Michel Temer - PMOB 
Milton Monti- PR 
NelsonMarquezelli - PTB 
Paulo Malu! - PP 
PauloPereirada Silva - POT 
Paulo RenatoSouza - PSOB 
Paulo Teixeira - PT 
Regis de Oliveira - PSC 
Reinaldo Nogueira - POT 
RenatoAmary- PSOB 
Ricardo Berzoini . PT 
Ricardo Izar - PTB 
Ricardo Tripoli - PSOB 
Roberto Santiago - PV 
Silvinho Peccioli - DEM 
Silvio Torres - PSOB 
vaoac Gomes - PP 
ValdemarCosta Neto- PR 
Vanderlei Macris - PSOB 
Vicentinho - PT 
Walter lhoshi - OEM 
Willíam Woo - PSOS 

Mato Grosso 
Caríos Ablcalil - PT 
ElieneLIma- PP 
Homero Pereira- PR 
PedroHenry- PP 
Professor Viciaria Galll - PMOB 
Thelma de Oliveira - PSOB 
Vattenlr Pereira- PSB 
Wellinglon Fagundes - PR 



Distrito Federal Décio Lima - PT 
Augusto Cervalho • PPS 
Jolran FreJat· PR 
Laerte Bessa· PMDB 
Magela- PT 
Osório Adriano - DEM 
Rodovalho - DEM 
Rodrigo Rollemberg - PSB 
Tadeu Fillppelli - PMDB 

Galãs 
Cartas Alberto Leréia - PSDB 
Chico Abreu - PR 
lrts de Araujo- PMDB 
João Cempos • PSDB 
Jovair Arantes - PTB 
Leandro Vilela· PMDB 
t.eonarno Vilela - PSDB 
Luiz Bittencourt - PMDB 
Marcelo Melo - PMDB 
Pedro Cheves - PMDB 
Pedro Wilson - PT 
Professora Raquel Teixeira - PSOB 
Ronaldo Caiado - DEM 
Rubens Otoni- PT 
Sandes Júnior - PP 
Sandro Mebel - PR 
Tetlco - PTB 

Mato Grosso do Sul 
AntOnio Certos Blffi - PT 
Antonio Cruz- pp 
Degoberto - PDT 
Geraldo Resende - PMDB 
Nelson Tred - PMDB 
VenderLoubet - PT 
Weldemir MoI<e - PMDB 
Waldir Neves - PSDB 

Paranâ 
Abelardo Luplon • DEM 
Alfonso Cemargo - PSDB 
Airton Roveda • PR 
Aloeni Guerra· DEM 
AlaxCanzlani - PTB 
Alfredo Kaeler - PSDB 
Andre Vargas - PT 
Angelo Venhonl • PT 
Assis do couto- PT 
Berbosa Neto· PDT 
Cezar SUvestri - PPS 
Chico da Princesa - PR 
Dilceu Sperafico - PP 
Dr. Rosinha - PT 
Eduerdo Selarra - DEM 
Giecobo· PR 
Gustevo Fruet - PSDB 
Hermes Parclanello - PMDB 
Luiz Certos Hauly - PSDB 
Luiz Cartas Setim - DEM 
Marcelo Almeida - PMDB 
Max Rosenmann - PMOB 
Moeclr Micheletto - PMDB 
Nelson Meurer- PP 
Odllio Balbinotti - PMDB 
Osmer Sarragllo - PMDB 
Retinho Junior - PSC 
Ricardo Barros - PP 
Rocha Louras - PMOB 
Takayame - PSC 

Santa Catarina 
Angela Amln - PP 
Carmo Merss - PT 
Celso Meldaner - PMDB 

Djelme Berger • PSB 
Edlnho Bez - PMDB 
Femando Coruja - PPS 
Gervésio Silva - PSDB 
João Maios - PMDB 
João Pizzoletti - PP 
JoséCarlos Vieira - DEM 
Nelson Goetten - PR 
Paulo Bornhausen - DEM 
Veldir Coletto - PMDB 
Vignatti • PT 
Zonta - PP 

Rio Grande doSul 
Adéo Pretto - PT 
Afonso Hamm- PP 
Beto Albuquerque - PSB 
Cezar Schlrmer - PMDB 
Cleudio Dlez - PSDB 
Oarcfsio Perondi - PMOB 
Elisau Pedilhe - PMDB 
Enio Beccl - PDT 
Germano Bonow - DEM 
Henrique Fontana - PT 
Ibsen Pinheiro - PMDB 
José Otévlo Germano - PP 
Luclana Genro- PSOL 
Luis Cartos Helnze - PP 
LuizCanos Busato - Pffi 
Manuela D'évlle - PCdoB 
MarcoMaia- PT 
Mariado Rosário - PT 
Matteo Chiarelli - DEM 
Mendes Ribeiro Fliho· PMDB 
OnyxLorenzoni - DEM 
PauloPimenta - PT 
Paulo Roberto - PTB 
Pepe Verges - PT 
Pompeo de Manos· POT 
Professor Ruy Pauleni - PSOB 
Reneto Molllng - PP 
Sérgio Moraes - PTB 
Tarclslo Zlmmennann - PT 
Vleire da Cunha - PDT 
Vilson Covetti - PP 



COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Marcos Montes (OEM) 
1°Vlce-Presídente: Assis do Couto (PT) 
2° Vice-Presidente: Waldir Neves (PSOB) 
3° Více-Presidente: OilceuSoeraüco (PP) 
TItulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Adão Prettc Airton Roveda 

Antonio José Medeiros Afonso Harnm 
(Licenciado) 

Anselmode Jesus Armando Abllio 
Assis do Couto Benedüo de Lira 
Beto Faro Camilo Cola 
Celso Maldaner Carlos Bezerra (LIcenciado) 
Oilceu Speraüco Darclsio Perondi ~3g3 do f>V 

OomingosDutra Emandes Amorim 
Edio Lopes Fernando Meto 
Flaviano Melo Lázaro Botelho 
HomeroPereira Marcelo Melo 
Jusmari Oliveira Moises Avelino 
Leandro Vilela ..... doPV Nilson Mourão 
Luis Carlos Heinze Paulo Pimenta 
Moacir Micheler10 Suely 
Nelson Meurer Vadão Gomes 
Odilio Balbinottí Vander Loubet 
Paulo Piau vaga do PSDBIOEMIPPS Veloso 
Roberto Balestra (Licenciado) Vignatli 

(Dep. do PSDB/DEMIPPS 
Tatico ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB/DEM/PPS 
Valdir Colatto ocupa a vaga) 
Zé Gerardo 1 vaga 
Zonta 

PSDBlDEM/PPS 

Abelardo Lupion 
Alfredo Kaefer wgn dO 

PMDaIl'JIWIPIWIBIPSCiI"/ClPld06 

Claudio Oiaz Antonio Caríos Mendes lhame 
Davi Alcolumbre ~agil do 
PSBIPDTIPCdCll3lFf>lN Carlos Melles 

Duarte Nogueira Cezar Süvestri 
Jerônimo Reis Eduardo Sciarra 

João Oliveira 
Félix Mendonca vaga do 

PMD81PJIPPIPR1PIBII'5~ ICJPTdoB 

Leonardo Vilela Francisco Rodrigues 
Luiz Carlos Selim Jorginho Maluly 
Marcos Montes Lael Varella 
Ronaldo Caiado Lira Maia 
Waldir Neves Moreira Mendes 
Wandenkolk Gonçalves ROmulo Gouveia 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSC/PT Silvio Lopes 
CIPTdoB ocupa a vaga) 

Theíma de Oliveira 
PSB/PDTlPCdoB/PMN 

B.Sé Enio Bacci 
Dagoberto Giovannl Queiroz 
Fernando Coelho Filho Mério Heringer 
Osmar Júnior Reinaldo Nogueira 
Pompeo de Mattos Sandra Rosado 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS Valadares Filho 
ocupa a vaga) 

PV 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTlPP/PRlPTBIPSClPT PMDBIPTlPPIPRlPTB/PSClPT 
C/PTdoB ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga) 
Seeetáriota): Moizes Lobo da Cunha 
local: Anexo 11, Térreo. Ala C. saJa 36 
Telefones: 321&-6403/6404/6406 

FAX: 3216-6415 

COMISsAo DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB) 
1° Vice-Presidente: Marcelo Seraüm (PSB) 
2° Vice-Presidente: 
3° Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSC/PTC/PTdoB 
AtUa Lins vaga do PSDBroEMIPPS Asdrubal Bentes 

carros Souza Bel Mesquita 
Dalva Figueiredo Fátirna Pelaes 
Elcione Barbalho Gladson Cameli 
Henrique Afonso Joseph Bandeira 
José GuImarães Lúdo Vale 
Luclano Castro vaga doPSDB.OEM/PPS Marinha Raupp 
Natan Donadon Mauro Lopes 
Rebecca Garcia Neudo Campos 
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Rocha 
(Dep. do PSB/PDTlPCdoB/PMN Zé Geraldo ocupa a vaga) , 
1 vaga Zequinha Marinho 

PSDB/DEM/PPS 
Jairo Ataide Abelardo Lupion 
lira Maia lldertel Cordeiro 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSCIPTC Marcio Junqueira 
IPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Moreira Mendes 
(Dep. do PSBIPDT/PCdoB/PMN Urzeni Rocha 
ocupa a vaga) 

(Dep.do 
1 vaga PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSCIPT 

C/PTdoB ocupa a vaga) 
PSBIPDT/PCdoB/PMN 

Marcelo Serafim Giovanni Queiroz 
Maria Helena Mauro Nazif 
Sebastião Bala Rocha vaga 00 
PSOB'Oft,WPS Perpétua Almeida 

Semio Petecãc vnga OO 
P~OO1PTfPPIPRlPTBIPSQ'PTQ'PTdoB 

Vanessa Grazziotin 
PV 

Lindomar Garcon VllQilOO 

P~DBIPTfPPIPR!F'TBII'SQ'PTClPTooB 

PRB 
Marcos Antonio YBgPdo I'SOlW8M>PS 

Secretflrio(a): Iara Araujo Alencar Aires 
Local: Anexo 1/- Sala T- 59 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 321&-6440 

COMISSÃO DE cr~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 
INFORMATICA 

Presidente: Julio Semeghini (PSDB) 
1° Vice-Presidente: José Rocha (PR) 
2° Vlce-Presldente: Paulo Bornhausen (OEM) 
3D Vice-Presidente: Bilac Pinto (PR) 
TItulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSC/PTCIPTdoB 
Bete Mansur Carlos ZaraUini 
Bilac Pinto Cida Diogo 
Cristiano Matheus ...go 00 Ed do C ha 
PSD9JDEMlPPS uar un 

Elismar Prado Fernando Ferro 
Eunfcío Oliveira Frank Aguiar I 

Guilherme Menezes Gerson Peres 
Jader Bamalho Ibsen Pinheiro 
Jorge Bíttar João Cartos Bacelar I 

José RodTa Joaquim Bel!r:io 



Maria do Carmo Lera José Eduerdo Cardozo 
Nazareno Fonteles Luiz Carlos Busato 

Paulo PlauY1lg1l1lo ~OBlOEMlPPSPaulo Henrique lustosa 
Paulo Roberto Rebecca Garcla 
Ratinho Junior Ricardo Barros 
Sendas JúnIor Sablno Castelo Branco 
Silas camara YBg1II;\(J 

PSB""DTlPCdoM'MN Takayama 

Walter Pinheiro Waldir Maranhao 
Wladimir Costa Wilson Braga 
Zequlnha Marinho Wilson Santiago 
(Dep. do PSDBIDEMlPPS ocupa (Dep. do PV ocupa a vaga) 
a vaga)
 
(Dep. do PSDBIDEM/PPS ocupa
 (Dep. do PRTB ocupa a vaga) a vaga)
 
(Dep. do PSDBIDEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEMIPPS
 
a vaga) ocupa a vaga)
 
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
 
a vaga)
 

PSOB/DEM/PPS 
Bruno Rodrigues Alceni Guerra 
Eduardo Sciarra 'iftUUdo 
F'U06JPT,w1PRlPTRlPSClPTCdoB Davi AlcoIumbre 

Emanuel Fernandes José Mendonça Bezerra 
Gustavo Fruet Júlio Casar 
Jorglnho Maluly Lobbe Neto 

MoreIra Mendes "'Dgtl ee
José Anlbal PIICOBIPT,w/PRlPTBlP'SClPTC'PT1:k>B 

Julio Semeghinl NllmarRulz 
Leandro Sampaio Professora Raquel Teixeira 
Manoel Salviano "'1Ig. do 
PM(lB.'PT,woPFWTBlPSClPTClPT40B Rafael Guerra 

Paulo Bornhausen Raul Jungmann 
Roberto Rocha 'f'lIglI40 
PMDM'TIF'PoPFWTBlPSClPTCI1"TdoB Rodrlgo de Caslre 

ROmulo Gouveia 'f'lIglI do 
PMD8IPTIF'PIPRIPTBIPSCIPTCIPldoB Zenaldo Couünho 

(Dep.do 
Vic Pires Franco PMOBIPTIPPIPRlPTB/PSClPT 

CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep.do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSClPTC 
IPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do PV ocupa a vaga) 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PSB/POT/PCdoBIPMN 
Enio Baccl Ana Arraes 
Luiza Erundlna Arlosto Holanda 
Rodrigo Rollemberg Barbose Neto 
Uldurioo Pinto Djalma Berger 
Valadares Filho Mârclo França 
(Dep. do 
PMDBIPT/PPIPRlPTBIPSClPTC Marcos Medrado 
IPTdoB ocupa a vaga) 

PV 
Edson Duarte "'IIgU doDr. Nechar 'iltlJ8.do P60BIOElM'PS 

PMD8IPTIPPtPRIPTBtPSClPlC'PT1:k>B 

Edigar M:lo Branca FábiO Ramalho 
PHS 

Miguel Martini "'eglcta PSDElrOEM!PPS 

PRTB 
Juvenil Alves "'Ilgl~ 

PMD8IPl1PPIPRlPTUlPSG'PTCIPTeee 

Secretárto(a):Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
 
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 49
 
Telefones: 3216-6452 A 6458
 
FAX: 3216-6465
 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSnçA E DE CIDADANIA
 
Presldenle: Leonardo Plcelanl (PMDB)
 
10 Vice-Presidente: Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
 

2" Vice-Presidente: Neuclmar Fraga (PR)
 
3' Vice-Presidente:Ma"",lo Ilagiba (PMDB)
 
Titulare. Suplentes
 

PMOBIPT/PP/PRlPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Benedito de Lira Alexandre Santos 
Céndldo Vaccarezza Antonio BulhOes 
Cezar Schirmer YlllIlIdo PSOMJEMlPPS AntOnio Carlos Biffi 
Colbert Martins Aracely de Peula 
Geraldo Pudim Amoldo Faria de Sé 
GersonPeres CertosAbicalil 
Ibsen Pinheiro CariosWillian 
João Paulo Cunha Oéclo Lima 
José Eduardo Cardozo Dilceu Sperafico 
José Genolno Domingos Outra 
José Mantar Eduardo Cunha 
Leonardo Plcclanl Fétima Bezerra 
Magela Fernando Olnlz 
Marcelo Guimarães Filho George Hilton 
Ma"",lo llagiba Hugo Leal 
Maria Lúcia Cardoso Irlny Lopes 
MaurIcio Qulntella Lessa João Magalhtles 
Mauricio Rands Jofran Frejat 
Mauro BenevidesWIlg8 do PSOl José Pimentel 
Mendes Ribeiro Filho laerte Bessa Yllga~""" 

Michel Temer LuizCouto 
Nelson Pellegrfno Marla do Rosérlo 
Nelson Trad Od/lio Balblncttl 
Neucimar Fraga Pastor Manoel Ferreira 
OdalrCunha Ricardo Barros 
Paes Landim Rubens Otoni 
Paulo Maluf SendasJúnior 
Paulo Teixeira Sandro Mabe' 
Professor Victorto Galll Tadeu F/lippelll 
Regis de Oliveira Veloso 
Sérgio Barradas Carneiro Wladlmlr Costa 

(Dep. do PSDBIDEMIPPS Vicente Arruda "'lllI 8 do PSOElrOEM/PPS 
ocupa a vaga) 

Vilson Covaltl 1 vaga 
Vital do Rêgo Filho _ do '"' 

Wilson Santiago 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa a 
vaga) 

PSDBlDEMIPPS 
Antonio Carlos Maoalhaes Neto 
do PMDBlPTIPP~TlWS~C'PTdoB Albano Franco 

Bon~édo de Andrada Alexandre Silveira 
Bruno Araújo André de Paula 
Edmar Moreira Ayrton Xerez 
Edson Aparecido Fernando Coruja 

Humberto Souto .... do
Efraim Filho PMDlWflWlPR/PTBIF'5CIP IO'PTdo8 

Felipe Maia Jerônimo Reis 
índio da Costa Joêo Almeida 
Jutahy Junior Jeão Campos 
Mendonça Prado José Anlbal 
Moreira Mendes José Carlos Aleluia 
Paulo Magalh:les Matleo Chiarelli 
Renato Amary Mussa Dames 
Roberto Magalhaes Paulo Bornhausen 
Ronaldo Cunha Lima Pinto Itamaraty 
Sílvlnho Peccioli Ricardo Tripoli 
Zenaldo Coutinho Sebastiao Madeira 
(Oep.do 
PMDBIPTlPP/PRlPTB/PSC/PTCIPT Solange Amaral 
doB ocupa a vaga) 
(Oep.do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSClPTCIPT WilliamWoo 
doB ocupa a vaga) 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
Ciro Gomes Beta Albuquerque 
Flâvio Oino Chico Lopes 



Francisco Tenorio Edmilson Valentim 
Márcio França Gonzaga Patriota 
Marcos Medrado Pompeo de Mattos 
Sandra Rosado Rogério Marinho 
Valtenir Pereira Severiano Alves 
Worney Queiroz Vieira da Cunha 

PV 
Marcelo Ortiz Samey Filho 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPT/PP/PRlPTBIPSCIPTC/PT PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSCI 
doB ocupa a vaga) PTC/PTdoB ocupa a vaga) 

PSOL 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PRlPTBIPSC/PTC/PT Chico Alencar 
doB ocupa a vaga) 
Secretártota): Rejane Salete Marques 
local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
Presidente: Cezar suvestrt (PPS) 
1° Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSOB) 
20 Vice-Presidente: Giacobo (PR) 
3° vtce-Presldente: Walter Ihoshi (OEM) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTlPPIPRlPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Antonio Cruz Anlbal Gomes Y"IJ8doPV 

Eduardo da Fonte Celso Russomanno 
Fernando Melo Devanir Ribeiro 
Giacobo V"IJ8 do PSOtllDEMlPPS Leandro Vilela 
José Carlos Araújo Marcelo Guimaraes Filho 
Leo Alcântara YlllIII do PSOBIOEMi'PPS Maria do Carmo Lara 
Luciana Costa VlllI° do PSIl8IOEM/PPS Mauricio Trindade 
Luiz Bassuma Max Rosenmann 
Luiz Bittenoourt Miguel Corrêa Jr. 
Nelson Goetten Paes Landim 
Ricardo Izar Ratinho Junior 
Tonha Magalhães Sérgio Brito Y"II8do~BlPUIIPCólIBo+'MN 

Vinicius Carvalho (Oep. do PSOL ocupa a vaga) 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PSDBIDEM/PPS 
Carlos Sampaio Bruno Araújo 
Cezar Süvestrí Efraim Filho 
Walter Ihoshi Fernando de Fabinho 
(Dep. do 
PMDBIPT/PPIPRlPTB/PSc/PT Leandro Sampaio 
CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep.do 
PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSC/PT NUmarRuiz 
C/PTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSc/PT Paulo Abi-ackel 
CIPTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDTIPCdoB/PMN 
Ana Arraes Givaldo Oarimbâo 
Barbosa Neto Silvio Costa 

(Dep. do 
Chioo Lopes PMDB/PTlPPIPRlPTBIPSC/PT 

C/PTdoB ocupa a vaga) 
Júlio Delgado ViOQlldoFV 

PV 
(Dep.do

(Dep. do PSBIPDTIPCdoBIPMN PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSC/PT 
ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga) 

PSOL 
Ivan Valente yeg8 do 

PMl)l!JPf 1PP1!"HIP11Jll'SO'P1·ClPIcee 

PHS 
FeliDe Bomier Y"9

l1do 

PMOIW>'r.4'P1PRI1"TBlPSCJPTClPTd08 

Secre1ãrio(a): LIlian de Cássla Albuquerque Santos 
Local: Anexo 11, Pev. Superior, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX: 3216-8925 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: Wellington Fagundes (PR) 
1° Vice-Presidente: Albano Franco (PSDB) 
2° Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB) 
3° Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Antônio Andrade Aline Corrêa 
Or. Adilson Soares Yaglldo PHS Antonio Palocci 
Edson Ezequiel YlllIlIdo PSDBIOEMlPP5 Armando Monteiro 
Fernando Lopes Carlos Eduardo Cadoca 
João Maia Celso Maldaner 
JurandiJJuarez João Paulo Cunha 

Nelson Marauezelli Y"In'do 
Lucia Vale PSM-IJIIPCdo!WMN 

Miguel Corrêa Jr. Praciano 
Reginaldo Lopes Rocha Loures 
Renato Molling Vicentinho Alves 

(Dep. do PSDBIDEMIPPS 
Wellington Fagundes ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB/DEMlPPS ocupa 
a vaga) 

PSDBIDEMIPPS 
Albano Franco Emanuel Fernandes 
Fernando de Fabinho Guilherme Campos 
Osório Adriano Jairo Ataide 
Rodriao de Castro Y!l9B do 
PMDBIPYJWIPR/PTBIPSCJPTClPTdoB Leandro Sampaio 

Vanderlei Macris Luiz Paulo Vellozo Lucas 

(Dep. do Waldir Neves YiOQado 

PMDB/PT/PPIPRlPTB/PSC/PTCI PMOB/PTIPPIPRlPl1WSC/PTClPTdoEl 

PTdoB ocupa a vaga) 
PSB/PDT/PCdoBIPMN 

Oro Ubiali Fernando Coelho Filho 
(Dep. do 

Evandro Milhomen PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSClPT 
c/PTdoB ocupa a vaqa) 

PHS 
(Dep. do 
PMDB/PTIPP/PRlPTB/PSC/PTCI Miguel Martini 
PTdoB ocupa a vaga) 
Secretáríoía): Lin Israel Costa dos Santos 
Local: Anexo li. Térreo. Ala A. sala T33 
Telefones: 3216-6601 A 6609 
FAX: 3216-8610 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Presidente: Zezéu Ribeiro (PT) 
1° Vlce-Presldeníe: Angela Amin (PP) 
2° Vice-Presidente: Luiz Carlos Busalo (PTB) 
3° Vice-Presidente: Edson Santos (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Angela Amin Chico da Princesa 
Chl Ab Y"91\ do PS6IPDTIF'CdoB<PMN Davi Alves Silva Junior YlIgll ee 

ICO reu PSBIPDTIPedoEI.'PMN 

Edson Santos Hermes Parcianeuo 
Eliene Lima v. do PS08IOEM'PPS José Guimarães 
Jackson Barreto Y8gllM~UlllOEMlPf>S Luiz Bittencourt 

Paulo Roberto vagll do 
João Leão PSBlPDl'lPCdoBlPloilN 

José Airton Cirllo Paulo Rubem Santiago 
Lázaro Botelho Pedro Eugênio 
Luiz Carlos Busato Pedro Hen~ 

Marcelo Melo Rose de Freitas YBg8 c 



PSDIilDt:MlFPS 

Mannha Raupp Sérgio Moraes 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS 

Zezéu Ribeiro ocupa a vaga) 
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep, do PV ocupa a vaga) 

PSDBIDEM/PPS 
Famando Chucra André de Paula 
Solange Amaral CeríosBrandão 
(Dep. do Gustavo Fruet V8{1Bda
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTC F'MOM'T,wJI"RIPTBfPSClPTC/S'TdoB 

IPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSClPTC Renato Amary 
IPTdoB ocupa a vaga) 
1 vaga Rogerio Lisboa 

(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSC/PT 

C/PTdoB ocupa a vaga) 
PSBIPDTIPCdoB/PMN 

(Dep. do 
Ademir Cemllo PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPT 

CIPTdoB ocupa e vega) 
(Dep. do 

t.eurez Moreira PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSClPT 
CIPTdoB ocupe a vage) 

(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTC 1 vaga 
IPTdoB ocupa e vaga) 

PV 
José Paulo T6ffano "'lIQ8do Roberto Santiaao "'IllIPdo 
PMOBIPT,wfPFWTBlPSC/PTC/P'TdoB PMOBlPTIPP~fBIPSc7r>TC/S'TdoB 

Secretério(a): Romulo de Sousa Mesquita 
local: Anexo li. Pavimento Superior. Ala C, Sala 188 
Telefones: 3216-6551/6554 
FAX: 3216·6560 

COMiSSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 
Presidente: Luiz Couto (PT) 
10 Vice-Presidente: 
2" VIce-Presidente: Pedro Wilson (PT) 
30 Vice-Presidente: Pastor Manoel Ferreira (PTB) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPP/PRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
lriny Lopes AdAo Pretto 
Janeta Rocha Pielé Dalva Figueiredo 
~~ndeira 'f'8lIlldo 

Filipe PereIra 

L1ncolnPortela "'IllIR ee 
PSB.'POTlPCdoBlPMN Henrtque Afonso 

Lucenira Pimentel José Unhares 
Luiz Couto Jusmari Oliveira 'f'Bll1S lkJ PHS 

Pastor Manoel Ferreira Paulo Henrique lustosa 
Pedro Wilson Vlcentinho 
Sualy 'f8ll1S do PHS (Dep. do PV ocupa a vaga) 
Veloso 1 vaga 
(Dep. do PVocupa a vage) 
(Dep. do PSOL ocupe a vaga) 

PSDBIDEMIPPS 
Geraldo Thadeu Claudio Cajado 
Matteo Chiarelli Eduardo Barbosa 
Pinto Itamaraty João Almeida 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSc/PTC Otavio Leite 
IPTdoB ocupa e vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSB/PDTIPCdoB/PMN 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSc/PTC Janete Capiberibe 
IPTdoB ocupa a vaga) 
1 vaga Sueli Vidigal 

PHS 

(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSC/PTC PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSc/PT 
IPTdoB ocupe e vega) CIPTdoB ocupa a vaga) 

PRB 
Léo Vivas 1 vaga 

PV 
Oro Talmir 'f'8lI1S do 

PMDBIPTIPF'IPRIPTBfPSC'PfCIPTdoB 

PSOL 
Chico Alencar "'llIJDdo 
PMDlWTIPP/PRIPTBfPSClPTC/S'TdoB 

Secretario(a): Marola Marques de Araújo 
local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185 
Telefones: 3216-6571 
FAX:3216-6580 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente: Gasta0 Vieira (PMDB) 
1" Vice-Presidente: Mana do Rosáno (PT) 
2!'Vice-Presidente: Frank Aguier (PTB) 
3" Vice·Presldente: Osvaldo Reis (PMDB) 
Tltulares Suplentes 

PMDBIPT/PPIPRlPTBIPSCIPTCIPTdoB 
Alex Canzlanl 'iagllc!oPSOWOEMIPPS Angele Amln 
Angelo Vanhoni Angela porteta 
AntonIo Bulhões Beto Mansur 
AntOnio Canos Bllti Elelone Barbalho 
Carlos Abicelil Eliene Uma 
Clodovíl Hemandes Elismar Prado 
Fátima Bezerra Flávio Bezerra 
Frank Aguiar Gilmar Machado 
Gastãc Vieira Jllmar Tatto 

Mérclo Reinaldo Moreira 'f'BlllSc!o
Iran B rb osa PSD8IDEM'PPSa 

João Matos Mauro Benevides 
Joaquim BeltrDo "'aga do PS08IOEMPPS Mauro topes 
Leio Coimbra Neilton Mulim 
Maria do Rosério Pedro Wilson 
Osvaldo Reis Professor Victorlo Galll 
Peulo Rubem Santiago Reginaldo lopes 
Professor Setimo Ricardo Izar 
Raul Henry VIllIIS do PSD8ItlEMJPPS Seralva Felipe 
Waldir Maranhão 
(Dep. do PSBIPDTIPCdoBIPMN 
ocupa a vaga) 

PSDBIDEM/PPS 
Clóvis Feeury Andreia ZUo 
Lobbe Nelo Bonlfaclo de Andrade 
Nlce Lobão João Oliveira 
NilmarRulz Jorglnho Maluly 
Paulo Renato Souza Lira Mala 
Professor Ruy Pauletti Paulo Bomhausen 
Professora Raquel Teixeira Paulo Magalhaes 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTC Raimundo Gomes de Matos 
IPTdoB ocupa e vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTC Ronaldo Cunha Lima 
IPTdoB ocupa a vega) 
(Dep.do (Dep.do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTC PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSc/PT 
IPTdoB ocupa e vaga) C/PTdoB ocupa e vaga) 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Alice Portugal Dr. Ubleli 
Ariosto Holanda Eduerdo Lopas 
Atila Lira Lulza Erundina 
Rogério Marinho Rlbamar Alves 
Severieno Alves 'f8ll8do 
F'MIJ8IPTlPPlPPJPTB/PSCtPTCdoB 

PV 
(Dep. do PSOL ocupa e vaga) Marcelo Ortlz 



PSOL 
a do PV Ivan Valente v"'iI

Secretárota): Iracema Marques 
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170 
Tetetones: 3216-662216625/6627/6628 
FAX: 3216-6635 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 
Presidente: Virgllio Guimarães (PT) 
1° Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMOB) 
20Vice-Presidente: Antonio Palocd (PT) 
3° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PPIPRlPTB/PSC/PTCIPTdoB 
Acélio Casagrande (Licenciado) Andre Vargas 
Aelton Freitas Bitac Pinlo 
Antonio Palocci Carlito Merss 
Armando Monteiro Carlos Santana 
Eduardo Cunha Carlos Souza oroga do PSOL 

Filipe Pereira Carlos Willian 
João Magalhães Cezar Schirmer 
José Pimentel Colbert Martins 
Luiz Fernando Faria Giacobo 
Marcelo Almeida Leonardo Quintão 

Mauricio Quintella Lessa vago ao 
Max Rosenmann vv 

Pedro Eugênio Nelson Bomier 
Pedro Novais Paulo Maluf 
Rocha Loures Renato Molling 
Vignatti Ricardo Berzoini 
Virgilio Guimarães Sérgio Barradas Cameiro 
(Dep. do PSDBlDEMIPPS ocupa 

Tarelsio Zimmermann 
a vaga) 

Zonta 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS 

ocupa a vaga) 
PSDB/DEMIPPS 

Alfredo Kaefer Bruno Araújo 
Eduardo Gomes v803do 

Amaldo Madeira PMDBIl'l IPPIPHJPTB"'SCJPTCIP rdoB 

Carlos Melles João Blttar 
Félix Mendonça Jorge Khoury 
Fernando Coruja Julio Semeghini 
Guilherme Campos vagR do 

Luiz Paulo Vellozo Lucas pS8IPDrlPCdoiW~ 

José Carlos Aleluia wga do 
PMDBIPT..PPIPR/PTBlf>Sc:JPTClPTdoB Paulo Renato Souza 

Julio César Rodriqo de Castro 
Luiz Carlos Hauly Rodrigo Maia 
Luiz Carreira Süvmho Peccloü 
Mussa Demes 1 vaqa 
Silvio Torres 

PSB/PDTIPCdoB/PMN 
João Dado Ciro Gomes 
Manoel Junior Fábio Faria 
Sltvlo Costa Mtlrio Heringer 
(Dep. do PSD8IDEMIPPS ocupa (Dep. do PRB ocupa a vaga) 
a vaqa) 

PV 
(Dep. do 

Fábio 'Ramalho PMDBlPTIPPIPRlPTB/PSCIPT 
C/PTdoB ocupa a vaga) 

PSOL 
(Dep. do 

Luciana Genro PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSC/PT 
C/PTdoB ocupa a vaga) 

PRB 
Marcos Anlonio V8lJII do 

PS6IPD1IPCdo8lPMN 

Secretáriota): Marcelle R C Cavalcanti 
Local: Anexo 11, PaIJ. Superior, Ala C, sala 136 

Telefones: 3216-6654/665516652 
FAX: 3216·6660 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 
Presidente: Celso Russomanno (PP) 
1°Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP) 
20Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 
3° Vice-Presidente: Leonardo Ouintão (PMDB) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTlPP/PRlPTB/PSCIPTC/PTdoB 

Anlbal Gomes 
Carlos Willian vagadoF'SOBfDEJ,WPS 

Celso Russomanno 
Femando Diniz V898 do PSBIPOTIPCdolWh4N 

Leonardo Ouinlão 
Márcio Reinaldo Moreira 

Mário Negromonte 

Olavo Calheiros 

Paulo Pimenta 

Pedro Fernandes 

Praciano 
Rubens Otoni 
Vadão Gomes 
Wellington Roberto V8g8 do PSDBlDEMlPPS 

PSDBIDEM/PPS 
Ayrton Xerez 
Humberto Souto 
Sebastião Madeira 
(Dep. do 
PMDBIPT/PPIPRlPTBIPSC/PTCIPTdoB ocupa 
a vaqa} 
(Dep. do PSB/PDTIPCdoBIPMN ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPT/PPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdo8ocupa 
a vaga) 

PSB/PDT/PCdoBIPMN 
Damião Feliciano VagR do PSO&OEMlPPS 

Manato 
Perpétua Almeida 
(Dep. do 
PMDB/PTIPP/PRlPTBIPSClPTC/PTdoBocupa 
a vaga) 
Secretáríota): Mana Linda Magalhães 
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161 
Telefones: 3216-6671 A 6675 
FAX: 3216-6676 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPAnVA 
Presidente: Eduardo Amorim (PSC) 
tvvlce.presldente: Carlos Willian (PTC) 
20 Vice-Presidente: Silvio Lopes (PSOB) 
30 Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP) 
TItulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSC/PTCIPTdoB 

Cândido 
Vaccarezza 

Eugênio Rabelo 
Flaviano Melo 

Geraldo Pudim 
João Magalhães 

José Mentor 
Luis Carlos 

Heinze 
Mauro 

Benevides 
Nelson Meurer 

Virgilio 
Guimarães 

Wladimir Costa 

Alrredo Kaefer 
Claudio Cajado 

Duarte Nogueira 

Indio da Costa 

Manoel Salviano 

Solange Amaral 

B.Sá 
João Dado 

Juflêo Amin 

Carlos Wil1ian 
Eduardo Amorim 
Eduardo da Fonte 
Fátima Bezerra 
Jackson Barreto 
José Airton Cirilo 
Jurandit Juarez 
Maria Lúcia Cardoso 
Pedro Wilson 
1 vaga 

Geraldo Thadeu 
Guilherme Campos 

Alex Canzlanl 
Fernando Ferro 

Jaime Martins 
Leonardo Monteiro 

6 vaqas 

PSDB/DEMIPPS 
Eduardo Sciarra 

Fernando de Fabinho I I 



João Oliveira 3 vagas 
Otavio Leite 
Silvio Lopes 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Eduardo Lopes Paulo PereIra da Silva 
Lulza Erundlna Sandra Rosado 

PV 
Dr. Talmlr 1 vaga 
Secretárlo(a): Mlriam CristinaGonçalvesQuintas 
Local: Anexo 11, Pavimento Superior,Ala A, salas 1211122 
Telefones: 3216-6692/6693 
FAX: 3216-6700 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

Presidente:Nilson Pinto (PSDB) 
l' Vice-Presidente:Fábio Souto (DEM) 
20Vice-Presidente: Ricardo Trlpoli (PSDB) . 
3' VIce-Presidente: Gerváslo Silva (PSDB) 
TItulares Suplentes 

PMDBIPTIPP/PRlPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Bemardo Ariston Homero PereIra 
Leonardo Monteiro lran Barbosa 
Mário de Oliveira Max Rosenmann 
(Oep. do PV ocupa a vaga) Moacir Micheletto 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa Paulo Teixeira a vaga)
 
(Dep. do PRTBocupa a vaga) Roberto Balestra (Licenciado)
 
(Dep. do PSBIPDTIPCdoBIPMN
 (Dep. do PV ocupa a vaga) 
ocupa a vaga)
 
(Dep. do PSDB/DEMIPPSocupa (Dep. do PSDBIDEMIPPS
 
a vaga) ocupa a vaga)
 
(Dep. do PSDB/DEMIPPSocupa
 (Dep. do PV ocupa a vaga) a vage) 

(Dep.do 
1 vaga PSBIPDTIPCdoBlPMN ocupa a 

vaga) 
PSDBIDEMIPPS 

Fábio Souto Antonio Carlos Mendes lhame 
Amaldo Jardim ..... ee

Gerváslc Silva PMDBlFTIPPJPRil:>1llIPSCIPTClPTd09 

JOTOe Khourv vlgl do 
PMDE!iPTIPPII"RIPfBIPSCiPTClPTlfl)fl AugustoCarvalho 

Marina Maggessl Germano Bonow 
Nilson Pinto Luiz Carreira 
Onyx Lorenzonl WendenkolkGonçalves 
Ricardo Tríncll VBg3 0:10 
"hCDBlPTIPP~SOPTO'PTdoB 

Rodovalho YfI9lldo 
"hCDB/PTIPPII"RIPTBIF'SOPTO'PldoB 

PSBIPDTIPCdOBlPMN 
Givaldo Carímbãc Amaldo Vianna 
Janete Capiberibe Rodrigo Rollembe~ 
Reinaldo Noauelra "89B 

do Serolo PatecAo.... 
PMDB/PT1Pf'1Pf'!Ip1'f!tpSCiPTClPTllOB PM09IPT~IF'RlPTIl<PSCNT~TlfoB 

PV 
Edson Duarte l'8\)fl do AntOnIo Roberto VBg3 do 
PMDBlPTIPf'~80PlC'PTlfoB PMDBIPTIPPlF'lWTM'SCNTQPTdoB 

Or. Nechar vlll1ldo
Semey Filho I'MD6IPTIPP/PRIPTIWSClPTC"TdoEI 

Fernando Gabelra 
PRTB 

Juvenil Alves vega tio 
PWDBIPTlPPlF'RlPTBlPSClPTCHTdoB 

5ecretário(a): Aurenitton Araruna de Almeida 
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 142 
Telefones: 3216-6521 A 6526 
FAX: 3216-6535 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 
Presidente:José Otávio Genmano (PP) 

l' Vice-Presidente: EduardoValverde(PT)
 
2' Vice-Presidente: Neudo Campos(PP)
 
3' Vice-Presidente: Vllof penkíc (DEM)
 
TItulares Suplentes
 

PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Aelton Freitas .... do 

Alexandre Santos PS8IPDTlPCdoBlPlolN 

Andre Vargas Beta Faro 
Be' Mesquila Chico D'angalo 
canosAlberto Canuto Deley 
Eduardo Valverde Edinho Bez 
Emandes Amorim João Maia 
Fernando Ferro Joâc Matos 
JoAo Pizzolattl Jorge Blttsr 
José Otavio Germano José Santana de Vasconcellos 
Neudo Campos Luiz Bassuma 
Rosa de Frailas LuIz Femando Faria 
Simão Sesslm MarinnaRaupp 
Vander Loubet Nelson Meurer 
Vlcentinho Alves Paulo Henrique Lustosa 
Zé Geraldo Tallco 
(Dep. do PSDBIDEMIPPS Valdir Oolanc 
ocupa a vaga) 

Walter Pinheiro 
PSDBIDEM/PPS 

Amaldo Jardim Feiipe Maia 
Betinho Rosado vapII do 
PhCDB/PT~ClPTCHTd08 eervástc Silva 

csncs Alberto Leréla Jollo Almeida 
Eduardo Gomes José Carlos Aleluia 
Luiz Paulo Vellozc Lucas Leendro Sampaio 
Mareio Junquelra Nilson Pinto 
Paulo Abl-ackel Rodovalho 
Rogerio Lisboa UrzenlRocha 
Silvio Lopes 1 vaga 
Vitor Penldc 

PSB/PDT/PCdoBlPMN 
Amaldo Vianna BrlzolaNelo 
EdmllsonValentim Glovannl Queiroz 
Juliao Amin JO Moraes 

(Dep.do 
Miro Teixeira PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSC/PT 

CIPTdoB ocupa a vaga) 
PV 

José Femando Aparecido de Ciro Pedrosa 
Oliveira 
Secretárlo(a): Damacl Pires de Miranda 
Local: Anexo 11, Térrao, Ala C, sala 56 
Telefones: 3216-671116713 
FAX; 3216-6720 

COMISSÃODE RELAÇÕESEXTERIORES E DE DEFESA 
NACIONAL 

Presidente: VieIra da Cunha (PDT) 
l' Vice-Presidente: Manoondes Gadelha (PSB) 
2"Vice-Pnesidente: JoséMendonçaBezerra(DEM) 
3' VIce-Presidente: Augusto Carvalho (PPS) 
TItulares Suplentes 

PMDBIPT/PPIPRlPTB/PSC/PTC/PTdoB 
ArBce!y de Paula Amon Bezerra 
Atila Lins canos Wilson 
Augusto Farias Colbert Martins 
Carilto Merss Edlo Lopes 
Or. Rosinha Edson Ezequiel 
FUlvio Bezerra Geraldo Resende 
George Hilton Henrique Fontana 
Irls de Araújo Leonardo Monteiro 
Jair Boísonaro Magela 
Jcãu Carlos Bacelar Marcelo castro 
Laerte 8esSB Maurfclo Rands 
Nilson Mourêo Paes Landim 



Ricardo Berzoini Regis de Oliveira 
Takayama (Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa a vaga) 
2 vagas (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDBIDEMIPPS ocupa a vaga) 
PSDBIDEMIPPS 

André de Paula Arnaldo Jardim 
Antonio Carlos Arnaldo Madeira
Mendes Thame 

Humberto Souto ". doAugusto Carvalho f'MDIIIt' IIt'PIt'Wl' IBIP5lW IClPI doD 

Claudio Cajado Jutahy Junior 
Francisco Rodrigues Luiz Carlos Hau~ 

Marina Maacessl"IJgB
João Almeida PMDIIIPTfPPfPRlPlMSCiPTC'PTeca 

José Mendonça Professor Ruy Pauletti 
Bezerra 
Raul Jungmann Roberto Magalhães 
WiIliamWoo Vic Pires Franco 

Walter Ihoshi 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Aldo Rebelo Laurez Moreira 
Eduardo Lopes Manoel Junior 
Marcondes Gadelha Marcelo Serafim 
Vieira da Cunha Severiano Alves 

PV 
Femando Gabeira José Fernando Aparecido de Oliveira 

PSOl 
Luciana Genro "IIIlBdo 

Pp,rOBIP1It'P/PIWl BlP5C!P IClPIeee 

Secretánota). Fernando Luiz Cunha Rocha 
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125 
Telefones: 3216-6739/6738/6737 
FAX: 3216-6745 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Joâo Campos (PSDB) 
1° Vice-Presidente: Pinto Itamaraty (PSOB) 
2° Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS) 
3° Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPT/PPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Arnaldo Faria de Sá Afonso Hamm 
Fernando Melo Alex Canziani 
José Eduardo Cardozo ütnyLopes 
Laerte Bessa José Genofno 
tíncoln Portela Marcelo Almeida 
Marcelo ltagiba Mauro Lopes 
Paulo Pimenta Mendes Ribeiro Filho 
Rita Camata NeUton Mulim "DIlBOOPv 
Sérgio Moraes Neucimar Fraga 

~Dv'::'g:)O PSDBIDEMIPPS ocupa Paulo Rubem Santiago 

Pedro Chaves 
PSDB/DEM/PPS 

Alexandre Silveira "Bgado Antonio Carlos Magalhaes 
PMDBIPTIPPfPRIPTIlfPSCJPTCJPTdo6 Neto 

Edmar Moreira Carlos Sampaio 
Guilhenne Campos José Anlbal 
João Campos Vic Pires Franco 
Marina Maggessi William Woo 
Pinto Itamaraty 
Raul Jungmann Y1lQ8doPv 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Francisco 'renoeo AdemIr Camilo 
Vieira da Cunha Valtenir Pereira 

PV 
(Dep. do

(Dep. do PSDB/DEMIPPS ocupa PMDBIPT/PP/PRlPTB/PSC/PT 
a vaga) CIPTdoB ocupa a vaga) 

Secretánoía): Kália da Consotaçãodos Santos Viana 
Local: Anexo li, Pavimento Superior - Sala 166-C 
Telefones: 3216-6761/6762 
FAX: 3216-6770 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMlllA 
Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (OEM) 
1° Vice-Presidente: Alceni Guerra (DEM) 
2° Vice-Presidente: Ribamar Alves (PSB) 
3° Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB 

Angela Portela Acélio Casagran~~ J;~~= 

Annando AblJio 'o'llllU ~ PSDBIDE~f'~ Antonio Bulhões 
Arnaldo Faria de Sá Clodovil Hemandes 
Chico O'angelo Dr. Rosinha 
Cida 01090 Eduardo da Fonte 
Oarclsio Perondi Gorete Pereira 
Eduardo Amorim Guilhenne Menezes 
Geraldo Resende 'o'lllla do 
PSOBIOBNPPS lris de Araújo 

Henrique Fontana Janete Rocha Ptetá 
Jofran Frejat Leio Coimbra 
José Unhares Lucenira Pimentel "8(1a do PSOl 

Marcelo Castro Luciana Costa 
Mauricio Trlndade Nazareno Fonteles 
Neilton Mulim ""Ilado PSOL Pastor Manoel Ferreira 
Pepe Vargas Professor Setímo 
Rita Camata simao Sessim 
Roberto Britto Vita' do Rêgo Filho 
Saraiva Felipe 2 vagas 
Solange Almeida 
1 vaga 

PSDB/DEM/PPS 
Alceni Guerra Affonso Camargo 
Or. Pinotti André de Paula 
Eduardo Barbosa Efraim Filho 
Gennano Bonow Geraldo Thadeu 
João Sittar lndio da Costa 
Jorge Tadeu Mudelen Leandro Sampaio 
Rafael Guerra Leonardo Vilela 
Raimundo Gomes de Matos Nice Lobão 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSClPT Thelma de Oliveira 
CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSC/PT PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PT 
C/PTdoB ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDTlPCdoBIPMN 
JO Moraes Alice Portugal 
Mário Heringer Manato 
Ribamar Alves Marcondes Gadelha 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Sebasííão Bala Rocha 

PV 
Or. Talmir Or. Nechar 

PSOl 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSClPT PMDBIPT/PP/PRlPTBIPSC/PT 
C/PTdoB ocupa a vaga) CIPTdoB ocupa a vaga) 

PRB 
Cleber Verde VIIIlD do 
PSBIPOTn>Gdo6lPMN 

Secretàrtota): Wagner Soares Padilha 
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145 
Telefones: 3216-6787 16781 A 6786 
FAX: 3216-6790 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERViÇO PÚBLICO 

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB) 



l' Vice-Presidente: Sablno Castelo Branco (PTS) 
2' Vice-Presidente: Wilson Braga (PMDB) 
3' Vice-Presidente:Paulo Rocha (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 

~~ureiroVll(lBdo Jurandll Juarez 

Marcelo Teixeiravagado 
PSOBIOEM,f>PS Odal' Cunha 

Pedro Chaves YfI9lldo PS06/O~ 

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN 
ocupa a vaga) 

PSDBIDEM/PPS 
Olsvlo Leite Andreia ZJto 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoBIPMN . Bruno Rodrigues 
ocupa a vaga)
 
(Dep. do PSBIPDT/PCdoB/PMN
 Eduardo Sciarra 
ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSCIPT Luiz CanosSeUm 
CIPTdoBocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSCIPT Marcos Montes 
CIPTdoBocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PT/PPIPRlPTBIPSC/PT Silvio Torres 
CIPTdoBocupa a vaga) 

PSBIPDTIPCdoBlPMN 
Abelardo Camarinha Valedares Filho 

(Dop.do 
Brizola Neto PMDB/PTIPP/PRlPTS/PSC/PT 

C/PTdoBocupa a vaga) 
Djalma Berger ~"U8 da PSDBIOC.!M'PS (Dep. do PRB ocupa a vege) 
Fáblo Falia Y"U8 do PSOIl.'DEMfF'PS 

lidice da Mata 
Sueli Vidiaal 'i1llI8do 
PMPBIPTn>P~TBlPSClPTClPTdoB 

PRB 
MarcosAntonio VlllIB do 

P5EllPOTJPedoElIPMN 

Secretérlo(a): Jemes LelNis GormenJunior 
Local: Anexo 11, Ala A, Sala s.rerreo 
Telefones:3216-6831/683216833 
FAX: 321~835 

COMISsAo DE VIAçAo E TRANSPORTES 
Presidente:Ellseu Padilha (PMDB) 
l' Vice-Presidente: José Santanada Vasconcellos (PR) 
2' Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 
3' Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Tltulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Alberto Silva Angelo Venhonl 
Alíne Corrêe ~1IgII do PSOB/OElNPPS Anselmo de Jesus 

Crtstiano Matheus Y89lI do
Camilo Cola PSOBiDEMIl"PS 

CartosSantana Edinho Baz 
CartosZarattlnl João Leão 
Chico da Princesa José Airton Clrilo 
Davi Alves Silva Júnior YIlllB do Jurandy LoureiroYIJlllI do 
P""",,,,1I'Cddlo>'NN PSM'D''''"''''''''''' 
Décio Lima Marcelo Castro 
Devanlr Ribeiro Marco Maia 
Dr. Paulo Cesar MarinhaRaupp 
Eliseu Padilha Milton MonU 

Nelson GoettenYBgll ee
GladsonCamel! .""""'''''''''''''''' 
Hugo Laal Osvaldo Reis 
Jaime Martins YÇlI do PS08ItlEaNPPS Pedro Fernandes 
Jilmar Tatto Rila Camata 
José Santanade Vasconcellos 
YfI9lldoPSOBJDEM/PPS Roberto Britto 

Silas Cêmara Yl'98do
Mauro Lopes PSBJ'POT/PCI:IclBr'PMN 

Moisas AveJino Solange Almeida 
Nelson aomler Zezéu Ribeiro 

Edgar Moury 
Edlnho Bez 

Eudes Xavier 

Goreta Pereira 
Marco Mala 
Mauro Manani (LIcenciado) 
Milton Monti "'lIYadoPS~ 
Nelson Marquezelli 
Paulo Rocha 
Pedro Henry 
Sablno Castelo Branco IIllQndo PSOBJDEhllPPS 

Sandro Mabel YBgll do PSDB.'DEfMJPS 

Tadeu Filíppelli 
Tarclslo Zimmermann 
Vicentinho 
Wilson Braga 

PSDB/DEMIPPS 

Andreia Zito 

José Carlos Vieira 
Rodrigo Mala 
Thelma de Oliveira 
(Dep. do PSB/PDT/PCdoBIPMN ocupa a 
vaga) 
(Dep.do 
PMDB/PT/PPIPRlPTB/PSc/PTCIPTdoB 
ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPTlPPIPRlPTB/PSC/PTCIPTdoB 
ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDBIPTIPP/PRlPTBIPSClPTCIPTdoB 
ocupa a vaga) 

PSBIPDT/PCdoB/PMN 
Daniel Almeida 

Manuela D'évila 'lega do PSOB/DEM'PPS 

Mauro Nazif 

Paulo Pereirada Silva 
PV 

Roberto Santiago 

Secretário(a):Anamélia Ribeiro Correia de Araújo 
Local: Anexo 11, Sala T 50 
Telefones: 3216-680516806/6807 
FAX: 321~815 

COMISsAo DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: L1dice da Mala (PSB) 
1° vlce-Presídente: Brizola Neto (PDT) 
2' Vice-Presidenla: Sueli Vidigal (PDT) 
3° Vice-Presidente: Fâbio Faria (PMN) 
Titulares Suplentes 

PMOB/PTIPPIPRlPTS/PSC/PTC/PTdoB 

Aüla Lins 
Augusto Fartas 
Oaríos Albe~o 

Canuto 
EduardoValverde 

Filipe PereIra 
lran Barbosa 

JovalrArantes 
Laerte Bessa 

Luciano Castro 
Nelson Pellegrino 

PepeVargas 
2 vagas 

Caríos Albe~o 

Leréia 
Cléudio Magrllo 

Eduardo Barbose 
Fábio Souto 

lndlo da Cosia 

João Campos 

João OliveIra 

Mareio Junqueira 

Maria Helena 
SabastiãoBala 

Rocha 
Vanessa 

Grazzlotin 

Edlgar Mao 
Branca 

Amon Bezerra 

Carlos EduardoCadoca 
CartosWilson 
Deley 
Eugênio Rabelo 
Fátima Pelaes 
FranciscoRossi 
GlImar Machado 
Hermes Parclanello 

Alex Canzlani Yll(Ia da 
PSBIPOl!PCCoR't'MN 

Antonio Cruz 
Asdrubal Bentes 

Clda Diogo 
Edinho Bez 

EdsonSantos 
Eudes Xavier 

Joaquim Beltrao 
José Rocha 



Ricardo Barros 1 vaga 
PSDB/DEMIPPS 

Affonso Camargo Arnaldo Jardim 
Alexandre Silveira Cezar Silvestri 
canos Brandão Claudio Cajado 
IIder1ei Cordeiro Claudio Oiaz 
Lael Varella Edson Aparecido 
Urzeni Rocha Femando Chucre 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSC/PT vanoetel MaCfis 
C/PTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 
PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PT Vitor Penido 
CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPT PMDBIPT/PPIPRlPTB/PSClPT 
C/PTdoB ocupa a vaga) C/PTdoB ocupa a vaga) 

PSB/PDT/PCdoBIPMN 
Belo Albuquerque (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

(Dep. do 
Giovanni Queiroz PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSCIPT 

CIPTdoB ocupa a vaga) 
(Dep. do 

Gonzaga Patriota PMDBIPTlPP/PRlPTB/PSCIPT 
CIPTdoB ocupa a vaga) 

(Dep. do (Dep. do 
PMDBIPT/PP/PRlPTBIPSC/PT PMDBIPTlPP/PRlPTBIPSCIPT 
C/PTdoB ocupa a vaga) CIPTdoB ocupa a vaga) 

PV
 
Ciro Pe<lrosa José Paulo Tóffano
 

PHS
 
Felipe Bornier 1'1lglldO 

f'SBIJ'Ol"'CdollJPMN 

Secretárioía): Ruy Omar Prudencio da Silva 
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 175 
Telefones: 3216-6853 A 6856 
FAX: 3216-6860 

COMISSÕES TEMPORARIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 22-A, DE 

1999, DO SENHOR ENIO BACCI, QUE "AUTORIZA O 
DIVÓRCIO APÓS 1 (UM) ANO DE SEPARAÇÃO DE FATO OU 
DE DIREITO E DA OUTRAS PROVID~NCIAS", ALTERANDO O 

DISPOSTO NO ARTIGO 226, § 6', DA CONSTITUiÇÃO 
FEDERAL. 

Presidente: José Carlos Araújo (PR) 
1° Vice-Presidente: Cândido Vaccarezza (PT) 
2° Vice-Presidente: Geraldo Pudim (PMDB) 
3° Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 
Relator: Joseph Bandeira (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Arnaldo Faria de Sá Angela Portela 
Cândido Vaccarezza Carlos Zarattini 
Geraldo Pudim Luciano Castro 
José Caríos Araújo Mendes Ribeiro Filho 
Joseph Bandeira Reginaldo Lopes 
Marcelo Gulmarâes Filho Roberto Britto 
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas 
Rebecca Garcia 
Sérgio Barradas Carneiro 

PSDBIOEMIPPS 
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada 
Fernando Coruja Otavio Leite 
Jutahy Junior 3 vagas 
Mendonça Prado 
Roberto Magalhães 

PSBIPDT/PCdoBlPMN 
Valadares Filho 2 vagas 

Wr:),ney Queiroz 
PV 

Roberto Santiago 1 vaga 
PSOL 

Luciana Genro Chico Alencar 
SeCfelário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo 11 - Pavimenlo Superior - Sala 17o-A 
Telefones: 3216-6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 272-A, DE
 

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A ALlNEA "C" DO INCISO I
 
DO ART. 12 DA CONSTITUiÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
 

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
 
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO". 

Presidente: Car1ito Merss (PT) 
1° Vice-Presidente: Leo Alcântara (PR) 
2° Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB) 
3° Vice-Presidente: Géorge Hilton (PP) 
Relalor: Rita Camata (PMDB) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Oartito Merss Jair Bolsonaro 
Femando Lopes João Magalhaes 

. Leonardo 
FláVIO Bezerra Monteiro 

George Hilton Lucenira Pimentel 
Leo Alcântara Maria do Rosário 
Nilson Mourêo Paes Landim 
Pastor Manoel Ferreira 3 vagas 
Pedro Wilson 
Rita Camata 
Takayama YIl{I:Ido PSB/PDTIPCdoBIPMN 

PSDB/DEM/PPS 
Bruno Araújo Humberto Souto 
Claudio [)faz Ricardo Tripoli 

Wandenkolk
Moreira Mendes Gonçalves 
Ronaldo Cunha Lima 2 vagas 
Walter Ihoshi 

PSB/PDTIPCdoBIPMN 
Marcondes Gadelha Eduardo Lopes 
(Dep. do 
PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSClPTCIPTdoB ocupa 1 vaga 
a vaga) 

PV 
Sarney Filho 1 vaga 

PSOL 
Chico Alencar Ivan Valente 
Secretártota): Fátima Moreira 
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A 
Telefones: 3216.6204 
FAX: 3216.6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N' 30S-A, DE
 

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
 
E 144, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLICIAS
 

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS". 
Presidente: Nelson Pellegrino (PT) 
1° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PR) 
2° Vice-Presidente: William Woo (PSDB) 
3° Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 
Relator: Arnaldo Faria de Sé (PTB) 
TItulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Afonso Hamm' Amon Bezerra I 
Arnaldo Faria de Sá Eduardo Valverde 
Fernando Melo Fernando Ferro 

I 



lrinyLopes Francisco Rossi 
Laerte Bessa José Guimarães 
Marcelo ltagiba Uncoln Porte\a 
Nelson Pellegrino 3 vagas 
Neuclmar Fraga 
Vital do Rêgo Filho 

PSDB/DEMIPPS 
Jairo Atalde Alexandre Silveira 
Mendonça Prado Ayrton Xerez 
Raul Jungmann Edson Aparecido 
Rodrigo de Castro Pinto Ilamaraty 
WilliamWoo 1 vaga 

PSB/PDTIPCdoBlPMN 
Francisco Tenorio Sueli Vldigal 
João Dado 1 vaga 

PV 
Marcelo Ortlz Dr. Talmlr 

PSOL 
ChicoAlencar 1 vaga 
Secretáríoía): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho 
Local:Anexo 11, PavimentoSuperior, Sala 170-A 
Tele/ones: 3216-6203/3216-6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 471-A, DE 

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO 
PARAGRAFO 3' DO ARTIGO 236 DA CONSTITUiÇÃO 

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS 
ATUAIS RESPONSAvEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERViÇOS 

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI. 
Presidente: Sandro Mabel (PR) 
l' Vice-Presidenle: Waldir Nevas (PSDB) 
2' Vlce-Presldanta: Roberto Balestra (PP) 
3° VJce~Presidente: Tarclsio Zlmmermann (PT) 
Relator: João Matos (PMDB) 
TItulares Suplentes 

PMDBJPTIPPIPRlPTBIPSCIPTC/PTdoB 
Alex Canzlanl Arnaldo Faria da Sá 
Andre Vargas Oro Rosinha 
Joãc Matos João certos Bacelar 
José Genolno Lulz Bassuma 
LeonardoQuintao Moacir Micheletto 
Nelson Bomier Nelson Meurer 
Roberto Balestra (licenciado) Nelson Trad 
Sandro Mabel Odair Cunha 
Tarclslo Zlmmermann Regls de Oliveira 

PSDBIDEM/PPS 
Oervásíc Silva canos Alberto Larêla 
Humberto Souto Raul Jungmann 
Joáo Campos Zenaldo Coutinho 
Waldir Neves 2 vagas 
1 vaga 

PSBIPDT/PCdoB/PMN
 
Dagoberto Djalme Bergar
 
Gonzaga Patriota Valadares Filho
 

PV
 
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa 

PHS 
MiguelMartini Felipe Bomler 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade 
Local; Anexo 11 - Pavimente Superior- Sala 17o-A 
Tele/ones: 3216-6207/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N' 483-A, DE 
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO 

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS, 
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO AlÉ 31 DE 

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX • TERRITÓRIO FEDERAL
 

DE RONDONIA.
 
Presidente: Mauro Nazi/ (PSB) 
1° Vice-Presidente: 
20 Vice-PresIdente: 
3° Vice-Presidente: 
Relator: Eduardo Valverde (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Anselmode Jesus Lucenlra Pimentel 
Eduardo Valverde MarceloMelo 
Emandes Amorim SablnoCastelo Branco 
Fátima Pelaes ValdIrColatto 
Gorete Pereira ZequinhaMarinho 
Marinha Raupp 4 vagas 
Natan Donadon 
Rebecca Garcia 
1 vaga 

PSDBlDEMIPPS 
AndreiaZito canosAlberto Leréla 
Jorginho Msluly Eduardo Barbosa 
MoreIra Mendes Ilderiel Cordalro 
Urzenl Rocha 2 vagas 
1 vaga 

PSBIPDT/PCdoB/PMN 
Maria Helena Sebastléo Bala Rocha 
Mauro Nazif 1 vaga 

PV 
Undomar Garçon Antonio Roberto 

PRB 
Léo Vivas 1 vaga 
Seaelério(a): Maria de Féllma Moreira 
Looal: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 17G-A 
Tele/onas: 3216-6204/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N' 549-A, DE 
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE sÃ, QUE "ACRESCENTA 
PRECEITO ÀS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS, 

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR 
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA". 

Presidenta: Vander Loubet (PT) 
1'Vice-Presidenta: Marcelo Itagiba (PMDB) 
2" Vice-Presidente: William Woo (PSDB) 
3' Vice-Presidente: José MenlOf (PT) 
Relator: Regls de Ollvelrs (PSC) 
TItulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Amsldo Faria de Sá Angelo Vanhoni 
Décio lima Eliene Lima 
Jair Bolsonaro José Otévfo Germano 
José Mentar Marcelo Melo 
Laerte Bessa Marinha Raupp 
Marcelo ltagiba Sandro Mabel 
Nellton Mulim ValdirColattc 
Regis de Olivalra 2 vegas 
Vander Loubet 

PSDBIDEMIPPS 
Alexandre Silveira Abelardo Luplon 
João Campos Cartos Sampaio 
Jorglnho Maluly Pinto Itemaraty 
Rogerio Lisboa 2 vagas 
WlIliamWoo 

PSB/PDT/PCdoB/PMN
 
. FranciscoTenorio Flév;oDlno
 
Vieira da Cunha João Dado
 

PV
 
Marcelo Ortiz Dr. Talmir 

PRB 



LéoVivas CteberVerde 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala170-A 
Telefones: 3216-6206/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N' 55S-A, DE 

2006, DO SR. MENDES RIBEIRO FILHO, QUE "DISPÕE 
SOBRE A INCLUSÃO DA CPMF NAS DISPOSiÇÕES DO § 2' 

DO ARTIGO 76 DO ADCT DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL". 
Presidente: Pedro Novais (PMDB)
 
1° Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
 
2° Vice-Presidente: Rodrigo de Castro (PSDB)
 
3D Vice-Presidente: Sandro Mabel (PR)
 
Relator: Antonio Palocci (PT)
 
TItulares Suplentes
 

PMDB/PT/PPIPRlPTBIPSC/PTC/PTdoB 
Antonio Parocol Amon Bezerra 
Colbert Martins AUla Lins 
Eduardo Cunha DalvaFigueiredo 

b~~:z~uardo Dr. Paulo Cesar 

Nelson Meurer Fátima Pelaes 
Nilson Mourão JoséPimentel 
Paes Landim LuizFemando Faria 
Pedro Novais OdairCunha 
Sandro Mabel Vital do RêgoFilho 

PSDB/DEMIPPS 
Fábio Souto Antonio Cartos Magalhaes Neto 
Julio Semeghini Antonio Cartos Mendes lhame 
Moreira Mendes Femando Coruja 
Paulo Bornhausen PauloAbi-ackel 
Rodrigo de Castro Ronaldo Caiado 

PSB/PDT/PCdoBIPMN 
Juhêo Amin Silvio Costa
 
Rogério Marinho (Dep. do PRB ocupa a vaga)
 

PV
 
Marcelo Ortlz Sarney Filho
 

PHS
 
Felipe Bomier Miguel Martini 

PRB 
Cleber Verde "'~gll do PSB/P01/POfoBIPMN 

Secretário(a): Eveline AJminta 
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 17Q-A 
Telefones: 3216-6211/6232 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N"1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,
 

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÀRIO MINIMO A
 
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA
 

POL(TICA DE VALORIZAÇÃO DE 200S A 2023".
 
Presidente: Júlio Deigado (PSB) 

3

10 Vice-Presidente: PauloPereira da Silva (PDT)
 
20 Vice-Presidente: lrts de Araújo (PMDB)
 

D Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
 
Relator: Roberto Santiago (PV)
 
TItulares Suplentes
 

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSCIPTCIPTdoB 
Amaldo Feriade Sá Aline Corrêa 

Cartos Alberto
Edgar Moury Canuto 
Geraldo Resende YPlI°<bPSDBItlEMJPPS Dr. Adilson Soares 
lns de Araújo Eudes Xavier 
Marco Maia JoséGuimarães 
Pedro Eugênio Nelson Pellegrino 
Pedro Henry 3 vagas 
Reinhold Stephanes (Licenciado) 
Sandro Mabel 
Tarclsio Zimmermann 

PSDB/DEMIPPS
 
Felipe Maia Andreia Zito
 
Francisco Rodrigues Efraim Filho
 
José Anlbal Fernando Chucre
 

Fernando dePauloRenato Souza Fabinho 
(Dep.do 
PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSC/PTC/PTdoB 1 vaga 
ocupa a vaga) 

PSB/PDTIPCdoB/PMN 
Júlio Delgado Daniel Almeida 
PauloPereira da Silva Sergio Pelecâo 

PV 
Roberto Santiago Lindornar Garçon 

PRB 
LéoVivas 1 vaga 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N"1921, DE 1999, DO SENADO
 

FEDERAL, QUE INSTlTlJI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÀ
 

OUTRAS PROVIDÉNCIAS.
 

2

Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
 
10 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly(PSOB)
 

0 Vice-Presidente:
 
30Vice-Presidente: Jcêo Pizzolalti (PP)
 
Relator: Canos Zarattini (PT)
 
Titulares Suplentes
 

PMDBIPTIPPIPRlPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Alexandre Santos Adão Preito 
Cartos Zaraltini Cartos Alberto Canuto 
Emandes Amorim Neudo Campos 
Femando Ferro Nilson Mourão 
Jackson Barreto Pedro Fernandes 
João Pizzolatti Tonha Magalhães 
Moises Avelino 3 vagas 
Pedro Wilson 
Vicontinho Alves 

PSDBIDEM/PPS 
Edson Aparecido Arnaldo Jardím 
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho 
Leandro Sampaio Bruno Araújo 
Luiz Cartos Hauly Fernando de Fabinho 
SiJvlnho Peccioli 1 vaga 

PSB/PDTlPCdoBlPMN 
Ana Arraes Chico Lopes
 
Sueli Vidigal Dagoberto
 

PV
 
Fábio Ramalho Roberto Santiago 

PRB 
LéoVivas 1 vaga 
Secreténofa): AnaLúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 17D-A 
Telefones: 3216-6214 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO 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 

PARÀGRAFO l' O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO", 
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE 

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR 
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HA 
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR 

OUTRO ORGÃO. 
Presidente: Mariado Carmo Lara (PT) 
1° VIce-Presidente: Marcelo Melo(PMDB) 
20 Vice-Presidente: Angela Amln (PP) 



3' Vice-Presidente: Jorge Khoury (OEM)
 
Relator: Renato Amery (PSOB)
 
TItulares Suplentes
 

PMDBlPTIPPIPRlPTB/PSC/PTClPTdoB
 
Angela Amtn Alex Canzlan\
 
canos Eduardo Cadoca Beta Mansur
 
José Eduardo Cardozo Celso Russomenno
 
Josó Guimaraes Edson Santos
 
Luiz Blttencourt .Homero Pereira
 
Luiz Carlos Busato José Nrton Cirilo
 
Marcelo Melo Joseph Bandeira
 
Maria do Carmo t.ara MarceloAlmeida
 
Ricardo Izar Zezéu Ribeiro
 

PSDB/OEM/PPS
 
Amaldo Jardim Bruno Araújo
 
Ayrton Xerez Cezar Silvestli
 
Femando Chucra Eduardo SeJarra
 
Jorge Khoury Gervésio Silva
 
Renato Amary Ricardo Tripoli vegaool'SOL 

Solange Amaral 
PSB/PDT/PCdoBlPMN 

Arnaldo Vianna Chico Lopes 
Marcelo Serafim Gonzaga Patriota 

PV 
José Paulo Tóffano SameyFilho 

PSOL 
(Oep.do PSOBIDEMIPPS ocupa a Ivan Valente vaga) 

Secretárlcía}; Lelta Machado Campos 
Local:Anexo 11- Pavimento Superior- sala 17Q..A 
Telefones: 3216.6212 
FAX: 3216.6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 334, DE 2001, DO SENADO
 
FEDERAL, QUE "DISPÔE SOBRE A IMPORTAÇÃO,
 
EXPORTAÇÃO, PROCESSAMENTO,TRANSPORTE,
 
ARMAZENAGEM, LIQUEFAÇÃO, REGASEIFICAÇÃO,
 

DISTRIBUiÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL",
 
ALTERANDO A LEI N' 9.478, DE 1991, NO QUE DIZ
 
RESPEITOAO GÁS NATURAL, INCLUINDO O GÁS
 

CANALIZADO. 
Presidente:Max Rosenmann (PMDS) 
1° Vice-Presldente: 
20Vice-Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Relator: João Maia (PR) 
Titulares Suplentes 

PMDBIPTIPPIPRlPTBIPSCIPTClPTdoB 
Alex Canzianl Amaldo Fariade Sá 
Andre Vargas Beta Mansur 
Bel Mesquita Carlos Zarattini 
FernandoFerro Dalva Figueiredo 
João Mala Oro Roslnha 
Marcelo Guimarães Filho Geraldo Pudim 
Max Rosenmann João Cartos Bacelar 
Nelson Maurar Marinha Raupp 
Vander Loubet Paes Landim 

PSDB/DEM/PPS 
Arnaldo Jardim Edson Aparecido 
Amaldo Madeira João Almeida 
Eduardo Sdarra Jorge Khoury 
José Carlos Aleluia Leandro Sampaio 
Luiz Paulo venczc lucas Luiz Carreira 

PSBIPDT/PCdoBIPMN 
Br1zola Neto Edmilson Valentim 
Rodrigo Rollemberg Francisco Tenono 

PV 
José Fernando Aparecido de Oliveira Ciro Pedrosa 

PSOL 
Ivan Valente 1 vaga 

Secretário(a): Femando Mala Leão 
Local:Anexo il • Pavimento Superior - saía17().A 
Telefones: 3216-6205 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 3937, DE 2004, DO SR. CARLOS
 

EDUARDO CADOCA, QUE "ALTERA A LEI NO 8.884, DE11 DE
 
JUNHO DE 1994, QUE TRANSFORMAO CONSELHO
 

ADMINISTRATIVO DE DEFE5A ECONÔMICA(CADE) EM
 
AUTARQUIA, DISPÔE SOBRE A PREVENÇÃOE A
 
REPRESSÃOAs INFRAÇÔESCONTRA A ORDEM
 

ECONÔMICAE DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS". 
Presidente: Vignatti (PT) 
l' Vice-Presidente: Jcâo Magalhaes (PMOB) 
2' Vice-Presidente:Eduardo da Fonte (PP) 
3' Vice-Presidente:Silvinho Peccioli (OEM) 
Relalor: Ciro Gomes (PSB) 
Tllulares SupleTTles 

PMDBIPTIPP/PRlPTBlPSC/PTClPTdoB 
Augusto Farias João Mala 
Carlos Eduardo Cadoca Marcelo GuimarãesFilho 
Cezar Schinner Paes Landim 
Eduardo da Fqnte Ricardo Barros 
Eduardo vewerde VadãoGornes 
João Magalhaes 4 vagas 
Miguel COlTaa Jr. 
Sandro Mabel 
Vignattl 

PSDBIDEMIPPS 
AntonioCar1as MendesThame Fernandode Fabinho 
Cezar SlIvestrl Luiz Paulo venceo Lucas 
Efraim Filho Waldir Neves 
Luiz carlos Hauly Walter ihoshi 
Silvinho Peceioli 1 vaga 

PSBIPDT/PCdoB/PMN 
Ciro Gomes Evandro Milhomen 
DI. Ubiali Fernando Coelho Filho 

PV 
AntOnio Roberto Or. Necher 

PHS 
Miguel Marlinl Felipe Bomler 
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Dinlz. 
Locai:Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 170-A 
Telefones: 3216.6201 
FAA: 3216.6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIRPARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS
 
DIRETRIZESNACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO
 

3

URBANO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".
 
Presidente:
 
10 Vice-Presidente:
 
Z' vlce-Presrdente.
 

D Vice-Presidente:
 
Tftulares Suplentes
 

PMDBlPT/PP/PRlPTB/PSC/PTCIPTdoB 
AngelaAmin AlIne Corrêa 
Chico da Princesa Carmo Merss 
Jackson Barreto DevanirRibeIro 
José Airton Cirilo Edinho Bez 
Mauro Lopes Gilmer Machado 
Paulo Telxelra Jurandy Loureiro 
PedroChaves JusmariOliveira 
Pedro Eugênio 2 vagas 
Pedro Fernandes 

PSDBIDEM/PPS 
Affonso Camargo Claudio 0132 
Arnaldo JardlTT Fernando Chucre 
Carlos Sampaio Geraldo Thadeu 
Eduardo Sciarra Nilrnar Ruiz 



José Carlos Vieira Vitor Penido 
PSB/PDT/PCdoB/PMN 

Marcelo Serafim Jutião Amln 
1 vaga Silvio Costa 

PV 
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga 

PSOL 
1 vaga 1 vaga 
Secretàrlota): -

COMtSSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
 
AO PROJETO DE LEI N' 7.709, DE Z007, DO PODER
 

EXECUTIVO, QUE"ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N' 8.666,
 
DE Zl DE JUNHO DE 1993, QUE REGULAMENTA0 ART. 37,
 
INCISO XXI, DA CONSTITUiÇÃO, INSTITUI NORMAS PARA
 

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
 
E DÁ OUTRAS PROV'D~NCIAS". 

Presidente: Tadeu Filippelli (PMOB) 
1° Vice·Presidente: 
2° vice-Presidente: 
3° Vice-Presidente: 
Relator: Marcia Reinaldo Moreira (PP) 
TItulares Suplentes 

PMDB/PT/PP/PRlPTB/PSC/PTC/PTdoB 
José Eduardo 

Hugo Leal 
Cardozo 
Márcio Reinaldo 

José Santana de Vasconcellos 
Moreira 
Milton Monti Leio Coimbra 
Paes Landim Leo Alcântara YIJ{IP 00 1-'&l1.. 

Paulo Teixeira Luiz Couto 
Pedro Chaves Mauricio Rands 
Pepe Vargas Pedro Eugênio 
Rita Camata Renato Molling 
Tadeu Filippelli Vital do Rêgo Filho 

1 vaga 
PSDB/DEM/PPS
 

Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
 
Humberto Souto Bruno Araújo
 
Jorge Khoury Carlos Alberto Leréia
 
Jorginho Maluly Eduardo Sciarra
 
Luiz Carlos Hauly Marcos Montes
 

PSB/PDT/PCdoB/PMN
 
Francisco Tenorio Osmar Júnior
 
JuliãoAmln vanenír Pereira
 

PV 
Dr. Talmlr Roberto Santiago 

PSOL 
(Dep. do 

Lucíane Genro PMOB/PTIPPIPRlPTB/PSC/PTC/PTdoB 
ocupa a vaga) 

Secretánota). Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 17D·A 
Telefones: 3216-6215 
FAX: 3216-6225 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 1, DE Z007, DO
 

PODER EXECUTIVO, QUE"ACRESCE DISPOSITIVO Á LEI
 
COMPLEMENTAR N' 101, DE 4 DE MAIO DE ZOOO".
 

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC) 
Presidente: Nelson Meurer (PP) 
1° Vice-Presidente: 
2° Vice-Presidente: 
3D vlce-Presldente: 
Relator: José Pimentel (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PT/PPIPRlPTB/PSC/PTC/PTdoB 
Armando Monteiro Fátima Bezerra 
Eduardo Valverde Gorete Pereira 
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria 

José Pimentel Paes Landim 
Leonardo Quintão Rocha Loures 
Lúcio Vale 4 vagas 
Mauro Benevides 
Nelson Meurer 
Paulo Rubem 
Santiago 

PSDB/DEM/PPS 
AUredo Kaefer Claudio Diaz 
Augusto Carvalho Silvio Lopes 
Mussa Demes 3 vagas 
Zenaldo Coutinho 
1 vaga 

PSB/PDT/PCdoBlPMN 
Alice Portugal Pompeo de Mattos 
Arnaldo Vianna (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PV 
Fernando Gabeira Edson Duarte 

PHS 
Felipe Bortuer Miguel Martini 

PRB 
Marcos Antonio YOljllCo PSM'OTIPCdoBIF'IoIN 

Secretártcía): Angélica Flalho 
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 17D-A 
Telefones: 3216-6218 
FAX: 32166225 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO COM A
 
FINALIDADE DE INVESTIGAR A REALIDADE DO SISTEMA
 

CARCERÁRIO BRASILEIRO, COM DESTAQUE PARA A
 
SUPERLOTAÇÃO DOS PRESIDIOS, CUSTOS SOCIAIS E
 

ECONÕMICOS DESSES ESTABELECIMENTOS, A
 
PERMAN~NCIA DE ENCARCERADOS QUE JÁ CUMPRIRAM
 

PENA, A VIOL~NCIA DENTRO DAS INSTITUiÇÕES DO
 
SISTEMA CARCERÁRIO, A CORRUPÇÃO, O CRIME
 

ORGANIZADO E SUAS RAMIFICAÇÕES NOS PRESIDIOS E
 
BUSCAR SOLUÇÕES PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA
 

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. 
Presidente: Neucimar Fraga (PR) 
1° Vice-Presidente: Bruno Rodrigues (PSDB) 
20Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMD8) 
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PT8) 
Relator: Domingos Dutra (PT) 
Titulares Suplentes 

PMDB/PTIPPIPRlPTBIPSC/PTC/PTdoB 
Afonso Hamm Arnaldo Faria de Sá 
Cida Diogo José Linhares 
Domingos Dutra uncoro Portela 
lriny Lopes Luiz Couto 
José Otávio Germano Mauro Lopes 
Jusmari Oliveira Paulo Rubem Santiago 
Luciana Costa Pedro Eugênio 
Luiz Carlos Busato 5 vagas 
Marcelo ltagiba 
Maria do Carmo Lara 
Maria Lúcia Cardoso 
Neucimar Fraga 

PSDB/DEM/PPS 
Ayrton Xerez Alexandre Silveira 
Bruno Rodrigues João Campos 
Carlos Sampaio José Carlos Vieira 
Jorginho Maluly Roberto Rocha 
Paulo Abi-ackel Wil1iamWoo 
Pinto Itamaraty 2 vagas 
Raul Jungmann 

PSB/PDT/PCdoBIPMN 
Abelardo Camarinha Vallenlr Pereira 
Francisco Tenorio 2 vagas 
Pompeo de Mattos 

PV 
Or. Talmir Fernando Gabeira I 



PHS 
Felipe Bomler 1 yaga 
Secrelério(a): Silvio Sousa da Silva 
Local: Serviço da CPls· Anexo 11. Sala 151-B 
Telefones: 3216-6267/6252 
FAX: 3216-6285 

GRUPO DE TRABAlHO PARA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS. 
Coordenador. Cândido Vaccarezza (PT) 
Titulare. Supl.nte. 

PMDB/PTIPPIPRlPTB/PSCIPTC/PTdoB 
Antonio Palocci 
Asdrubal Bentes 
CândIdo Vaccarezza 
JoséMentor 
Mauro Benevides 
Nelson Marquezelli 
Paulo Maluf 
Regis de Oliveira 
Rita Camata 
Sandro Mabel 
Sérgio Barradas Carneiro 

PSDBlDEM/PPS 
Arnaldo Jardim 
Bruno Araújo 
Bruno Rodrfgues 
José Carios Aleluia 
Matteo Chiarelli 
Ricardo Trfpoli 

PSBIPDTIPCdoBlPMN 
Ciro Gomes 
Flávio Oino 
MiroTeIxeIra 

PV 
Marcalo Ortlz 
Secretário(a); LuizClaudIo Alves dos Santos 
Local: Anexo 11. Ala A. sala 153 
Telefones: 3215-665216 
FAX: 3215-6657 

GRUPO DE TRABAlHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
 
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
 
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
 
PENAl E PROCESSO PENAl, SOB A COORDENAÇÃO DO
 

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
 
Titulares Supl.nt••
 

PMDB/PTIPP/PRlPTB/PSCIPTC/PTdoB
 
Arnaldo Faria de Sé 
José Eduardo cardozo 
Marcelo Itaglba 
Neuclmar Fraga 
Vinidus Carvalho 

PSDB/DEMIPPS 
Joâo Campcs 
RaulJungmann 
Roberto MagalMes 

PSBIPDTIPCdoBIPMN 
Abelardo Camarinha 
Flávio Oino 
Vieira da Cunha 
Secretário(a): . 



.~~ 
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PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO"FINANCEIRA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL 
PREÇO DE ASSINATURA 

SEMESTRAL 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 546,40 

ANUAL 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 116,00 
Porte do Correio R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

NÚMEROS AVULSOS 

Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso R$ 3,70 

ORDEM BANCÁRIA 

UG-020055 GESTÃO - 00001 

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 
FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru-simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002 e 
o código da Unidade Favorecida - UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar 
a esta Secretaria. 

OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN'S. 

Maiores informações pelo telefone (OXX-61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 , 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, SIN° - BRASíLIA-DF 

CNPJ: 00.530.279/0005-49 CEP 70 165-900 
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